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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh,
Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình
tại cuộc họp ngày 12/5/2020

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo thu, nộp ngân sách nhà nước
tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước và bàn
biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020;
Dự và chỉ đạo có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự họp có
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh – Trưởng Ban Chỉ
đạo chủ trì cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Sở, ngành: Cục thuế,
Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Quỹ đầu tư và phát
triển tỉnh; Ban Quản lý dự án xây các công trình dân dụng và công nghiệp, tỉnh
Hòa Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình, Chi cục Hải quan
Hòa Bình. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự
cuộc họp. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh - Trưởng Ban Chỉ đạo
đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh, kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã ảnh hưởng
lớn đến phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; tác động trực tiếp đến một số ngành
du lịch, thương mại dịch vụ; ngành sản xuất do nguyên vật liệu đầu vào phụ
thuộc từ nhập khẩu nước ngoài…;
Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là: 5.000 tỷ đồng;
trong đó: thu nội địa là: 4.780 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu: 220 tỷ đồng. Thu
NSNN tính đến 30/4/2020 thực hiện 1.018,8 tỷ đồng, đạt 20,4% dự toán Hội
đồng nhân dân tỉnh; trong đó:
- Thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất) thực hiện 747,7 tỷ
đồng, đạt 85% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 193 tỷ đồng, đạt 11% dự toán Hội đồng
nhân dân tỉnh;
- Thu thuế xuất nhập khẩu 78,2 tỷ đồng, đạt 35,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh;
Mặc dù, số thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra,
nhưng đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự tích cực hoạt
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động của các ngành, các cấp trong công tác chuẩn bị các công việc liên quan đến
việc thu ngân sách: đặc biệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chủ
động, khai thác nguồn thu, thường xuyên quan tâm giải quyết những vướng mắc
khó khăn, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn;
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại đó là: tình hình nợ,
đọng thuế lớn: 771 tỷ đồng; trong đó, nợ khó thu là 206 tỷ đồng, nợ có khả năng
thu là 565 tỷ đồng; việc thực hiện biện pháp cưỡng chế, thu hồi đất của các
doanh nghiệp do không thực hiện đúng đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách
nhà nước còn chậm, thiếu cương quyết; trình tự, thủ tục xác định các khu đất xác
định thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương còn lúng túng,
chưa thống nhất...
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ
Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm và cả năm
2020. Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách của tỉnh đề nghị các Sở, ngành;
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện một
số nhiệm vụ sau:
1. Cục thuế tỉnh
- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng
địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng,
các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính… để tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;
- Quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong việc xử lý thu hồi nợ
thuế, thu nợ tiền đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, tiền thuế tài nguyên, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; đặc biệt, là đối với
các doannh nghiệp nợ đọng thuế lớn (Nợ tiền sử dụng đất 280 tỷ đồng: Công ty
cổ phần SUDICO Hòa Bình: 235 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Thành
Đạt: 27 tỷ; Công ty An Cường 14 tỷ đồng.... Nợ Tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản: 40 tỷ đồng: Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Hòa Bình 4,4 tỷ đồng;
Công ty TNHH Công nghiệp dầu nhớt Valine 4,4 tỷ đồng; Công ty TNHH XNK
thương mại và phát triển đô thị Hiệp Cường HB: 4 tỷ đồng...Nợ tiền thuê đất:
42,3 tỷ đồng: Công ty CP cơ khí – lăp máy Sông Đà – CN1: 6,6 tỷ đồng; Công
ty CP Mía đường Hòa Bình: 3,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV phát triển Nông
nghiệp Hà Nội 4,8 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Hòa Bình 1,8 tỷ đồng; Công ty
CP Hương sơn 1,8 tỷ đồng...);
- Đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc khen thưởng các
huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có thành tích trong công tác thu ngân
sách trên địa bàn tỉnh năm 2019; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước
ngày 30/5/2020.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Theo dõi sát tiến độ thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất, các dự án
đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tổng hợp những khó khăn, vướng
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mắc của các huyện, thành phố; trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn
bản hiện hành của Nhà nước, có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng
đất mà các tổ chức, các nhân được phép tham gia đấu giá; báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2020;
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân
tỉnh tỉnh thu hồi đất đối với những doanh nghiệp giải thể, phá sản; doanh nghiệp
còn nợ tiền thuê đất theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 64 và điểm a,
khoản 1, Điều 65 Luật đất đai số 45/2013/QH13 (Công ty cổ phần SUDICO Hòa
Bình: Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt: Công ty An Cường…); đề xuất thu
hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với những doanh nghiệp còn nợ tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày
30/5/2020;
- Khẩn trương thực hiện chuyển thông tin xác định khu vực, vị trí đất thuê
đối với các dự án đã hết hạn ổn định đơn giá thuê đất 05 năm của 99 doanh
nghiệp về khu vực, vị trí đất thuê cho Cục Thuế để có căn cứ xác định đơn giá
thuê đất (tại Công văn số 2651/CT-HKDCN ngày 11/5/2020). báo cáo Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/5/2020;
- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ
tục liên quan Khu thương mại, dịch vụ khoảng 3,65 ha thuộc Dự án Hạ tầng kỹ
thuật đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình và Khu dân cư (Khách sạn
Phương Đông cũ); trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bán
đấu giá trước ngày 30/5/2020;
3. Sở Xây dựng
Tiếp tục theo dõi đôn đốc các dự án nhà ở đã ký hợp đồng; Khẩn trương
thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật của dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình tại xã Nhuận Trạch, huyện
Lương Sơn do Công ty Cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình làm chủ đầu
tư; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2020.
4. Sở Tài chính
- Kịp thời, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án, điều
chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ theo quy định.
- Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình và
các đơn vị liên quan triển khai ghi thu, ghi chi tiền đền bù giải phóng mặt bằng
đã được phê duyệt theo quy định; trong đó, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên
quan để ghi thu, ghi chi đối với Dự án Xây dựng khu Trung tâm Hành chính –
Chính trị thành phố Hòa Bình; kịp thời đề xuất bổ sung vốn để giải phóng mặt
bằng tạo quỹ đất sạch bán đấu giá khi có đề nghị của các đơn vị.
5. Các Sở, Ban, Ngành khác là thành viên Ban Chỉ đạo
Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ
thuế; trong đó, trước khi thanh toán vốn cho các doanh nghiệp thi công các công
trình, dự án, cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về số tiền, thời gian thanh toán
3

và phối hợp đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế nợ kịp thời vào
ngân sách nhà nước.
6. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong
công tác quản thu ngân sách để hoàn thành để hoàn thành dự toán thu NSNN 6
tháng đầu năm; đặc biệt, là công tác thu tiền sử dụng đất.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở,
công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân theo đúng quy định.
- Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa
bàn huyện, thành phố; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 theo đúng
tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt; đối với các danh mục dự án
cần bổ sung mới, khẩn trương đề xuất thực hiện theo quy định.
Lưu ý: Ngoài thời gian quy định đã giao cho các đơn vị thực hiện; định kỳ,
trước ngày 25 hằng tháng, các đơn vị gửi kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu
trên cho Cục thuế tỉnh (cơ quan Thường trực) để tổng hợp; báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước của tỉnh
để xem xét, chỉ đạo kịp thời.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh;
- Chi cục Hải quan HB;
- Lưu VT, TT (50b).

Phạm Anh Quý
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