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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị  

Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế 

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu 

hồi nợ đọng thuế tổ chức Hội nghị về kế hoạch thu thuế tài nguyên đối với nứa, 

vầu trên địa bàn huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Tiến Thành, Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND huyện, toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và 

thu hồi nợ đọng thuế huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Quan Hóa - Quan 

Sơn - Mường Lát trình bày Kế hoạch triển khai công tác chống thất thu thuế tài 

nguyên đối với nan thanh nứa, vầu trên khâu lưu thông và dự thảo Kế hoạch 

triển khai quản lý thu thuế tài nguyên nứa, vầu bán vào các xưởng sản xuất, chế 

biến. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị, đồng 

chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Tổ chức triển khai quản lý thu thuế tài nguyên đối với khai thác lâm sản 

nứa, vầu theo quy định của chính sách, pháp luật thuế. Do đó yêu cầu thủ trưởng 

các phòng, các ngành, chính quyền địa phương các xã cần phải triển khai các 

biện pháp linh hoạt, hiệu quả đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời. 

Đồng thời tăng cường công tác tuyền truyền để Nhân dân, người khai thác tài 

nguyên biết quyền và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Việc tuyên truyền phải 

thật sự thiết thực, hiệu quả thông qua các phương tiện truyền thông, loa đài, 

thông qua sinh hoạt chi bộ, họp khu phố, bản… 

2. Trong quá trình thực hiện kế hoạch chống thất thu thuế tài nguyên lưu 

thông, giao Tổ chống thất thu mở sổ theo dõi, giám sát việc thực hiện quản lý, 

ký xác nhận trọng lượng, hồ sơ nguồn gốc lâm sản của UBND các xã, thị trấn. 

UBND huyện sẽ kiểm điểm đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn không 

kiểm soát nguồn lâm sản, xác nhận trọng lượng không chính xác với thực tế. 
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3. Yêu cầu Hạt kiểm lâm thực hiện tốt công tác kiểm soát hồ sơ nguồn gốc 

lâm sản; phối hợp cùng Chi cục Thuế tổ chức thu thuế đối với lĩnh vực tài 

nguyên lưu thông; thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ lâm sản cho đội thuế, 

mở sổ theo dõi, giám sát số hàng, số xe vận chuyển.  

4. Đối với công tác thu thuế tài nguyên nan nứa, vầu do các hộ gia đình 

khai thác bán vào các xưởng sản xuất, chế biến, yêu cầu các đơn vị: Chi cục 

thuế, Hạt Kiểm lâm, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp cùng với UBND các xã, thị trấn tổ chức 

phổ biến tuyên truyền chính sách thuế. Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết cách thức 

quản lý hộ gia đình khai thác, sản lượng khai thác;  

- Phối hợp rà soát, nắm bắt toàn bộ các xưởng chế biến lâm sản trên địa 

bàn. Tổ chức hội nghị mời chủ các xưởng sản xuất chế biến để hướng dẫn mở sổ 

theo dõi thông tin người bán hàng, tổng hợp trọng lượng hàng hóa mua vào là 

nan nứa, vầu; báo cáo cơ quan chức năng thông qua Hội đồng tư vấn thuế của 

xã, thị trấn; 

- Xây dựng phương thức kiểm soát diện hộ, sản lượng khai thác, nguồn 

hàng vận chuyển chống thất thu...; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập tổ 

công tác quản lý thu ngân sách trên cở sở thành viên Hội đồng tư vấn thuế và 

các bộ phận liên quan; 

- Xây dựng phương án quản lý thu thuế đối với lĩnh vực khai thác nan nứa, 

vầu bán vào các xưởng sản xuất, chế biến. 

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải thật sự quyết liệt trong công tác chỉ 

đạo, điều hành nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao; quản lý tốt 

nguồn thu cố định tại xã, điều hành nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt 

động kịp thời, tránh tình trạng bỏ sót nhiệm vụ, tồn đọng kinh phí chi hoạt động 

hàng năm. 

6. Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, 

chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, bố trí nguồn nhân lực triển khai đúng tiến độ 

đảm bảo việc thực hiện quản lý thu thuế từ ngày 01 tháng 05 năm 2021, đồng thời 

tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong thi hành 

công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai kế hoạch. 

7. Giao Chi cục thuế theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch, tiếp thu 

những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện hàng tháng. 
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Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ 

đạo chống thất thu ngân sách và nợ đọng thuế tại Hội nghị triển khai kế hoạch 

thu thuế tài nguyên. Đề nghị các phòng, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Thế Anh 
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