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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND phường tại cuộc 

họp hội đồng tư vấn thuế tháng 11 năm 2020 
 
 

 Ngày 19/11/2020, tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND Phường Nguyễn Du, 

đồng chí Dương Đình Phúc –Chủ tịch UBND phường đã chủ trì cuộc họp Hội 

đồng tư vấn thuế nhằm đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách 11 tháng và  

nhiệm vụ thu ngân sách tháng 12 năm 2020.  h m dự cuộc họp c  các đồng chí 

trong B n thường vụ Đảng ủy,  hường trực HĐND,  hường trực UBMTTQ và 

các đoàn thể cấp phường; Công chức đị  chính XD; Các thành viên trong Hội đồng 

tư vấn thuế, các đồng chí cán bộ trong đội thuế liên phường xã và cá công chức c  

liên quan. 

Sau khi nghe đồng chí Phạm Qu ng Lợi đội trưởng đội thuế liên phường xã 

báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách trong 11 tháng vừ  qu , và những kh  

khắn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gi n tới 

và ý kiến phát biểu củ  các thành viên dự họp, đồng chí Dương Đình Phúc - Chủ 

tịch UBND Phường thống nhất kết luận một số nội dung như sau:   

 hời gi n qu , Ủy b n nhân dân Phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt 

nhiệm vụ thu ngân sách nhằm phấn đấu thực hiện thu đạt và vượt kế hoạch đã 

được gi o.  uy nhiên do ảnh hưởng củ  dịch Covid 19, và tình hình mư  lụt kéo 

dài đã c  nhiều tác động đến việc triển kh i thực hiện các nhiệm vụ trong đ  c  

nhiệm vụ thu ngân sách. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong 

tháng nước rút cuối năm, Đồng chí Chủ tịch ủy b n nhân dân Phường gi o một số 

nhiệm vụ cụ thể như s u: 

1. Đối với chỉ tiêu thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân: 

-Khi được UBND  hành phố cấp giấy phép xây dựng cho các hộ đề nghị 

Văn phòng UBND Phường s o gửi cho đội thuế 1 bản để theo dõi và phối hợp thu 

thuế kịp thời, tránh thất thu thuế trên đị  bàn. 

-Đội quản lý trật tự đô thị phường thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình 

xây dựng nhà ở, các công trình trên đị  bàn. Kiểm tr  chặt chẻ việc xây dựng theo 

giấy phép được cấp cũng như việc chấp hành nghĩ  vụ thuế đối với nhà nước.  

-Đội thuế Phường phối hợp chặt chẽ với tổ quản lý    đô thị thông báo cho 

các nhà thầu xây dựng công trình nhà ở trên đị  bàn thực hiện nộp thuế đầy đủ, 

tuyên truyền các hộ c  xây dựng nhà phối hợp trong việc thực hiện nghĩ  vụ thuế. 

Đồng thời th m mưu b n hành quy định về cưỡng chế đối với nhừng nhà thầu, 

những hộ gi  đình không chấp hành. 

2. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 -Gi o đồng chí cán bộ Đị  chính Xây dựng (Đ/c Hương) làm việc với Phòng 

tài nguyên môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  hành phố về các 

lô đất trống, đất vắng chủ trên đị  bàn để xây dựng bản đồ đị  chính chính quy củ  

phường. Soát xét nhứng trường hợp lấn chiếm đất, biến động tăng giảm đặc biệt là 

những người sở hữu từ 2 thử  đất trở lên để c  cơ sở xây dựng định mức thuế 

chính xác, tránh thất thu thuế.  Đồng thời th m mưu văn bản gửi  Chi cục thuế, 



trung tâm hành chính công về những nội dung liên qu n đến quy trình, thông tin 

đị  chính trong việc cấp quyền sử dụng đất nhằm c  sự phối hợp chặt chẻ để các 

hộ gi  đình thực hiện đầy đủ các nghĩ  vụ liên qu n tại đị  phương. 

-Công chức văn phòng thống kê thường xuyên cập nhật và s o gửi kết quả 

trúng đấu giá củ  các cá nhân cho đội thuế phường để c  cơ sở đư  vào quản lý, 

xây dựng bộ thuế hàng năm. 

3. Đối với thuế ngoài quốc doanh: 

-Gi o cho đội thuế phường rà soát, đánh giá hoạt động kinh do nh trên đị  

bàn, th m mưu giải pháp đối với những hộ kinh do nh yếu kém đồng thời tham 

mưu cho UBND phường bố trí thời gi n mời các hộ nợ thuế lên làm việc để tuyên 

truyền, vận động để vừ  động viên nhân dân tích cực phát triển sản xuất kinh 

do nh vừ  thực hiện đầy đủ nghĩ  vụ theo luật thuế quy định. 

4. Đối với các khoản phí, thu khác : 

-Bộ phận 1 một cử  thực hiện trực tiếp dân đầy đủ, thực hiện nghiêm túc 

việc thu phí tại bộ phận 1 cử  đảm bảo theo quy định. không để thất thoát nguồn 

thu. 

- ổ quản lý trật tự đô thị phường thường xuyên kiểm tr  hoạt động kinh 

do nh buôn bán trên đị  bàn. Những hộ c  sử dụng vỉ  hè tạm thời phải c  c m kết 

và đ ng nộp phí đầy đủ theo quy định, đôn đốc các hộ dân nộp thuế thầu xây dựng 

nhà ở tư nhân đầy đủ.  h m mưu lập d nh sách các hộ kinh do nh  nước chè, cháo 

đêm phát sinh để đư  vào quản lý và xây dựng phương án tận thu ngân sách. 

-Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội thường xuyên tuyên truyền vận động 

đoàn viên, hội viên tích cực, tiên phong trong việc thực hiện nghĩ  vụ thuế đối với 

nhà nước, đồng thời phản ánh với UBND Phường về những trường hợp vi phạm 

liên quan đến công tác thu ngân sách trên đị  bàn. 

-Công chức  tài chính kế toán phường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình 

hình thu ngân sách, đối chiếu số liệu với đội thuế để kịp thới phát hiện những s i 

s t trong quá trình hạch toán nhằm tránh thất thu ngân sách. 

-Đội thuế phường tiếp tục th m mưu cho ủy b n nhân dân Phường trong 

việc xây dựng phương án, kế hoạch để tận thu ngân sách một cách c  hiệu quả. 

5. Đề nghị UB Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội phường 

thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực, tiên phong trong 

việc thực hiện nghĩ  vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời phản ánh với UBND 

Phường về những trường hợp vi phạm liên qu n đến công tác thu ngân sách trên 

đị  bàn để kịp thời c  sự chỉ đạo xử lý những trường hợp vi phạm 

Ủy b n nhân dân Phường thông báo kết luận củ  đồng chí Chủ tịch UBND 

phường tại cuộc họp Hội đồng tư vấn thuế tháng 11 năm 2020 để các đồng chí 

trong hội đồng tư vấn thuế, cán bộ đội thuế phường và toàn thể cán bộ, công chức 

phường, các  ổ dân phố được biết và hối hợp tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
-UBND  hành phố (để B/c) 

-Chi cục thuế KV  P Hà  ĩnh – Cẩm Xuyên (để B/c) 

-  hường trực Đảng ủy ; 

-  hường trực HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

-Mặt trận, các  C đoàn thể cấp phường; 

-Đội thuế liên phường xã 

-Hội đồng tư  vấn thuế 

- Các  ổ dân phố 

- Lưu: V . 
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