
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIfA LO Dôc lap - Tir do - Hanh phñc 

S: /CT-UBND Ca Lô, ngày tháng 01 nàm 2023 

CHI THI 
Vê vic tang cu'ông cong tác thu Ngn sách Nhà nlr&c nãm 2023 

Dé hoàn thành t& nhirn vi thu ngân sách nhâ nuóc näm 2023, gop phn 
hoàn thành các chi tiêu kinh tê - xà hi giai doan 2021-2025. UBND thj xã yêu 
câu Thñ tru&ng các ca quan, ban, ngành cap thi, Chü tch UBND các phung và 
các to chirc, cá nhân lien quan thirc hin các ni dung sau: 

1. Trtr&ng các phông, ban, ngành thj xã, Chü tjch UBND các phirô'ng. 
Thu tru&ng các Ca quan, ban, ngành, dan vj Thi xã, Chi:i tjch UBND cac 

phurng phài dc bit coi tr9ng cong tác thu NSNN, xem day là mt trong nhUng 
nhim vii tr9ng tam ixu tiên hang dâu; Thuing xuyên theo dOi vic thrc hin dii 
toán thu NSNN cüa dan vj mInh dé có kê hoch chi dao  các b phn, chüc näng 
kiêm tra, dOn dOc viêc thuc hiên du toan du'ac giao, Phôi hap chat chë vai ca 
quan thuê trong cong tác chông that thu thuê, dông th?yi xây dçmg, triên khai 
thuc hiên dOng bô các biên pháp, giâi pháp khai thác quân l tot các nguôn thu, 
tang thu cho NSNN. Huy dng mi nguOn Fçrc triên khai thirc hin dOng b các 
giài pháp quân l thu ngân sách, cái thiên mOi trueing kinh doanh, nhäm thu hit 
cac tO chirc, cá nhân dâu tu' vOn, thành 1p doanh nghip, mO' rng hoit dng san 
xuât kinh doanh trên dia bàn thi xã, phân dâu hoàn thành vuo't mirc dir toán 
HDND th xã giao. 

2. Chi cuc Thuê khu vu'c Bãc Vinh 
- Chi do quyêt 1it cong tác thu, khai thác nguOn thu, tang cithng quân l 

chOng that thu; rà soát, dánh giá nhftng yêu tO ãnh hrnng den nguôn thu NSNN 
trên dja bàn, lam rO nhtthg khoán ht thu, các nguOn thu chua duçic quãn 1; dé 
ra giãi pháp cu the d kiên nghj vôi UBND Thj xã chi do các phông, ban, 
ngành, UBND các phuô'ng phôi hap thrc hin. 

- Chü dng, dôi mcii trong cong tác tuyên truyên chinh sách pháp lut 
thuê, phOi hap chat chë vi Trung tam Van hóa the thao và truyên thOng, các 
ban ngành lien quan dé tuyên truyên, ho trp' ngui np thuê (NNT). 

- Day manh thuc hiên cái cách hành chInh trong 1mb vçrc thuê, darn bào 
cOng khai minh bach  các thu tiic hành chInh nhàm to diêu kin tOt nhât cho 
NNT trong vic thirc hin nghia v tâi chinh và NSNN. 

- Chü trI, phOi hop chat che vói các phông, ban, ngành, UBND các 
phuO'ng rà soát, nãm chàc dOi tu'ng, riguOn thu ngân sách; kiêm soát dê thu 
dung, thu dü, thu kip thai các khoãn thue, phI, I phI và các khoán phái thu khác 
vâo ngãn sách nhà nuc theo quy djnh. Phôihçp tot vO Kho bc Nhà nu'Oc, các 
to chirc tIn dung trong vic cung cap, trao dOi thông tin the?  Lut Quán 1' Thuê 
dê thu hOi no' thuê, day manh cOng tác x1r 1' n' dpng thuê giàm t l nç' d9ng 
thuë xuOng dui 5% tren tOng thu NSNN. 
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- Tang cumg cong tác kiêm tra thus dc bit ch1i trpng den các doanh 
nghip có riii ro cao ye thuê, doanh nghip si1r dçing boa dan bat hçp pháp, doanh 
nghip 1 rthiêu nãm; các linh virc kinh doanh dch vi an uông, thuang mai,... 

- Triên khai nghiêm thc các chuang trInh chông that thu cüa Ciic Thuê 
Ngh An, han  chê tInh trng that thu thuê diên ra 0 mt sO 1mb virc nhii: djch vu 
an uông, karaoke, xãng dâu, djch viii lu'u tri, boat dng thuang mai... 

- Day manh  cOng tác dâu tranh chông buOn 1u và gian 1n thuang mai. 
Tang cuông cong tác phOi hcip, trao dôi thông tin vi cci quan Cong an dê kp 
thai phát hin, xü 1 các vu viêc trôn thuê, gian 1n thuê. 

- Kiêm tra, giám sat chat che cOng tác ban, cap hóa don lé, ngän chn tinh 
trng hçip thüc hóa chirng tr gay that thu ngân sách nba nuc; yêu câu ngui 
np thuê si'r dung hóa dan din t1r bat buc. 

- Phôi hçTp vâi phông Tài nguyen & Môi tru'èng Thj xa, dan vj lien quan 
dê thirc hin don dôc thu np tiên sir dng dat, thuê dat dôi vi các dçr an kinh 
doanh dã duçic giao dat vã cho thuê dat; xác nhn nghia vii thuê SDDPNN khi 
nguYi nôp thuê lam thu tic cap giây chirng nhn QSDD hoc chuyén nhuçing 
dat. Dông thai, tang cung kiém tra tiên d thic hin dê nghj xir 1 dôi vái các 
di an triên khai châm, khOng thirc hin nghTa vi thuê theo quy djnh cüa pháp 
luât ye thué hiên hânh. 

- Tang cumg phôi hcrp vi don vj duac üy nhiêm thu thuê, triên khai thirc 
hin có hiu qua cOng tác quãn 1 thu thuê dOi vôi cá nhân kinh doanh np thué 
theo phiiang pháp khoán. 

- Chü dng phOi hcTp vi Chi nhánh VPDK dat dai, Cong an thj xã, UBND 
các phumg, các to chrc cOng chtrng trên dja bàn dé thirc hin có hiu qua vic 
chông that thu thuê trong hoat dng kinh doanh, chuyên nhugng bat dng san 
theo tinh than chi dao cüa Bô Tâi chInh tai  Cong van so 438/BTC-VP ngây 
12/01/2022. 

3. Phông Tài nguyen và MOi tru'O'ng, Van phOng dãng k dt dai 
chinh nhánh Cira Lô 

Phôi hçTp vi Chi ciic Thué trong yic xác djnh nghia v lien quan den các 
khoãn thu nghma v tài chInh ye dat dai, cap Giây chCrng nhn quyên sr ding 
dat, chuyên quyên sir ding dat; phOi hp Chi cic thuê trong yic chOng that thu 
thué trong boat dng kinh doanh, chuyên nhuang bat dng san, thu ng theo quy 
dinh. 

4. Phông Tài chInh-Kê hoch: 
PhOi hcp ii Chi cc Thuê tham mu'u cho UBND th xã các bin pháp chi 

dao diêu hành cOng tác thu, chi Ngân sách bào dam có hiu qua; th1rc hin kjp 
thô'i cOng tác phân cap nguOn thu tr dat darn bão tién d thu ngan sách hang 
tháng; chü dông phOi hap vi các ngành lien quan, tO chirc kiêm tra vic trien 
khai thrc hin các quy djnh ye quán 1 giá, thuê, phi dOi vOi nhthg mt hang 
thuOc danh muc nba nc dinh giá, bInh On giá vâ nhü'ng mt hang thiet yeu cho 
san xuât và di sOng; thung xuyên theo dOi, dOn dOc, kiém tra các khoãn thu cO 
djITh tai  các phuông và các khoán phi, 1 phi theo k hoach duc giao dam bão 
dung quy dinh cüa pháp 1u.t. Chu tr9ng các giái pháp thu nç thue dOi i 
doanh nghiêp thi cOng các cOng trinh thuc vOn ngan sách thj xã. Djnh kS'  cung 
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cap thông tin ye tInh hInh dàng k)2 kinh doanh ca Ca nhân kinh doanh trén dia 
bàn cho Chi ciic Thuê dé rà soát dua vào 1p b quàn 1)2 thuë tang thu NSNN. 

5. Trung tam phát triên qu5 dat thj xã 
Chii dng phôi hop vó'i UBND các phung và các phông, ban chuyên 

mon tang cuO'ng khai thác nguôn thu tr dâu giá QSD dat nãm 2023 dé phân dâu 
hoàn thành d1r toán HDND thi xa giao. 

6. Phông Quãn 12 do thj 
PhOi hcp vó'i Chi cc Thuê trong vic thu thuê dôi vO'i hot dng XDCB 

nhà tu' nhân, thuê nhà thâu; phôi hop vi Co quan thuê cap 1i Giây phép hot 
dng cho các chü phuGng tin kinh doanh bang xe 0 to din 4 bánh (khi chñ 
phu'o'ng tin dã hoàn thành nghia vii thuê và các quy djnh lien quan); phôi hop 
Trung tam phát triên qu' dât,phOng tài nguyen và mOi tru'O'ng tp trung hoân 
thiên quy hoach, trrnh UBND thi xâ phê duyêt quy hoach cac khu dat dâu gia dê 
to chrc dâu giá QSD dat theo ké hoach dé ra; phôi hop vi Chi cc Thuê trong 
viêc tO chirc kiêm tra xir 1)2 dOi vó'i các to chirc, cá nhàn không chap hành np 
thuê xay drng cci bàn, xay drng nhà tu' nhân 

7. Dii quail 1 trt ti?  do th1 
Phôi hop vói Chi ciic Thuê trong vic tO chüc kiëm tra x 1)2 dôi vó'i các 

tO chrc, Ca nhân khOng chap hành nôp thuê xây dirng Ca bàn, xây drng nhà 0' tu 
nhân và kinh doanh dich vu. 

9. Cong an thxã Cira Là 
- Thirc hin tot quy ché phôi hop sO 1030 /QCPH/CCT-CATX ngày 

26/9/2019 trong cOng tác dâu tranh phOng, chông các hành vi vi phtm, ti phim 
trong lTnh virc thuê giüa Cong anthi xã và Chi cic Thuê khu virc Bãc Vinh. 

- Tang cu0'ng cOng tác chOng that thu ngân sách 0' mt sO lTnh vrc nhu: 
Hot dng djch vu vn tái hãnh khách bang 0 tO din trên dja bàn; hot dng 
kinh doanh khách san  nhà nghi, hoat dng chuyên nhuçmg bat dng san có dau 
hiu trôn thué. Thirc hin có hiu qua cOng tác quàn 1)2, giám sat khai báo ttm 
trà, tam  yang ciia cac khách san, nhà nghi dê phôi hop cung cap so lieu cho cci 
quan thuê thuc hiên các biên pháp chông that thu ngân sách. DOng thOi, cang v0'i 
các co' quan lien quan tang cu'0'ng dâu tranh, phát hin, ngän chn kp thi các 
hành vi gian lan thucmg mai, gian lan thuê, mua bàn hoá don bat hop pháp, dieu tra 
xir 1)2 nhftng nguO'i có hành vi vi phm pháp 1ut thuê theo quy djnh. 

10. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã 
Ph0i hop vOi Chi c1ic Thuê tO chrc tuyên truyên các van bàn pháp luât, 

chInh sách thuê, thOng háo cOng khai sObô thuê h khoán nàm 2023. Bieu 
duo'ng kjp th0'i các tO chac và cá nhan chap hânh tot nghia vçi thuê, dOng thô'i 
cOng bO trên các phu'o'ng tin thông tin dai ching các to chirc và Ca nhãn cO tinh 
dày du'a, chày)2 nöp. no' thuC. 

11. Kho bac Nhà nurc thi xä Cua LO, các Ngan hang thu'o'ng mi Va 
các to chü'c tin diing khác hoat dng trên dja ban th xã Cfra Lô 

PhOi hop vO'i Co quan Thuê trong cOng tác thu np' thuê, thu thuê dOi vo'i 
hoat dng xây dirng cüa các don vi ngoi tinh tren dia bàn, thu'c hiên lënh thu 
NSNN do Co' quan ThuC phat hành theo quy djnh, cung cap thOng tin ye NNT 
theo dê ngh ca Co quan Thuê và thirc thi nghiem chinh các quy djnh cu'ng 
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chê no' thu. 
12. UBND các phu'o'ng 
- To chirc triên khai thirc hin tOt vic quán 1 thu ngân sách trên dja bàn 

phân dâu hoan thanh vuo't miic du toan HEDND thi xã giao Chi dao HOi dOng tu 
van thuê, cac tO chirc doàn the phôi hop tOt vd'i Co quan thuê day mnh cOng t'ác 
tuyên truyên ye chInh sách thuê de nhân dan dugc biêt và tir giác thirc hin, rà 
soát dua vão quãn 1 thu thuê các h có ho?t dng san xuât kinh doanh nhung 
chua kê khai 1p b quân 1 thuê. 

- Dê xuât các bin pháp truy thu ng thuê dOi vi các h kinh doanh, h np 
thuê sir diing dat phi nOng nghip; phôi hop vó'i co' quan thuê trong vic xr 1 các 
tO ehirc và cá nhân CO tInh day dua, chây i  nôp thuê, nq ngân sách Nhà nuc. 

- PhOi hop vó'i co quan thuê trong vic diêu tra, khào sat, thu thp các 
thông tin tài 1iu lien quan den doanh thu cña h kinh doanh dê diêu chinh 
nhftng bat hop 1; tu van mi'ic thuê dOi vóih kinh doanh trên dja bàn dông thô'i 
tang cuông giám sátquá trInh thirc hin dê dam bâo cOng khai minh bach; phôi 
hop vói co quan thuê trong vic triên khai thu the cüa h xây dimg co bàn nhà 
tu nhân trên dia bàn. 

- Phôi hop vii Co quan thuê trong viêc rà soát 1ti dci' 1iu 1p  b thuê 
SDDPNN nãm 2023 dam bào chInh xác ye diên tIch, giá dat, dOi tuçmg mien. 
Triên khai thu np kjp thi sO thuê SDDPNNvào ngân sách Nhà nuc. 

- Rà soát li các khoán thu, mirc thu dê thirc hin d(ing quy djnh ccia Lu.t 
PhI và l phi so 97/201 5/QH 13 và các van bàn quy djnh hiên hành. Xây drng 
phuong an thu np các 1oii qu dcing che d; thu xãhi hoá, thu tiên tài trg tr 
các to chüc, cá nhân dung quy djnh ti Pháp 1nh sO 34/2007/PL-TJBTVQH 11 
ccia ciy ban Thtrng vi Quôc hi. 

- Dê xuât các bin pháp truy thu ng thue dôi vó'i các h kinh doanh, h np 
thuê si diing dat phi nOng nghip; phôi hop vi c quan thue trong vic xiir i 
tO chirc và cá nhân cO tInh day dua, chây ' np thuê, nç ngân sách Nhà rnrc. 

13. Bu'u diên thi xä Cira Lô. 
- Thirc hin thu thuê dOi vfii cá nhân kinh doanh np thuê theo phuong pháp 

khoán thuc phm vi quàn 1 ccia co quan Thue tren dja bàn thi xã Cra Lô. 
- Nliân yà phát thông báo np thuê, thOng bao nç thue, các quyêt dnh truy 

thu, xr pht do co quan thue phát hành. PhOi hop yó'j co quan thue phát thông 
báo huó'ng dan chInh sách cho nguñ np thue; Thu và np kp thi tien thue dã 
thu yào Ngan sách Nhà nithc; 

- Cung cap thông tin kjp thi cac trung hop ye biên dng tang giàm, bien 
dng ye quy mO kinh doanh ccia ngui np thue cho co quan thue de kjp thôi xir 
1 theo quy djnh ccia pháp 1ut; 

- BO trI nhan vien dci tieu chuan theo quy dnh cüa Co quan quân 1 thue 
d thrc hin hop dOng uS' nhim thu dà kS'. 

14. Các doanh nghip, to chic, hi gia dInh, cá nhn san xuât kinh 
doanh (g9i chung là ngu'ô'i nEp thuê) 

Co nghTa vii thirc hin nghiem các quy djnh ccia pháp 1ut ye thue; nâng 
caoS' thirc trách nhim trong yiêc k khai và np day dci, kip thñ các khoán 
thue, phi phát sinh vào ngan sách Nhà nucc, 



Nhn du'gc Chi thi, nay, yêu cu: Thu tru&ng các co' quan, ban, ngành cap 
Thi; Chü tich UBND các phuô'ng; Thu tru&ng các dan vj; Các doanh nghip, to 
chirc, ho gia dInh và cá nhân kinh doanh tO chirc triên khai thrc hin nghiêm tic. 
Djnh kS'  hang qu báo cáo tInh hInh thu NSNN cho UBND th xã (qua I$ ic 
Thuê khu vrc Bãc Vinh) dé theo dOi, chi do và hung dan, giái quyêt./ 

No'i nhân: 
- Ctc Thu tinh Nghe An (b/c); 
- TT Thi ty, TT HDND thi xã (b/c); 

- Chti tich, các PCT UBND thi xâ; 

- Các phông, ban, ngânh, don vj Th xã; 

- UBND các phir&ng; 

- Luu: 

TM. U'c BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
P110 CHU T!CH 

VO Van Hñng 
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