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KẾ HOẠCH 

Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 131/NQ-

HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm về 

việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Quyết định số 

2900/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo 

Lâm về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2023. UBND huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện thu 

ngân sách nhà nước năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhìn lại năm 2022 đã qua, dù được dự báo là năm khó khăn sau đại dịch 

Covid-19 nhưng huyện Bảo Lâm với nỗ lực, quyết tâm cao, kết quả thu ngân 

sách trên địa bàn năm 2022 đạt 105,52% dự toán tỉnh giao; 104,77% dự toán 

HĐND huyện giao. Tuy nhiên, năm 2023, dự báo thu ngân sách sẽ đối diện với 

những áp lực lớn do những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của kinh tế thế 

giới, tạo sức ép lớn lên kinh tế của cả nước và tỉnh Cao Bằng nói chung, của 

huyện Bảo Lâm nói riêng. Các chính sách hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2022 

vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023; đồng thời, trong năm 2023 Quốc 

hội, Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19. Do đó, để hoàn thành đạt và vượt 

mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng 

ngân dân huyện giao năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm tiếp tục quyết 

tâm tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân 

sách nhà nước, tích cực thực hiện nhiệm vụ duy trì phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội.  

Nâng cao trách nhiệm, sự chủ động trong chỉ đạo điều hành thu của các 

cơ quan đơn vị, các cấp, các ngành; tăng cường sự phối hợp của các ngành, 

chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà 

nước. 

Huy động tối đa các nguồn lực tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, 

đối tượng thu, tránh thất thoát thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời 

nộp vào ngân sách nhà nước; rà soát, nuôi dưỡng các nguồn thu để tăng thu cho 

ngân sách. 
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 2. Yêu cầu 

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán 

ngân sách ngân sách nhà nước năm 2023. 

Thường xuyên nắm bắt kịp thời những diễn biến, tác động ảnh hưởng đến 

nguồn thu; kịp thời phát hiện ra những cơ sở, ngành nghề kinh doanh, buôn bán 

mới để đưa vào quản lý, nuôi dưỡng, chống thất thu ngân sách nhà nước. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 

các quy định của nhà nước; kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đảm 

bảo xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các đối tượng chây ỳ nộp thuế theo 

quy định của pháp luật. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, tính chủ động, tích cực, sáng tạo 

trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý thu; thường xuyên 

bám sát địa bàn, có sự kiểm tra, đánh giá những yếu tố tác động đến công tác 

quản lý thu, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có biện pháp 

khắc phục hạn chế, tổ chức thu hiệu quả; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với 

đơn vị không hoàn thành, còn bỏ sót nguồn thu, gắn trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác thu ngân sách. 

 II. DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU 

NGÂN SÁCH NĂM 2023 

 1. Dự toán thu ngân sách năm 2023 

Dự toán tỉnh giao: 84.400.000.000 đồng. 

HĐND huyện quyết định: 85.000.000.000 đồng. 

(Chi tiết tại biểu số 01) 

 2. Kế hoạch thực hiện các khoản thu năm 2023 

Tổng kế hoạch thực hiện năm 2023: 87.277.612.000 đồng, tăng 

2.277.612.000 đồng so với dự toán HĐND huyện quyết định. 

(Chi tiết tại biểu số 02, biếu số 03) 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Chi Cục thuế huyện 

Thực hiện cụ thể đối với từng nội dung về thu ngân sách đảm bảo công 

tác thu ngân sách thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu đạt và vượt dự 

toán đã được HĐND huyện quyết định. 

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo đôn đốc thu 

nộp ngân sách của huyện (khi có sự thay đổi nhân sự), phân công nhiệm vụ từng 

thành viên, triển khai các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng thuế và chống thất thu 

ngân sách. 

Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu 

hiệu vi phạm về thuế, trốn thuế, gian lận thuế; các doanh nghiệp đăng ký kinh 
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doanh đa ngành nghề; các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng cơ bản, hoạt động khoáng sản, hoạt động vận tải,... 

Tập trung thực hiện các biện pháp chống thất thu, quản lý chặt chẽ công 

tác hoàn thuế GTGT, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý các khoản nợ tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các 

khâu, các bộ phận, các lĩnh vực đảm bảo chính sách thuế được phổ biến kịp thời. 

Hỗ trợ người nộp thuế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai, nộp 

thuế, quyết toán thuế. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp điều hành ngân sách 

trong phạm vi dự toán được giao, hướng dẫn đôn đốc các khoản thu khác ngân 

sách. 

Theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định các nguồn thu 

khác như thu từ xử phạt vi phạm hành chính, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà 

nước, bán, thanh lý tài sản,...xử lý nộp vào ngân sách kịp thời. 

Rà soát kinh phí quản lý dự án, số dư tài khoản tiền gửi của các Ban quản 

lý dự án, các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tại Kho bạc Nhà nước không còn 

nhu cầu chi để thu hồi nộp vào ngân sách năm 2023 theo đúng quy định. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản chi 

sai phát hiện qua công tác thanh tra, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt quyết toán. 

Tham mưu thực hiện các biện pháp hiệu quả, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì lập hồ sơ và các phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. 

Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất dai hướng dẫn các thủ tục chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với các hộ gia đình, hướng dẫn chính sách miễn, giảm. 

Thực hiện phối hợp với cơ quan thuế để quản lý, khai thác tốt các nguồn 

thu từ hoạt động khoáng sản. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc 

liên quan đến thủ tục thuê đất, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng đất đai; để 

thu tiền thuê đất, sử dụng đất. Cung cấp thông tin về khai thác tài nguyên, 

khoáng sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối 

chiếu hồ sơ khai thuế, quản lý thu, nộp thuế. 

 4. Kho bạc Nhà nước Bảo Lâm 

Thực hiện công tác thu tiền thuế, phí và lệ phí, các khoản thu khác vào 

ngân sách đúng quy định. 
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Phối hợp với các chủ đầu tư trên địa bàn hoàn thành thủ tục thanh toán 

khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 

Thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên giá trị thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản; cung cấp thông tin về thời gian thanh toán và phối hợp với cơ 

quan thuế trong việc thu hồi nợ đọng thuế. 

 5. Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn huyện 

Đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn để xử lý vi 

phạm về đăng ký kinh doanh, phối hợp với cơ quan Thuế để quản lý thu 100% 

hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định. 

 6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành, tăng 

cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế về quản lý cấp giấy 

phép xây dựng nhà tư nhân gắn với việc nộp thuế trước khi được cấp giấy phép 

xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính để tăng thu ngân sách; thu phí, lệ phí và 

các nguồn thu khác,... 

 7. Công an huyện 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; hàng hóa lưu thông trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, kiểm soát an toàn giao thông; phối hợp với Chi cục thuế và các lực lượng 

chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, buôn 

lậu. 

 8. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

Tăng cường đưa các tin bài, phản ánh kịp thời thông tin về chính sách, 

pháp luật về thuế; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn; những 

điển hình người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

Công bố danh sách cá nhân, tổ chức nợ đọng thuế trên các kênh thông tin, 

truyền thông, cổng thông tin điện tử huyện do Chi cục thuế huyện cung cấp theo 

quy định của Luật quản lý thuế. 

 9. UBND các xã, thị trấn, các đơn vị là chủ đầu tư và các cơ quan liên 

quan khác 

UBND các xã, thị trấn rà soát, tổ chức thu các khoản thu phát sinh trên địa 

bàn như: Các khoản thu phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,... Chủ 

động, tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu thuế XDCB, dịch vụ 

vận tải tư nhân; thu hồi nợ đọng thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn quản 

lý. Xây dựng kế hoạch cụ thể thu ngân sách năm 2023 và báo cáo tiến độ thu về 

UBND huyện kịp thời theo quy định. 

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động phối hợp với Chi cục thuế 

và Kho bạc Nhà nước thực hiện trích thuế trên giá trị xây lắp để nộp vào ngân 

sách nhà nước đúng quy định. Trong năm, có phát sinh dự toán liên quan đến 

thanh toán giá trị xây lắp cần chủ động cung cấp cho Cơ quan thuế và các đơn vị 
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khác để phối hợp thực hiện thu ngân sách. 

Các cơ quan chuyên môn, các ban ngành đoàn thể và các cơ quan liên 

quan khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp thực hiện 

các nội dung tại kế hoạch này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào nội dung tại 

Kế hoạch này, chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện. 

Giao Chi Cục thuế huyện làm đầu mối tổ chức, đôn đốc thực hiện, định kỳ 

hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo UBND huyện; trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc chủ động báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền. 

Trên đây là kế hoạch thu ngân sách năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bảo Lâm; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chi Cục thuế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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