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ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH QUẢNG TRỊ                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 

Số:12/2007/CT-UBND                            ðông Hà, ngày 30 tháng 10  năm 2007 
 
 

CHỈ THỊ 
Về việc Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước 

 
 

Trong những năm qua công tác thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh ñạt 
ñược những kết quả ñáng phấn khởi. Ngành Thuế ñã có nhiều cố gắng, các ngành, 
các cấp tích cực phối hợp với cơ quan Thuế triển khai nhiều biện pháp quản lý thu 
thuế chống thất thu ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Tốc ñộ 
tăng thu ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. Các 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chưa ñược quản lý chặt chẽ và ñầy ñủ. Ý thức tự giác 
chấp hành nghĩa vụ nộp thuế chưa nghiêm túc, ñặc biệt là trong các lĩnh vực: Xây 
dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh 
xe 2 bánh gắn máy... 

ðể tăng cường công tác quản lý thu thuế trên ñịa bàn, khắc phục các hạn chế, tồn 
tại, ñồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế trong việc chấp hành 
Luật Quản lý thuế, tạo sự bình ñẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện 
nghĩa vụ thuế ñối với ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước trên ñịa 
bàn, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Giám ñốc các Sở, Thủ 
trưởng các Ban, ngành, Giám ñốc các doanh nghiệp, các tổ chức và hộ kinh doanh 
thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. ðối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải 
a) Giao Sở Giao thông- Vận tải chỉ ñạo Trung tâm ðăng kiểm phương tiện cơ 

giới thủy, bộ Quảng Trị phối hợp cung cấp danh sách các loại phương tiện trên ñịa 
bàn tỉnh theo ñề nghị của cơ quan Thuế, ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế 
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tất cả 
phương tiện vận tải của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi ñăng kiểm ngoài thủ 
tục theo quy ñịnh thì phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp ñó; 

b) Giao Công an tỉnh chỉ ñạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp, tạo ñiều 
kiện ñể cơ quan Thuế trực tiếp tiến hành truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính 
ñối với các chủ phương tiện nợ ñọng thuế kéo dài, không chấp hành nộp thuế hàng 
tháng; 

c) ðối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp: Cơ quan Thuế 
tổ chức kiểm tra việc thực hiện sổ sách kế toán, hóa ñơn chứng từ của các doanh 
nghiệp ñể xác ñịnh nghĩa vụ thuế, trường hợp doanh nghiệp hạch toán doanh thu vân 
tải không chính xác hoặc không thực hiện ñầy ñủ chế ñộ sổ sách kế toán, hóa ñơn, 
chứng từ thì cơ quan Thuế ấn ñịnh mức khoán thuế cho từng ñầu xe ñể thực hiện thu 
thuế ñúng quy ñịnh hiện hành. Các phương tiện vận tải phải kê khai trước bạ sang tên 



34 CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 30-11-2007

 

của doanh nghiệp, trường hợp chưa sang tên của doanh nghiệp thì phải kê khai nộp 
thuế như ñối với phương tiện vận tải tư nhân. 

2. ðối với hoạt ñộng kinh doanh xe 2 bánh gắn máy 
- Giao Cục Thuế Quảng Trị phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thương mại và Du 

lịch (Chi cục Quản lý thị trường) kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh số 41/2002/ Qð-
TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 
69/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính về Chống thất thu 
ngân sách ñối với hoạt ñộng kinh doanh xe 2 bánh gắn máy, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm ñể trốn thuế của các cửa hàng và doanh nghiệp. ðồng thời ñề xuất phương 
án thu thuế ñối với lĩnh vực này phù hợp với quy ñịnh của pháp luật thuế; Báo cáo 
UBND tỉnh ñể trình HðND tỉnh quyết ñịnh phương án thu thuế cho các năm từ năm 
2008 trở ñi. 

3. ðối với hoạt ñộng kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ 
a) Giám ñốc các khách sạn, chủ nhà nghỉ tư nhân có trách nhiệm: 
- ðăng ký niêm yết giá và thu tiền của khách hàng theo ñúng giá niêm yết. Bảng 

giá phải nêu rõ mức giá của từng loại phòng và phải ñăng ký với các cơ quan: Sở Tài 
chính, Cục Thuế Quảng Trị, Sở Thương mại và Du lịch. Trong bảng niêm yết phải 
thông báo cho khách hàng số ñiện thoại của 3 cơ quan trên ñể khách hàng giám sát 
bảng giá niêm yết nhằm kịp thời can thiệp, xử lý hành vi thu tiền không ñúng giá 
niêm yết; 

- Phải mở sổ theo dõi sơ ñồ phòng và ñăng ký khách lưu trú theo quy ñịnh. 
Ngoài việc lập tờ khai ñăng ký khách lưu trú hàng ngày theo quy ñịnh hiện hành, cuối 
tháng các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ nộp tờ khai, bảng kê thuế theo quy 
ñịnh và phải nộp bảng số lượng phòng có khách trong kỳ kê khai của phần doanh số 
kê khai tính thuế trong tháng cho cơ quan Thuế. Giám ñốc khách sạn, chủ nhà nghỉ tư 
nhân phải chịu trách nhiệm về tình chính xác của sơ ñồ phòng và bảng kê phòng có 
khách, nếu không thực hiện ñúng sẽ ñược coi là hành vi trốn thuế và bị xử lý theo 
quy ñịnh hiện hành; 

- Chịu sự kiểm tra liên ngành của các cơ quan: Công an, Thuế, Tài chính, 
Thương mại và Du lịch về việc niêm yết giá và thu tiền theo giá niêm yết; về tình 
hình ghi chép theo dõi sổ, sơ ñồ phòng; việc ñăng ký tạm trú và kiểm tra thực tế 
những phòng không có khách nghỉ; 

b) Công an tỉnh, các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối 
hợp, cung cấp số liệu, tình hình hoạt ñộng, số lượng khách, phòng của các cơ sở kinh 
doanh khách sạn, nhà nghỉ và tham gia kiểm tra trong ðoàn kiểm tra liên ngành, giúp 
cơ quan Thuế hoàn thành chức năng nhiệm vụ ñược giao; 

c) Giám ñốc Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chỉ ñạo, ñôn ñốc, hướng 
dẫn các ñơn vị trực thuộc thực hiện ñầy ñủ Chỉ thị này và cung cấp tình hình liên 
quan giúp cơ quan Thuế hoàn thành nhiệm vụ; 

d) Giám ñốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc ñăng ký, niêm yết giá và thu 
tiền theo giá niêm yết; 
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e) Giao Cục Thuế Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh thành lập các ðội kiểm tra 
liên ngành (Do cơ quan Thuế làm Trưởng ñoàn). Thành viên ðoàn kiểm tra liên 
ngành gồm các ngành: Công an, Sở Thương mại và Du lịch (Chi cục Quản lý thị 
trường), Thuế, Tài chính. Cục Thuế Quảng Trị xây dựng ñề cương kiểm tra gửi kèm 
Tờ trình ñề nghị thành lập các ñoàn kiểm tra chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh 
doanh khách sạn, nhà nghỉ tư nhân trình UBND tỉnh ra quyết ñịnh và chủ ñộng bố trí 
kế hoạch kiểm tra, xử lý các sai phạm thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan Thuế. Các 
ngành Công an, Tài chính, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với cơ 
quan Thuế một cách chặt chẽ, kịp thời, liên tục và hoạt ñộng có hiệu quả, xử lý các 
sai phạm thuộc lĩnh vực các ñơn vị quản lý theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

4. ðối với hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân 
Giao UBND các huyện, thị xã chỉ ñạo UBND phường, xã, thị trấn, các phòng 

chức năng phối hợp với Chi cục Thuế ñịa phương kiểm tra, thống kê, hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng (Gọi tắt là chủ thầu) hoàn thành thủ tục ñăng ký 
thuế ñể ñưa vào quản lý thu thuế. Công trình xây dựng trên ñịa bàn xã, phường, thị 
trấn nào thì kê khai ñăng ký nộp thuế tại xã, phường, thị trấn ñó. Chủ thầu có trách 
nhiệm ñến ðội Thuế xã, phường, thị trấn nơi có công trình xây dựng ñể kê khai nộp 
thuế trước khi xây dựng công trình. Chủ hộ có công trình xây dựng, có nhiệm vụ 
cung cấp cho cơ quan Thuế hợp ñồng xây dựng giữa hộ với bên nhận thầu ñể làm cơ 
sở cho công tác kiểm tra thu thuế. 

5. Xử lý nợ ñọng thuế 
Kho bạc nhà nước tỉnh, các Ngân hàng Thương mại, các Sở, Ban, ngành liên 

quan có trách nhiệm phối hợp, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cơ quan Thuế thu dứt ñiểm 
số thuế các doanh nghiệp còn nợ ñọng. Cơ quan Thuế xử lý nghiêm các trường hợp 
chây ì, dây dưa nợ thuế theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

6. Các cơ quan thông tin ñại chúng 
ðài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, ðài Truyền thanh các huyện, 

thị xã có trách nhiệm ñưa tin và phổ biến rộng rãi Chỉ thị này trên các phương tiện 
thông tin ñại chúng ñể các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở kinh doanh 
và nhân dân biết thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế của mình với ngân sách nhà nước 
theo luật ñịnh; thông báo kịp thời các trường hợp chây ì, nợ ñọng thuế theo danh sách 
do cơ quan Thuế cung cấp. 

Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, ñoàn thể, các cơ quan, ñơn vị, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, Giám ñốc các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các 
tổ chức, hộ kinh doanh và hộ có công trình xây dựng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
Chỉ thị này./. 

  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Hữu Phúc 


