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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2022
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo nền tảng thực hiện các
mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình trong nước có những
thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Dịch Covid-19 còn tiềm ẩn khả
năng diễn biến phức tạp. Lĩnh vực kinh tế chưa tăng trưởng vững chắc, kinh
nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức
chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân có hạn; thiên
tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, khó lường, tác động
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân cũng
như công tác thu ngân sách nhà nước của huyện.
Để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022,
góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo
Lạc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của
Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước
(NSNN) trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách địa
phương năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ chung như sau:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ
số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của huyện; chú trọng các giải pháp
khắc phục, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phục hồi, tăng trưởng kinh
tế nhằm tạo điều kiện hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần
tăng nguồn thu, phấn đấu đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt
và vượt dự toán được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt.
- Tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện nghiêm túc kiến nghị, kết luận của cơ
quan kiểm toán, thanh tra; xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực tài chính, tổ
chức thu hồi đầy đủ, kịp thời vào NSNN.
- Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc phối hợp trong công tác quản lý thu
ngân sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, quy trình,
thủ tục, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện
nghĩa vụ thuế; tiếp tục nâng cao hơn nữa tỷ lệ kê khai thuế và nộp thuế điện tử,
hoàn thuế điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử.
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- Phối hợp với cơ quan Thuế chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất
động sản, chuyển nhượng đất đai, kinh doanh vận tải tư nhân, xây dựng cơ bản tư
nhân, cho thuê nhà, thuế mặt bằng,… đặc biệt là giá tính thuế; quản lý thuế đối với
hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng; gian lận thương mại, sử dụng
hóa đơn bất hợp pháp, …
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng chủ yếu nêu trên, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cụ thể:
1. Chi cục Thuế huyện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế thực
hiện quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 07/7/2022 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác
quản lý chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống thất thu trong hoạt động
kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản
tư nhân,… để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật thuế.
- Tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn
bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của tỉnh, của huyện về công tác
quản lý thuế và thu ngân sách năm 2022. Đề xuất các giải pháp về quản lý thuế,
kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở
thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn
thất thu một cách tổng thể, bao quát, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và vượt dự
toán thu NSNN năm 2022 được giao.
- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác cải cách thủ tục hành chính
thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; nâng cao chất lượng dịch
vụ thuế điện tử như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đặc
biệt triển khai hóa đơn điện tử hoàn thành trước ngày 30/6/2022, thực hiện tốt cơ
chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuế, tạo
điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển của doanh nghiệp, góp phần tăng
nguồn thu, đóng góp cho ngân sách.
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; hướng
dẫn, phổ biến kịp thời các chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí; các chính sách
mới sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong năm 2022; triển khai có hiệu quả chính sách
miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế và các khoản thu NSNN nhằm tháo gỡ khó
khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình quản lý nợ
và cưỡng chế nợ thuế; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những
người nộp thuế có số nợ lớn, chây ỳ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;
phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đến 31/12/2022 dưới 5% tổng thu ngân sách nhà
nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày
26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt
nộp chậm theo quy định.

3
- Thực hiện quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo theo đúng
quy định. Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan điều tra doanh thu, xác
định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh, đảm bảo công khai, công bằng,
đúng pháp luật thuế, chống thất thu, bỏ sót hộ; giám sát chặt chẽ việc ngừng, nghỉ
kinh doanh của các cá nhân kinh doanh; các hoạt động cho thuê tài sản, mặt bằng
nhằm chống thất thu lĩnh vực hộ, cá nhân kinh doanh khoán thuế.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức thu thập thông tin, phân tích
hồ sơ khai thuế để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra thuế, chống thất thu,
gian lận thuế; tập trung kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại
cơ quan thuế; chú trọng đến các lĩnh vực rủi ro cao như lĩnh vực: kinh doanh bất
động sản; cho thuê tài sản, cho thuê mặt bằng, xây dựng cơ bản tư nhân, kinh
doanh vận tải, máy xúc… các doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, không
phát sinh số thuế phải nộp; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, các lĩnh vực
còn thất thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh khoán thuế...
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thu NSNN, nâng cao tinh
thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức và
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; thống kê danh sách cán bộ, đảng viên của huyện có người
thân hoặc trực tiếp liên quan đến việc không kê khai thuế, trốn tránh nghĩa vụ nộp
thuế với nhà nước, báo cáo với lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo xử lý.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Phối hợp cùng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá
nguồn thu, tiến độ thu để xây dựng kế hoạch thu ngân sách tích cực nhất; dự báo
tình hình dịch bệnh, thiên tai để xây dựng các phương án phù hợp, đảm bảo tạo
nguồn thu tích cực, hiệu quả và đề xuất, kiến nghị kịp thời để Ủy ban nhân dân
huyện điều hành ngân sách địa phương; theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ tiến độ
thực hiện dự toán năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện
có hiệu quả chủ trương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, HTX mới thành lập, hộ kinh doanh mới
cấp giấy phép kinh doanh để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn
thu, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách huyện.
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời đưa dự án đầu tư công hoàn thành theo
đúng tiến độ nhằm giúp dự án sớm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo nguồn
thu cho NSNN.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành tập trung triển khai hoạt động
xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều dự án triển khai trên địa bàn trong thời gian tới; trong
đó đảm bảo khi doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn phải thực hiện các
nghĩa vụ về tài chính cho NSNN theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế bằng biện
pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đề nghị của cơ quan Thuế;
đồng thời tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành về công tác kiểm tra tình
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trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó xin thành lập mới doanh nghiệp
để trốn thuế.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra, rà soát,
xử lý kịp thời theo quy định các trường hợp hộ, cá nhân xin cấp phép đăng ký kinh
doanh nhưng thực tế không hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Cung cấp kịp thời cho cơ quan Thuế các thông tin về chuyển nhượng vốn,
chuyển nhượng dự án đầu tư có phát sinh nghĩa vụ thuế để quản lý thu theo đúng
quy định.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xử lý kịp thời các khoản ghi
thu, ghi chi, các khoản phải nộp vào NSNN; tham mưu cấp có thẩm quyền ban
hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, các quy định
về giá đất,... khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, đảm bảo phù hợp thực tế.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện đề xuất
tháo gỡ khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân
đang có vướng mắc về quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hợp
thức đất đai; báo cáo các trường hợp cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định.
3. Kho bạc Nhà nước huyện:
- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế
thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân
sách; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các quyết định cưỡng chế nợ thuế và
lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành. Phối hợp rà soát, xử lý
sai sót thông tin thu nộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế, các ngân hàng
thương mại được ủy nhiệm thu.
- Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, chủ động quản lý thu 1% thuế
GTGT theo quy định của các đơn vị Xây dựng cơ bản vãng lai để nộp vào ngân
sách Nhà nước.
4. Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT- Chi nhánh huyện Bảo Lạc:
Phối hợp với cơ quan Thuế cung cấp kịp thời thông tin liên quan về tài
khoản, tiền, tài sản của người nộp thuế cho cơ quan Thuế và phối hợp với cơ quan
Thuế để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định. Tăng cường thực hiện
thanh toán không dùng tiền mặt.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất đúng tiến độ,
đảm bảo thời gian quy định; chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác
định nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất,
mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực tế làm cơ sở để cơ quan Thuế
xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý nhà nước về
đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Thuế về
việc cấp quyền và sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản,... để quản lý thu
theo quy định.
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- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế trong việc trao đổi thông tin xác định
nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ,
cải thiện môi trường đầu tư và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.
6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản tư nhân,
chuyển nhượng dự án trên địa bàn để phối hợp các cơ quan chức năng trong việc
quản lý thuế, chống thất thu thuế bảo đảm theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan Thuế, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan để
kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng
giả, hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan Thuế hoạt động kinh doanh bằng
hình thức thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động
để cơ quan Thuế làm cơ sở quản lý thu thuế nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu
trên địa bàn.
- Cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh
doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan Thuế để quản lý
chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu kinh doanh vận tải.
- Phối hợp với cơ quan Công An huyện rà soát và có biện pháp xử lý đối với
các hộ, doanh nghiệp có kinh doanh vận tải nhưng không có Giấy phép kinh doanh
trên địa bàn huyện; báo cáo UBND huyện các trường hợp là cán bộ, đảng viên liên
quan đến việc thiếu hợp tác, trốn tránh nghĩa vụ thuế và phí với nhà nước.
7. Ban quản lý dự án: Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho cơ quan
Thuế về giải ngân vốn đầu tư, doanh nghiệp được thanh toán vốn; phối hợp thực
hiện tốt, hiệu quả trong việc đôn đốc thu hồi thuế nợ.
8. Điện lực Bảo Lạc: Thực hiện tạm dừng cung cấp điện đối với các tổ
chức, cá nhân kinh doanh không kê khai, dây dưa, chây ỳ không nộp thuế khi có
chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
9. Trung tâm Văn hóa - TT huyện:
Phối hợp Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật
về thuế, phí, lệ phí, biểu dương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt về công tác
nộp thuế, phản ánh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, kịp thời đưa
tin, bài về chủ trương sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên các phương tiện thông
tin đại chúng để mọi người biết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy
định pháp luật hiện hành.
10. Đội Quản lý thị trường số 4:
- Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác kiểm tra chống thất thu ngân
sách nhà nước; phối hợp thu hồi nợ đọng thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng
thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế; đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với
hoạt động kinh doanh không đăng ký kinh doanh, bán hàng lưu động trên địa bàn.

6
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng tăng cường công
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kinh doanh trái
phép; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại chợ, siêu thị, trung
tâm thương mại, các cửa hàng, cửa hiệu; phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý các
trường hợp hàng vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ, hàng lậu,
hàng giả nhằm ngăn chặn và chống thất thu ngân sách.
11. Công an huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác điều tra, xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật thuế; khi thụ lý và giải quyết vụ việc có liên quan đến tội
phạm, vi phạm trong lĩnh vực thuế... kịp thời trao đổi thông tin, phương thức, thủ
đoạn hoạt động của tội phạm và thông báo kết quả giải quyết, xử lý những vụ việc
đó để hai ngành biết, theo dõi và phối hợp thực hiện; xác minh tài sản, thu nhập đối
với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động kinh doanh để thu hồi nợ
đọng thuế; phối hợp trao đổi thông tin các doanh nghiệp mua bán hoặc có dấu hiệu
sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm xử lý hoặc ngăn chặn kịp thời theo đúng quy
định của pháp luật.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cơ quan Thuế rà soát và có biện
pháp xử lý đối với các hộ, doanh nghiệp có kinh doanh vận tải nhưng không có
Giấy phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý thu thuế
đối với hoạt động kinh doanh vận tải, bất động sản, xây dựng cơ bản tư nhân,…
theo quy định của pháp luật.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện
đến cơ sở: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự
giác kê khai nộp thuế, chấp hành các quy định pháp luật về thuế.
13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, kiện toàn Ban Chỉ đạo
chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng xã, thị trấn để phối hợp với
cơ quan Thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế, phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng,
thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định
của pháp luật; thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh
vực kinh doanh như: xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, bất động sản,
cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng,…
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp
trên về lĩnh vực thuế và phí; chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò nêu
gương, tuyên truyền vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp
luật; xử lý kịp thời các cán bộ, đảng viên không chấp hành, thiếu gương mẫu...
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để phối hợp với cơ quan Thuế
thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn
diện, vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.
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- Chỉ đạo nâng cao vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội
đồng tư vấn thuế xã, thị trấn theo quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế
xã, thị trấn; phối hợp với Chi cục Thuế rà soát, điều tra để quản lý thuế hộ, cá nhân
kinh doanh nhằm tính đúng, tính đủ thuế, sát với thực tế kinh doanh theo quy định
của pháp luật thuế, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo công bằng trong thực hiện
nghĩa vụ thuế giữa các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại và triển khai thu tốt các khoản
thu từ đất đai như: tiền sử dụng đất, thuê đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá
nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…
14. Tổ chức thực hiện:
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và
các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung tại Chỉ
thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc
thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022. Đồng thời
kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm
quyền quản lý.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế và các
phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo định kỳ cho
Ủy ban nhân dân huyện.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cỏng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, BCĐCTTNS.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Thời gian ký: 21/07/2022 08:49:51

Nguyễn Mạnh Hùng

