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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên
Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kê khai sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

Căn cứ công văn số 05/CCTKV-KTNDP ngày 06/01/2021 của chi cục thuế KV
Thành Phố Hà Tĩnh - Cẩm xuyên “về việc kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm
2021”;
Căn cứ Quyết định số: /QĐ-UBND ngày
tháng 02 năm 2021 của UBND xã
Thạch Hạ về việc thành lập Ban chỉ đao triển khai kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp
năm 2021.
Để triển khai thực hiện việc kê khai thuế sử dụng đất ông nghiệp kịp thời và đạt
hiệu quả cao nhất, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO.
1. Ông: Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban.
Chịu trách nhiệm chung thay mặt UBND xã quyết định những vấn đề thuộc thẩm
quyền trong việc triển khai, kê khai thuế sử dụng đất Nông nghiệp
2. Ông: Trương Thế Kỷ – PCT UBND xã - Phó ban
Chịu trách nhiệm trước UBND xã, chủ tịch UBND xã, về triển khai , kê khai thực
hiện thuế sử dụng đất NN. Thay mặt trưởng ban quyết định những vấn đề thuộc thẩm
quyền trong việc triển khai, kê khai thuế sử dụng đất NN trên địa bàn, phụ trách thôn
Đông Đoài
3. Ông: Trần Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội thuế - Phó ban
Giúp trưởng ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật thế sử dụng
đất nông nghiệp. Chịu trách nhiệm chính về nghiệp vụ, chuyên môn, đồng thời tham mưu
cho Ban chỉ đạo trong việc triển khai tập huấn, hướng dẫn kê khai và tổ chức thực hiện kê
khai thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cùng với cán bộ UNT, kế toán ngân sách lập dự trù
kinh phí hội họp, in ấn các văn bản, tài liệu tờ khai để phục vụ cho công tác triển khai
thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chịu trách nhiệm điều động cán bộ Đội thuế để phục vụ
cho việc thực hiện kế hoạch.
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đại Chi cục thuế phân công.
4. Ông: Lê Công Chức - cán bộ Địa chính – Môi trường - Thành viên
Cung cấp các cơ sở dữ liệu về hồ sơ khai thuế của các thửa đất trên địa bàn các thôn
tương ứng các loại GCNQSDĐ trong từng thời kỳ để làm căn cứ đưa vào quản lý. Chịu
trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về xác định các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế

của người nộp thuế như: Diện tích, vị trí, loại đất, giá đất tính thuế của các hộ dân nằm
trên các vùng, cánh đồng của địa bàn thôn, kiểm tra xác định diện tích đất sử dụng sai
mực đích như sử dụng vào mục đích kinh doanh, hoặc để ở. Để đưa vào quản lý thuế theo
đúng quy định. Cùng tham gia chỉ đạo kê khai tại Thôn Hạ
5. Ông: Trần Xuân Linh - Trưởng Công an xã - Thành viên.
Chỉ đạo việc phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành thực hiện kê khai thuế sử dụng đất nông
nghiệp. Tuyên truyền trong khối nội chính về triển khai kê khai thuế sử dụng đất nông
nghiệp.
Trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Minh Yên
6. Bà: Võ Thị Trường - Kế toán ngân sách – Thành viên.
Phối hợp với Đội thuế lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo. Trình chủ
tịch UBND xã phê duyệt như: Các chế độ chi trả các thành viên trong Ban chỉ đạo, kinh
phí hội họp, kinh phí in ấn cho phô tô văn bản tài liệu và các loại tờ khai thuế để triển
khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu đề ra. Tham
gia đôn đốc chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Tân Lộc
7. Bà: Hoàng Thị Huyền – Cán bộ tư pháp – Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, chi cục thuế để tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về thuế sử dụng đất NN, tham gia chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Minh
Tiến
8. Bà: Nguyễn Thị Tâm; VPUBND; Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về thuế sử dụng đất NN, trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn
Tân Lộc
9. Bà: Trương Thị Hồng - Bí thư ĐTN; Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về kê khai thuế sử dụng đất NN, trong tổ chức đoàn thanh niên và các chi đoàn
trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Liên Hà.
10. Bà: Nguyễn Thị Tịnh; CTHLHPN; Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về kê khai thuế sử dụng đất NN, trong tổ chức hội LHPN và các chi hội trực
tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Liên Nhât
11. Ông Nguyễn Hữu Hùng; CTHCCB; thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về kê khai thuế sử dụng đất NN, trong tổ chức hội CCB và các chi hội, trực tiếp
chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Tân Học.
12. Ông Nguyễn Hữu Anh; CTH Hội ND; thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về kê khai thuế sử dụng đất NN, trong tổ chức hội Nông dân và các chi hội,
trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Trung.
13. Bà Nguyễn Thị Lê; PCT Hội ND, trưởng ban KN; thành viên

Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, thôn trưởng các thôn, kiểm tra, đối chiếu
kiểm tra số hộ SXNN đã kê khai đủ chưa nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp
luật về kê khai thuế sử dụng đất NN, yêu cầu các hộ dân kê khai hết diện tích được giao,
trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Liên Thanh.
14. Ông: Nguyễn Văn Hoá; CTUBMT; thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về kê khai thuế sử dụng đất NN trong Khối mặt trận, trực tiếp chỉ đạo, giám sát
quá trình triển khai tại thôn Minh Tiến
15. Bà: Trần Thị Hồng Hải; kế toán ngân sách; Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về thuế SDĐPNN, tham gia chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai tại thôn Tân Học
16. Bà :Nguyễn Thị Bích; CC văn phòng; Thành viên
Chịu trách nhiệm phối hợp với đội thuế, để tuyên truyền, phổ biến các nội dung
pháp luật về thuế SDĐPNN, giám sát quá trình triển khai tại thôn Thượng.
17. Ông: Lê Hữu Nam; cán bộ phụ trách ĐC-XD
Cùng với Ông Lê Công Chức chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về xác định các
thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế của người nộp thuế như: Diện tích, vị trí, loại
đất, giá đất tính thuế, kiểm tra xác định diện tích đất nông nghiệp của các tổ chức cá
nhân, hộ gia đình sử dụng vào mục đích kinh doanh, hoặc để ở (hay còn gọi là sai mục
đích). Để đưa vào quản lý thu thuế theo đúng quy định.
18. Bà: Nguyễn Thị Hà Giang - cán bộ uỷ nhiệm thu thuế chịu trách nhiệm nhập bộ
thuế và bổ sung, chỉnh sửa các thông tin nếu có sai sót khi được yêu cầu của trưởng, phó
Ban chỉ đạo
19. Các Ông (bà) thôn trưởng các thôn; Thành viên.
Phối hợp với đoàn công tác, Tổ chức họp dân (hoặc tổ trưởng tổ liên gia) triển khai
các nội dung, lập danh sách, phát tờ khai đồng thời hướng dẫn kê khai cho các hộ dân kê
khai các nội dung theo mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thôn. Tuyên
truyền vận động các hộ dân trên địa bàn thôn kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế. Và
đề xuất xử lý những hộ dân trên địa bàn khối phố không chấp hành kê khai đồng thời phối hợp
với Đội thuế và cán bộ Địa chính phường kiểm tra xác định hạn mức các loại đất của từng
thửa đất của các hộ gia đình, của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình sử dụng vào mục đích kinh
doanh, hoặc để ở (sai mục đích) Để đưa vào quản lý thu thuế theo đúng quy định.
20. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể: Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động
các đoàn viên hội viên tham gia thực hiện triển khai thuế sử dụng đất nông nghiệp trên
địa bàn.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THÔNG TIN BÁO CÁO.
1. Tổ chức thực hiện
a. Đối với chính quyền địa phương và ban chỉ đạo
Căn cứ vào Chỉ thị, kế hoạch triển khai và nhiệm vụ được phân công, các đồng chí
trong Ban chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc. Thành viên Ban chỉ đạo

thường xuyên xuống địa bàn theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo để triển khai kịp thời đúng tiến độ
hoàn thành các nội dung triển khai.
b. Đối với các hộ dân
Phối hợp thực hiện một cách tốt nhất các nội dung mà thôn cũng như đoàn công tác
và thành viên ban chỉ đạo triển khai. Kê khai đầy đủ các thửa đất, diện tích đất nông
nghiệp đã được Nhà nước cấp hoặc cho thuê. Đối với kê khai thuế sử dụng đất Nông
nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đó là số thuế được miễn hàng năm của các hộ
dân sản xuất NN nên yêu cầu và đề nghị bà con nhân dân thực hiệm nghiêm túc.
2. Thông tin báo cáo
- Các thôn thực hiện theo Kế hoạch đã được UBND xã ban hành.
- Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm các nội dung báo cáo theo đùng quý định mà cấp
trên trực tiếp yêu cầu, họp đánh giá tình hình triển khai, kế hoạch thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chi cục thuế TP Hà Tĩnh (B/cáo);
- Đảng uỷ-HĐND-UBMTTQ;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu VP UBND;
- Gửi VB giấy + VB điện tử

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Sông Hàn

