
Uc BAN NHAN DAN 
Tn! xA CU'A LO 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Htnh phüc 

Ci't'a Lô, ngày tháng 11 nám 2020 S: /UBND-CCT 
V/v quán 1 thud h, cá nhân kinh doanh 

KInh giri: 
- Uy ban nhân dan các Phu?mg; 
- Trung phông TC-KH; 
- Lãnh dao các dGn vi: Chi cue Thu khu vuc Bãc Vinh; 

Cong an; Biru din; Trung tam VH TT vâ TT th xä. 

Trong th?i gian qua vic rà soát, thng kê ltp b quàn 1 thu d& vi ho, cá 
nhân kinh doanh, xi:r l ng d9ng thug vn dang con môt s tn tai nhii: Viêc theo dOi 
cp nht h phát sinE d dua vào quàn l thuê chua duçic kjp thii; tInh trtng nç 
d9ng thu vn cOn nhiu chua dugc xir l dirt dim nên ành hu&ng dn s thu ngân 
sách cüa các Phumg... D khc phiic tInh trng trên và chun bj t& cho cong tác 
quân 1 thu d& vi h kinh doanh nàm 2021, Uy ban nhân dan thj xã yêu cu 
UBND các phithng, thu tru&ng các phông, ngành triên khai thicc hin mt s ni 
dung sau: 

1. UBND các Phtro'ng: 
- Tiêp tiic day mnh cong tác thông tin tuyên truyên ye quyên lcii và nghTa vi 

cüa h, cá nhân kinh doanh trên các phuang tin truyn thông cüa phumg nht là 
các van bàn quy djnh ye chinh sách thu d mi ngui hiu và chp hành dirng quy 
dinh cüa Nhà rnnc. 

- Thành 1p tO cOng tác bao gOm: lãnh dto UBND phuO'ng chü trI, các b phtn 
nghip vi k toán, thng ké, dja chInh, cOng an... và can b Chi cic thu quán 1 
dja bàn d rà soát thng kê tt cà các h hin dang kinh doanh trên da bàn theo 
ngành ngh hInh thüc kinh doanh, qui mô hoit dng d dua vào 1p b quân 1 dam 
bào cong bang trong thrc hin nghia v np ngân sách, 

- Hi dông tu vn thuê phthng tIch circ phi hçp vi c quan thus trong 
vic diu tra, khào sat, thu thp các thông tin tài 1iu lien quan dn doanh thu cüa 
h kinh doanh d diu chinh nhtng bt hçTp l; tix vn müc thu di vci trng h 
kinh doanh trên dja bàn, dng thOi tang cLr?Yng giám sat qua trInh thicc hiên d 
dam báo cong khai minh btch. 

- Thirc hin quyêt lit cOng tác chng tht thu NSNN và truy thu nçi d9ng 
thu trên dja bàn, phM hçp cong khai thông tin s nq thu trên phuang tin truyn 
thanh cüa phi.thng, niêm yt danh sách h nçi thu tti trii si UBND phu?'ing, nhà 
van hoá các khi nai có h kinh doanh nç' thu. Phi hçip vi Doàn lien ngành thj 
phu?ng, cci quan thug thirc hin nghiêm tue các bin pháp hành chInh, bin pháp 
cuô'ng ch nç theo quy dnh cüa pháp 1ut; xu 1 nghiêm minh các tnthng hçip c 
tInh không kê khai thug, d ng d9ng thu day dua kéo dài. 

2. Phông Tài chInh - Kê hoich: 
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Phôi hçp Chi cic Thu tng hcip dy dü ngun thu tr h, cá nhân kinh 
doanh duçic diêu tit v 100% ngân sách phiR'rng dê tham muu HDND, UBND thi 
xã giao di.r toán nãm 2021 sat diiing thirc t phát sinh trên da bàn dam bã tInh 
can dôi ngân sách gitia các cp vâ tang cung trách nhim cüa chInh quyên dia 
phuong trong cong tác quãn 1, khai thác ngun thu dam bào chi ngân sách 
thuing xuyên. 

3. Cong an thj xã: 
Tiêp tçic to chrc th?c hin t& quy ch phi hgp trong vic kim tra ngàn güa, 

dy lüi các hành vi vi phtm pháp 1ut thu, dc bit là các hânh vi ti phm him 
doat tin thu cüa Nhà nrnrc. Chi do Cong an PhiRng phi hçp vi Di thu lien 
phu&ng xã xr l nghiêm tic các truông hçp chng dôi trong thrc hin nghia i nhà 
rnthc, dam báo anh ninh trt tir trên dia bàn. 

4. Chi ciic thuê khu vtrc Bc Vinh: 
Chi d?o  can b barn sat dja bàn quail i, thi.thng xuyên cung cp thông tin 

các van bàn quy djnh v chInh sách thu, tham mini kjp thi quy trinh nghiêp vu, 
các bin pháp quán l tang cu?ng ph& hçp chat chë vci UBND các phuO'ng; Hi 
dng tu vn thu d trin khai thirc hin dt hiu qua cong tác quán l thus dOi 
vi h kinh doanh; dng thi tng hgp báo cáo kt qua thirc hin, các vtróng mc 
(nu co) dê UBND thj xã chi do kjp thñ. 

5. Biru diên thi xã: 
Tang cithng chi do cong tác üy nhim thu thu, thuO'ng xuyên ph hap 

vi ca quan thus trao dM thông tin di soát thu np, xir 1 kp thai các truOn; hcp 
nçi thu. Rà soát, cung cp kjp thO'i tInh hInh bin dng v h cá nhân kinh coanh 
trên dja bàn, phi hqp chat ch ca quan thug trin khai các bithc trong cOng tác 
quàn 1 thus di vi h, cá nhân kinh doanh nhm nâng cao hiu qua cOng tác iiy 
nhim thu thu. 

6. Trung tam VHTT&TT thj xã: 
Dày rnnh Cong tác tuyên truyn giáo dic pháp 1ut v thug. Kjp thO'L dua 

tin biu dining nhUng dan vj, cá nhân có thành tIch t& trong cong tác quán l, 
khai thác ngun thu, thirc hin nghia vit nhà nuc, dOng thai phê bInh các t 
chüc, cá nhân khOng tr giác, chp hành thirc hin nghia v1j np thu, yu kern 
trong vic quàn l thu, np ngân sách Nhà nuc. 

Nhân dugc cong van nay yêu cu UBND các phung, Thu trithn; các 
phông, ngành lien quan t chüc trin khai thirc hin nghiêm tiiic./
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Noi n/ian: 
- Nhix trên; 
- IT Thi Uy, HDND thj xã (b/c); 
- Chü tich, các PCT UBND thi xã; 
- Dãng u' các Phumg; 
- Luu VT; Chi cuc thuê. 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hñng 
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