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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số:  05/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  09   tháng 4 năm 2019 
       

CHỈ THỊ 

Về việc quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân 

 
Thời gian qua hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn huyện diễn ra 

tương đối nhiều, tập trung vào địa bàn các xã phụ cận thị xã Kỳ Anh, trung tâm 

hành chính các xã, dọc các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Nhưng việc quản lý, thu 

thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân của các tổ chức, cá nhân nhận thầu 

thi công xây dựng đối với hoạt động này chưa được quản lý thu thuế.  

Để đảm bảo quản lý hết nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu thuế đối với 

hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, tạo công bằng, bình đẳng trong việc thực 

hiện nghĩa vụ, chính sách thuế giữa các thành phần kinh tế, tăng nguồn thu cho 

ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh yêu cầu:  

1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng nhà ở tư nhân và các chủ hộ 

có nhà xây dựng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đăng ký, kê khai, 

nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. 

2. Ủy ban nhân dân các xã:    

 Khảo sát, điều tra nắm bắt đầy đủ các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây 

dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn. Kiểm tra các thủ tục về: Giấy phép xây dựng, 

hồ sơ đăng ký, kê khai và nộp thuế. 

Phân công cán bộ, đội xung kích thường trực, công chức địa chính - xây 

dựng phối hợp chặt chẽ với cán bộ Đội thuế liên xã hướng dẫn, yêu cầu các tổ 

chức, cá nhân hoạt động xây dựng và các hộ gia đình, cá nhân có xây dựng nhà 

ở phải kê khai, tính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình trốn thuế, không chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo 

quy định của pháp luật. Hàng tháng báo cáo tình hình quản lý và kết quả thu về 

UBND huyện (thông qua Chi cục thuế).  

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp để tuyên 

truyền, hướng dẫn và chỉ đạo các thôn, xóm, tổ liên gia và các tổ chức, cá nhân 

xây dựng nhà ở tư nhân, các hộ dân thực hiện. 

3. Chi cục Thuế huyện: 

Chỉ đạo Đội thuế liên xã phối hợp với UBND các xã tổ chức triển khai điều 

tra, khảo sát, hướng dẫn kê khai, nộp thuế đúng quy định. 
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 Chủ trì phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xác 

định giá tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn.  

Tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã, cán bộ ngành Thuế, các văn bản pháp 

luật có liên quan; đồng thời hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Nhân 

dân đến các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, chú trọng đến 

nghĩa vụ và quyền lợi của người nộp thuế trên nhiều kênh thông tin, thông qua 

trưởng thôn, các đoàn thể, các tổ chức quần chúng đến tận cơ sở. Đồng thời tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của các chủ 

thầu xây dựng. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

 Thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định, phối hợp  

với UBND các xã, Chi cục Thuế trong việc tăng cường công tác kiểm tra giám 

sát lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, nhằm quản lý, theo dõi, kê khai, đăng ký 

thuế, tránh thất thu thuế. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; kịp thời đưa tin, bài về chủ trương, 

phổ biến nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi 

người biết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật hiện hành.  

6. Phòng Tư pháp: Lồng ghép trong các chương trình phổ biến giáo dục 

pháp luật, phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật 

liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể: Làm 

tốt công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành tốt 

việc kê khai, nộp thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân 

Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phối 

hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục thuế tỉnh (để b/c); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện;      

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Các ngân hàng thương mại;  

- UBND các xã;                                                        

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Bùi Quang Hoàn 
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