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Số:      /TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp soát xét công 

tác thu ngân sách quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

 

 Ngày 31/3/2021, tại UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - 

Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp soát xét công tác thu ngân sách 

quý I/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự 

cuộc họp có đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố và 

Trưởng các phòng, ban: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính – Kế hoạch, Quản 

lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Trưởng Chi cục Thuế 

khu vực Thành phố - Cẩm Xuyên; Chủ tịch UBND các phường, xã. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan 

và Chủ tịch UBND các phường, xã; ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Hùng 

Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ 

tịch UBND thành phố thống nhất kết luận như sau: 

Thu ngân sách quý I năm 2021 đạt 140.142 triệu đồng; bằng 20,2% so với 

kế hoạch tỉnh giao, bằng 17,2% so với kế hoạch thành phố giao, bằng 117% so 

với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, một 

số khoản thu chưa đạt kế hoạch; nguyên nhân do tiến độ giải phóng mặt bằng, 

thi công các dự án hạ tầng quỹ đất còn chậm, một số địa phương chưa tập trung 

cao cho công tác thu ngân sách, các phòng ban thiếu đôn đốc, bám nắm cơ sở để 

chỉ đạo thực hiện. 

Để đẩy mạnh  công tác thu ngân sách, sớm hoàn thành kế hoạch, Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai một số nội dung sau: 

1. Chi cục thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên:  

- Căn cứ kế hoạch được giao, thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng 

Đội thuế, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh. Thực hiện rà soát, lập 

bộ thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; phối hợp UBND các xã, phường, các phòng 

ban, đơn vị có tổ chức thu thuế, phí để thực hiện thu nộp kịp thời các khoản thuế 

phí vào ngân sách nhà nước, thực hiện thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đảm bảo 

quy định.  

- Đề xuất giải pháp cụ thể để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền 

thành phố và Cục Thuế tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác thu ngân sách 

và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế; tăng cường kiểm tra thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cung cấp thông 

tin, phát hiện và xử lý kịp thời các đơn vị vi phạm theo quy định của Luật thuế.  
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- Phối hợp phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các phường, xã rà 

soát và tham mưu các giải pháp xử lý đối với các trường hợp đã có thông báo 

nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, yêu cầu báo cáo 

UBND thành phố trước ngày 15/4/2021. 

- Định kỳ hàng tuần (trước 10 giờ, sáng thứ 6) báo cáo UBND thành phố 

(qua phòng Tài chính- Kế hoạch và Văn phòng HĐND – UBND thành phố) tiến 

độ, kết quả thu ngân sách để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo 

UBND thành phố theo quy định. 

2. Phòng Quản lý đô thị: 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan soát xét, tham mưu việc 

cho thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh đảm bảo công tác thu 

ngân sách; đồng thời với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường, trật tự đô thị, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2021. 

- Cung cấp kịp thời  thông tin về cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân cho Cơ 

quan Thuế và UBND các phường, xã để quản lý, thu thuế xây dựng nhà ở tư 

nhân. 

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường:  

- Căn cứ danh mục quỹ đất đã giao kế hoạch năm 2021 cho các đơn vị, 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phối hợp với các 

phòng Quản lý đô thị, Tài chính- kế hoạch để hoàn thiện các thủ tục giải phóng 

mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư, định giá đất, cấp đất và đấu giá thu tiền sử dụng đất 

theo kế hoạch. Khẩn trương tham mưu việc đấu giá đối với các lô đất đã đủ điều 

kiện trong tháng 4/2021. Hoàn thiện lại khung kế hoạch, thời gian triển khai cụ 

thể của danh mục thu hồi đất 2021 trình Chủ tịch UBND trước ngày ngày 

08/4/2021. 

- Hàng tháng, phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch cùng UBND các 

xã, phường thực hiện họp soát xét tiến độ thu tiền sử dụng đất các hạ tầng, đưa 

ra các biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành tiến độ thu đạt kết quả cao. 

- Phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch đánh giá các tổ chức tư vấn đấu 

giá đất để tham mưu UBND thành phố lựa chọn các đơn vị thực hiện hiệu quả.  

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch:  

- Chỉ đạo các phường xã, phối hợp với các phòng Tài nguyên và môi 

trường, Quản lý đô thị để thực hiện các bước thủ tục đầu tư đảm bảo thời gian, 

đẩy nhanh tiến độ; hàng tháng, hàng quý thực hiện giao ban yêu cầu các bộ 

phận, các phòng ban đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện khung kế hoạch 

thu ngân sách; cung cấp danh  sách hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập mới cho 

Chi cục thuế để phối hợp theo dõi lập bộ thu kịp thời; 

- Phối hợp với các phòng, ban và địa phương đề xuất kiến nghị các Sở 

ngành cấp tỉnh xử lý các tồn tại vướng mắc liên quan đến các dự án hạ tầng quỹ 

đất để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; phối hợp với ngành Thuế, các cơ quan liên 

quan tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức thu ngân sách  

- Tham mưu UBND thành phố giải pháp xử lý tài sản, quyền sử dụng đất 

đối với các trụ sở, Hội quán,... tránh lãng phí và đảm bảo mỹ quan đô thị. 
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5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn các phường xã thực hiện công tác tuyền truyền về nghĩa vụ thuế với ngân 

sách Nhà nước trên từng địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố: Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thi 

công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình hạ 

tầng quỹ đất.  

Yêu cầu có kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể đối với từng công trình; 

hàng tuần báo cáo tiến độ các dự án (trước 10 giờ, sáng thứ 6) gửi UBND thành 

phố (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố).  

7. Công an thành phố: Phối hợp vơi Cơ quan Thuế trao đổi thông tin, điều 

tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Xử lý nghiêm các 

doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về thuế. Phối hợp truy 

thu thuế, thu nợ đọng đạt hiệu quả cao nhất. 

8. UBND các xã phường, Ban quản lý Chợ thành phố: Tổ chức họp Hội 

đồng tư vấn thuế, tư vấn mức doanh thu, thuế dự kiến, chính thức năm 2021 của 

hộ kinh doanh nộp thuế ổn định và của hộ mới ra kinh doanh. Phối hợp công 

khai thông tin danh sách những tổ chức, cá nhân, còn nợ đọng thuế, quản lý chặt 

chẽ hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân; Xe vận tải tư nhân tại các phường, xã.  

- Căn cứ kế hoạch được giao, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các bộ phận, phối 

hợp với Đội thuế xã phường để rà soát, lập bộ thuế đối với các hộ kinh doanh, 

phối hợp với Chi cục thuế để xác định chính xác mức thu thuế của các Doanh 

nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền phối hợp trong công tác thu thuế. Tăng cường 

công tác thu các khoản thuế, phí, lệ phí trên địa bàn.  

- Rà soát quỹ đất trên địa bàn, căn cứ danh mục quỹ đất được giao năm 

2021 tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các bước quy trình, 

hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản đầu tư xây dựng các Hạ tầng quỹ đất để hoàn 

thành, đề xuất UBND thành phố những khó khăn vướng mắc để có hướng giải 

quyết kịp thời, nhằm hoàn thành sớm nhất việc giao đất, đấu giá thu tiền sử dụng 

đất đạt kế hoạch. 

- Theo dõi sát và báo cáo chế độ thu ngân sách trong tuần cho UBND 

thành phố.  

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 

cuộc họp soát xét kết quả công tác thu ngân sách quý I năm 2021; triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. UBND thành phố thông báo để UBND 

các phường, xã, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

-  TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;  

- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố; 

- Chi cục thuế TP- Cẩm Xuyên; 

- Công an thành phố; 

- Ban Quản lý chợ thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT,VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Đạt 
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