
UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCĐ THU NGÂN SÁCH Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 225/KH-BCĐ Hữu Lũng, ngày 01 tháng 10 năm 2019 
  

KẾ HOẠCH  
Về việc chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất,  

kinh doanh, chế biến lâm sản 

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý 
thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ các luật thuế, pháp lệnh thuế, pháp 
lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-
UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chỉ tiêu thu ngân sách nhà 
nước năm 2019; 

Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch 
chuyên đề “Chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh chế biến lâm sản”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa 
phương đến công tác thu ngân sách; 

- Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn 
huyện, làm cơ sở hoàn thành nhiệm vụ năm 2020; 

- Xác định rõ nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị liên 
quan đến công tác chống thất thu ngân sách; 

- Tích cực chủ động rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, đôn đốc thu 
nộp kịp thời vào ngân sách, chống thất thu thuế; 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế; tạo sự đồng thuận, công 
bằng, bình đẳng trong kinh doanh. 

- Phát triển doanh nghiệp từ cá nhân, hộ kinh doanh.  

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, việc chống thất thu thuế phải kết 
hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán nhà nước 2019 với tăng 
cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn, gắn công tác quản lý 
nhà nước chuyên ngành của các đơn vị với công tác quản lý thuế; 



- Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thực hiện các giải pháp để tăng 
cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với việc trốn thuế, gian lận 
thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn theo 
quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi thực hiện: 

1.1. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở (tổ chức, cá nhân) sản xuất kinh doanh chế 
biến lâm sản, bao gồm: Bóc gỗ, ván ép, mộc, thủ công mỹ nghệ. 

1.2. Kiểm tra việc chấp hành chính sách đối với tổ chức, cá nhân sản xuất 
kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Hữu Lũng, bao 
gồm: 

- Kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế (Khai thuế, khoán thuế, ấn định thuế, 
quy định về hóa đơn chứng từ bán hàng hóa); 

- Kiểm tra việc sử dụng đất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở; 

- Kiểm tra quy mô sản xuất, bao gồm: Số lượng lao động, máy móc thiết bị, 
năng lực sản xuất. 

2. Biện pháp thực hiện: 

2.1. Thành lập Đoàn công tác liên ngành: 

- Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng ra quyết định thành lập đoàn công tác liên 
ngành, thành phần gồm có: Chi cục thuế, Kiểm lâm, Công an, UBND xã, thị trấn có 
cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản. 

+ 1 đ/c Lãnh đạo Chi cục thuế - Trưởng đoàn; 

+ 1 đ/c Công chức Hạt Kiểm lâm – Phó trưởng đoàn; 

+ 1 đ/c Cán bộ Công An huyện – Thành viên 

+ 1 đ/c Lãnh đạo UBND xã (thị trấn) – Thành viên; 

+ 3 đ/c Công chức – Chi cục thuế - Thành viên. 

- Phương tiện hoạt động: Do Chi cục thuế Khu vực I bố trí. 

- Kinh phí hoạt động: Nguồn kinh phí khoán chi của Chi cục thuế và kinh phí 
do ngân sách huyện hỗ trợ. 

2.2. Phối hợp thực hiện: 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng 
cường các hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, phí đặc biệt tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của 
các tổ chức, cá nhân; đồng thời hướng dẫn kịp thời, đầy đủ về chính sách thuế và 
thủ tục kê khai để người nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện nghĩa vụ với NSNN. 

- Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, các phương tiện truyền thông thông tin một cách phong phú, dễ hiểu và 



thường xuyên để mọi người luôn được tiếp cận với chính sách pháp luật, trách 
nhiệm và quyền lợi của cộng đồng, doanh nghiêp, cá nhân. 

- Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế, nâng cao chất lượng tư 
vấn hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; duy trì đường dây 
nóng, hòm thư điện tử để nắm bắt kịp thời các thông tin từ người nộp thuế. 

3. Thời gian thực hiện: 

Từ 15/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019: Đoàn công tác được thành lập theo 
Quyết định của UBND huyện thực hiện theo nhiệm vụ được giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Thuế khu vực I:  

- Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thuộc diện kiểm tra, giám sát; 

- Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: Thực hiện theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT 

ngày 18/12/2015 về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. 

Tiến hành điều tra doanh số để ấn định thuế khoán cho thời gian còn lại của năm và 

làm cơ sở cho khoán thuế năm 2020 đối với hộ đã có quyết định ổn định trong năm 

và khoán thuế đối với hộ phát sinh… 

- Đối với tổ chức doanh nghiệp: Thực hiện quy trình kiểm tra thuế bao gồm: 

Kiểm tra tại bàn (tại cơ quan thuế); kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Yêu cầu giải 

trình những bất hợp lý giữa nguyên vật liệu đầu vào (do số liệu thu thập được) và 

sản lượng đầu ra (hóa đơn). 

- Kiến nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan về loại hình kinh doanh của 

cơ sở sản xuất, kinh doanh là hộ, cá nhân. (Được quy định tại Điểm a, Khoản 12, 

Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). 

- Cử các thành phần tham gia Đoàn liên ngành. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Thực hiện xác nhận nguồn gốc, sản lượng lâm sản, 

cung cấp số liệu cho Chi cục thuế của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ để làm cơ sở 

cho việc ấn định thuế, đối chiếu hồ sơ khai thuế. 

Cử công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. 

3. UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền, vận động các cơ sở chế biến gỗ thực 
hiện chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, phối hợp các cơ 
quan chức năng thực hiện quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở chế 
biến lâm sản trên địa bàn quản lý; xử lý các cơ sở chế biến gỗ vi phạm theo thẩm 
quyền được pháp luật quy định; 

- Cử đại diện lãnh đạo UBND, công chức có liên quan (Công chức địa chính, 
thành phần Hội đồng tư vấn thuế) tham gia đoàn liên ngành; 



- Thực hiện kiến nghị UBND huyện xử lý các trường hợp sử dụng đất không 
đúng mục đích.  

4. Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 
huyện, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng: Có trách nhiệm cung cấp danh sách 
công chức, cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành cho Ban Chỉ đạo huyện (qua 
Chi cục Thuế khu vực I) trước ngày 05/10/2019. 

5. Các thành viên ban chỉ đạo chống thất thu huyện: Theo chức năng nhiệm 
vụ quan tâm chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kế hoạch chuyên đề này; 

- Đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với tổ 
công tác liên ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Giao cho Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng định kỳ hàng tháng tổng hợp báo 
cáo UBND huyện, Ban chỉ đạothu ngân sách trước ngày 05 hằng tháng. 

Trên đây là kế hoạch về việc chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản của Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện 
Hữu Lũng./. 

 

  Nơi nhận: 
- TT Huyện Ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ thu ngân sách; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Long Văn Sơn 

 


		2019-10-02T09:49:26+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




