
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOL CHU NGHIA VIT NAM 
TINHGIALAI Dc 1p - Tçr do - Hinh phác 

s 0g  /CT-UBND Gia Lai, ngây c tháng 10 näm 2019 

CHI TH! 
A • A A P Ye viec tang cung cong tac thu ngan sach nha ntroc nam 2019. 

Näm 2019 là nãm có nghia d.c bit quan tr9ng trong vic phân dâu hoãn 
thành các m1tc tiêu, kê hoch phát triên kinh tê - xã hi giai doan 2016 - 2020 và 
chiên krqc phát triên kinh tê - xã hi giai don 2011 - 2020. Dê hoãn thành tot nhim 
v11 thu ngán sách nhà ni.râc nam 2019 và phãn dâu dat  tong thu ngân sách tr 5.000 
tS' dông tr& len, gop phãn hoàn thành các chi tiêu Nghj quyêt cüa Dai  hi Dãng b 
tinh Gia Lai Ian thu XV, nhim k5r 2016-2020; Nghj quyêt sO 1481NQ-HDND ngày 
06/12/2018 cüa HDND tinh Gia Lai khóa XI- KS'  hçp th(r bay ye dir toán ngân sách 
dja phuang và phuing an phãn bô ngân sách cap tinh näm 2019, Uy ban nhân dan 
tinh yêu câu giám doe các si, thu tru&ng các ban, ngành cap tinh; chü tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và các tO chirc, cá nhân có lien quan theo 
chüc nãng, thim v11 dixçic giao triên khai thijc hin các ni dung sau: 

1. Ctc Thud tinh: 

- ChiX trI, ph& hçp vâi các s&, ngành lien quan, kjp thai tham mtru cho Oy ban 
nhân dan tinh ban hành các van ban chi dao  trong cong tác quàn l thuê trên dja bàn. 

- Phi hçp vâi các sâ, nganh cht'rc nãng và Uy ban nhân dan các huyn, thi xã, 
thành pho tp trung th1rc hin quyêt lit các giâi pháp quán I thu, khai thác ngun 
thu, chông that thu và day nhanh tiên d thu hôi tiên thuê nç dçng; dê ra các giãi 
pháp thiêt thrc ho trçi doanh nghip, tháo gx khó khãn cho san xuât kinh doanh, 
tAng thu ngân sách nhà nuâc. Cii the: 

+ Chü dng phM hçip v&i các ngành chüc nang và Uy ban nhân dan các cp dy 
nhanh tiôn d giao dat, dâu giá dat, chuyên dôi mvc  dIch sCr ditng dat, cap giây ch(rng 
nhn quyên sCr diing dat có thu tiên sü dicing dat, tiên thuê dat dé khai thác nguôn thu tr 
dat. 

+ Tip tc thirc hin hin clai hóa cong tác quãn l thuê gn vâi câi each thu 
ti1c hành chInh thuê, tao  môi tru&ng thun lçii cho ngrâi np thuê, nãng cao chat 
hxqng các hInh thuc h trq ye thuê cho ngthi np thuê. Thirc hin tuyên truyCn, vn 
dng doanh nghip mâi thành 1p áp ding djch vii np thuê din tCr, sCr diing hóa 
dan din tà; to chüc tuyên discing kjp th&i các tO chuc, cá nhân thirc hin tOt nghia 
vii thuê, tO chuc hi nghj dOi thoai vâi các doanh nghip dé kjp th&i giâi quyêt nhQng 
khó khàn, v1.rrng mAc, tao  diêu kin doanh nghip phát triên san xuât, kinh doanh. 

+ Chü dng trao di, dng viên các doanh nghip iOn trén dja bàn dê näm chic 
tInh hInh san xuât kinh doanh, theo dOi don doe thu kjp th&i vào ngân sách nhâ ni.rOc 
các khoãn thu phát sinh; rà soát, don doe ngi.r&i np thuê thrc hin quyêt toán thuê 
nAm 2018 và np vào ngân sách các khoân thuê chênh lch sau quyêt toán thuê; 
thrc hin giãi quyêt min thuê, giãm thuê, hoàn thuê kjp thOi, dung quy djnh. 



+ Tng crô'ng cong tác thanh tra thu& kim tra thu theo k hoach dã duvc phê 
duyt; kiên quyêt xCr lhoc kiên nghj xi.'r1 các hành vi vi phm pháp 1ut ye thuê 
phát hin qua thanh kiêm tra; thrc hin tot các kiên nghj, két 1un cüa kiém toán, 
thanh tra qua các nAm nhãm chông that thu ngân sách. 

+ Trin khai thijc hin quyt 1it các giãi pháp cxöng ch nçi thu di vâi các 
to chirc, cá nhãn nq d9ng l&n; chü dng phOi hqp cci quan chirc nãng dja phi.rcrng 
nhäm don dôc thu hôi nçi d9ng thuê Co hiu qua, phân dâu hoàn thành chi tiêu cong 
tác quãn l nq và cuOng chê nçi thuê, dam bâo so nq thuê den 3 1/12/2019 không 
vuclt qua 5% tOng so thu ngân sách näm 2019. 

+ Thrc hin có hiu qua các giãi pháp ye tang cir&ng kS'  1ut, k' crang, nâng 
cao tinh than trách nhim di ngü can cong chCrc trong thirc thi cong vii và thirc 
hin tOt cOng tác phOng chông tham nhüng, th1c hành tiêt kim chOng lang phi theo 
chi do cüa các cap tr trung rong den dja ph.rang. Ngành thuê can kjp thi xCr 1 
vâ thay the nhCtng can b nhüng nhiu, khOng hoàn thành hoc dt kêt qua thâp các 
nhim v11 &rçc giao. 

2. Giám dc các s&, thu tnr&ng các co quan, ban, ngành; chü tjch Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xã, thành pho cO trách nhim phôi hçip vài ca quan thuê trong 
vic xây drng các quy chê phôi hçip lien ngành, don doe thirc hin nghia vi thuê 
cüa các tO chirc, cá nhân; kjp thai giãi quyêt khó khän, vu&ng mac dé to diêu kin 
thun lçii cho ngthi np thuê thrc hin nghTa vi thuê, trong do: 

2.1. Sâ Tài nguyen và MOi tr1.rng: 

- Tang cr&ng cOng tác quãn l' nhà ni.râc v quy hoch, k ho4ch scr dung d.t, 
gop phn nâng cao hiu qua thu hut dâu ti.r. DOng th&i, t.p trung giâi quyêt nhanh 
nht cac thu tic v dt dai dê trién khai cOng tác dâu giá quyên scr dçing dat, cap 
giy chrng nhn quyn si'r diing dat nhäm thu, np ngãn sách kjp thai, dung quy 
djnh. 

- Hithng dn các t chirc, cá nhân thrc hin các thu tiic có lien quan dn vic 
cap phép khai thác tài nguyen khoáng san dOi vói các mO dã&rçic dâu gia và tham 
muukjp th&i dé Uy ban nhân dan tinh quyêt dnh phé duyt tiên cap quyên khai thác 
tài nguyen khoáng san. 

- Rà soát, kin nghj thu hi gi.y phép khai thác tài nguyen khoáng san dÔi vâi 
các tO chüc, cá nhân chira thçrc hin nghia vi np ngân sách. Cung cap cho c quan 
thuê d lieu lien quan den khai thác tài nguyen khoáng san (cap phép, san krqng...) 
dé quán l' thu, thirc hin nghTa vi tài chInh lien quan. 

- Rà soát diu chinh giá dt phü hçip vOi thrc t, dy manh  cOng tác du giá dt 
dé khäc phiic tInh trng that thoát trong linh virc dat dai. 

- PMi hqp vâi các ngành lien quan d xut thu hi các dir an qua h?n,  khOng 
triên khai, hoc sr diing khOng dung miic dIch gay lang phi. 

2.2. S& Tài chInh: 

- Tham mru Hi ding nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh ban hành kjp thai 
các quy djnh ye vic thu các khoãn phi, l phi, cac quy djnh ye giá dat ci the, h so 
diêu chinh, bang giá các loi,... thuc thâm quyên cüa Hi dOng nhân dan tinh, Uy 

2 



ban nhãn dan tinh khi có sçr thay di v chInh sách, mtrc thu và phü hcrp vói thrc t& 
tránh that thu ye giá. 

- Xác djnh các khoãn chi phi thrçic kh.0 trü vào tin sr dicing dt, ti&n thuê dt 
phâi np; phôi hcip chtchê v&i Ciic Thuê tinh don dôc các chU dâu tr các dij an kjp 
th&i np tiéri sCr dicing dat, tiên thuê dat vào ngân sách nhà nithc. 

- Phi hçp vài các sâ, ngành lien quan xir 1 các khoãn phâi np vào ngân sách 
nhà ni.râc niur: Tiên xir pht vi phm hành chInh theo quyêt djnh cüa các co quan 
chirc nàng nhi.r xCr 1 ban tài san, hang hóa tjch thu, thu pht vi phm gian 1n tht.rong 
mai, pht vi phm hang giã,. . .kjp thii, dung quy djnh. 

2.3. Kho bac Nba nithc tinh: 

- Phi hçrp chat chê v&i cci quan thus các cap, S Tài chInh trong cOng tác thu 
ngân sách, thu thuê giá trj gia tang dôi vói hoat  dng xây dirng cüa các dan vj thi 
Cong trên dja bàn bang nguOn von ngân sách nhà nuâc. XCr I kjp th?i các khoãn ghi 
thu, ghi chi; phôi hçip thu nq dung thuê, thtrc hin các 1nh thu ngân sách nhà rnróc 
do cci quan thuê phát hành và cung cap k.jp th&i thông tin ye ngix&i np thuê theo 
yéu câu cCia cci quan thuê theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Thirc hin giâi ngan vn xây dirng cci bàn kjp th&i d cac dan vj thirc hin 
nhia vi thuê và diêu tiêt nguôn thu tiên sCr dung dat, cho thuê dat dung theo phân 
cap, t'i 1 phân chia nguôn thu theo quy djnh. 

2.4. Cong an tinh: 

Chü dng phi hçip vâi cci quan thus, cci quan hài quan trao &i thông tin, diu 
tra lam rô các tru&ng hçxp có dâu hiu vi pharn pháp 1u.t thuê và thirc hin xü 1 
nghiêm các doanh nghip vi phm pháp lut ye thuê. 

2.5. S& Cong Thi.nmg: 

- Phi hçip v&i Cong an tinh, Cic Thu tinh, Cic Hãi quan Gia Lai - Kon Turn 
và các sO, ban, ngành có lien quan thng ctr&ng cong tác kiêm tra, kiêm soát hoat 
dng kinh doanh thircing mti trên dja bàn, ngän ngüa nhrng hành vi kirih doanh trái 
pháp luat lam mat On dj.nh thj tnrông và ãnh hiRing den quyên lqi cüa ngi.r&i tiêu 
dung; day manh  cong tác phông, chOng buôn lu và gian ln thisang mai. 

- Nâng cao hiu qua hoat dng xi'ic tin thi.rcing mai, t?o diu kin cho các 
doanh nghip tip can, m& rng thj tnr&ng kinh doanh. 

- Cung cp dy dü, kjp th&i thông tin các dir an thüy din, din näng luçing mt 
tthi, din sinh khM,... cüa các to chüc, cá nhan dang triên khai hoc dã hoàn thành 

cci quan thus lam cci sâ quãn l thu thuê. 

2.6. S& Thông tin và Truyên thông: 

Chi dao  các cci quan thông thn báo chI trên dja bàn cong khai danh sách nh&ng 
dan vj, doanh nghip chp hành t& nghia vi1 ye thuê và nhüng doanh nghip k.hông 
có ' thirc ch.p hành pháp lut thuê, gian lan, chây ', nçi thuê Ion. 

2.7. Sà Giao thông - Vn tâi: 
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Phi hqp, cung cAp kp thai các thông tin lien quan dn ho.t dng kinh doanh 
van tâi cüa các to chirc, cá nhân trén dja bàn cho ca quan thué dê quân l' cht chê, 
hiu qua, chông that thu trong linh vrc kinh doanh vn tâi. 

3. Uy ban nhãn dan các huyn, thj xã, thành ph: 

- Tip tl?c  thrc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi nãm 2019, tang cu&ng 
chi dao  cong tác thu ngân sách cüa dja phumg; dánh giá tInh hInh thrc té, phân tIch 
yêu to tang, giãrn ãnh hron den hot dng thu ngân sách; &ra ra các giãi pháp khãc 
phiic nhüng ton t?i,  hn chê dê hoàn thành chi tiêu thu ngân sách nAm 2019. 

- Chü dng thành 1p 

+các ti chi dao  thu ngân sách nhm chi do kjpth&i các cc quan chi'rc näng 
cap huyn trong vic quãn 1, khai thác nguôn thu, chông that thu ngân sách. 

- Chi do các phàng, ban chüc nàng phi hqp ch.t chë vài Chi cic Thus trin 
khai thuc hin có hiu qua cOng tác thu ngân sách, chông that thu, thu hôi nçi d9ng 
thuê. 

4. T chi.'rc thrc hiên: 

- Thu truàn các s, ban, ngành, doàn th; chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xã, thành pho can cir chüc näng, nhirn v1i duçic giao và nhUng quy djnh ti 
Chi thj nay, khân tnrclng t chirc triên khai thrc hin và kiêm tra vic thrc hin cüa 
cap dr&i, các don vj trrc thuc dê bâo dam hoànthành nhim v1z thu ngân sách nba 
nu&c trén dja bàn näm 2019. Dôn thai kiêm diem trách nhim, xCr l nghiêm, kjp 
th&i theo quy djnh cüa pháp 1ut dOi vYi các tri.thng hçip to chrc, cá nhân thuc thâm 
quyên quãn 1 có hành vi vi ph.m. 

- S& Tài chInh chü tn, phôi hçip vOl Cic Thus tinh, Ciic Hãi quan Gia Lai - 
Kon Turn và các sO, ban, ngành, các huyn, thành phô, thj xã theo dôi, don dOc, 
kiêrn tra tInh hmnh Va kêt qua triên khai Chhjày; djnh kS'  vào ngày 30 hang tháng, 
tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

Ncinhân: 
- TT Tinh iy, Ti' HDND tinh (b/c); 
- (Jy ban MTFQ tinh; 
- Doàn Dal  biêu Quôc hi tinh; 
- B Tâi chInh (b/c); 
- lông cic Thu (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các sà, ban, ngânh, doàn th& 
- UBND các huyn, tx, tp; 
- Chánh VP, các PVP UBND tinh; 
- Báo Gia Lai, Dài PT-TH tinh; 
- Liru: VT, K1TH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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