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Tam Đường, ngày 28 tháng6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thu ngân sách và
phối hợp thu hồi nợ đọng thuế
những tháng cuối năm 2022

Kính gửi:
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu;
- Các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình
NN&PT nông thôn tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình
giao thông tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng
và công nghiệp;
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường;
- Đài truyền thanh huyện;
- Các đơn vị, phòng, Ban của huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi nhân sách địa phương năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về kế
hoạch chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND
huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;
Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam
Đường, tình hình thu ngân sách những tháng đầu năm 2022 của một số sắc thuế
như: Ngoài quốc doanh, thu khác ngân sách, đạt thấp so với kế hoạch HĐND
huyện giao. Tình hình nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp còn để nợ thuế
kéo dài, gây khó khăn cho công tác thực hiện dự toán thu ngân sách.
Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 và giảm nợ đọng thuế.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị của huyện và đề nghị các đơn vị có
liên quan phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường
triển khai các nhiệm vụ sau đây:
1. Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định các phương án, giải pháp
đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ, giảm nợ thuế; phấn đấu không để nợ
mới phát sinh, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ năm 2022.
Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đến từng công chức quản lý thu,
quản lý nợ hàng tháng, hàng quý; gắn trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc
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thực hiện đôn đốc thu nợ thuế để tạo môi trường bình đẳng, công bằng trong sản
xuất kinh doanh trên địa bàn.
Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng, ban của
huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào
NSNN; tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra hóa đơn, kiểm tra hồ sơ khai
thuế tại cơ quan thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập để kịp thời
phát hiện, xử lý, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Bám sát nguồn thu theo địa bàn và kịp thời đôn đốc nộp vào NSNN, có
trách nhiệm cung cấp thông tin, danh sách nợ thuế cho các đơn vị, phòng ban
của thành phố, các đơn vị có liên quan để phối hợp thu tiền thuế nợ.
Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn kiểm
tra, rà soát tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh trên địa bàn huyện.
Phối hợp với Công an huyện thực hiện cưỡng chế thu nợ đối với các doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bỏ trốn, tẩu tán tài sản cố tình nợ thuế, chiếm
đoạt tiền thuế của Nhà nước. Đồng thời cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ sang
công an điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật Thuế.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến
người nộp thuế; đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện
công khai rộng rãi thông tin người nộp thuế có tiền nợ thuế lớn, kéo dài.
2. Giao Phòng tài chính - Kế hoạch
Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực trong việc đánh giá, quản lý nguồn thu
ngân sách; xây dựng phương án, giải pháp thu ngân sách đối với một số lĩnh vực
có rủi ro, nguy cơ thất thu về thuế theo chức năng nhiệm vụ phòng phụ trách.
Phối hợp với Ban QLDA huyện; các cơ quan, đơn vị của thành phố được
giao chủ đầu tư; Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường, Kho
bạc Nhà nước tỉnh, các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách các nhà
thầu thi công, kế hoạch thanh toán vốn, giải ngân theo cầu của cơ quan thuế.
Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu theo kết luận thanh tra, kiểm toán,
quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền quyết định. Phối hợp với Kho
bạc Nhà nước tỉnh và các sở, ban, ngành kịp thời xử lý các khoản phí, lệ phí, các
khoản tiền phạt, tiền bán hàng tịch thu, thanh lý tài sản, các khoản tạm thu, tạm
giữ và các khoản thu khác nộp ngân sách Nhà nước.
Phối hợp với Chi cục Thuế tăng cường công tác thu ngân sách và thu nợ
đọng thuế, báo cáo UBND huyện theo quy định.
3. Đề nghị kho bạc Nhà nước và các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh Lai
Châu
Căn cứ vào danh sách nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế
cung cấp, khi thực hiện thanh toán giải ngân phối hợp với Chi cục Thuế để thu
tiền thuế nợ nộp vào NSNN. Phối hợp với cơ quan thuế và chủ đầu tư trong việc
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thực hiện thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế trước
khi thanh toán vốn.
Phối hợp với cơ quan thuế khu vực trong việc thực hiện khấu trừ thuế
GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy
định là 1% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình
xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
4. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện.
Phối hợp với chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường
biên tập các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh công tác
tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, đăng tải thông tin khi cơ quan Thuế
gửi thông tin sang biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt về
nộp thuế, phản ánh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi nhận danh
sách các doanh nghiệp nợ thuế do Chi cục Thuế cung cấp.
5. Các đơn vị, phòng, ban của huyện; UNDN các xã, thị trấn.
Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban huyện, Chủ tịch UNDN các xã, thị trấn
nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành
thu NSNN; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thu ngân sách và thu
hồi nợ đọng thuế trên địa bàn.
Tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế trong việc xác minh tình trạng
hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý thuế, xử lý
nợ đọng không có khả năng thu hồi (khoanh nợ, xóa nợ) theo Luật quản lý thuế.
Căn cứ nội dung Công văn, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị,
phòng, ban của huyện; UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các Ban nghiêm túc
triển khai thực hiện để công tác thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu
quả cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT,CCTKV.
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