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CHỈ THỊ 

Về tăng cường chống thất thu thuế, gian lận thương mại  

trong sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn 

 

Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn 

huyện phát triển mạnh, đã tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây có dấu hiệu 

phát triển nóng, làm tăng nhu cầu sử dụng nguyên liệu, đất đai, san lấp mặt bằng, 

phá vỡ quy hoạch, cảnh quan và làm hư hỏng, xuống cấp rất nghiêm trọng hệ thống 

đường giao thông của huyện, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 

lao động, an toàn công nghiệp, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao 

thông…đặc biệt là việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; một số doanh 

nghiệp và hầu hết các hộ kinh doanh cá thể ý thức tuân thủ pháp luật về thuế chưa 

nghiêm, chưa tự giác; việc đăng ký, kê khai thuế chưa đúng với quy mô sản xuất 

kinh doanh; mua, bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ theo quy định; có biểu 

hiện chây ỳ, trốn thuế và chuyển giá. Mức nộp thuế khoán của các hộ kinh doanh 

cá thể tỷ lệ quá thấp và không sát với thực tế phát sinh,... tình trạng hoạt động như 

trên làm cho môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến việc thu hút 

đầu tư của huyện và lợi ích của nhà nước, người lao động, gây thất thu rất lớn cho 

ngân sách nhà nước. 

Để đảm bảo quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn 

đúng các quy định của pháp luật và chống thất thu cho ngân sách nhà nước, Chủ 

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

xã, thị trấn cần phối hợp thực hiện và triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

1. Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa 

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý hiệu quả người nộp thuế trên 

địa bàn, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, chế 

biến gỗ phải được quản lý thuế. Tất cả các cơ sở chế biến gỗ khi xuất bán sản phẩm, 

hàng hóa phải có hóa đơn bán hàng, chấp hành nghiêm việc nộp tiền thuế vào ngân 

sách nhà nước. Thực hiện quản lý chặt chẽ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của 

người nộp thuế, doanh thu kê khai phải đúng với thực tế. 

Nghiên cứu, tính toán và xây dựng định mức giá trị gia tăng trên 1 đơn vị sử 

dụng điện sản xuất và nhân công để tính tổng số thuế phải nộp hàng tháng và hàng 

quý, từ đó có căn cứ xây dựng định mức khoán hàng tháng, hàng quý theo định 

mức kinh tế kỹ thuật về năng lượng và chi phí nhân công; trước mắt tính toán sản 

lượng điện dùng cho sản xuất (kwh/m3) sản phẩm gỗ bóc để tính tổng sản phẩm 

làm ra hàng tháng và hàng quý, từ đó tính toán đảm bảo phù hợp với sản lượng sản 

xuất và xuất bán làm cơ sở khoán, thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể chế 

biến gỗ bóc trên địa bàn. Trong thời gian chưa xác định được định mức kinh tế kỹ 

thuật, cần kiểm tra, khảo sát gián tiếp thông qua dữ liệu từ nhà cung cấp hàng hóa 
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dịch vụ đầu vào, khách hàng,… để xác định các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh 

hoặc của hộ kinh doanh cùng quy mô, ngành nghề, địa bàn, từ đó xác định mức 

doanh thu khoán cho phù hợp.  

Làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế, về 

hóa đơn, kê khai, nộp thuế. Động viên các hộ kinh doanh, chế biến gỗ có qui mô 

lớn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Tạo mọi điều kiện nhanh nhất để người 

nộp thuế được sử dụng hóa đơn quyển, hóa đơn lẻ khi xuất bán hàng hóa, hỗ trợ 

người nộp thuế nộp nhanh, gọn, đầy đủ tiền thuế vào ngân sách. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống các hành vi gian lận thương mại, chống thất thu 

thuế. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế 

phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, 

góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tạo sự công 

bằng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 

người nộp thuế. Đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước sau 

kết luận thanh, kiểm tra thuế. 

Xem xét giải pháp thành lập Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ thủ tục xuất hóa 

đơn cho các hộ kinh doanh trong trường hợp các hộ kinh doanh cá thể xuất bán, 

vận chuyển hàng hóa trong và ngoài huyện. Đồng thời có giải pháp và tạo điều kiện 

thuận lợi để các cơ sở sản xuất chế biến gỗ ván bóc xác nhận, kê khai nguồn gỗ 

nguyên liệu đầu cho sản xuất. Chấn chỉnh công tác nội vụ ngành thuế, kiên quyết 

có hình thức kỷ luật đối với những cán bộ thuế vi phạm, không thực hiện đúng 

chức trách nhiệm vụ được giao. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê các hộ đã được cấp giấy 

phép kinh doanh và thực tế có sản xuất, kinh doanh để cấp mã số thuế và đưa vào 

quản lý thu đầy đủ bộ thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo 

đúng thực tế phát sinh. Đưa vào lập bộ thu thuế, chống thất thu ngân sách trên địa 

bàn trong lĩnh vựcquản lý hộ kinh doanh chế biến gỗ... triển khai đồng bộ quản lý 

nguồn thu từ lĩnh vực này và vãng lai trên toàn huyện. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện; công an huyện; 

quản lý thị trường; chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan để thực 

hiện kiểm tra, kiểm soát việc kê khai doanh thu tính thuế, buôn bán, vận chuyển 

hàng hóa ván bóc, ván ép (gỗ dán), dăm mảnh trên địa bàn để phát hiện kịp thời 

các trường hợp kê khai sai doanh thu tính thuế, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc 

sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn quay vòng…nhằm trốn 

lậu thuế, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo chức năng, thẩm quyền. Định 

kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân 

sách và thu hồi nợ đọng thuế huyện để nắm bắt, chỉ đạo. 

2. Công an huyện Hạ Hòa 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường, UBND các xã, 

thị trấn và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp 

thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán ván bóc, ván ép, 

dăm mảnh không có hóa đơn chứng từ theo quy định, nắm chắc toàn bộ các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa ra ngoài địa bàn trên các tuyến đường để có biện pháp 

kiểm tra, kiểm soát theo quy định. 
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Kiên quyết dừng, tạm giữ phương tiện giao thông vận tải hàng hóa đối với 

các trường hợp vi phạm để xử lý theo thẩm quyền. Trước mắt, trong quý II/2021 

có thể lập các chốt kiểm tra, kiểm soát tại các vị trí giao thông quan trọng kết nối 

từ huyện ra bên ngoài (có thể tăng cường lực lượng Công an xã), định kỳ hàng tuần 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu 

hồi nợ đọng thuế huyện để nắm bắt, chỉ đạo. 

Chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, chính quyền các địa phương và các 

cơ quan liên quan trao đổi, cung cấp thông tin, trong trường hợp cần thiết, điều tra 

làm rõ các trường hợp có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật thuế và thực hiện 

xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế. Phối hợp, cung cấp 

thông tin cho cơ quan Thuế thực hiện quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn. 

Chủ động hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, các cơ quan liên quan, UBND các xã, 

thị trấn tăng cường công tác quản lý về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, hộ 

kinh doanh, sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Yêu cầu tạm 

dừng kinh doanh khi phát hiện các trường hợp không đáp ứng đủ điều liện kinh 

doanh. Thực hiện thu hồi đăng ký kinh doanh các trường hợp phải thu hồi theo quy 

định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện tốt việc trao đổi thông tin về đăng ký 

kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh 

trên địa bàn cho cơ quan thuế; chính quyền các địa phương để kịp thời đưa vào 

diệnquản lý thu thuế. 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền về mô hình và hiệu quả của mô hình HTX đối với công tác chế biến 

gỗ trên địa bàn, chủ động các giải pháp hướng dẫn và khuyến khích các hộ kinh 

doanh chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã, đề xuất với UBND 

huyện để báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương về một số cơ chế chính sách hỗ trợ 

để tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi mô hình sản xuất từ quy mô hộ lên doanh 

nghiệp hoặc hợp tác xã cũng như công tác tăng cường chống thất thu ngân sách.  

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND huyện thành lập Tổ chuyên môn 

để xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh gỗ 

thực hiện các quy định về pháp luật thuế; hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể thành lập 

Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoặc thành lập doanh nghiệp. 

Đề xuất, tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho Công an huyện,  quản 

lý thị trường, chính quyền các địa phương và các cơ quan tham gia trực chốt kiểm 

tra, kiểm soát, nghiên cứu, xem xét đề xuất cho chủ trương lắp camera theo dõi và 

kiểm soát tại các vị trí giao thông quan trọng kết nối từ huyện ra bên ngoài (nếu 

cần thiết). 
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4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

- TTCN và ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện; thường xuyên nắm bắt tình 

hình giá cả thị trường, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động phối hợp 

với các cơ quan chức năng để tham mưu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

cho các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.  

Phối hợp với cơ quan thuế để có giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ 

sở sản xuất chế biến gỗ ván bóc xác nhận, kê khai nguồn gỗ nguyên liệu đầu cho 

sản xuất, đảm bảo sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn do vướng mắc về thủ 

tục kê khai nguyên liệu gỗ đầu vào. 

Phối hợp với Điện lực Hạ Hòa và các cơ quan liên quan hàng tháng tổng 

hợp, đối soát số liệu về sản lượng điện tiêu thụ trong sản xuất chế biến, trên cơ sở 

đó tính sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hàng tháng của của các cơ sở sản 

xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. 

Phối hợp với cơ quan Thuế; phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chức 

năng để nghiên cứu, theo dõi, tính toán định mức sử dụng điện và chi phí nhân 

công trực tiếp để làm ra 1 đơn vị sản phẩm - m3 (trước mắt là tính toán sản lượng 

điện kwh/m3 dùng cho sản xuất sản phẩm gỗ ván bóc) để tính tổng sản lượng sản 

phẩm làm ra hàng tháng và hàng quý, từ đó tính toán đảm bảo phù hợp với sản 

lượng sản xuất và xuất bán của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin - Đài Truyền thanh huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế; công khai danh sách 

những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh nghiệp 

không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận thương mại, chây ỳ, nợ thuế. 

6. Đội Quản lý thị trường số 3 

Thực hiện tốt việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh của các tổ chức, cá 

nhân, kịp thời xử lý và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt 

động sản xuất kinh doanh, gian lận thương mại. 

Chủ động bố trí và tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn, 

nắm bắt thông tin và tham gia lực lượng cùng kiểm tra, kiểm soát của Công an 

huyện. Phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Công an xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ theo thẩm quyền. 

7.  Điện lực Hạ Hòa 

Hàng tháng cung cấp sản lượng tiêu thụ điện của các cơ sở sản xuất, chế biến 

gỗ trên địa bàn cho cơ quan Thuế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và phòng Tài chính - 

Kế hoạch để theo dõi và giám sát việc sản xuất và sản lượng gỗ chế biến trên địa 

bàn. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế trên địa bàn. Tuyên truyền, 

vận động các hộ sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ chấp hành tốt các quy định trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận động các hộ kinh doanh có quy mô lớn thành 
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lập doanh nghiệp, hợp tác xã để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mang 

lại hiệu quả cao và đóng góp cho ngân sách địa phương. 

Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc trao đổi, cung cấp thông 

tin liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc kê khai, nộp thuế của tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn.  

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc các phương tiện ra 

vào tại các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn và cung cấp cho cơ quan công an, quản 

lý thị trường về biển kiểm soát và lịch trình vận chuyển hàng hóa ra ngoài địa bàn. 

Đồng thời phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng của 

huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp 

vận chuyển hàng hóa, vi phạm trốn lậu thuế, các đối tượng chây ỳ nộp thuế trên địa 

bàn xã, thị trấn quản lý. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị này./. 
 

 

Nơi nhận:                     CHỦ TỊCH 
- Đ/C Chủ tịch UBND tỉnh (để BC) 

- Cục Thuế tỉnh                   (để P/h chỉ đạo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (thay b/c);   
- CT, các PCT                     (để chỉ đạo); 

- T.viên BCĐ chống thất thu NS huyện; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;  

- CPVP;                                                                                           Nguyễn Việt Dũng 

- Lưu: VT. 
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