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Kính gửi: 

 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ý Yên; 

- Công an huyện Ý Yên; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. 

Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong việc 

lập bộ thuế khoán, bộ môn bài năm 2023 và công tác tổ chức thu nộp thuế, lệ phí 

đảm bảo công bằng, chống thất thu thuế và mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 

thu ngân sách Nhà nước năm 2023. UBND huyện Ý Yên yêu cầu:  

1. Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản. 

 Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra thực tế số lượng 

cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (Sau đây gọi chung là hộ kinh doanh) hoạt động 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Căn cứ tài liệu kê khai của hộ, cá nhân kinh doanh, 

cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của HĐTV thuế xã, thị trấn để xác định mức 

thuế khoán, đưa vào lập bộ môn bài, lập bộ thuế khoán ổn định năm 2023 đảm bảo 

sát với thực tế kinh doanh. 

2. UBND các xã, thị trấn  

 Tổ chức triển khai thống kê các hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn đến thời 

điểm 31/10/2022. Căn cứ kết quả thống kê các hộ kinh doanh, UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo các đồng chí Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Đội 

quản lý thuế liên xã khu vực thực hiện việc phát tờ khai và hướng dẫn các hộ kinh 

doanh kê khai; tổ chức thu, nộp tờ khai theo đúng thời gian quy định. Phân công cán 

bộ của địa phương phối hợp với ngành thuế, thực hiện tốt việc thu, nộp thuế, lệ phí; 

tăng cường công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các hộ kinh doanh tại 

địa phương. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tổng hợp, cung cấp danh sách các hộ, cá nhân đã đăng ký kinh doanh cho cơ 

quan thuế. Phối kết hợp với Chi cục Thuế, UBND các xã, thị trấn rà soát các trường 

hợp thuộc diện phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện thu 



hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, 

giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng 

chưa làm thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. 

4. Đội quản lý thị trường số 2  

Thực hiện tốt các chỉ đạo của cơ quan Quản lý thị trường cấp trên, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, tăng cường xử lý hoạt động buôn lậu và gian 

lận thương mại. Đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động sản xuất, 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 

đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. 

5. Công an huyện 

  Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc phát hiện và xử lý 

các hành vi khai man, trốn lậu thuế, chây ỳ nợ đọng thuế, hành vi mua bán hóa đơn 

bất hợp pháp; tham gia đoàn liên ngành trong việc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng 

chế nợ thuế khi có đề nghị phối hợp. 

6. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện  

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền nội dung pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để các 

cơ sở, cá nhân, hộ sản xuất - kinh doanh - dịch vụ biết và chấp hành các quy định 

của Luật Quản lý thuế và các chính sách thuế, lệ phí. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

 Chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm 

trong việc tự giác kê khai nộp thuế, chấp hành các quy định pháp luật về thuế. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn  khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Các vướng mắc trong quá trình thực 

hiện, báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Chi cục Thuế) để tổng hợp báo cáo, 

xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận:                                    
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VP,CCTKV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

                       

                      Trần Bình Định 

 



 


		2022-11-25T10:39:38+0700


		2022-11-28T11:21:24+0700


		2022-11-28T13:47:23+0700


		2022-11-28T13:47:23+0700




