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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng chống 

thiên tai, sản lượng công điền năm 2021và các khoản nợ đọng cũ

Căn cứ vào kết quả rà soát bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được rà 
soát với Chi cục thuế huyện Thanh Hà; 

Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức thu, nộp thuế Sử dụng đất 
phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai, sản lượng  công điền năm 2021 và 
các khoản nợ đọng cũ với nội dung  kế hoạch cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu:
Nhằm thu đúng, thu đủ theo phương án bảm bảo tránh để sai sót nhầm lẫn 

xảy ra, trong quá trình thu đảm bảo an toàn tuyệt đối về biên lai thu thuế không để 
xảy ra mất mát, nộp thuế SDĐPNN và các khoản đóng góp vào ngân sách nhà 
nước năm 2021 đúng thời gian quy định.

II. Tổ chức thực hiện:  
1. Công tác chuẩn bị 
Căn cứ vào kết quả rà soát bộ thuế sử dụng đất PNN đã được rà soát với 

Chi cục thuế huyện Thanh Hà, UBND xã đã tiến hành dà soát phương án thu thuế 
phi nông nghiệp, quỹ phòng chống thiên tai và các trường hợp còn nợ đọng từ  
năm trước.

Nhận và tiến hành kiểm tra đóng dấu biên lai, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu 
có liên quan, sổ sách và dụng cụ phục vụ cho quá trình thu. Thanh lập tổ thu thuế 
và phân công cán bộ hướng dẫn và trực tiếp thu, nộp theo đúng quy định.

2. Về tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ thu nộp 
thuế và các quỹ như sau:

* Ông: Nguyễn Huy Quang tổ trưởng chịu trách nhiệm phụ trách chung.
* Bà: Trần Thị Nga tổ phó chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thu, nộp.
* Các thành viên được phân công thu tại bàn thu thôn Tiên Tảo gồm các 

ông, bà:
1- Bà: Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm viết biên lai thu tiền xóm 1.
2 - Bà Vũ Thị Biên  phụ trách các thành viên được phân công thu tại bàn 

thu thôn Tiên Tảo, chịu trách quản lý biên lai, viết biên lai xóm 2 và thu tiền.
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3 -  Bà Vũ Thị Hà chịu trách nhiệm viết biên lai thu tiền xóm 3 Tuyên 
truyền vận động hội viên Hội phụ nữ nộp thuế và các loại quỹ đúng thời gian quy 
định. 

* Các thành viên được phân công thu tại bàn thu thôn Quách An gồm các 
ông, bà:

1 - Ông Ngô Đức Công phụ trách các thành viên được phân công thu tại 
bàn thu thôn Quách An, chịu trách nhiệm quản lý biên lai, viết biên lai xóm 4 và 
thu tiền.

2- Ông Ngô Quý Sáu phụ trách viết biên lai thu tiền xóm 5 .
* Các thành viên được phân công thu tại bàn thu thôn Văn Tảo gồm các 

ông, bà:
1- Bà Nguyễn Thị Tuyn phụ trách các thành viên được phân công thu tại 

bàn thu thôn Văn Tảo và chịu trách nhiệm quản lý biên lai, viết biên lai xóm 6 và 
thu tiền. Tuyên truyền vận động hội viên Hội Nông dân nộp thuế và các loại quỹ 
đúng thời gian quy định. 

2- Ông Nguyễn Đặng Tam phụ trách viết biên lai thu tiền xóm 7.
3 - Ông Nguyễn Văn Tuyển phụ trách viết biên lai thu tiền xóm 8.
* Ông  Vũ Ngọc Huy có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến DT 

đất phi nông nghiệp, DT công điền và sự phân công điều động của tổ trưởng tổ 
thu thuế.

* Ông Vũ Khắc Mý chịu sự phân công, điều động của tổ trưởng tổ thu thuế.
* Ông Nguyễn Huy Đại phụ trách phân công lực lượng đảm bảo an ninh 

trong quá trình thu thuế và nhân khẩu của các hộ gia đình.
* Bà Nguyễn Thị Kiều Anh có trách nhiệm trực đài truyền thanh phát thông 

báo và các bài tuyên truyền, thông báo về tiến độ thu nộp thuế.
3. Thời gian tiến hành lập bàn thu như sau:
Để đảm bảo quá trình thu nộp đúng theo thời gian quy định và rút ngắn thời 

gian của cán bộ chuyên môn trong trong quá trình tổ chức thu thuế để thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn khác. UBND xã đồng thời  mở bàn thu tại 3 cơ sở thôn 
cùng một thời gian cụ thể như sau:  

+ Thôn Tiên Tảo địa điểm mở bàn thu tại nhà văn hóa thôn Tiên Tảo.
+ Thôn Quách An địa điểm mở bàn thu tại nhà văn hóa thôn Quách An.
+ Thôn Văn Tảo địa điểm mở bàn thu tại nhà văn hóa thôn Văn Tảo. 
*Thời gian thu thuế: Căn cứ vào tình hình của địa phương và tình hình dịch 

bệnh sẽ có thời gian thông báo sau.
  III. Công tác phối hợp và tuyên truyền:
           Các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến các khoản 
thu đóng góp của nhân dân để giải thích khi có vấn đề thắc mắc.
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           Các tổ chức đoàn thể, các cơ sở thôn tổ chức triển khai kế hoạch thời gian 
thu tại các cuộc họp của chi bộ và dân chính thôn, phối hợp tuyên truyền vận 
động, đôn đốc  nhân dân trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất PNN, quỹ 
phòng chống thiên tai và sản lượng công điền.
         Đài phát thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh về chính sách thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản đóng góp 
khác, thường xuyên phát thông báo thu nộp thuế trên hệ thống truyền thanh để 
nhân dân nắm được thời gian mở bàn thu tại các cơ sở thôn. 
         Trên đây là kế hoạch thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ phòng 
chống thiên tai năm 2021 và các khoản nợ đọng cũ. Uỷ ban nhân dân xã đề nghị, 
UB MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội, ban chi ủy, cơ sở thôn phối hợp thực 
hiện các nhiệm vụ, tổ chức thu nộp thuế SDĐPNN và các khoản đóng góp năm 
2021  kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật.
 
Nơi nhận:                                                                        T.M UBND XÃ
- BCĐ  - CCT huyện Thanh Hà;                                                                      Chủ tịch
- TT Đảng ủy, TT HĐND, TTUBND;
- Các cơ quan có liên quan;
-  Lưu  VP.

                                                                                                                Nguyễn Đắc Chiếm
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