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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v thu thuế sử dụng đất Phi Nông
nghiêp và các loại Quỹ năm 2021

Kính gửi: Các Tổ dân phố.
Thực hiện kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ năm
2021, UBND phường Trần Phú đề nghị các Tổ dân phố thực hiện tốt một số nội
dung sau:
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà nước, đóng nộp thuế sử dụng đất
Phi Nông nghiệp và đóng góp các loại quỹ theo đúng quy định.
- Chỉ đạo liên đoàn cán bộ Tổ dân phố phối hợp với cán bộ thu thuế của
phường để thực hiện tốt việc thu thuế sử dụng đất Phi Nông nghiệp và các loại quỹ
năm 2021.
- Chuẩn bị địa điểm thu và thông báo cho Nhân dân đến nộp thuế, đóng nộp
các loại quỹ tại Nhà văn hoá Tổ dân phố.
- Thời gian thu thuế đất Phi Nông nghiệp và các loại quỹ thực hiện vào ngày
Thứ Bảy, 17/4/2021 (bắt đầu từ 07 giờ 00 phút).
- Nộp 100% số tiền các loại quỹ thu được về UBND phường để UBND
phường nhập quỹ và nộp thành phố theo đúng quy định.
Lưu ý: Quỹ phòng chống thiên tai là quỹ bắt buộc, do UBND tỉnh trực tiếp
quản lý. Trên cơ sở lập bộ đã có hàng năm đề nghị các Tổ dân phố tổ chức thu
đúng, thu đủ và nộp về kế toán UBND phường để chuyển nộp lên cấp trên đúng
quy định.
(Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết tuổi lao động: Cán bộ công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ NSNN; cán bộ quản lý trong
các Doanh nghiệp Nhà nước đóng 01 ngày lương/ người/ năm theo mức lương tối
thiểu vùng sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; Người lao động trong
các Doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/ năm theo mức lương tối thiểu vùng;
Người lao động khác (tại địa phương) đóng 15.000 đồng/ người/ năm ( khuyến
khích các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện cho Quỹ).
- Đối tượng được miễn, giảm, hoãn đóng: Theo quy định tại Điều 6, Quyết
định số 2343/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Riêng các loại quỹ mang tính chất vận động, trong đó có: Quỹ Bảo trợ trẻ em
và Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các quỹ này do UBND cấp xã quản lý. Tổ dân phố tổ
chức vận động Nhân dân đóng nộp, không được triển khai theo hình thức bắt buộc
đối với đối tượng được vận động; không đưa ra chỉ tiêu quy định cho các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp được vận động và chuyển 100% số quỹ thu được về UBND
phường theo đúng quy định. Số tiền này hàng năm được UBND phường dùng để
thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các đối tượng thương bệnh binh nhân
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ngày thương binh liệt sỹ, vào dịp Tết nguyên đán và thăm hỏi động viên thương,
bệnh binh, người có công lúc đau ốm. Các cháu có hoàn cảnh khó khăn khi ốm
đau, hỗ trợ các đoàn thể, các Tổ dân phố tổ chức các hoạt động phù hợp.
Đề nghị Tổ trưởng Tổ dân phố lập danh sách niêm yết tại nhà văn hóa Tổ dân
phố đồng thời thông báo số quỹ huy động được trên hệ thống loa truyền thanh Tổ
dân phố. UBND phường sẽ đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua và
thông báo kết quả để toàn dân được biết về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các
Tổ dân phố.
Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các Tổ dân phố phối hợp với các ban,
ngành, đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ thu thuế và các loại quỹ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Đảng uỷ, HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể;
- Đội Thuế LPX; Cán bộ UNT;
- Công chức: Kế toán ngân sách;
- Lưu: VP, KTNS.
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