
Đồng chí Đặng Thị Kiều Loan với mô hình “Tham mưu thực
hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế
tỉnh Bình Thuận”

-----

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Tổ chức
cán bộ thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Đặng Thị Kiều Loan
đã chủ động tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây dựng mô hình “Tham mưu thực
hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận”.

Để triển khai thực hiện mô hình, đồng chí đã tham mưu triển khai có hiệu
quả các nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Tài chính về cải cách hành chính
(CCHC) và thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải
thiện môi trường kinh doanh, được cơ quan, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đánh
giá cao, kết quả:

- Các đơn vị trong toàn ngành thực hiện triển khai công tác khai thuế điện
tử tại 100%; trên 98% doanh nghiệp (DN) đăng ký kê khai nộp thuế điện tử. Tính
đến nay, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử

với cơ quan thuế là 5.019, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, tham mưu triển khai Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ DN mới khởi nghiệp, DN chuyển đổi từ
hộ kinh doanh dưới nhiều hình thức như: Hướng dẫn các thủ tục thành lập, đăng ký,
kê khai thuế…

- Tham mưu cho Cục Thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công
tác cấp mã số thuế cho DN đăng ký kinh doanh. Thời gian qua đã thực hiện liên
thông xử lý hồ sơ, kết nối trao đổi thông tin, hai cơ quan đã phối hợp thực hiện trao
đổi dữ liệu điện tử qua môi trường mạng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký
mới của DN hiện nay xuống còn trung bình 2,9 ngày, thời gian xử lý hồ sơ thay đổi
thông tin xuống còn 2,5 ngày, nhanh hơn so với quy định.

- Tham mưu triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh
nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính thuế
của doanh nghiệp đã được thực hiện qua phương thức điện tử, hệ thống khai thuế
và nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 6/6 Chi cục Thuế trực thuộc. Tất cả các
hồ sơ khai thuế của cá nhân, tổ chức được cập nhật vào các ứng dụng quản lý thuế

của ngành. Nộp thuế điện tử đã tạo được nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong
việc nộp thuế như giảm được nhiều thời gian và chi phí, đồng thời nộp thuế điện tử
đã giúp cho công tác quản lý thuế được tốt hơn.
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Ngoài ra, đồng chí luôn tích cực trong thực hiện công tác nhân đạo từ thiện
(cùng với một nhóm người trực tiếp vận động, quyên góp, mua quà, liên hệ chính
quyền địa phương, Báo Bình Thuận đến những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó
khăn cần giúp đỡ; hoạt động này được thực hiện từ năm 2016 đến nay trên nhiều
địa bản trong tỉnh, mỗi năm quyên góp trung bình 40 triệu đồng, riêng năm 2020
quyên góp 112 triệu (trong đó trao quà Tết Nguyên đán năm 2020: 40 triệu, dịch

covid -19: 40 triệu, học bổng năm học mới 10 triệu, Tết Trung thu 22 triệu).

Từ năm 2015 - 2019, đồng chí Đặng Thị Kiều Loan có 06 sáng kiến được
công nhận. Hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; được

cơ quan xếp loại chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; được
Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2015 - 2019), trong đó
năm 2019 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2015,
2017: đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được Bộ Tài chính tặng Bằng
khen; năm 2016 được Tổng Cục Thuế tặng Giấy khen; năm 2018 được Thủ

Tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2019 được Hội đồng khen thưởng Cục
Thuế tỉnh công nhận và lập hồ sơ đề nghị Tổng Cục Thuế tặng Bằng khen; năm
2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên
dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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