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NGHỊ QUYẾT 
Về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 - 2010 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; 
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-BTV của Ban Thường vụ Thành uỷ Lào Cai về tăng cường thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 - 2010; 
Xét tờ trình số: 117/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc tăng 

cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010, Báo cáo 
thẩm tra số: 05/BC-BKT-XH ngày 18/7/2007 của Ban KT - XH HĐND thành phố và ý kiến của các 
đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp; 

HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - kỳ họp thứ 8, 
 
                                                    QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn thành phố Lào Cai giai 

đoạn 2007 - 2010, với những nội dung chủ yếu sau: 
 
1. Quan điểm chỉ đạo: 
- Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cả hệ 

thống chính trị từ thành phố đến các khu dân cư. 
- Công tác thu ngân sách phải tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. 

Tăng thu ngân sách nhằm đầu tư trở lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nuôi dưỡng 
nguồn thu, đảm bảo phát triển bền vững. Thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp 
luật, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, minh bạch, rõ ràng trong việc thực hiện nghĩa vụ 
Thuế của các tổ chức, cá nhân với Nhà nước. 

 
2. Mục tiêu: 
2.1. Mục tiêu tổng quát: 
- Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Lào Cai kỳ họp thứ 7 (nhiệm kỳ 2004 - 2009) và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
thành phố Lào Cai lần thứ XX nhiệm kỳ 2005 - 2010; đến năm 2010 phấn đấu thành phố tự cân 
đối ngân sách. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2007 

theo Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra. Tổng thu NSNN năm 2007 đạt 98 tỷ đồng; trong đó: 
Số thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 39 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 
đạt 23 tỷ đồng. Đến năm 2010 tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí trên địa bàn thành phố tăng 
145% trong đó: thu ngoài quốc doanh tăng 146%; thu từ đất tăng 82%; thu phí, lệ phí và thu 



khác tăng 596%, thành phố tự cân đối ngân sách. 
- Tổ chức bộ máy quản lý thu theo chức năng một cách hợp lý, năng động, đủ sức đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt. 
- Tiếp tục bảo đảm ổn định môi trường kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động và phát triển theo cơ chế thị trường, vận 
dụng các cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong sản xuất 
kinh doanh và thu nộp ngân sách. 

 
3. Nhiệm vụ chủ yếu: 
- Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hướng 

cơ sở kinh doanh tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Cơ quan quản lý thu tăng cường công tác tuyên 
truyền, hỗ trợ, giúp đỡ người nộp thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kê khai nộp 
thuế của các cơ sở kinh doanh theo quy định của Luật quản lý thuế và các quy định của pháp 
luật có liên quan. Xử lý dứt điểm các trường hợp nợ đọng, trây ỳ, dây dưa tiền thuế, xử lý 
nghiêm minh các trường hợp trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật về thuế. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm thực hiện thu các khoản thuế mang tính đặc thù trên 
địa bàn như: Thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê địa điểm kinh doanh, thuế bao thầu 
xây dựng. Thường xuyên tiến hành điều tra, xác định doanh thu để điều chỉnh mức thuế cho sát 
đúng với thực tế kết quả sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân. 

- Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác triệt để nguồn thu từ đất trên cơ sở triển 
khai các biện pháp tạo quỹ đất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Hàng năm tiến hành kiểm tra quỹ đất trên địa bàn thành phố để đưa 
vào sổ bộ theo dõi và quản lý thu thuế nhà đất. 

- Tiến hành kiểm tra, sắp xếp, chấn chỉnh công tác thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố 
của các cơ quan, đơn vị, phường, xã theo đúng quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí và các quy 
định của UBND tỉnh. Khảo sát và giao dự toán thu phí, lệ phí hàng năm sát đúng với thực tế phát 
sinh tại cơ sở. 

 
4. Một số giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ thu: 
Thường xuyên rà soát đánh giá các nguồn thu, xác định rõ những tồn tại, vướng mắc trong 

lĩnh vực thu ngân sách để có biện pháp chỉ đạo điều hành. Phân định nguồn thu cho các đơn vị, 
địa phương theo quy định của Luật Ngân sách, giao dự toán thu hàng năm đảm bảo sát đúng với 
tình hình của mỗi đơn vị, địa phương. Tiếp tục xây dựng, trình tỉnh thực hiện các cơ chế, chính 
sách, phân cấp về thu ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu 
phát triển ngày càng cao của thành phố. 

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng tư vấn thuế. Hàng quý tổ chức giao ban giữa cơ quan quản lý thu với Hội đồng tư 
vấn thuế nhằm đánh giá, kiểm điểm công tác triển khai kế hoạch thu và quản lý thu ở cơ sở. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, nhất là thủ tục hành chính tại cơ 
quan quản lý thu về các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế... nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo dân chủ, công khai trong việc thực hiện các 
thủ tục về thuế. 

- Cơ quan quản lý thu thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền chính sách thuế, kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 
nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đồng thời công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân trốn thuế, 
gian lận thuế, trây ỳ, dây dưa nợ đọng tiền thuế. 

- Nâng cao và gắn vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cấp uỷ, 
chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thu ngân sách. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý thu thuế theo Luật quản 
lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu lộ trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế đến năm 2010, đồng 
thời tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức quản lý thuế; nâng cao 
đạo đức, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức quản lý thuế, trước hết 



là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò giám 
sát của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của cơ quan, cán bộ và công chức quản lý 
thu thuế. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật thuế của các tổ chức, cá nhân nộp 
thuế và cán bộ quản lý thu thuế. 

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác thu nộp ngân sách. Hàng năm xây dựng mức thưởng từ số vượt thu ngân 
sách để thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách. 

 
Điều 2. 
- Giao cho UBND thành phố Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 
    (Đã ký) 
Cao Đức Hải 

 


