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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI  

NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

Thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 được Thị ủy, HĐND, 

UBND thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo; Các ngành, các đơn vị dự toán có 

nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện, thu ngân sách toàn thị xã đã đạt được 

kết quả khá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đã chi phối thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể; bên cạnh đó một số UBND các xã, 

phường chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các giải pháp trọng tâm 

theo chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã nên công tác thu ngân sách tại 

một số xã, phường đạt thấp, kết quả trên từng lĩnh vực như sau: 

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tổng thu ngân sách 6 tháng thực hiện được 960,3 tỷ đồng, đạt 86,3% dự 

toán tỉnh giao, đạt 53,6% dự toán HĐND thị xã giao và tăng 4,4% so với cùng 

kỳ, trong đó:  

- Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện được 299,7 tỷ 

đồng, đạt 63,8% dự toán tỉnh giao, đạt 26,1% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 

10% so với cùng kỳ.  

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên được 426,3 tỷ đồng, đạt 66,3% dự toán 

tỉnh giao, trong đó thu bổ sung mục tiêu 69,1 tỷ đồng. 

Chi tiết từng nguồn thu như sau:  

* Các khoản thuế do Cục thuế Thanh Hóa quản lý thu. 

1. Thu từ DNNN địa phương: 

Thực hiện 6 tháng thu được 44,5 tỷ đồng, đạt 85,2% dự toán tỉnh giao và 

HĐND thị xã giao, tăng 32,1% so với cùng kỳ bao gồm: Thuế tài nguyên 4,3 tỷ 

đồng, Tiền thuê mặt đất, mặt nước 17,1 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản 15,9 tỷ đồng, Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 7 tỷ đồng. 

Các khoản thu này do cục thuế Thanh Hóa quản lý thu và điều tiết cho ngân 

sách thị xã theo quy định. 

2. Thu từ khối doanh nghiệp nhà nước 

Thực hiện 6 tháng thu được 1,7 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán tỉnh giao và 

HĐND thị xã giao, khoản thu này do cục thuế Thanh Hóa quản lý thu và điều 

tiết cho ngân sách thị xã theo quy định. 
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* Các khoản thu do Chi cục thuế Nghi Sơn quản lý thu. 

1. Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 

Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất đảm bảo cho chi thường xuyên 

thực hiện được 40,1 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán tỉnh giao, đạt 58,2% dự toán 

HĐND thị xã giao và tăng 11,7% so với cùng kỳ. (Thuế GTGT, TNDN được 23,6 

tỷ đồng; thuế Tài nguyên được 16 tỷ đồng, tăng 72,3% so với dự toán giao). 

2. Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện được 9,2 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán 

tỉnh giao, đạt 48,8% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ.  

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 

Thực hiện được 426 triệu đồng, đạt 11,8% dự toán tỉnh giao và dự toán 

HĐND thị xã giao, nguồn thu này đến 15/6 mới được chi cục Thuế duyệt bộ 

thuế, các xã, phường đang triển khai thu và nộp ngân sách trong quý 3 năm 

2021. 

4. Thu phí và lệ phí: 

Thực hiện được 10,9 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán tỉnh và dự toán HĐND 

thị xã giao và tăng 2% so với cùng kỳ.  

- Thu phí, lệ phí thị xã  được 3,8 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán.  

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được 

7 tỷ đồng, đạt 83,4% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao. 

5. Lệ phí trước bạ: 

Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 để đảm bảo chi thường xuyên. 

Thực hiện được 27,3 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán tỉnh, đạt 54,7% dự toán HĐND 

thị xã giao và tăng 30,8% so với cùng kỳ. 

6. Thu tiền sử dụng đất: 

Đây là nguồn thu để thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã. Thực 

hiện được 132,5 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán tỉnh giao, đạt 14,6% dự toán HĐND 

thị xã giao và bằng 96,9% so với cùng kỳ, trong đó, thu tiền đấu giá đất năm 

2020 chuyển sang là 91,5 tỷ đồng, tiền đất tái định cư là 8 tỷ đồng, thu đấu giá 

quyền SDĐ trong năm 2021 là 33 tỷ đồng (đã đấu giá thành công tại các xã, 

phường gồm: Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Hòa, Anh Sơn, Trường Lâm, Hải 

Thanh với số tiền là 173 tỷ đồng). 

7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 

Thực hiện được 10,9 tỷ đồng, tăng 80,3% dự toán tỉnh giao, tăng 3,6% dự 

toán HĐND thị xã giao và bằng 88,3% so cùng kỳ.  

8. Thu thường xuyên tại xã (thu từ quỹ đất công ích và thu sự nghiệp): 

Sáu tháng thu được 2,3 tỷ đồng, đạt 38,7% dự toán tỉnh giao và dự toán 

HĐND thị xã giao, bằng 84,6% so với cùng kỳ.  

9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện được 9,3 tỷ đồng, tăng 

145,8% dự toán tỉnh giao, tăng 133,5% dự toán thị xã giao, tăng 199,7% so với 

cùng kỳ. 

10. Thu khác ngân sách: Thực hiện được 7,9 tỷ đồng, đạt 93,7% dự toán 

tỉnh giao và HĐND thị xã giao, bằng 98,4% so với cùng kỳ. 
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11. Thu bổ sung ngân sách: Thu bổ sung ngân sách cấp trên được 426,3 tỷ 

đồng, đạt 66,3% dự toán tỉnh giao, trong đó thu bổ sung mục tiêu 69 tỷ đồng. 

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng kịp thời và đảm bảo các 

nhu cầu như: Chi tiền lương, chi bảo trợ xã hội, thực hiện các chương trình mục 

tiêu, hoạt động nghiệp vụ thường xuyên cho công tác Đảng, chính quyền, đoàn 

thể, các tổ chức xã hội và các ngành, các cấp từ thị xã đến cơ sở, đảm bảo hoạt 

động bình thường trên tất cả các lĩnh vực và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.  

 Đặc biệt là nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch covid-19, chi 

cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp, chi cho công tác phòng 

chống dịch bệnh,... 

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm được 763,0 tỷ đồng, đạt 70,6% dự 

toán tỉnh giao và 43,6% dự toán HĐND thị xã giao, bằng 97,5% so với cùng kỳ, 

trong đó: 

- Chi thường xuyên 415,4 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán tỉnh giao và đạt 

51,4% dự toán HĐND thị xã giao, bằng 96,2% so với cùng kỳ. 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 193 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán tỉnh giao, 

đạt 21,5% dự toán HĐND thị xã giao, bằng 93,7 % so với cùng kỳ. Giảm so với 

năm 2020 là các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, chương trình 257 hết giai đoạn tỉnh không cấp mục tiêu.  

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới là 145 tỷ đồng, chủ yếu là chi bổ sung 

cân đối và các chương trình mục tiêu trong năm 2021. 

Cụ thể từng nhiệm vụ chi như sau: 

 1. Chi sự nghiệp kinh tế 

  Thực hiện được 21,9 tỷ đồng, đạt 52% dự toán giao tỉnh giao và HĐND 

thị xã giao, bằng 74,9% so với cùng kỳ. Chủ yếu chi cho các hoạt động hỗ trợ 

các đơn vị, các xã, phường về sản xuất nông nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ về 

phát triển kinh tế. Giảm so với năm 2020 do hết giai đoạn như: Các chương trình 

mục tiêu quốc gia như MTQG nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 

2. Chi sự nghiệp môi trường 

Thực hiện được 14 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, 

chủ yếu chi cho công tác vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chi cho tổ 

chức, triển khai tập huấn các lớp về công tác bảo vệ môi trường, chi cho công 

trình xử lý môi trường,... 

 3. Chi sự nghiệp văn hoá - xã hội  

 - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề ước thực hiện là 192,1 tỷ 

đồng, đạt 50,7% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ.  

- Chi sự nghiệp y tế (thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng 

trợ cấp xã hội) 51,3 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán tỉnh giao và HĐND thị xã giao, 

bằng 80,1% so với cùng kỳ. Giảm so với năm 2020 là do các đối tượng nghèo, 

cận nghèo giảm vì các xã bãi ngang lên phường. 
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- Chi đảm bảo xã hội 34,7 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán tỉnh giao và HĐND 

thị xã giao, đạt 74,9% so với cùng kỳ. Định kỳ hàng tháng cấp kinh phí kịp thời 

cho các xã, phường để chi trả cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 

136/2013/NĐ - CP của Chính phủ. Giảm so với năm 2020 là do chính sách hỗ 

trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng do Covid -19... 

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao 4,2 tỷ đồng, đạt 55,1% 

dự toán tỉnh giao và HĐND thị xã giao, tăng 63,7% so với cùng kỳ. 

 4. Chi hoạt động quản lý hành chính 

  Bao gồm chi tiền lương, các khoản phải trả theo lương, chi hoạt động 

nghiệp vụ thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm thực hiện 87,2 

tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán tỉnh, đạt 51,9%  dự toán HĐND thị xã giao, bằng 

95,2% so với cùng kỳ. Giảm so với năm 2020 là do chế độ theo Nghị định số 

116/NĐ-CP của Chính phủ không còn chế độ nên tỉnh không cấp. 

 5. Chi hoạt động Quốc phòng, An ninh 

 Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh của 

cơ quan quân sự, cơ quan công an trên địa bàn thị xã, thực hiện 6 tháng đầu năm 

cho hoạt động là 7,5 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, 

trong đó: 

- Chi an ninh là 600 triệu đồng, đạt 52,1% dự toán tỉnh giao, đạt 46,8% dự 

toán HĐND thị xã giao, nguồn an ninh chi cho công tác an ninh và trật tự an 

toàn xã hội và hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh trên địa bàn.  

- Chi quốc phòng địa phương 6,9 tỷ đồng, đạt 86,1% dự toán tỉnh giao, 

đạt 83,1% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 37,6% so với cùng kỳ; nguồn quốc 

phòng chi cho công tác quốc phòng và hoạt động quản lý nhà nước về quốc 

phòng trên địa bàn, chi công tác dân quân tự vệ và các nhiệm vụ trong công tác 

phòng chống dịch Covid -19, cấp kinh phí cho công trình hầm trú ẩn,... 

6. Chi khác ngân sách 

Thực hiện chi là 2,2 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán tỉnh và HĐND thị xã 

giao, bằng 58,2% so với cùng kỳ. Chủ yếu là chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ 

phát sinh 6 tháng đầu năm không phân bổ đầu năm cho các ngành, các đơn vị. 

7. Chi từ dự phòng ngân sách: Nguồn dự phòng ngân sách trong năm 

dùng để chi thực hiện cho công tác phòng chống lụt bão, chữa cháy rừng, chi 

cho công tác phòng chống dịch covid và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do 

covid19 và các nhiệm vụ cấp bách của thị xã thực hiện chi là 8,8 tỷ đồng, đạt 

46,6% dự toán giao, tăng 95,9% so với cùng kỳ (Năm 2020 tỉnh cấp nguồn dự 

phòng 13 tỷ đồng năm 2021 là 19 tỷ đồng). 

8. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 145 tỷ đồng. 

 (Số liệu thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm có biểu chi tiết đính kèm) 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

1. Về thu ngân sách trên địa bàn 

- Có 04 chỉ tiêu thu đạt dưới 50% dự toán gồm: Thu tiền sử dụng đất 

13,2% dự toán, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 27,8%, Thu tiền cho thuê mặt 

đất, mặt nước 42,5%, Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi cộng sản 41,7%. 
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- Theo tổng hợp của Chi cục thuế, đến 31/5/2021 nợ đọng tiền thuế còn có 

khả năng thu với số nợ 32 tỷ đồng (Số nợ đọng đến 31/5/2020 là 97,8 tỷ đồng, 

tuy nhiên do các chính sách của chính phủ đã miễn, giảm 66,2 tỷ đồng). 

- Đang còn thất thu các khoản thu từ dịch vụ vận tải tư nhân và xây dựng 

cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã do các nhà thầu ngoài tỉnh thi công. 

- Công tác tổ chức triển khai thu tại các xã, phường chưa thực sự quyết 

liệt, đa số các xã, phường có số thu nộp ngân sách đạt thấp, một số chỉ tiêu thu 

chưa có số thu như: Thanh Sơn, Anh Sơn, Hải An, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Xuân 

Lâm, Trường Lâm, Hải Yến, Hải Nhân và một số xã, phường đã thu nhưng chưa 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

- Thu đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng số xã, phường được phê duyệt kế 

hoạch đấu giá năm 2021 là 27 xã, phường, đến nay đã tổ chức đấu giá thành 

công tại 06 xã, phường gồm: Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Hòa, Anh Sơn, 

Trường Lâm, Hải Thanh. Xét giá và tổ chức đấu giá trong tháng 7/2021 cho 06 

xã, phường gồm: Hải Ninh, Định Hải, Hải Nhân, Hải Lĩnh, Tân Trường, Trường 

Lâm. Công tác GPMB các dự án khu dân cư còn chậm, các xã, phường thiếu chủ 

động trong công việc như trích đo, trích lục, xét nguồn gốc đất. Công tác phối 

hợp với các phòng, ban còn thiếu chủ động để giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc. 

2. Về chi ngân sách địa phương 

- Một số nhiệm vụ chi các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu khác tỉnh giao trong 

năm 2021 thực hiện chậm. 

- Số liệu quyết toán năm 2020 một số đơn vị dự toán, và UBND xã còn 

chi không đúng nhiệm vụ chi, chi sai mục đích đã phải thu hồi nộp ngân sách. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản tại một số xã, phường quyết định đầu tư còn 

dàn trải, các công trình chưa thực sự cấp bách, chưa ưu tiên nguồn vốn để thanh 

toán nợ công dẫn đến nợ đầu tư công kéo dài. 

- Còn một số cán bộ trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế trong 

thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ lãnh đạo chưa nắm sâu về lĩnh vực tài chính, 

ngân sách cũng như quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn mình quản lý. 

- Công tác quản lý ngân sách ở một số xã và đơn vị dự toán thực hiện 

chưa tốt, chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa phù hợp với điều 

kiện kinh tế địa phương. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG QUẢN LÝ  

VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 

I. NHIỆM VỤ 

 1. Sáu tháng cuối năm 2021 nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo 

cân đối chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 847,4 tỷ 
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đồng, trong đó: Thu tiền sử dụng đất là 773,9 tỷ đồng (bao gồm: Thu để chi cho 

đầu tư hạ tầng, GPMB là 265,1 tỷ đồng, Thu để chi đầu tư xây cơ bản, các đề án 

của thị xã là 508,8 tỷ đồng); Thu thuế, phí và các khoản thu để chi cho thường 

xuyên khác là 73,5 tỷ đồng, nhất là các khoản thuế có số thu lớn như: Thuế CTN 

NQD phải thu trên 28,8 tỷ đồng, Lệ phí trước bạ phải thu trên 22,6 tỷ đồng, thu 

tại xã phải thu trên 3,6 tỷ đồng… 

2. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách trên các lĩnh vực kịp thời, 

đạt hiệu quả, đúng chế độ, chính sách, ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển cho 

các dự án, công trình trọng điểm và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, 

xã hội theo các đề án đã được phê duyệt.  

3. Các ngành Tài chính, Thuế, Kho bạc thực hiện tốt công tác kế hoạch, 

dự báo về các khoản thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương trên 

từng lĩnh vực, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành về tài chính, 

ngân sách đạt hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

soát việc thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách ở các đơn vị dự toán nhằm 

phát hiện và xử lý, uốn nắn kịp thời các vi phạm.  

II. GIẢI PHÁP  

Để phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND thị xã giao, đảm bảo cân đối các 

nhiệm vụ chi ngân sách yêu cầu Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã, các đơn vị dự toán triển khai 

thực hiện hiệu quả tốt các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh; Đồng thời thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Các nguồn thu do Chi cục thuế Nghi Sơn quản lý thu 

- Đối với các nguồn thu về các sắc thuế có số thu đến nay còn đạt thấp so 

với dự toán HĐND thị xã giao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tại 

xã, Thu tiền mặt đất, mặt nước và các khoản thuế khác... Chi cục thuế thị xã chủ 

trì phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, phân loại, nắm sát đối tượng, tập 

trung quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đôn đốc, thu nộp kịp thời các nguồn 

thu vào ngân sách nhà nước, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, đơn vị thực 

hiện đôn đốc thu nộp. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế, 

hoàn thuế của các doanh nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy 

định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong quản 

lý, sử dụng hoá đơn, khai man trốn lậu thuế.  

- Đối với các khoản nợ đọng tiền thuế: Tăng cường hoạt động hiệu quả 

các tổ công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp liên 

ngành trong quản lý thuế và cưỡng chế nợ thuế của thị xã để có biện pháp tích 

cực và quyết liệt trong việc đôn đốc, thu nộp thuế nợ đọng của các doanh nghiệp 

và các khoản thuế khác. Những doanh nghiệp, cá nhân có số nợ lớn, kéo dài, cố 

tình dây dưa không chấp hành nộp thuế, tiến hành hoàn thiện hồ sơ thực hiện 

cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và xử lý nghiêm theo pháp luật 

hiện hành. 
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- Cơ quan thuế tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các ngành để có mức 

thu thuế cụ thể đối với các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn,.. trên địa 

bàn thị xã theo đúng quy định.  

- Chi cục thuế phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, 

phường rà soát, nắm sát đối tượng, nguồn thu từ các khoản Thuế Tài nguyên, 

Phí bảo vệ môi trường và cấp quyền khai thác mỏ trên địa bàn, tập trung quyết 

liệt và đồng bộ các giải pháp để đôn đốc, thu nộp kịp thời vào Kho bạc nhà nước 

theo quy định. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên 

địa bàn thị xã, khẩn trương triên khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu 

thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã.  

- Chi cục Thuế thị xã chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tham 

mưu cho UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh, Cục thuế Thanh Hóa cho phép được 

thu thuế  xây dựng cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. 

2. Các khoản thu tại các xã, phường  

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Hội đồng tư 

vấn thuế các xã, phường và các ngành liên quan trong tổ chức kiểm tra, rà soát 

các nguồn thu trên địa bàn theo ngành nghề, lĩnh vực để phân loại về quy mô, 

xác định doanh thu thực tế làm cơ sở quản lý thu thuế đối với cá nhân, hợp tác 

xã theo qui định tại Thông tư số 92/2015/TT - BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Rà soát, thu triệt để các khoản thu phát 

sinh trên địa bàn theo hợp đồng ủy nhiệm thu đã ký với cơ quan thuế, đặc biệt là 

nguồn thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các nguồn thu về phí, lệ phí 

được ủy quyền. 

- Đối với Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Phối hợp với cơ quan Thuế, 

hạt kiểm lâm thu đúng, thu đủ thuế SDĐNN cây rừng trồng theo quy định khi có 

phát sinh khai thác trên địa bàn. 

- Đối với hoạt động vận tải tư nhân: Tổ chức rà soát và lập danh sách các 

phương tiện vận tải trên địa bàn, cụ thể từng loại xe, tải trọng, chỗ ngồi, biển số 

xe. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân gửi về cơ quan 

Thuế để quản lý thu thuế theo quy định. 

- Đối với khoản thu từ phí, lệ phí đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo 

chuyên môn rà soát lại các nguồn thu về phí, lệ phí, định mức thu, quy trình 

quản lý và sử dụng biên lai theo quy định của Bộ Tài chính nộp vào Kho bạc 

nhà nước theo quy định. 

- Đối với nguồn Thu từ quỹ đất công ích và đất công, thu từ hoạt động 

kinh tế và sự nghiệp. Đề nghị UBND các xã, phường đôn đốc các chủ thầu thuê 

đất sản xuất nông nghiệp, thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất công 

ích và quỹ đất công do UBND xã quản lý, thầu chợ… nộp ngay số tiền thuê 

hàng năm vào ngân sách; đồng thời UBND xã, phường rà soát lại toàn bộ diện 

tích quỹ đất công ích và quỹ đất công hiện có trên địa bàn do UBND xã quản lý 
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để thực hiện việc cho thuê thầu theo quy định của Luật Đất đai, nhất là các xã 

đang có số thu đạt thấp và các xã chưa có số thu. 

3. Thu tiền sử dụng đất 

3.1. Từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, phường 

Để đảm bảo dự toán thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành kế 

hoạch đề ra là 773,9 tỷ đồng (bao gồm: Thu đấu giá quyền sử dụng đất là 770,4 

đồng; Thu từ các khu tái định cư là 3,5 tỷ đồng). Yêu cầu Chủ tịch UBND các 

xã, phường và các ngành quan tâm thực hiện những nội dung sau:  

- Đối với các hộ trúng đấu giá đã quá hạn, hủy kết quả trúng đấu giá yêu 

cầu chi Cục thuế Nghi Sơn rà soát lại đến từng hộ, từng mặt bằng phối hợp với 

phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã hủy kết quả trúng 

đấu giá để thực hiện đấu giá lại trước ngày 20/7/2021 để kịp thời nộp vào ngân 

sách nhà nước.  

- Đối với các khu dân cư đã đấu giá thành công yêu cầu Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, Chi 

cục Thuế thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc chuyển thông tin địa chính và 

thông báo nộp tiền sử dụng đất cho các hộ trúng đấu giá theo quy định để đôn 

đốc thu nộp kịp thời vào NSNN. 

- Giao phòng Quản lý đô thị tham mưu lựa chọn một số đơn vị tư vấn thiết 

kế có năng lực, kinh nghiệm,..để thực hiện quy hoạch chi tiết các khu dân cư. 

- Đối với các khu dân cư đã xét giá gồm: TDP Nhân Hưng phường Hải 

Ninh, TDP Thanh Xuyên, phường Hải Thanh hoàn thiện phương án đấu giá nộp 

về phòng TNMT thẩm định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 

20/7/2021, nộp tiền vào ngân sách trước ngày 20/10/2021. 

- Tổ chức xét giá khu dân cư gồm: thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thôn 

7 xã Tân Trường, TĐC phường Trúc Lâm, xã Định Hải tổ chức đấu giá trước 

20/7/2021. 

- Đối với các khu dân cư đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm: Khu dân cư: 

TDP Đại Thắng phường Hải Lĩnh, thôn Đồng Tâm xã Hải Nhân. Chủ đầu tư đôn 

đốc các nhà thầu thi công, tổ chức xét giá khởi điểm trước 15/7/2021 để tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất một phần trước ngày 15/8/2021, nộp tiền vào ngân 

sách trong năm 2021. 

- Đối với các khu dân cư đã phê duyệt dự án đầu tư gồm: TDP Hồng 

Phong, phường Hải Ninh, TDP Đông Tiến và Phú Minh, phường Bình Minh, 

TDP Dự Quần, phường Xuân Lâm, TDP Đoan Hùng, phường Hải Bình, khu vực 

Máng Súng, phường Hải Châu. Chủ đầu tư (UBND các phường) đẩy nhanh tiến 

độ GPMB, thực hiện các bước để thực hiện lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu 

thi công phấn đấu hoàn thành một phần dự án để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất trước ngày 30/9/2021, nộp một phần kinh phí đấu giá vào ngân sách trong 

năm 2021. 
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- Đối với các khu dân cư HĐND thị xã đã phê duyệt chủ trương đầu tư  

gồm 07 khu dân cư: TDP Quý Hải, phường Bình Minh, TDP Vạn Thắng 1, 

phường Nguyên Bình, TDP Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, TDP Trung Chính, 

phường Hải Hòa, Vườn Thiên, tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa và 

thôn Thượng Nam, Đồng Tâm xã Hải Nhân, TDP Thanh Bình- Hòa Bình, 

phường Hải Châu. Chủ đầu tư (UBND các xã, phường) đẩy nhanh tiến độ 

GPMB như trích đo, trích lục, xét nguồn gốc đất, thực hiện các bước các bước 

quy trình đầu tư để phấn đấu khởi công đầu tư hạ tầng trước 30/9/2021. 

- Các dự án khu dân cư đã có chủ trương của UBND tỉnh gồm: Khu dân 

cư tại xã, phường gồm: Hải An, Trúc Lâm, Tùng Lâm, Thanh Sơn, Thanh Thủy, 

Nghi Sơn... UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp với các phòng Quản lý 

đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết 

1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư trình HDND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8/2021 và tập 

trung trích đo, trích lục, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng.  

3.2. Thu tiền sử dụng đất tại các khu Tái định cư 

- Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo và các Tổ công tác mới được kiện 

toàn theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ ngày 5/10/2020 của Ban chỉ đao thu ngân 

sách, tăng cường công tác chỉ đạo tại các địa bàn được phân công, tổng hợp các 

kiến nghị của nhân dân để tập trung giải quyết và đề nghị cấp trên giải quyết các 

vấn đề quá thẩm quyền. Tổ trưởng các tổ công tác chỉ đạo bám sát địa bàn, phối 

hợp cùng UBND các xã, phường thực hiện rà soát phân nhóm đối tượng nợ. 

Những đối tượng nợ có khả năng thanh toán tổ chức động viên và yêu cầu nộp 

ngay tiền vào ngân sách nhà nước, các hộ nộp chưa đủ yêu cầu nộp đủ. 

-  Các xã tập trung tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ nộp tiền đất tái 

định cư. Đối với các hộ đã giao thông báo nhưng đến nay chưa nộp hoặc nộp 

chưa đủ tiền đất tái định cư, UBND các xã phối hợp cùng các Tổ công tác và 

Chi cục thuế ra tiếp tục thông báo cho các hộ biết số tiền còn phải nộp để chấp 

hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

- Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn mở sổ theo dõi chính xác số thu, nộp 

tiền đất tái định cư đến từng địa bàn làm cơ sở quản lý và  ban hành thông 

báo theo đơn giá mới đối với những hộ đã nợ tiền đất tái định cư quá 5 năm kể 

từ ngày nhận bàn giao đất. 

- Các xã, phường, các Tổ công tác rà soát lập danh sách các hộ đã nhận 

đất tái định cư nhưng chưa nộp tiền, phối hợp cùng HĐKK GPMB, Ban GPMB 

HT&TĐC thị xã cung cấp hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển 

thông tin địa chính để Chi cục Thuế ban hành thông báo thu tiền đất tái định cư 

cho các hộ nộp tiền đất tái định cư trước ngày 20/7/2021. 

III. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHI NGÂN SÁCH 

1. Về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách: UBND các xã, phường chủ 

động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp ngân sách 
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các xã, phường dự kiến bị giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân 

sách để bù đắp hoặc phải điều chỉnh để giảm chi tương ứng theo quy định.   

 2. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà 

nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ chi tiêu 

hội nghị; chế độ tiếp khách. Lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý và kết 

hợp hợp lý các cuộc họp; tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của 

cuộc họp để quyết định thành phần, số lượng đại biểu tham dự phù hợp, đảm 

bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

3. Thực hiện kiểm tra thu hồi các khoản tạm ứng NSNN, nhất là các 

khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm, Không giải quyết tạm ứng tiếp cho các chủ 

dự án khi chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản tạm ứng 

trước đó. Các xã, phường ưu tiên bố trí trả nợ vốn vay, vốn ứng trước từ ngân 

sách cấp trên theo đúng cam kết của đơn vị; thanh toán nợ đọng XDCB và vốn 

hoàn ứng trước. Đối với các khoản tạm ứng chưa quyết toán, thực hiện quyết 

toán theo quy định hiện hành. 

 4. Các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 

các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, 

tiết kiệm, hiệu quả. 

5. Cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc thường xuyên phối hợp chặt chẽ để 

thực hiện chế độ báo cáo thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ tốt cho công tác chỉ 

đạo điều hành thu - chi ngân sách trên địa bàn.  

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm còn lại rất lớn và còn nhiều 

khó khăn. Các ngành, các cấp cần nhận thức đầy đủ và tập trung các giải pháp 

tích cực để chỉ đạo, thực hiện. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu dự toán giao 

thu để đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi, góp phần hoàn thành các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã năm 2021./.  

                                  

Nơi nhận:                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- TT thị ủy, HĐND thị xã (Báo cáo);                                                       CHỦ TỊCH                                                                                          
- Uỷ viên UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã;    

- HĐND, UBND các xã, phường;                                                        

- Lưu VT.  

 

                                                                                             Nguyễn Tiến Dũng 
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