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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh 

 

 Ngày 15/01/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh; 

tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đaọ thu ngân sách các huyện, thành phố, Văn phòng UBND 

tỉnh, các Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.  

Sau khi nghe Cục Thuế (thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo, ý kiến tham gia 

của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

thu ngân sách nhà nước tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch 

bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và quá 

trình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; cùng với việc triển khai thực hiện một số 

chính sách của Trung ương trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến hoạt động thu 

ngân sách nhà nước của tỉnh. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ từ Chính 

phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực vượt khó, trách 

nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo 

từ tỉnh đến huyện, của Cục Thuế, Cục Hải quan, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện và sự ủng hộ, đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp, người 

dân… kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu 

Trung ương, tỉnh giao, tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi ngân sách của tỉnh và 

góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” của tỉnh.  

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: một số sắc thuế có số thu còn thấp so với 

cùng kỳ như thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, phí và lệ phí, lệ 

phí trước bạ, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khách ngân sách.  

 2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

tỉnh lần thứ XVII, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021 – 2025 với quyết tâm, chỉ đạo chung để bước vào thời kỳ 

mới. Dự báo năm 2021 kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng còn gặp 

nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh và thương mại toàn cầu; do 
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đó để triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 

2021, yêu cầu Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo, 

UBND cấp huyện tập trung, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp đã trình bày tại dự thảo Báo cáo, đồng thời thực hiện các nhóm nhiệm vụ 

chính như sau: 

a) Nhiệm vụ chung 

Triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được Bô ̣Tài 

chính giao tại Quyết định số 2009/QĐ-BTC ngày 03/12/2020, Quyết định số 

2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên 

quan. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021; Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 07/01/2021; Thông báo số 14/TB-UBND ngày 12/01/2021 về kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Phấn đấu tăng từ 5% trở lên đối 

với dự toán thu nội địa (trừ các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu sử 

dụng đất, thu phí hạ tầng cửa khẩu) HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh quyết định. 

b) Thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tạo lập môi 

trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thông thoáng cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên 

quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, thấu đáo theo quy 

định đối với các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển.  

- Cục Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chủ động và thường 

xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để giải quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; chủ động tiếp xúc, mời gọi các doanh 

nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; báo cáo kịp thời cơ 

quan chủ quản, UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

- Cục Thuế tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh 

vực ngành thuế; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy 

định để người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai, nộp 

thuế và yên tâm sản xuất, kinh doanh khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

c) Xử lý nợ đọng thuế và triển khai các đề án chống thất thu thuế 

- Cục Thuế thực hiện quyết liệt việc thu hồi nợ thuế; thường xuyên rà soát, 

đánh giá, phân loại kỹ, chính xác các khoản nợ và kiên quyết thu nợ; tập trung thu 

hồi đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp còn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất; triển khai hiệu quả Đề án chống thất thu thuế đối với phương tiện vận tải. 

  - Cục Hải quan tập trung rà soát, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ 

không có khả năng thu, đánh giá chi tiết theo từng doanh nghiệp, tờ khai, tình trạng 

nợ thuế của doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý, đôn đốc thu hồi 



3 

 

 

nợ thuế theo quy định, giảm nợ đọng thuế tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm 

vụ cho các đơn vị triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ thuế nhất là đối với các 

khoản thu từ đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, kinh doanh 

dịch vụ vận tải; triển khai hiệu quả các đề án đã xây dựng, Đề án chống thất thu 

thuế đối với các phương tiện vận tải. 

- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp 

hiệu quả với các cơ quan thuế, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực 

hiện hiệu quả Đề án chống thất thu thuế đối với các phương tiện vận tải. 

d) Thực hiện quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tiếp tục 

phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả, 

triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 

hoá qua biên giới;   

- Cuc̣ Quản lý thi ̣ trường tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ. Công an tỉnh tăng cường phối 

hơp̣ thực hiện xử lý các hành vi buôn lâụ, gian lâṇ thương maị, trốn thuế, vận 

chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ;  

quản lý các hãng taxi, các phương tiện giao thông…  

- Cuc̣ Thuế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức 

năng có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý, kiểm soát 

việc sử dụng hóa đơn, chứng từ nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng hóa 

đơn, chứng từ để hợp thức hóa hàng nhập lậu. 

- UBND các huyện và thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng 

trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiêṃ vu ̣chủ đôṇg chỉ đaọ triển khai công tác chống buôn lâụ, gian lâṇ thương 

maị và hàng giả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác triển 

khai, công tác phối hợp của các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lâụ, gian 

lâṇ thương maị và hàng giả. 

đ) Tiếp tục rà soát các quỹ đất, tài sản công để tổ chức đấu giá theo kế 

hoạch, chủ trương; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì rà soát quỹ đất, thực hiện tốt 

công tác quy hoạch sử dụng đất, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện 

quản lý, sắp xếp lại quỹ đất, xử lý kịp thời theo quy định đối với các trường hợp 

xử dụng đất sai mục đích. Chủ động phối hợp rà soát các quỹ đất để quản lý sử 

dụng nguồn lực đất đai có hiệu quả, phù hợp; tham mưu và tổ chức thực hiện 

công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. 

- Sở Tài chính tham mưu có hiệu quả công tác đấu giá tài sản, hàng hóa 

tịch thu; thiện tốt công tác quản lý giá, xây dựng giá thu các dịch vụ, giá để thực 

hiện đấu giá đất, tài sản; chủ động  phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
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Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đấu giá kịp thời đối với 

những khu đất UBND tỉnh đã cho chủ trương đấu giá. 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các quỹ đất trên địa bàn quản 

lý, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan, chủ động đề xuất và triển khai thực 

hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương, kế hoạch. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên 

quan chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả xử lý nợ 

đọng xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp tạo nguồn lực tái đầu tư, kinh doanh góp phần tăng thu ngân sách 

e) Tạo thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động thông quan xuất nhập khẩu qua 

địa bàn tỉnh  

Cục Hải quan tăng cường, chủ động và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, hội đàm với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để chủ động, kịp thời 

trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hoá giữa hai bên; chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời giải 

quyết thủ tục thông quan cho hàng hoá, phòng chống ùn tắc hàng hoá và phương 

tiện vận tải chở hàng hoá tại khu vực các cửa khẩu; kịp thời báo cáo UBND tỉnh 

các nội dung vượt thẩm quyền. 

g) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, lựa chọn và bố trí cán bộ 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

- Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công 

tác tuyên truyền trực tiếp với các hình thức đa dạng, hiệu quả để các tổ chức, cá 

nhân biết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; lựa chọn, bố trí, 

sử dụng cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm để thực thi nhiệm vụ. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đối tượng nộp thuế thực 

hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính với nhà nước và công tác phục hồi sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Cục Thuế tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, chủ động phối hợp với 

các cơ quan liên quan rà soát lại các số liệu, biên tập nội dung phần nhiệm vụ, 

giải pháp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét ban 

hành trước ngày 23/01/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đơn vị có thành viên trong BCĐ; 

- Các thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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