
 

THÔNG BÁO  

Phân công nhiệm vụ tham mưu công tác thu ngân sách năm 2023 
 

 

TT Nội dung 
Kế hoạch  năm 2023 

Người phụ trách  

Thu NSNN Thu NSX 

  Tổng số thu  12,361,994đ      8,080,994đ      

I Các khoản thu 

100% 
      317,500         317,500      

1  - Thu lệ phí chứng 

thực  tại nhà một 

cửa 

19,500 19,500 

Giao cho đồng chí 

Nguyễn Văn Thung theo 

dõi, giám sát thu. 

2 - Thu từ quỹ đất 

công ích và thu 

hoa lợi công sản: 

      256,000         256,000      

 + Thu tiền đất công 

ích lên phương án 

thu vụ đông xuân 

và Hè thu ( Đất dự 

phòng) 

25,000 25,000 

Giao Đồng chí Lê Ngọc 

Hùng - Kế toán phối 

hợp các thôn lập phương 

án thu 

 + Thu lệ phí ao hồ 

trồng thủy sản 

       196,000          196,000    

Giao Đồng chí Hùng Kế 

toán tham mưu thu: Rà 

soát thu nợ cũ từ tháng 3 

đến tháng 5 và thu mới 

6/2023 

 + Hợp đồng nuôi 

trồng TS của HTX 

TNXP 
         35,000            35,000    

Giao cho Đc Hùng KT 

gọi thu heo kế hoạch 

3 - Thu kết dư ngân 

sách 
               -                     -        

4  - Thu khác ( Trong 

Thu tiền xử phạt vi 

phạm hành chính 

và các khoản thanh 

lý khác…) 

         42,000            42,000    

Giao đồng chí Hùng 

Công an theo giỏi  thu 

và nộp phạt các trường 

hợp vi phạm hành chính  
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II Các khoản thu 

phân chia theo tỷ 

lệ phần trăm (%) 
   7,495,000      3,214,000      

1  - Thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp( 

Thuế nhà đất) 5,000 5,000 

Giao đồngc hí Hùng Kết 

hợp chi cụ thuế và các 

thôn để thu các khoản 

thuế PNN ( Nhà Đất ) 

2 - Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình 

      

3  - Lệ phí môn bài 

thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh ( Có thu 

nhập trên 10 

triệu/01 tháng) 
         10,000            10,000    

Giao đồng chí Trung 

PCT chỉ đạo đc Hùng 

Công an, Đc Hùng Kế 

toán kết hợp chi cục 

thuế đi thu các cá nhân 

có thu nhập trên  trên 

120 triệu đồng /năm 

4 - Lệ phí trước bạ 

nhà, đất 

       380,000          304,000    

Giao cho ĐC Thăm đôn 

đóc làm hồ sơ chuyển 

quyền cấp quyền sử 

dụng đất để đảm bảo 

khoản thu điều tiết này 

5 - Thuế GTGT, 

TNDN, HTX 

    1,800,000          360,000    

Giao đồng chí Trung 

PCT chủ trì chỉ đạo Đc 

Hùng Công an, Đc Hùng 

Kế toán, Đc Hòa Địa 

chính kết hợp chi cục 

thuế đi thu các hộ kinh 

doanh vận tải, các nhà 

thầu trên địa bàn 

6 - Cấp quyền sử 

dụng đất xã hưởng  

    5,000,000       2,500,000    

Giao cho Đc Trung Đc 

thắm trực tiếp cấp trên, 

đôn đốc hoàn thành các 

thủ tục có liên quan về 

cấp quyền sử đất để thu 

khoản thu này 



7 -Thuế GTGT thu từ 

hộ kinh doanh 

         50,000            35,000    

Giao đồng chí Trung 

PCT và Hùng Công an, 

Đc Hùng Kế toán kết 

hợp chi cục thuế đi thu 

các hộ kinh doanh các 

mặt hàng trên địa bàn 

  - Thuế thu nhập cá 

nhân        250,000    
               -      

  

III Thu chuyển 

nguồn 

                 -        

IV Thu kết dư ngân 

sách năm trước 

                 -        

V Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp 

trên 

   4,549,494      4,549,494      

1 - Bổ sung cân đối 

ngân sách 

    4,549,494       4,549,494     Giao cho Đc Hùng căn 

cứ Nghị quyết HĐND 

huyện cấp Cân đối rút 

hàng tháng đảm bảo đủ 

để thanh toán tiền lương 

và phụ cấp lương hàng 

thàng   

2 - Bổ sung có mục 

tiêu 

      

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ xã; 

- Cán bộ CC, CB không chuyên trách UBND xã; 

- Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VP. 
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Hồ Văn Hiển 
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