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 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HOÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THUẾ TX.NINH HOÀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Số:  2814/BC-CCT                        Ninh Hoà, ngày  29 tháng 7 năm 2019            
    

BÁO CÁO 

Kết quả xử lý nợ tiền sử dụng đất Quý II/2019 

                     

                                 Kính gửi: UBND thị xã Ninh Hòa. 

 Thực hiện Công văn số 1085/UBND ngày 24/4/2015 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc chỉ đạo xử lý nợ tiền sử dụng đất; căn cứ kết quả xử lý nợ tiền 

sử dụng đất trong quý 2 năm 2019 của UBND các xã, phường. Chi cục Thuế 

tổng hợp báo cáo cụ thể như sau: 

 1. Công tác xử lý nợ tiền sử dụng đất. 

 Tính đến ngày 31/3/2019 số hồ sơ của người sử dụng đất còn nợ nghĩa vụ 

tài chính là 178 hồ sơ, với số tiền sử dụng đất còn nợ là 5.455 triệu đồng. Trong 

đó:  

 - 118 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (3.445 triệu 

đồng), chiếm 63%;  

 - 20 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (505 triệu đồng), chiếm 9%;  

 - 40 hồ sơ giao đất (1.505 triệu đồng), chiếm 28%.  

 Kết quả xử lý nợ tiền sử dụng đất trong quý 2 năm 2019 như sau: 

Stt Loại hồ sơ Số tiền (tr. đồng) Số hồ sơ Ghi chú 

I Kết quả đôn đốc người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

1 Cấp Giấy chứng nhận 382 8  

2 Chuyển mục đích 22 4  

3 Giao đất 127 2  

 Cộng 531 14  

II Kết quả ghi nợ tiền sử dụng đất. 

1 Cấp Giấy chứng nhận 578 8  

2 Giao đất 418 5  

 Cộng 996 13  

 Tính đến ngày 30/6/2019 kết quả xử lý đối với số tiền sử dụng đất còn nợ 

từ ngày 31/3/2019 trở về trước đã giảm được số nợ 1.527 triệu đồng (27 hồ sơ). 

 Tổng số tiền sử dụng đất còn tồn đọng tính đến ngày 30/6/2019 là 4.065 

triệu đồng (155 hồ sơ). Trong đó: Số nợ từ ngày 31/12/2018 trở về trước là 3.721 

triệu đồng (145 hồ sơ); số phát sinh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 là 

344 triệu đồng (10 hồ sơ). 
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 2. Tồn tại trong công tác xử lý nợ tiền sử dụng đất: 

 Đối với các trường hợp giao đất ở cho đối tượng chính sách: Qua báo cáo 

của UBND các xã, phường có những trường hợp được giao đất xây dựng nhà ở 

từ năm 2010 trở về trước, đến nay không còn nhu cầu sử dụng. UBND thị xã đã 

2 lần có văn bản (số 365/UBND ngày 13/02/2019 và số 1357/UBND ngày 

07/5/2019) chi đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân được giao đất xây dựng nhà ở nhưng không còn nhu cầu sử 

dụng đất, đề xuất tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định hủy các Quyết 

định giao đất. Tuy nhiên, đến nay Chi cục Thuế chưa nhận được Quyết định hủy 

các Quyết định giao đất, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền SDĐ (đồng) 

1 Phan Xuân Liêm Ninh  Điền, Ninh Thọ 38.478.000 

2 Mai Trần Chung Lạc Bình, Ninh Thọ 35.200.000 

3 Nguyễn Văn Duy Phước Lâm, Ninh Xuân 30.000.000 

4 Nguyễn Thị Hoa Tân Sơn, Ninh Xuân 38.400.000 

 Cộng  142.078.000 

 3. Kiến nghị. 

 Nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, 

góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi cục 

Thuế kính đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo công tác xử lý nợ nghĩa vụ tài 

chính về đất đai như sau: 

 - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân được giao đất xây dựng nhà ở nhưng không còn nhu cầu sử dụng 

đất, đề xuất tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định hủy các Quyết định 

giao đất.  

 - Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác xử lý nợ tiền 

sử dụng đất theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 1085/UBND của UBND thị 

xã. 

 Chi cục Thuế kính báo UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                           KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- Phòng TN & MT; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- Trung tâm PTQĐ; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NVQLT, pvoanh.  
 

          Trần Văn Hòa 
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