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a) Lập các bộ thuế như: Lệ phí môn bài (tổ chức triển khai thu hoàn thành bộ lệ
phí môn bài trong tháng 01 năm 2017); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thu hoàn
thành cơ bản 90% trong quý I năm 2017); thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân,...
tập trung rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, phân loại hộ kinh doanh lập Sổ
bộ thuế năm 2017 theo đúng quy trình số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Tham mưu cho
cấp ủy, UBND các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính
sách pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung để mọi người dân hiểu, tự giác chấp hành; thường
xuyên phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN
trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp quản lý phục vụ
cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.
b) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác thanh tra các
chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, các doanh nghiệp thuộc ngành nghề,
lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) có hàng hóa
xuất khẩu qua đường biên giới đất liền, ưu đãi miễn giảm thuế, hoạt động liên kết, lỗ,
kiểm tra sau hoàn thuế, các lĩnh vực khai thác khoáng sản, bất động sản,… Triển khai
quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến
đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng
chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận hoàn thuế.
Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra, giám sát,
quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí,...) theo Quyết định số
1353/QĐ-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch kiểm tra
chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh
vực thương mại, ăn uống, dịch vụ; đồng thời, tiếp tục thực hiện tăng cường quản lý,
sử dụng hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu NSNN
theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố.
c) Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu
nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2016 chuyển sang, hạn chế
nợ mới phát sinh; phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù
hợp theo quy định. Báo cáo kịp thời với UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức
năng trên địa bàn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ
đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy
định của pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo thu nợ thuế trên địa bàn

