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THÔNG BÁO  

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

 trên địa bàn xã Kỳ Thọ 
 

Căn cứ Công văn số 499/CV-UB-MT ngày 08/3/2003 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân; 

Căn cứ Công văn số 3700/TTC-DNK ngày 11/11/2004 của Tổng cục thuế về 

việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân; 

Căn cứ Công văn số 2336/CT-THNVDT ngày 21/12/2018 của Cục Thuế Hà 

Tĩnh về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/4/2019 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân; Công văn số 1551/UBND-

KTHT ngày 29/9/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về việc tăng cường quản lý đầu tư 

xây dựng trên địa bàn huyện. 

UBND xã Kỳ Thọ xin thông báo các nội dung sau: 

1. Yêu cầu bí thư, thôn trưởng và ban phát triển thôn 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 nộp thuế.  

2. Yêu cầu các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng và các hộ gia đình có xây 

dựng nhà ở phải kê khai tính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước.  

UBND xã sẽ có biện pháp và đề xuất các biện pháp 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. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu ban cán sự các thôn, ban phát triển các 

thôn và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

Thường xuyên theo dõi, quản lý trên địa bàn thôn mình báo cáo kịp thời các công 

trình xây dựng nhà ở tư nhân và làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân được 

biết và tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường vụ Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ; 

- Trưởng các ban ngành đoàn thể; 

- Cấp ủy, Ban cán sự các thôn; 

- Lưu: VP. 
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