
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1056/CV-UBND 

V/v phối hợp quản lý thuế sử dụng 

đất nông nghiệp trên địa bàn 

Văn Quan, ngày 22 tháng 11 năm 2018 

   

        Kính gửi: 

       - Chi cục Thuế huyện; 

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

                         - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

       - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.   

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc Hội khoá IX nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10 tháng 7 năm 1993; Nghị 

định số 74-CP, ngày 25-10-1993 của  Chính phủ;  Thông tư số 89/TC/  

TCT ,  ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính  hướng dẫn Nghị định số 74/CP 

ngày 25-10-1993 của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 2305/CT-THDT ngày 22/8/2018 của Cục Thuế tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Thực hiện Công văn số 2306/CT-THDT ngày 22/8/2018 của Cục Thuế tỉnh 

Lạng Sơn về việc khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện như sau: 

1. Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

nguyên & Môi trường thực hiện mời Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức địa chính các xã, thị trấn để hướng dẫn 

rà soát, lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quản lý. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Hội Đồng tư vấn thuế xã, thị trấn 

phối hợp với Công chức Thuế phụ trách địa bàn lập danh sách các cá nhân, hộ gia 

đình có sử dụng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch phát tờ khai, hướng 

dẫn kê khai, lập bộ thuế và thực hiện các công việc quản lý thuế theo quy định. 

Căn cứ nội dung công văn này, đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 

15/12/2018. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh 

về Chi cục Thuế để báo cáo UBND huyện xử lý kịp thời./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                                        
 - Như kính gửi;                                                                                      
 - Thường trực huyện ủy ; 
 - Thường trực HĐND huyện;; 

 - Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Lưu VT.                                                                                   

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đình Đại 

 


