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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất
thu ngân sách nhà nước tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019

Ngày 30/5/2019, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước
tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất
thu ngân sách nhà nước tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) trong 5 tháng đầu
năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh
đạo Sở Tài chính và Công an tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo
tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ,
giải pháp thu các tháng cuối năm 2019 và dự thảo phân công nhiệm vụ các thành
viên Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến, đồng thời báo cáo
tình hình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống thất thu ngân sách của mỗi cơ quan,
đơn vị, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
Trong 5 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và cơ
quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành,
quản lý thu ngân sách nhà nước. Kết quả tổng thu (nội địa) đến ngày 30/5/2019
là 6.445,3 tỷ, đạt 37,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98,8% so với cùng kỳ;
có 10/16 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán, như: Thuế TNCN (đạt 61,6%), thu
tiền sử dụng đất (đạt 88,2%), phí – lệ phí (đạt 59,5%), ... Tuy nhiên, vẫn còn
một số các khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán, như thu từ DNNN Trung
ương (đạt 39%), riêng thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 30,1% dự
toán HĐND tỉnh giao và bằng 78,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu
xuất phát từ các yếu tố khách quan như: Giá dầu thô thế giới trong các tháng
đầu năm ở mức thấp với 66-67 USD/thùng (giá dầu giao dự toán là 70
USD/thùng), thời tiết nắng nóng kéo dài nên các nhà máy thủy điện hoạt động
chưa hết công suất, ... Ngoài ra, công tác phối hợp nghiên cứu, triển khai các
giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản;
hoạt động kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, kinh doanh xăng dầu, ... vẫn
còn nhiều bất cập.
Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn tỉnh trong thời gian đến và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo
trong việc quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước, yêu cầu các cơ quan,
đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực thực hiện các nội dung sau:
1. Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐUBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Chỉ thị

số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng
cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh,
Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ,
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu,
chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, Cục Thuế tỉnh khẩn
trương rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp trong thời gian qua để kịp thời
đôn đốc thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến; phấn đấu đến cuối năm
tất cả các khoản thu đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.
2. Để hoạt động của Ban Chỉ đạo đạt chất lượng và hiệu quả, các thành
viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao trách nhiệm, tham gia tích cực các cuộc họp
Ban Chỉ đạo định kỳ, đột xuất và cuộc họp chuyên đề có liên quan; báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kịp thời đề xuất Trưởng ban (thông
qua Cục Thuế tỉnh – thường trực Ban Chỉ đạo) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết
các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Trên cơ sở góp ý của các thành viên, giao Cục Thuế tỉnh khẩn trương
hoàn thiện dự thảo văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
và tham mưu Quyết định thành lập Tổ giúp viêc Ban Chỉ đạo, trình Trưởng
ban xem xét, ban hành trước ngày 17/6/2019 để làm cơ sở triển khai thực
hiện.
3. Đối với việc quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải: Giao
Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và
các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy chế phối hợp cung cấp thông tin,
tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhằm chống thất
thu thuế; đồng thời, tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh trên địa bàn;
thực hiện tham vấn ý kiến của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem
xét, ban hành.
4. Về quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng
sản: Giao Cục Thuế tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cuộc họp
chuyên đề trong quý III năm 2019 về giải pháp chống thất thu thuế trong
hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, rà
soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.
5. Đối với các trường hợp vướng mắc liên quan đến điều kiện để giải
quyết ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa: Giao Cục
Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc.
6. Về quản lý thu tiền sử dụng đất: Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND
các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng
đất đối với các dự án bất động sản trên địa bàn để kịp thời đôn đốc thu theo
thẩm quyền; hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết; trong
đó, lưu ý tham mưu chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối
với các dự án do Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch
vụ Quảng Ngãi (QISC), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.
7. Giao Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường tăng cường quản lý tốt các khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài
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nguyên nước và tiền sử dụng khu vực biển theo đúng quy định; trường hợp,
phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Chủ
trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng Quy chế phối hợp
thực hiện quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố,
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
8. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông
tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước – CN Quảng Ngãi và các đơn vị
liên quan tổ chức cuộc họp chuyên đề trong tháng 6 năm 2019 về giải pháp
chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và hoạt động kinh
doanh thương mại điện tử; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét,
chỉ đạo thực hiện.
9. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ
quan Thuế trong công tác thu nợ đọng thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản;
đồng thời, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về dự án, số tiền và thời điểm
thanh toán vốn ngân sách nhà nước để Cơ quan Thuế kịp thời đôn đốc thu nợ
thuế.
10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai
các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so
với dự toán HĐND huyện, thành phố giao; cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá
quyền sử dụng đất đối với các dự án do huyện làm chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh;
phối hợp với Cơ quan Thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu,
đôn đốc thu hồi kịp thời nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách, nhất là trong
các lĩnh vực: kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, dịch vụ ăn
uống, vận tải, bất động sản, khai thác tài nguyên,..
11. Thống nhất đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính và có đóng góp lớn đối với công tác an
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm
đề xuất danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế gửi Sở Nội
vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
khen thưởng theo quy định.
Nay thông báo để các sở, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo
biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi
trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông,
Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Nhà nước-chi nhánh Quảng Ngãi;
- Thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu
ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), các P. Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc36.
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