
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-CCT 

V/v tăng cường các biện pháp 

thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn 

Bắc Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 66/CV-BCĐ ngày 25/4/2022 của Ban Chỉ đạo thu 

Ngân sách Nhà nước tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp thu hồi nợ 

đọng thuế trên địa bàn tình Lạng Sơn.  

Để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu tiền nợ đọng thuế 

trên địa bàn, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước 

(NSNN) đạt kết quả cao nhất. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:  

1. Chi cục Thuế khu vực IV (Tổ địa bàn huyện Bắc Sơn) 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ 

nộp NSNN đến người nộp thuế; Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin 

truyền thông về tình hình quản lý nợ thuế trên địa bàn, công khai thông tin các 

trường hợp chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định 

của Luật Quản lý thuế; đồng thời tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp nợ 

thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực 

hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.      

- Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định các kế hoạch, giải 

pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ 

năm 2022 đã được giao.         

- Trên cơ sở nhiệm vụ được Cục Thuế, UBND huyện giao, cụ thể hóa bằng 

văn bản triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu giảm nợ cho từng Đội 

thuế, công chức quản lý nợ; gắn trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách địa bàn với 

nhiệm vụ thu nợ thuế; hằng tháng tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

của các đơn vị, từ đó xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện trong tháng tiếp 

theo.   

- Tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ theo từng nhóm 

nợ; tập trung xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định; triển khai thực hiện xử lý khoanh nợ, 

xóa nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách theo quy định của Nghị quyết số 

94/2019/QH14, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Trên cơ sở đó, áp dụng các 

biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu hồi nợ thuế vào ngân sách, đảm bảo 

công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế.  

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ nộp vào NSNN; Tập 

trung xử lý tiền thuế nợ của các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh 
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doanh nợ thuế lớn, kéo dài, đảm bảo quản lý chặt chẽ, đầy đủ các khoản tiền thuế 

nợ và đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

2. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng trong đơn vị thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 

6011/QCPH-CA-CT ngày 29/10/2020 về việc phối hợp giữa Công an tỉnh và Cục 

Thuế tỉnh trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực Thuế. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực IV (Tổ địa bàn huyện Bắc Sơn) xử lý 

những trường hợp nợ thuế dây dưa, nợ thuế lớn theo đề nghị của Chi cục Thuế 

Khu vực IV; xác minh theo đề nghị của Chi cục Thuế Khu vực IV về nơi cư trú 

hiện tại của chủ cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp có nợ thuế nhưng không còn 

hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không khai báo, hỗ trợ Chi cục Thuế Khu vực IV 

thu hồi nợ thuế.   

- Đảm bảo trật tự, an toàn và hỗ trợ Chi cục Thuế Khu vực IV trong quá 

trình cưỡng chế, kê biên tài sản thu hồi nợ thuế.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND huyện phân bổ vốn ngân sách nhà nước để trả nợ các 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có nguồn 

thanh toán cho các đơn vị thi công là doanh nghiệp đang nợ thuế; Thông báo kịp 

thời cho Chi cục Thuế Khu vực IV các trường hợp được thanh toán để phối hợp 

khấu trừ tiền thuế nợ nộp NSNN.  

- Cung cấp thông tin các dự án, phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực IV xử 

lý tạm ngừng tham gia các hoạt động đấu thầu xây dựng dự án đối với các trường 

hợp bị cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện cung cấp đầy đủ thông tin kế hoạch thanh toán vốn ngân sách nhà 

nước; tham mưu UBND huyện phân bổ vốn ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí 

vốn để trả nợ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư 

có nguồn vốn thanh toán cho các đơn vị thi công là doanh nghiệp đang nợ thuế 

thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp do cung ứng hàng hóa, dịch vụ được 

thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực IV thực hiện xử lý các trường hợp bị 

cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, đăng ký 

hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.  

4. Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

phối hợp với Chi cục Thuế Khu vực IV (Tổ địa bàn huyện Bắc Sơn) trong công 

tác đôn đốc thu hồi nợ thuế khi được Chi cục Thuế Khu vực IV đề nghị.  

5. UBND các xã, thị trấn  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng 

đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng số nợ đọng thuế lớn, kéo dài 

thuộc phạm vi quản lý. 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phối hợp với cơ quan Thuế tập 

trung đôn đốc thu hồi nợ đối với các hộ kinh doanh, các khoản nợ về đất. 
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- Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào 

quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức 

thuế phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ thu NSNN huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lộc Quang Hòa 
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