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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Sè: 107/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                
          

Đoàn Thượng, ngày 19 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc triển khai công tác lập Bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  trên địa bàn xã Đoàn Thượng chu kỳ 2022-2026
-----------------------

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Kế hoạch số 96/KH-
UBND, ngày 20/8/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc triển khai công tác 
lập Bộ thuế SD ĐPNN trên địa bàn huyện Gia Lộc chu kỳ 2022-2026.

Căn cứ Báo cáo phương án số: 2201/BC-CCTKV, ngày 26/8/2021 của 
Chi cục thuế Khu vực Tứ Lộc về  triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc chu kỳ 2022-2026.

Để có cơ sử dữ liệu phục vụ cho công tác lập bộ thuế SD ĐPNN chu kỳ 
2022-2026 đạt hiệu quả, chính xác. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng thông báo 
việc triển khai lập Bộ thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Đoàn Thượng cụ 
thể như sau:

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất PNN(Đất ở): Đề 
nghị các hộ gia đình, các nhân chuẩn bị một số giấy tờ sau:
 - Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đang sử dụng.(Những hộ 
giấy chứng nhận đang thế chấp vay vốn thì cung cấp thông tin địa chỉ ngân 
hàng vay để UBND xã liên hệ giúp các hộ gia đình sao in giấy chứng nhận).

- Bản sao CMND hoặc CCCD của cả vợ, chồng (Trường hợp tên chủ sử 
dụng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã mất thì người hiện đang 
sử dụng thửa đất đó phô tô CMND hoặc CCCD kèm theo bản sao giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất).

2. Các đối tượng được miễn, giảm thuế: ngoài việc phô tô các giấy tờ 
trên cần phô tô  các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế 
như:  giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ,....

- Đối tượng chính sách được miễn gồm: người hoạt động cách mạng trước 
ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương 
binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ,  
người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt 
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sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm 
chất độc da cam;

- Đối tượng chính sách được giảm gồm: thương binh hạng 3/4, 4/4; người 
hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con 
của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

3. Thời gian thực hiện:
- Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở trên địa bàn xã phô tô sẵn 

các giấy tờ trên, thời gian chuẩn bị từ ngày 19/10/2021 đến ngày 24/10/2021.
- Từ ngày 25/10 đến ngày 15/11/2021: UBND xã giao các đồng chí 

Trưởng thôn phân công cán bộ đến các hộ ký tờ khai, thu các giấy tờ gia đình đã 
chuẩn bị nộp về UBND xã (Giao đồng chí công chức Địa chính nhận hồ sơ từ 
các thôn)

- Từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2021: Giao công chức Địa chính trủ trì, 
hướng đẫn phối hợp cán bộ công chức UBND phụ trách thôn và đồng chí 
Trưởng thôn tổng hợp dữ liệu, thông tin vào tờ khai cho các hộ báo cáo Chi cục 
thuế huyện để lập bộ.

Trên đây là thông báo về việc triển khai công tác lập Bộ thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp trên địa bàn xã Đoàn Thượng chu kỳ 2022-2026. UBND xã 
thông báo để các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa 
bàn xã nắm được thực hiện./.

Nơi nhận:
- BTVĐU - TT.HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND;
- TT.UBMTTQ xã; Đài TT;
- Trưởng các đoàn thể - Trưởng thôn;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Tòng
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