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V/v phối hợp giải trình nguyên nhân
ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ
yếu năm 2020 không đạt kế hoạch.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp nhận Công văn số 2290/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp giải trình nguyên nhân ước kết quả thực
hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 không đạt kế hoạch.
Tại nội dung số 3 của Công văn số 2290/SKHĐT-TH, đề nghị cung cấp
thông tin giải trình cụ thể để làm rõ những nguyên nhân, khó khăn, hạn chế của
ngành, lĩnh vực được phản ánh qua các chỉ tiêu thực hiện không đạt kế hoạch,
đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ tiêu thuộc
đơn vị mình phụ trách, cụ thể chỉ tiêu “Tổng thu ngân sách trên địa bàn ƯTH
2020: 8.050 tỷ đồng/ KH 2020: 8.495 tỷ đồng”
Sau khi nghiên cứu Sở Tài chính phúc đáp
Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 2020 so với kế hoạch 2020
không đạt như số liệu nêu trên. Nguyên nhân, những tháng đầu năm 2020 tình
hình kinh tế của địa phương đã có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh
hưởng của hạn hán, kinh tế tuy có phục hồi nhưng mức độ phục hồi còn chậm và
thấp hơn so với cùng kỳ, thu NSNN trên địa bàn không đạt kế hoạch chủ yếu do
ảnh hưởng dịch Covid-19 (do thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế, hoạt động của
một bộ phận doanh nghiệp khó khăn, lượng hàng tiêu thụ giảm, tồn kho lớn;
nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động) đã tác động trực tiếp
đến hụt thu từ doanh nghiệp nhà nước quản lý; khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường xăng, dầu;
tiền thuê đất,...
Qua đó, nhiệm vụ giải pháp còn lại cho đến hết năm 2020:
- Tiếp tục tập trung triển khai kịp thời thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP
ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số
954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều
chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; tổ chức thực hiện tốt các
luật sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế…và công tác quản lý điều hành thu, chống
thất thu về thuế, chống buôn lậu; chỉ đạo hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị

vướng mắc trong quá trình xử lý, đôn đốc thu tiền nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế của
các địa phương, người nộp thuế để phấp đấu thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền
nợ thuế.
- Ngoài các yếu tố tăng thu sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đạt
được thông qua thực hiện tốt các chương trình, nội dung, giải pháp công tác thu
NSNN, thu thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác chống thất thu
NSNN, thu thuế, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế; chỉ đạo, phối hợp
với các ngành, địa phương đôn đốc thu hồi nợ thuế…để góp phần phấn đấu thu
NSNN trên địa bàn năm 2020 được đạt mức cao nhất.
Sở Tài chính chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
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