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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Cấp - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị  

sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; triển khai 
nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 

 

 Chiều ngày 19/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu 
ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức 

thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. 

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Văn Cấp - Chủ tịch UBND huyện. 

 Tham dự Hội nghị có:  

* Về phía Cục thuế tỉnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng phòng 
Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đồng chí Lê Như Đăng - Phó trưởng phòng 
Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế. 

* Về phía Huyện: Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong 
Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN trên địa bàn huyện; Đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực, 
các Đội trưởng Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa – Phú Hòa; Lãnh đạo UBND 

các xã, thị trấn. 

 Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Bá Túc – Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu 
vực Tây Hòa – Phú Hòa được UBND huyện phân công thông qua Báo cáo sơ 

kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ, 
giải pháp tổ chức thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến thảo 

luận của các đồng chí dự hội nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu 
Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ 

Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể, chỉ 

đạo sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh 

tế - xã hội năm 2022 cũng như các giải pháp được trình bày trong Báo cáo 

và nhất trí thông qua tại Hội nghị này. Trong đó, UBND huyện lưu ý cần tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Đối với Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa 

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, 

xác định cụ thể những nguyên nhân tác động ảnh hưởng tăng, giảm đến 

từng nguồn thu, khu vực, sắc thuế, từng đơn vị thu; tham mưu UBND 
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huyện các biện pháp hữu hiệu, phù hợp với tình hình thực tế để chỉ đạo các 

ngành, các cấp cùng phối hợp thực hiện. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả biện pháp tăng cường quản 

lý, chống thất thu ngân sách, nhất là đối với hoạt động khai thác tài 

nguyên, khoáng sản, dịch vụ kinh doanh vận tải; chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và có biện pháp đẩy mạnh thu thuế công thương nghiệp ngoài 

quốc doanh đảm bảo đạt chỉ tiêu thu ngân sách cả năm. 

- Thực hiện tốt việc phân loại nợ và xử lý nợ, kiên quyết cưỡng chế 

các trường hợp cố tình chây ỳ, dây dưa nợ thuế; giảm dần nợ cũ, hạn chế 

phát sinh nợ mới, đảm bảo duy trì tỷ lệ tổng nợ thuế tại thời điểm ngày 

31/12/2022 dưới 5% so với tổng thu ngân sách. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các 

khâu, các bộ phận, các lĩnh vực dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và 

hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm người nộp thuế nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.  

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai 

đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính về thuế; tăng cường các hoạt động 

tư vấn thuế và hướng dẫn các thủ tục liên quan, tháo gỡ khó khăn và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kịp thời nộp các khoản thuế 

vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 

hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính theo phương 

châm “đơn giản hóa thủ tục hành chính”; lấy sự hài lòng của người nộp 

thuế làm thước đo chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính.  

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa và 

các cơ quan, đơn vị huyện liên quan tăng cường công tác quản lý thu thuế 

công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn; chống thất thu thuế đối 

với hộ kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế 

đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo Chỉ thị số 06/CT-UBND của 

UBND tỉnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng và các cơ quan, đơn vị huyện liên quan tăng cường công tác quản lý, 

chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn; 

hộ cho thuê nhà, mặt bằng… 

- Thực hiện đúng các quy định về chứng thực, thường xuyên tuyên 

truyền, vận động và yêu cầu các bên tham gia mua, bán phải kê khai trung 

thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán để tránh các 

rủi ro pháp lý phát sinh. 
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- Tiến hành đánh giá công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ, giải pháp công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Hoàn 

thành trong tháng 7/2022. 

3. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ động tham mưu và hướng dẫn các thủ tục về đất đai có liên 

quan đến các dự án khép kín khu dân cư để đảm bảo đủ điều kiện đấu giá 

quyền sử dụng đất theo kế hoạch tiến độ của UBND huyện. 

- Trao đổi, cung cấp thông tin, đồng thời tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực 

và các cơ quan, đơn vị huyện liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

trên địa bàn, chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. 

4. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp, trao đổi, 

cung cấp thông tin trong công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh. 

- Thực hiện tốt công tác cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm và kịp thời xử lý đối với các 

trường hợp vi phạm theo quy định. 

5. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan về cấp Giấy phép 

xây dựng trên địa bàn huyện cho Chi cục Thuế khu vực ngay sau khi cấp 

Giấy phép xây dựng. Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin để triển khai  

thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thu thuế đối với hoạt động xây 

dựng nhà ở tư nhân theo các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.  

- Chủ động kiểm tra, hướng dẫn và ưu tiên thẩm định các hồ sơ, các 

khâu công việc có liên quan đến các dự án khép kín khu dân cư nông thôn 

để đảm bảo đủ điều kiện đấu giá theo quy định. 

6. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

- Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn lại của 

các khu đã tổ chức đấu giá trong 6 tháng đầu năm nhưng chưa bán được.  

- Đối với các khu đất khép kín khu dân cư, sau khi UBND các xã, thị 

trấn chuyển giao hồ sơ cho Trung tâm, phải khẩn trương thực hiện các bước 

đúng theo quy trình, quy định để tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử 

dụng đất năm 2022 theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/3/2022 của 

UBND huyện. 

7. Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện: Tích cực 

tuyên truyền, hỗ trợ các bên tham gia mua, bán hiểu rõ hệ lụy pháp lý của 
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việc kê khai không trung thực giá chuyển nhượng bất động sản đất đai; Cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin địa chính cho Chi cục Thuế khu 

vực để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất. 

 8. Đối với Công an huyện  

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực trong việc trao đổi, cung cấp 

thông tin, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế 

theo Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế khu vực và 

Công an huyện.  

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực, UBND các xã, thị trấn 

và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý tốt hoạt động kinh doanh vận tải, 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
có liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;                                                                        
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện;                                                
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;                                 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 
- Các cơ quan, đơn vị TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh, các PCVPHU, CQ huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT+PH. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

   
 

 
             Nguyễn Minh Yên 
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