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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY 

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH- UBND        Thanh Khê Tây, ngày      tháng  01 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH  

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước và các  

loại quỹ vận động trên địa bàn phường năm 2021 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/QU ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Quận ủy 

Thanh Khê về triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2021.  

Căn cứ Quyết định số: 4445/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 

UBND Thanh Khê v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;  

Thực hiện Công văn số: 12/ UBND-VP ngày 05 tháng 12 năm 2021 về việc 

triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn 

quận. 

Thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Đảng ủy phường Thanh Khê Tây và 

Nghị quyết HĐND phường về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn phường 2021 đạt vượt kế hoạch quận giao. 

Để tổ chức thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 

2021. UBND phường Thanh Khê Tây xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước và các loại quỹ vận động trên địa 

bàn phường năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

Nhằm chủ động để ra những biện pháp, giải pháp tích cực quản lý chặt chẽ 

thích hợp các nguồn thu nhằm điều hành thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà 

nước (NSNN) ngay từ đầu năm 2021, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu dự toán thu cả 

năm đảm bảo nhu cầu, nhiệm vụ chi trong năm. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện thu năm 2021 để làm cơ sở triển khai thực hiện 

theo từng tháng, quý; thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả thu ngân sách; đồng 

thời phối hợp với các bộ phận hỗ trợ cho công tác thu thuế năm. 

2.Yêu cầu 

Một trong các giải pháp để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà 

nước năm, là tăng cường những biện pháp, giải pháp tích cực nhằm điều hành 

thực hiện dự toán thu NSNN nước trên địa bàn phường có hiệu quả; chú trọng 

những khoản thu khó như: thuế xây dựng nhà ở tư nhân (XDNƠTN), thuế đất phi 

nông nghiệp, thuế mặt bằng, nhà cho thuê, hóa đơn bán lẻ .... 
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Có biện pháp và giải pháp chống thất thu trong kê khai thuế, đôn đốc trong 

thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu giảm tỉ lệ nợ đọng thuế không quá 5% so với số 

thuế lập bộ quý IV năm 2020. 

Tổ chức vận động thu các loại quỹ trong nhân dân đúng quy định, tránh việc 

BĐH tổ dân phố vận động quỹ không đúng qui định trong nhân dân. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1.Công tác tuyên truyền  

 UBND phường phối hợp với Chi cục Thuế quận tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền nhằm phổ biến nội dung các văn bản quy định của Nhà nước về việc kê 

khai và nộp thuế đến các đơn vị, các tổ chức và cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, 

để các đối tượng này biết và tự giác đến cơ quan thuế kê khai và thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế với Nhà nước. 

2. Công tác triển khai thực hiện 

Hội đồng tư vấn thuế phường, họp Hội đồng tư vấn thuế chỉ đạo tăng cường 

trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng tư vấn thuế để theo dõi, giám sát 

việc chính sách pháp Luật thuế của các hộ kinh doanh. 

Đội thuế phường chủ công, tăng cường giám sát, kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, 

để phát hiện kịp thời những trường hợp gian lận thuế, trốn thuế để có biện pháp 

ngăn chặn kịp thời chống thất thu thuế; kết hợp với các bộ phận triển khai các 

biện pháp chống thất thu, đôn đốc thu nợ đọng, thực hiện các biện pháp quản lý 

nợ và cưởng chế nợ đọng thuế. (nếu có) 

III. GIẢI PHÁP THU 

1. Chỉ tiêu phấn đấu thu đạt từng quý 

                                                                                       ĐVT: triệu đồng 
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PHÂN RA QUÝ 

 

QUÝ 

I 

 

QUÝ 

II 

 

QUÝ 

III 

 

QUÝ 

IV 

1 Thuế NQD (CTN) 2.000 2.100 105% 600 600 500 400 

2 Thuế TNCN 1.000 1.050 105% 300 350 200 200 

3 Thuế sử dụng đất PNN 635 655 103% 310 300 25 20 

    + Thu hộ gia đình 550 570 103% 280 270 10 10 

    + Thu tổ chức (CC thu hộ) 85 85 100% 30 30 15 10 

4 Lệ phí Môn bài 100 110 110% 100 5 3 2 

5 Lệ phí khác  170 180 105% 45 45 45 45 

6 Thu khác ngân sách  35 37 105% 10 10 7 10 

7 Thu phạt Hành chính 
(trong ATGT) 

5 6 120% 2 2 1 1 

 Tổng cộng 3.945 4.138 105% 1.367 1.312 781 678 
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Phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch quận giao 5%. Tập trung vào quý I, 

quý II và quý III năm 2021. Để thực hiện tốt công tác thu thuế, Hội đồng tư vấn 

thuế theo dõi, giám sát việc chính sách pháp Luật thuế của các hộ kinh doanh, chỉ 

đạo đội thuế, các bộ phận, các cá nhân cần tập trung khắc phục. Có biện pháp, 

giải pháp triển khai kiên quyết tận thu, truy thu thuế; Hoàn thành và hạn chế nợ 

đọng thuế, nhất là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu thuế XDNƠTN, hạn 

chế và không để nợ đọng thuế quá 6% bộ thuế tháng và đến cuối năm không quá 

5% nợ đọng.  

IV. Các giải pháp, biện pháp  

        1. Các giải pháp 

Đội thuế liên phường đối chiếu hoàn chỉnh bộ thuế, khảo sát các hộ phát sinh 

đưa vào thu thuế. Đối chiếu và nắm chắc số thuế nợ đọng để tham mưu UBND 

phường để có chỉ đạo cho đội thuế và UNT thuế (Bưu điện II) triển khai các biện 

pháp thu có hiệu quả, giảm số nợ đọng xuống mức thấp nhất, hạn chế tối đa số hộ 

nợ đọng nhiều tháng và xem đây là biện pháp quan trọng để phấn đấu hoàn thành 

vượt mức dự toán thu ngân sách. 

Tập trung lập bộ và phát hành giấy báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

năm 2021 cho nhân dân và có biện pháp thu, liên hệ tìm chủ đất các lô đất vắng 

chủ, truy thu thuế đất phi nông nghiệp còn nợ đọng. 

Trong tháng đầu quý I năm 2021 cần tập trung thu thuế Môn bài đạt 100% 

bộ thuế và kế hoạch quận giao. 

Trong tháng 03 năm 2021, tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

phấn đấu thu trong quý I và quý II năm 2021 đạt 100% thuế đất PNN hộ gia đình 

phấn đấu đạt, vượt so với dự toán giao. 

Thành lập tổ công tác xử lý nợ đọng thuế phường, tập trung triển khai các 

biện pháp, hiệu quả thu hồi nợ đọng thuế các hộ kinh doanh có hành vi dây dưa 

chây ì, nợ đọng thuế. 

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các Hội, đoàn thể phường, tổ chức tuyên 

truyền vận động người dân, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật về Thuế và phân công thành viên tham gia Kế hoạch tổ chức ra 

quân vận động nhân dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại thuế tại 

khu dân cư (nếu có). 

Để thực hiện tốt công tác thu thuế, thời gian đến đề nghị Hội đồng tư vấn 

thuế theo dõi, giám sát việc chính sách pháp Luật thuế của các hộ kinh doanh, chỉ 

đạo Đội thuế, các bộ phận, các cá nhân cần tập trung khắc phục. Tổ chức họp Hội 

đồng tư vấn thuế hàng tháng, quý đánh giá để đưa ra biện pháp, giải pháp triển 

khai kiên quyết tận thu, truy thu thuế; hoàn thành và hạn chế nợ đọng thuế, nhất là 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu thuế XDNƠTN. 

3. Biện pháp cụ thể 

3.1 Thuế Ngoài quốc doanh và thuế Thu nhập cá nhân 
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Đội thuế tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, theo dõi hộ kinh 

doanh và đôn đốc thu sạch Bộ thuế không để nợ quá 5% bộ thuế. 

Đội thuế phường thực hiện đối chiếu và nắm chắc số thuế nợ đọng để tham 

mưu UBND phường triển khai các biện pháp thu nợ có hiệu quả, giảm số nợ đọng 

xuống mức thấp nhất, hạn chế tối đa số hộ nợ đọng nhiều tháng. Lập đầy đủ thủ 

tục để đề nghị các cấp có biện pháp xử lý kiên quyết các hộ kinh doanh nợ thuế 

chây ì,( cưỡng chế 01 vài hộ để làm gương). 

3.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Cán bộ UNT thuế phối hợp với địa chính xây dựng và TDP rà soát lại chủ hộ 

trong danh sách bộ thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 để làm cơ sở lập bộ năm 

2021, chuyển cho Chi cục và sớm đề nghị chi cục phát hành giấy báo nộp thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp gửi cho hộ dân (giao Tổ trưởng TDP gửi giúp). 

Lập danh sách các hộ nợ đọng thuế đất phi nông nghiệp báo cáo với UBND 

phường số hộ còn nợ và số tiền nợ đọng để có chỉ đạo triển khai xử lý. 

Thường xuyên rà soát đối chiếu, điều chỉnh các sai sót (họ tên, số thuế, vị trí, 

sót bộ…) chuyển cho Chi cục và sớm đề nghị chi cục chỉnh lý. 

Có kế hoạch tổ chức một đợt ra quân thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

và các loại thuế tại khu dân cư trong quý II để đạt 100% thuế đất PNN hộ gia đình 

3.3 Thuế xây dựng nhà ở tư nhân 

Đội thuế liên hệ Chi cục thuế lắm lại danh sách các hộ xin phép xây dựng 

nhà ở tư nhân, chủ động phối hợp với Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị (QTĐT) phường 

trực tiếp kiểm tra lại các hộ trong danh sách đã khởi công trên địa bàn phường, 

gửi thông báo cho chủ hộ đề nghị chủ thầu kê khai nộp thuế XDNƠTN, (đề nghị 

nộp thuế mới giải quyết các thủ tục khác) 

Đội thuế và tổ kiểm tra QTĐT thống nhất công tác phối hợp thu thuế 

XDNƠTN giữa đội thuế và Quy tắc hàng tuần (vào thứ năm); Đầu tuần đội thuế 

hoặc tổ trưởng tổ Kiểm tra quy tắc báo cáo tình hình cho UBND phường trong 

buổi giao ban để có hướng chỉ đạo kịp thời.  

3.4 Về lệ phí Môn bài  

Cán bộ thuế tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, theo dõi hộ kinh 

doanh và đôn đốc thu sạch Bộ thuế Môn bài 2021 trong quý I và phối hợp với các 

bộ phận khai thác nguồn thu mới. 

3.5.Phí, lệ phí 

Các bộ phận, Tổ một cửa Văn phòng UBND, Tổ Kiểm tra QTĐT có kế 

hoạch thu các loại phí, lệ phí như: (phí vỉa hè, phí chứng thực, hộ tịch). 

- Ngoài thực hiện thu lệ phí chứng thực, bộ phận Tư pháp - hộ tịch tăng 

cường thu “ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là đất, tài sản 

gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 

1,2,3 Điều 100 luật đất đai năm 2013” và phối hợp ĐCXD vận động thu thuế 
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XDNƠTN đối với chủ hộ đề nghị xác nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất (chưa 

thực hiện nghĩa vụ thuế XDNƠTN) 

- Phí vỉa hè, giao cho tổ kiểm tra QTĐT chủ động phối hợp với bộ phận tài 

chính, ĐCXD tham mưu UBND phường cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè 

ngoài mục đích giao thông, lập danh sách tăng cường thu lệ phí vỉa hè đảm bảo 

theo đúng quy định. 

3.6.Thu khác, thu xử phạt  

Các bộ phận, Công an, Quân sự, Quy tắc - Đô thị, môi trường tăng cường 

công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, chống khám; vi phạm an toàn giao 

thông, trật tự vỉa hè, VSMT…. 

3.7 Vận động thu các quỹ 

Bộ phận Tài chính phường đôn đốc nhắc nhở các Tổ trưởng TDP tổ chức 

vận động nhân dân kịp thời nộp các quỹ về phường, thông báo công khai thu quỹ 

trên bảng, để tiện cho các đồng chí Bí thư chi bộ biết theo dõi đôn đốc các Tổ dân 

phố sớm hoàn thành quỹ vận động; phối hợp với Thanh tra nhân dân phường đôn 

đốc nhắc nhở các TDP đã vận động thu trong dân, nộp ngay về phường, tránh để 

TDP xâm tiêu quỹ và vận động quỹ không đúng qui định. 

Bộ phận văn phòng phối hợp vận động các tổ chức cá nhân đến liên hệ công 

việc có tinh thần đóng góp quỹ cho địa phương. 

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 

Nhà nước và các loại quỹ vận động trên địa bàn phường năm 2021. Đề nghị đội 

thuế phường, bộ phận Tài chính phường và các bộ phân có liên quan triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhân: 
- Chi cục thuế quận Thanh Khê (báo cáo); 

- VP.HĐND và UBND quận (báo cáo) 

- Phòng TCKH quận Thanh Khê (báo cáo) 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Đội thuế và các bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT, Tài chính,Thuế. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Quang Tưởng 
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