
Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Lý với mô hình “Công tác kiểm tra
hoàn thuế kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư là doanh
nghiệp trong tỉnh phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp ngoài tỉnh kê
khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại địa phương”

-----

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng
phòng phụ trách Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1 thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình
Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Lý đã tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây
dựng mô hình “Công tác kiểm tra hoàn thuế kết hợp tuyên truyền, vận động các
chủ đầu tư là doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp ngoài
tỉnh kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại địa phương”.

Để hạn chế tình trạng thất thu ngân sách Nhà nước tại địa phương và mất
công bằng, hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp
luật giữa các đối tượng nộp thuế, do việc tuân thủ và chấp hành việc kê khai nộp
thuế vãng lai ngoài tỉnh của các Doanh nghiệp vẫn còn xảy ra nhiều tình trạng như
không đăng ký, đăng ký nộp thuế nhưng không kê khai nộp đủ số thuế phát sinh,
khai nộp thuế tại trụ sở chính, cố tình chây ì và trì hoãn việc kê khai nộp thuế tại
địa phương, khi công trình kết thúc cơ quan thuế không liên hệ được với Doanh
nghiệp.

Với vai trò là cán bộ thuế, công tác tại bộ phận thanh tra - kiểm tra, đồng chí
Nguyễn Thị Thiên Lý đã chủ động tăng cường rà soát các khoản chi trả cho các
đơn vị xây dựng ngoài tỉnh, đề nghị hoàn thuế để đối chiếu với các đơn vị thi công
vãng lai ngoài tỉnh đã kê khai nộp thuế tại địa phương. Trường hợp các doanh
nghiệp vãng lai chưa thực hiện kê khai nộp thuế đối với các công trình thi công tại
địa phương thì kết hợp với các doanh nghiệp được kiểm tra hoàn thuế là chủ đầu tư
để tuyên truyền chính sách thuế giúp họ hiểu và phối hợp vận động các đơn vị thi
công ngoài tỉnh kê khai nộp thuế hoặc thực hiện tạm khấu trừ 2% khi thanh toán
đã giúp cho việc thu thuế vãng lai được thuận lợi hơn. Hiệu quả mang lại đã vận
động được các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh thi công các công trình tại Bình
Thuận kê khai nộp thuế vào ngân sách địa phương năm 2016 tăng thêm 3,94 tỷ
đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiên Lý thường xuyên đề ra giải pháp, sáng kiến
mới để hướng dẫn và tuyên truyền cho người nộp thuế thực hiện tốt việc kê khai,
nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước; được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn
hóa”. Từ năm 2015 - 2019, đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ, trong đó năm 2015, 2017 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc
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nhiệm vụ; trong đó năm 2019 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (năm 2015, 2018, 2019); được Tổng
Cục Thuế tặng Giấy khen (năm 2015, 2017, 2018); năm 2016 được Bộ Tài chính
tặng Bằng khen; năm 2019 được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thuế tỉnh
công nhận và lập hồ sơ đề nghị Thủ Tướng Chính phủ 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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