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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị đối
thoại với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An
Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì buổi Hội nghị gặp gỡ,
tiếp xúc, trao đổi trực tiếp giữa các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tham dự buổi họp có lãnh đạo Cục Thuế; Sở Công Thương; Sở Khoa học
và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Quản lý thị trường;
Công an tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Đội Quản lý thị trường
và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố; Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế, Chi
cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo 19 doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu gồm: Tổng Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh
Lễ; Công ty Cổ phần Dầu Khí Mê Kông; Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu
Khí Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông
Hậu; Công ty TNHH DV-TM Phúc Khánh Phương; Công ty TNHH MTV Xăng
Dầu An Giang; Công Ty TNHH TM-DV Mỹ Hòa; Công ty TNHH Xăng Dầu
Huy Hoàng; Doanh Nghiệp Tư Nhân An Kiên; Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp
Hưng; Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Dung; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu
Khí Mê Kông tại An Giang; Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Đồng Tháp
tại An Giang; Chi nhánh Công yy Cổ phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long tại
An Giang; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp tại An
Giang; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông
Hậu tại An Giang; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí
Nam Sông Hậu Tại An Giang; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu Khí Thành
Phố Hồ Chí Minh tại An Giang; Chi nhánh Tổng Công ty Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP tại An Giang). Sau khi nghe Cục Thuế báo cáo
kết quả kê khai thuế của các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời
gian qua và ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lê Văn Nưng có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp
của quý doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói riêng
trong thời gian qua đã đóng góp tích cực nguồn lực cho địa phương làm tốt công
tác an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Thông qua hội nghị này, giao Cục trưởng Cục Thuế quán triệt tới từng
cán bộ ngành thuế làm sao phải thực hiện xuyên suốt, thống nhất từ trên xuống
và phải được thông suốt để hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao
nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện
nghiêm túc phương án quản lý thu thuế bằng phương pháp dán tem công tơ tổng

trên cột bơm xăng dầu. Tăng cường thanh, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh
có biểu hiện buôn lậu xăng dầu, gian lận về thuế, gian lận thương mại; xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; Tiếp tục
triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, khai thác tích cực
nguồn thu cả lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cần thiết báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh thông qua các buổi đối thoại, hội nghị, hội thảo chuyên đề góp phần tăng
thu ngân sách; Kịp thời khen thưởng thành tích trong thực hiện Kế hoạch chống
thất thu thuế và cả doanh nghiệp (kê khai nộp thuế lớn) mang lại nguồn thu cho
ngân sách nhà nước nhân dịp sơ kết hàng năm và đột xuất.
Đối với bảy doanh nghiệp cung cấp thị phần xăng dầu trên địa bàn tỉnh
nhưng chưa thực hiện kê khai nộp thuế Bảo vệ môi trường tại An Giang, giao
Cục Thuế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập (đoàn) tổ liên ngành chống
thất thu thuế đến các đầu mối vận động tìm hiểu, thuyết phục kê khai nộp thuế.
- Các ngành có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở
Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Quản lý thị trường;
Công an tỉnh, Cục Hải quan...chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan thuế hỗ
trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp cùng với cộng đồng
doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
hoạt động và phát triển; tiếp tục hỗ trợ ngành thuế trong quá trình tham mưu cho
tỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tham gia mời gọi và
khuyến khích vận động doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, cửa hàng
kinh doanh xăng dầu chuyển sang mua xăng dầu của các đầu mối hiện đang kê
khai nộp thuế tại An Giang.
- Quan điểm của địa phương luôn tạo mọi điều kiện, đồng hành cùng quý
doanh nghiệp An Giang nói chung, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói riêng
trong thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu
tư, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh tạo niềm tin cho doanh nghiệp làm thế
nào để doanh nghiệp thực sự là động lực phát triển. Trong thời gian tới, Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang mong muốn quý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xem An Giang là quê hương thứ hai vì
sự phát triển của tỉnh nhà thực hiện kê khai nộp thuế tại An Giang như những
doanh nghiệp khác, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh
doanh trong cùng lĩnh vực. Tiếp tục đồng hành chia sẽ cùng với An Giang hoàn
thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 và những năm tiếp theo góp phần
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan
biết, thực hiện./.
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