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 Thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết 

định 2995/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về 

việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2021; Quyết định số 

2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu 

thu nợ năm 2021.  

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp 

có hiệu quả của các cơ quan chức năng nhằm khai thác, quản lý hiệu quả các 

nguồn thu phát sinh, thu nợ đọng đảm bảo thu đúng, thu đủ thu kịp thời vào 

ngấn sách Nhà nước. 

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế đối với từng ngành 

nghề,từng lĩnh vực kinh doanh; Quản lý thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh, 

quản lý các nguồn thu, chống thất thu góp phần tăng thu cho Ngân sách Nhà 

nước. 

2. Yêu cầu 

- Trong quá trình triển khai thực hiện thu Ngân sách trên địa bàn phải đảm 

bảo hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật, công tác quản lý nợ và cưỡng 

chế nợ thuế đảm bảo theo đúng quy định của Luật quản lý thuế, quy trình quản 

lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp thu Ngân sách đạt hiệu quả, các cơ 

quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện nghiêm sự chỉ 

đạo của UBND huyện. 
 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

1.1.Thực hiện hoàn thành vượt dự toán thu Ngân sách HĐND tỉnh giao, rà 

soát các nguồn thu cần tập trung khai thác và các khoản còn thất thu; Thu đúng 

thu đủ theo quy định hiện hành. Phấn đấu thu Ngân sách trên địa bàn năm 2021 
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đạt 47,65 tỷ đồng trở lên ; Trong đó: Số thu Thuế và phí là 38,85 tỷ đồng, số thu 

từ tiền sử dụng đất là 8,8 tỷ đồng; Đảm bảo tăng 5,8% so với chỉ tiêu pháp lệnh 

UBND tỉnh Sơn La giao. 

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo) 

1.2.Tăng cường các biện pháp thu nợ thuế, xử lý, thu hồi các khoản nợ 

đọng. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật quản lý 

thuế. 

1.3. Tập trung triển khai thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt 

bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư để phát triển quỹ đất 

đáp ứng yên cầu về đất ở, đất thương mại, góp phần tăng thu Ngân sách. 

1.4 Các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn – Yên 

Châu xây dựng kế hoạch thu ngân sách, thực hiện hoàn thành vượt dự toán 

HĐND-UBND huyện giao. 
 

2. Một số giải pháp chủ yếu 

2.1. Triển khai thực hiện tốt Luật quản lý thuế ; Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền pháp luật về thuế, cải cách thủ tục hành chính, đối với quy trình thu theo 

hướng đề cao trách nhiệm của người nộp thuế: Các Doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh tự khai, tự nộp qua Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế chủ yếu thực hiện 

chức năng hướng dẫn tư vấn và hậu kiểm. 

2.2. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển và sản xuất 

kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Kịp thời có biện pháp giải 

quyết khó khăn đối với sản xuất – kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, quản lý khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt 

dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021. 

2.3. Đẩy mạnh công tác quy hoạch đấ, công khai quy hoạch kế hoạch sử 

dụng đất phục vụ đấu giá đất, cho thuê đất, giải quyết nhanh các thủ tục địa 

chính về giao đất, đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác hiệu 

quả các nguồn lực đầu tư từ đất. 

2.4. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả trong công tác thu hồi nợ đọng 

thuế ; phấn đấu năm 2021 không phát sinh nợ mới, phấn đấu đến hết 31/12/2021 

số nợ thuế còn khoảng 200 triệu đồng. Thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn 

thu nhất là các lĩnh vực Doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn để có biện thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước. 

2.5. Các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động đề ra 

các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, tổ chức thu có hiệu quả các nguồn thu từ 

phí, lệ phí, thu khác ngân sách, nguồn thu trong đơn vị hành chính và đơn vị sự 

nghiệp; thực hiện công khai quy định mức thu phí và các khoản đóng góp của 

nhân dân, tăng cường giám sát của nhân dân về sử dụng các khoản phí, lệ phí và 

các khoản đóng góp của nhân dân... 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu 

Chỉ đạo các đội thuế và các bộ phận chức năng thuộc Chi cục Thuế khu 

vực Mai Sơn – Yên Châu đánh giá mức độ giảm thu, khả năng thu từng khu vực, 

từng địa bàn, từng sắc thuế để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến 

tích cực trong công tacsthu nộp thuế vào NSNN. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ 

bản và xây dựng vãng lai : Cần tập trung rà soát, đối chiếu tiến độ hoàn thành 

bàn giao, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ban ngành, Ban quản lý dự án, 

các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn để quản lý thu thuế theo quy định. 

-Tổng hợp đánh giá kết quả thu hồi nợ đọng đã triển khai thực hiện trong 

năm 2020, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ 

đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của 

pháp luật, đặc biệt là công tác thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp có số nợ 

lớn, quá hạn. Thực hiện kiểm tra thuế theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, 

những doanh nghiệp có số thu lớn, những lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao 

cần ưu tiên tập trung kiểm tra. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý thuể đối với các 

doanh nghiệp giải thể, phá sản, các dự án đang triển khai để hướng dẫn các 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai thuế, nộp thuế đúng quy định. Tăng cường 

kiểm tra tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh 

doanh để đưa vào diện quản lý thuế. Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, 

nộp thuế của các tổ chức, các nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai 

không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước để có biện 

pháp thu hồi kịp thời. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai 

thuế. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Theo dõi thường xuyên việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn huyện Yên Châu và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện dự toán giao 

kịp thời báo cáo và xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện dự toán; Rà soát các khoản tạm thu về phát mại hàng hóa sung công 

quỹ Nhà nước; Các khoản phí lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước để kịp thời nộp 

vào NSNN. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, 

Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu trong việc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh mới, cấp mã số thuế cho HTX.  
 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho huyện xây 

dựng kế hoạch rà soát quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Xây 

dựng kế hoạch đấu giá chi tiết từng khu đất theo tháng, quý, năm. Rà soát, cung 

cấp cho cơ quan Thuế thông tin về tình hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài 

nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối 

chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế. 

Phối hợp cùng Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu, UBND các 
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xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác đấu giá, giao đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến người dân tại 

các bản, tiểu khu có lợi thế về đất để tổ chức thu tiền sử dụng đất.  

Phối hợp cùng cơ quan thuế tham mưu cho UBND huyện xử lý đối với 

doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản cố tình dây dưa nợ thuế, tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của Cơ quan Thuế. 

4. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế đôn đốc 

các trường hợp trúng đấu giá, các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu, giao đất, chuyển mục đích đất, chuyển nhượng đất về các 

khoản phải nộp như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế TNCN vào NSNN. 

Tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra, xác nhận các hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu, giao đất, chuyển mục đích đất, chuyển nhượng đất 

của các hộ, cá nhân; thực hiện đo đạc, trích lục địa chính trình Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định; chuyển thông tin địa chính kịp thời đối với 

các hồ sơ đã được phê duyệt sang cho Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên 

Châu để xác định các khoản phải thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu 

nhập cá nhân theo quy định. 

Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu đôn đốc các hộ 

cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính để thực hiện cấp Giấy CNQSD đất 

đảm bảo kịp thời đúng quy định. 
 

5. Phòng kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát 

tham mưu cho UBND huyện phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các 

khu dân cư để phục vụ cho công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch 

được duyệt. 

Phối hợp và cung cấp thông tin bằng văn bản kịp thời cho cơ quan thuế 

về các dự án XDCB sử dụng nguồn vốn từ NSNN; các công trình, dự án đầu tư 

không sử dụng vốn NSNN thuộc diện phải cấp phép xây dựng trên địa bàn 

huyện; Cung cấp thông tin cụ thể về chủ đầu tư, nhà thầu, địa chỉ các công 

trình, dự án xây dựng để cơ quan thuế thực hiện đôn đốc thu, nộp thuế hoạt 

động XDCB vãng lai theo quy định. 

Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu, UBND các xã, 

thị trấn cung cấp thông tin các hộ gia đình xin cấp giấy phép xây dựng đôn đốc 

yêu cầu các hộ gia đình và chủ đoàn thợ xây dựng tư nhân đến Chi cục Thuế 

khu vực Mai Sơn – Yên Châu, UBND các xã thị trấn đăng ký, kê khai, cam kết 

nộp tiền thuế XDCB tư nhân vào NSNN trước khi cấp giấy phép xây dựng. 

6. Kho bạc Nhà nước huyện 

Phối họp với Cơ quan thuế huyện trong công tác thu ngân sách, thu hồi 

nợ thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

theo chỉ đạo tại công văn số 1687/UBND-KTTH ngày 04/07/2014 của UBND 
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tỉnh Sơn La. 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tiến độ giải ngân, thanh toán 

đối với các công trình xây dựng cơ bản theo đề nghị của Cơ quan thuế để tổ 

chức quản lý thu thuế, thu nợ thuế. 

Thực hiện khấu trừ số thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách, khi chủ 

đầu tư còn nợ thuế đến làm thủ tục thanh toán vốn các dự án đầu tư xây dựng 

cơ bản theo tỷ lệ 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình. Chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 

2% theo đúng quy định của Bộ Tài chính. 
 

7. Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Yên Châu, các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn huyện Yên Châu. 

Thực hiện quy chế phối hợp thu ngân sách đã được ký giữa Cơ quan thuế 

và Ngân hàng, thực hiện các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ 

tài khoản của đối tượng tại các Ngân hàng theo đúng quy định của Luật Quản 

lý thuế. 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan thuế theo quy định của Luật 

Quản lý thuế. Hàng tháng thực hiện thông tin cho Cơ quan thuế việc thực hiện 

các lệnh cưỡng chế và cơ quan thuế đề nghị cưỡng chế thuế. 

8. Đội quản lý thị trường số 8 

Thực hiện tốt các chỉ đạo của cơ quan Quản lý thị trường cấp trên, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường việc xử 

lý hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại. 

Đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn để xử lý vi 

phạm về đăng ký kinh doanh, phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu 100% 

hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định. 

9. Công an huyện 

Tăng cường các hoạt động phối hợp với cơ quan thuế trong công tác 

phòng, chống các hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế như trốn 

thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, in ấn, mua bán 

và sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, 

tiền phạt và các tội phạm khác về thuế. Hỗ trợ cơ quan thuế trong việc đôn đốc 

thu nộp Ngân sách nhà nước, thi hành các Quyết định cưỡng chế theo quy định 

của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm an toàn giao thông, đôn đốc yêu cầu nộp tiền vào NSNN 

kịp thời đúng quy định. 

10. Hạt kiểm lâm 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, cá nhân, 

các hộ gia đình được giao đất, giao rừng, thực hiện nghiêm túc việc quản lý, 

bảo vệ rừng, tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đôn 

đốc, yêu cầu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền phạt vi phạm hành chính vào 
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ngân sách nhà nước; tiền vi phạm còn tồn qua các năm theo đúng quy định. 

11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các Chủ đầu tư 

Yêu cầu các đơn vị thi công (nhà thầu) khi thực hiện thủ tục thanh toán 

khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho 

chủ đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng hóa 

đơn(là một thủ tục bắt buộc khi thanh toán vốn). 

Khi lập chứng từ thanh toán vốn phải lập chứng từ khấu trừ 2% thuế giá 

trị gia tăng theo khối lượng hoàn thành để nộp vào ngân sách.  

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi cục Thuế đôn đốc thu hồi nợ và 

thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ 

thuế 

dây dưa, kéo dài; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp cố tình vi phạm 

Luật và chính sách thuế hiện hành, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế 

thu nợ thuế của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức cá nhân khác nắm giữ (thu 

nợ thuế qua bên thứ ba). 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng, 

đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

theo kế hoạch. 

12. Phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm truyền thông văn hóa 

huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền nội dung về thu ngân 

sách trên địa bàn năm 2021. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Việc tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng 

với nhiều loại hình, phương thức phong phú, đa dạng và đảm bảo phủ kín 

thông tin liên quan đến hoạt động của Cơ quan thuế. Nêu gương tổ chức, cá 

nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế. Phản ánh, thông báo các tổ chức, cả nhân 

nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế. 

13. UBND các xã, thị trấn 

Phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với 

100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công 

tác ủy nhiệm thu thuế đối với việc quản lý thu thuế các hộ, cá nhân kinh doanh 

XDCB tư nhân, vận tải tư nhân, san lấp mặt bằng... Xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn 

thu từ thuế, phí lệ phí phát sinh trên địa bàn đôn đốc nộp vào NSNN, phấn đấu 

hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách đã được HĐN, UBND huyện giao 

năm 2020. 

Phối hợp với các cơ quan Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu, 

phòng Tài nguyên & môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất tổ chức công tác tuyên truyền về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, chuyển đổi mục đích đất đến người dân tại các bản, tiểu khu có lợi 

thế về đất để tổ chức thu tiền sử dụng đất. 

Trên đây là Kế hoạch thu NSNN năm 2021, UBND huyện Yên Châu yêu 



7 

 

 

cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

năm 2021 và các năm tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 

- TT UBND tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- TT HĐND- UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ (CCHC) 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CCTKV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Như Huệ 
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