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      - UBND các xã, thị trấn; 
 

 

 Thực hiện công văn số 1029/UBND-KT ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất. Để công tác thu nợ 

thuế đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn (có thể kết 

hợp tại các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể để vận động các đối 

tượng còn nợ thuế, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất khẩn trương 

thực hiện nộp tiền sử dụng đất trong năm 2020. 

 - Phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà 

soát, lập danh sách hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất là cán bộ, công 

chức, đảng viên, đoàn viên các hội, tổ chức đoàn thể, để tập trung tuyên truyền, 

vận động, làm gương trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Phối hợp với Chi cục Thuế để xây dựng nội dung tuyên truyền, tăng thời 

lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện nhằm nâng cao nhận thức 

của các đối tượng còn nợ thuế, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân về việc thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân 

điển hình trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác thu nợ thuế. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

 Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế, 

UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền 

sử dụng đất để tổ chức triển khai công tác thu nợ tiền sử dụng đất. Kiểm soát chặt 

chẽ việc giải quyết các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ tiền 

sử dụng đất khi có hoạt động chuyển nhượng. 

 4. Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện 

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động 

trong đơn vị mình tự giác thực hiện, đồng thời vận động người thân và gia đình 

nộp tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách nhà nước (nếu có). 
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- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo dõi thông tin về tình hình trả nợ thuế của 

các đối tượng. 

5. Chi cục Thuế huyện 

- Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện biện pháp tổ chức thu ngân 

sách nhà nước nói chung, đặc biệt là công tác thu hồi nợ đọng thuế, phí, lệ phí. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

xây dựng nội dung tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu trong công tác thu hồi nợ đọng 

thuế để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài 

chính với Nhà nước. 

- Chủ trì giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu 

hồi nợ đọng thuế. 

6. Chế độ báo cáo 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn: định kỳ trước ngày 05 hàng 

tháng tổng hợp kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Chi cục Thuế huyện để tổng hợp 

chung. 

- Chi cục Thuế huyện: Định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng tổng hợp kết 

quả thực hiện chung, dự thảo Báo cáo UBND huyện để Báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHuyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT;  

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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