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          Kính gửi: 

       - Chi cục Thuế khu vực Thiệu Hóa - Yên Định;  

       - Phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường; 

       - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

       - Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Giang; 

         - UBND các xã, thị trấn; 
 

Ngày 13/10/2021, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị họp bàn về 

tình hình và kết quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện. Qua 

ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế 

huyện và UBND các xã, thị trấn tham dự Hôi nghị, nhận thấy: Tình hình thu thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp tại các xã, thị trấn hầu hết chưa đạt được chỉ tiêu 

theo dự toán giao; tại một số xã, số thu rất thấp. Nguyên nhân được các xã, thị 

trấn báo cáo do hộ đi làm ăn và sinh sống xa quê trong thời gian dài, đặc biệt phổ 

biến là tình trạng các thửa đất thông qua chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 

(chuyển quyền) không liên hệ được người nhận chuyển quyền (người sử dụng đất) 

do các trường hợp này không sinh sống trên địa bàn.  

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND đề nghị các đơn vị phối hợp, 

thực hiện đầy đủ các nội dung sau: 

1. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Giang. 

- Sau khi các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, biên bản phân chia thừa 

kế của các bên thực hiện chuyển quyền được xác lập có hiệu lực, đề nghị gửi 01 

bản về UBND xã, thị trấn nơi có đất để theo dõi, quản lý đối với thửa đất và 

người sử dụng đất nhận chuyển quyền. 

- Hướng dẫn người nhận chuyển quyền thực hiện đăng ký biến động đất đai 

tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng, 

biên bản được xác lập và thông tin nếu chậm đăng ký biến động đất đai sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký biến động đất đai của người sử dụng 

đất. Trường hợp trong hồ sơ thể hiện hợp đồng, biên bản chuyển quyền quá thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày được xác lập thì không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn 

người sử dụng đất về UBND xã, thị trấn nơi có đất để thực hiện xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới tiếp nhận hồ sơ. 



- Trong hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi tiếp nhận phải đề nghị người 

sử dụng đất điền các thông tin bắt buộc trong đơn đăng ký biến động hoặc tờ khai 

lệ phí trước bạ, nhà, đất hoặc tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm: Tên 

người sử dụng đất, địa chỉ liên lạc, số điện thoại. 

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi đã thực hiện xong thủ tục đăng 

ký biến động đất đai theo quy định; hằng tháng chuyển thông tin về kết quả cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các tài liệu có liên quan (bao gồm đơn và tờ khai 

nêu trên) cho UBND xã, thị trấn nơi có đất để theo dõi.  

3. Chi cục Thuế khu vực Thiệu Hóa - Yên Định 

- Cập nhật đầy đủ thông tin nêu trên về người sử dụng đất để chỉ đạo, đôn 

đốc và thực hiện việc thu thuế phi nông nghiệp đảm bảo kịp thời, đạt kết quả. 

Chuyển thông tin cho UBND các xã, thị trấn để tổ chức thu theo quy định. 

4. UBND các xã, thị trấn. 

- Trên cơ sở thông tin về người sử dụng đất do các đơn đơn vị nêu trên 

chuyển đến, lập biểu theo dõi và cập nhật chi tiết cụ thể thông tin từng người sử 

dụng đất để chủ động thực hiện. 

- Theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp 

chậm đăng ký biến động đất đai theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. Trường hợp vượt thẩm quyền, lập biên bản vi phạm hành 

chính, chuyển hồ sơ về UBND huyện để xử lý theo quy định. 

5. Phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường 

Theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ các thông tin cần thiết (nếu có) để Chi 

cục Thuế khu vực Thiệu Hóa - Yên Định, UBND các xã, thị trấn hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
      - Như trên; 

      - Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

      - Lưu. VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Trọng Cường 
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