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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/NQ-TT.HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình xây dựng nghị quyết  
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 (ñợt 6) 

 
THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 
Xét các Tờ trình số 7720/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xây dựng Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di 
tích Cố ñô Huế và Tờ trình số 7968/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xây dựng Nghị quyết quy ñịnh cơ chế lồng ghép nguồn vốn 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và 
các chương trình, dự án khác trên ñịa tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ñề nghị xây dựng nghị quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 
(ñợt 6) như sau: 

Nghị quyết Quy phạm pháp luật: 
 

TT Tên nghị quyết 
Cơ quan 

trình 

Thời 
gian 
trình 

Cơ quan 
thẩm tra 

Lý do ban 
hành 

 

1 

 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tham quan 
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế 

UBND 
tỉnh 

Quý 
III 

Ban kinh tế 
- ngân sách 

Thông tư 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về về 

phí và lệ phí.  
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TT Tên nghị quyết 
Cơ quan 

trình 

Thời 
gian 
trình 

Cơ quan 
thẩm tra 

Lý do ban 
hành 

2 

Quy ñịnh cơ chế lồng ghép nguồn 
vốn giữa các chương trình mục 
tiêu quốc gia, giữa các chương 
trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2025 

UBND 
tỉnh 

Quý 
III 

Ban kinh tế 
- ngân sách  

ðiểm b khoản 1 
ðiều 40 Nghị ñịnh 

số 27/2022/Nð-CP 
ngày 19/4/2022 
của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế 
quản lý, tổ chức 

thực hiện các 
chương trình 

mục tiêu  
quốc gia. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, 
cơ quan phối hợp ñể chuẩn bị tờ trình, ñề án và dự thảo nghị quyết ñúng quy ñịnh, 
ñảm bảo chất lượng và thời gian. 

2. Trong trường hợp cần ñiều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết 
năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 

 TM. THƯỜNG TRỰC HðND 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số: 1903/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin ñịa chính ñiện tử 

ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
giữa cơ quan ñăng ký ñất ñai và cơ quan thuế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị ñinh số 79/2019/Nð-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi ðiều 16 Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;  

Căn cứ Quy chế phối hợp mẫu số 1955/QCPH-TCT-TCQLðð ngày 14 tháng 10 
năm 2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý ñất ñai quy ñịnh phương thức 
trao ñổi thông tin theo hình thức ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của 
cá nhân, hộ gia ñình giữa cơ quan thuế và cơ quan ñăng ký ñất ñai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 
của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về hồ sơ và trình tự, 
thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người 
sử dụng ñất; 

Theo ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 339/TTr-STNMT 
ngày 14 tháng 7 năm 2022. 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế phối hợp luân chuyển 
thông tin ñịa chính ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng 
ñất giữa cơ quan ñăng ký ñất ñai và cơ quan thuế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
Giám ñốc Sở Tài chính; Giám ñốc Kho bạc tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
Giám ñốc Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai 
các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Huế và các 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực; Giám ñốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh và các Giám ñốc Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Quý Phương 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin ñịa chính ñiện tử 

ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
giữa cơ quan ñăng ký ñất ñai và cơ quan thuế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1903/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan chuyển thông tin xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai bao gồm: 
Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai các huyện, 
thị xã và thành phố Huế (gọi chung là cơ quan ñăng ký ñất ñai). 

2. Cơ quan xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai bao gồm: Cục Thuế tỉnh, 
Chi cục Thuế thành phố Huế và các Chi cục Thuế khu vực (gọi chung là cơ quan thuế). 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng ñất: Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là 
Bộ phận Một cửa). 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy ñịnh cơ chế phối hợp giữa cơ quan ñăng ký ñất ñai và cơ quan 
thuế trong việc luân chuyển hồ sơ ñịa chính ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính 
về ñất ñai của người sử dụng ñất. 

Về trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về ñất ñai ñược thực 
hiện theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông tư liên Bộ quy ñịnh về hồ sơ 
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai 
của người sử dụng ñất. 

ðiều 3. Nguyên tắc, cách thức phối hợp 

1. Nguyên tắc phối hợp 

a) ðược thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
ñăng ký ñất ñai và cơ quan thuế trong việc tham gia phối hợp và những quy ñịnh của 
pháp luật có liên quan. 
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b) Dựa trên nguyên tắc sử dụng hồ sơ ñiện tử và chữ ký số trong quá trình trao 
ñổi thông tin giữa các bên. Dữ liệu trao ñổi thông tin gắn chữ ký số có tính pháp lý 
tương ñương như con dấu và chữ ký của các bên trong quá trình thực hiện. Khi thay 
ñổi chữ ký số hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản. 

2. Cách thức phối hợp 

a) Thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñược thực hiện thông qua hình thức 
luân chuyển thông tin bằng phần mềm trao ñổi liên thông thuế: Phiếu chuyển thông tin 
ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai (Phụ lục II) có gắn chữ ký số và tập tin dữ liệu 
ñiện tử kèm theo; ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất và 
xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Phụ lục III). 

b) Trường hợp do yếu tố kỹ thuật, yếu tố bất khả kháng, không thể trao ñổi 
thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính theo hình thức ñiện tử thì các cơ quan có thể 
trao ñổi bằng hồ sơ giấy theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 4. Nội dung phối hợp 

Phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người 
sử dụng ñất theo quy ñịnh của Luật ðất ñai ñối với các trường hợp sau: 

1. Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
khi ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất, cho thuê ñất, gia hạn sử dụng ñất, 
chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức trả tiền thuê ñất. 

2. Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
khi ñược công nhận quyền sử dụng ñất, cấp bổ sung tài sản gắn liền trên ñất. 

3. Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
khi ñăng ký biến ñộng về ñất ñai và tài sản gắn liền với ñất (thuế, phí, lệ phí và các 
nghĩa vụ tài chính khác nếu có). 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai 

Cơ quan ñăng ký ñất ñai và cơ quan thuế ñảm bảo thông tin, giấy tờ trao ñổi 
ñầy ñủ theo quy ñịnh ứng với mỗi loại hồ sơ cụ thể theo chi tiết Phụ lục I kèm theo 
Quy chế này. 

ðiều 6. Trình tự trao ñổi thông tin 

1. Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển thông tin ñịa chính ñiện tử. Cơ quan ñăng ký 
ñất ñai thực hiện: 

a) Kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ, hợp pháp hồ sơ của người sử dụng ñất. Trong 
trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ, hợp pháp thực hiện xác nhận và tiến hành nhập ñầy ñủ 
các thông tin yêu cầu xác ñịnh nghĩa vụ tài chính trên phiếu chuyển thông tin ñiện tử 
ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính (Phụ lục II ñính kèm) vào ứng dụng quản lý tại ñơn vị. 
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b) Ký số và truyền dữ liệu phiếu chuyển thông tin sang cơ quan thuế ñể xác 
ñịnh nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng ñất bao gồm file các loại hồ sơ kèm theo 
(Phụ lục I). 

c) Công cụ truyền dữ liệu: Phân hệ trao ñổi liên thông thuế ở Phần mềm nghiệp 
vụ quản lý ñất ñai. 

2. Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế thực hiện: 

a) Nhận phiếu chuyển thông tin ñịa chính từ cơ quan ñăng ký ñất ñai truyền 
sang (bao gồm phiếu chuyển thông tin ñiện tử, tập tin dữ liệu ñiện tử kèm theo).  

b) Kiểm tra thông tin trên phiếu chuyển ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính: 

- Trường hợp trên phiếu chuyển ñầy ñủ thông tin hoặc ñủ cơ sở ñể xác ñịnh 
nghĩa vụ tài chính: Thực hiện xác ñịnh nghĩa vụ tài chính. 

- Trường hợp trên phiếu chuyển thông tin chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñủ cơ sở ñể 
xác ñịnh nghĩa vụ tài chính: Cơ quan thuế ñề nghị cơ quan ñăng ký ñất ñai yêu cầu 
cung cấp, bổ sung ñầy ñủ thông tin làm căn cứ ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất 
ñai, các khoản thu từ ñất ñai có liên quan. Các yêu cầu bổ sung, phản hồi ñều thông 
qua văn bản ñiện tử, chữ ký số. 

c) Cơ quan thuế xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai của người sử dụng ñất 
ñảm bảo thời hạn theo quy ñịnh hiện hành kể từ ngày nhận ñầy ñủ thông tin xác ñịnh 
nghĩa vụ tài chính từ cơ quan ñăng ký ñất ñai và văn bản xác ñịnh của cơ quan tài chính 
về các khoản ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, thuế, phí, lệ phí và các 
nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). 

d) Cơ quan thuế phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính về ñất ñai và chuyển 
thông báo nộp thuế ñến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính 
công cấp huyện gửi cho người sử dụng ñất qua tin nhắn SMS ñồng thời in thông báo 
nghĩa vụ tài chính gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện cho người sử dụng ñất. 

ñ) Công cụ truyền dữ liệu: phần mềm quản lý nguồn thu từ ñất của cơ quan thuế. 

3. ðối chiếu việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính 

Cơ quan ñăng ký ñất ñai nhận thông tin hoàn thành nghĩa vụ tài chính (giấy 
nộp tiền) của người sử dụng ñất từ Bộ phận Một cửa ñối chiếu với số tiền tại thông 
báo nghĩa vụ tài chính về ñất ñai ñể làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất cho người sử dụng ñất hoặc chỉnh lý biến ñộng trên giấy chứng nhận ñã cấp theo 
quy ñịnh.  

Trường hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cán bộ 
giải quyết hồ sơ của cơ quan ñăng ký ñất ñai tra cứu chứng từ ñiện tử nghĩa vụ tài 
chính trên Hệ thống quản trị Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoặc Hệ thống Một cửa 
ñiện tử tỉnh, ñối chiếu với số tiền tại thông báo nghĩa vụ tài chính về ñất ñai, nếu 
khớp ñúng và ñẩy ñủ theo thông báo thuế, tiến hành các thủ tục tiếp theo giải quyết 
hồ sơ cho công dân. 
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ðiều 7. Xử lý các sai sót dữ liệu 

1. Các cơ quan thông báo phản hồi qua phần mềm trao ñổi liên thông thuế khi 
dữ liệu có sai sót về thông tin ñể kịp thời ñiều chỉnh. 

2. Trường hợp phiếu chuyển thông tin do cơ quan ñăng ký ñất ñai chuyển sang 
bị sai sót dẫn ñến thông báo ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính sai. Cơ quan ñăng ký 
ñất ñai ñiều chỉnh lại thông tin trên phiếu chuyển (thay thế phiếu chuyển có sai sót) 
và chuyển lại sang cơ quan thuế chi tiết theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy chế này và theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Trường hợp việc xác ñịnh ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính về ñất ñai và 
phát hành thông báo bị sai sót, cơ quan thuế phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất, nghĩa 
vụ tài chính, phát hành lại thông báo thuế và gửi lại cho cơ quan ñăng ký ñất ñai (các 
thông tin về thông báo thuế trước ñây phải lưu trữ ñể phục vụ công tác quản lý) theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Trách nhiệm của cơ quan ñăng ký ñất ñai 

1. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng ñất theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Cập nhật ñầy ñủ thông tin trên phiếu chuyển thông tin ñể làm căn cứ xác 

ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai và chuyển thông tin sang cơ quan thuế ngay sau khi 

nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của người sử dụng ñất. 

3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên phiếu chuyển. 

4. Nhận dữ liệu thông báo ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế 

chuyển sang thông qua hình thức chuyển thông tin bằng dữ liệu số hoặc file văn bản 

scan; nhận thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; lưu trữ thông báo thuế, 

thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính dưới hình thức ñiện tử ñể phục vụ cho công 

tác quản lý. 

5. ðối chiếu dữ liệu với cơ quan thuế nhằm ñảm bảo thông tin truyền ñầy ñủ, 

chính xác; phối hợp với cơ quan thuế ñiều chỉnh thông tin khi có sai lệch. 

6. Tiếp nhận chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất từ 

Bộ phận Một cửa, ñối chiếu số tiền ñã nộp so với số tiền ở thông báo thực hiện nghĩa vụ 

tài chính ñể làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho người sử dụng ñất 

hoặc chỉnh lý biến ñộng trên giấy chứng nhận ñã cấp theo quy ñịnh. 
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ðiều 9. Trách nhiệm của cơ quan thuế 

1. Tiếp nhận dữ liệu số, dữ liệu ñiện tử có chữ ký số ñược gửi từ cơ quan ñăng 

ký ñất ñai. 

2. Thực hiện xử lý dữ liệu, xác ñịnh ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính về ñất ñai 

trên cơ sở thông tin từ phiếu chuyển thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai 

ngay sau khi nhận ñược ñầy ñủ dữ liệu từ cơ quan ñăng ký ñất ñai truyền sang. 

a) Trường hợp dữ liệu chuyển sang thiếu thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính 

theo quy ñịnh hiện hành: Gửi lại cơ quan ñăng ký ñất ñai và ghi rõ các thông tin cần 

bổ sung. 

b) Trường hợp dữ liệu chuyển sang ñủ thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính 

theo quy ñịnh hiện hành: Thực hiện tính ñơn giá thuê ñất, các khoản thu từ ñất ñai có 

liên quan. 

3. Phê duyệt thông báo ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính và chuyển dữ liệu 

về thông báo nghĩa vụ tài chính có chữ ký số hoặc bản scan sang cơ quan ñăng ký 

ñất ñai, Bộ phận Một cửa. 

4. ðối chiếu dữ liệu với cơ quan ñăng ký ñất ñai; phối hợp với cơ quan ñăng ký 

ñất ñai ñiều chỉnh thông tin khi có sai lệch. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Bộ phận Một cửa các cấp 

1. Nhận dữ liệu thông báo ñơn giá thuê ñất, nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế 

chuyển sang thông qua hình thức chuyển thông tin bằng dữ liệu số hoặc file văn bản scan; 

gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính qua tin nhắn SMS ñồng thời in thông báo gửi 

trực tiếp hoặc quan Bưu ñiện cho người sử dụng ñất ñể thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

tiếp nhận các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất chuyển 

cho cơ quan ñăng ký ñất ñai. 

2. Phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan ñăng ký ñất ñai thông báo, hướng dẫn 

cho người sử dụng ñất bổ sung hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về ñất ñai. 

3. Cập nhật lại ngày hẹn trả kết quả cho người sử dụng ñất sau khi tiếp nhận 

các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất. 

ðiều 11. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo 

triển khai trên ñịa bàn tỉnh và chỉ ñạo các ñơn vị cấp dưới thực hiện các nội dung của 

Quy chế. 
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ðiều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị 

trực tiếp liên quan kịp thời trao ñối với nhau ñể xử lý. Trường hợp không giải quyết 

ñược các khó khăn vướng mắc thì tổng hợp, ñề xuất, báo cáo về Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục Thuế tỉnh ñể xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền 

giải quyết thì các Sở, ngành phải báo cáo và ñề xuất ý kiến ñể Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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Phụ lục I 

HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ðẤT ðAI CHUYỂN ðẾN     
CƠ QUAN THUẾ BẰNG PHẦN MỀM TRAO ðỔI LIÊN THÔNG THUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1903/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 
1. Hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñối với trường hợp ñược Nhà nước 

giao ñất, cho thuê ñất không thông qua hình thức ñấu giá, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất 

- Phiếu chuyển thông tin ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai theo mẫu 

quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này. 

- Quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho chuyển mục ñích sử dụng ñất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho người sử dụng ñất (tùy trường hợp cụ thể). 

- Quyết ñịnh phê duyệt giá ñất cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh ñối với trường 

hợp phải xác ñịnh giá ñất cụ thể theo quy ñịnh (nếu có). 

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất. 

- Tờ khai thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp. 

- Văn bản của người sử dụng ñất ñề nghị ñược miễn, giảm các khoản nghĩa vụ 

tài chính về ñất ñai và các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm theo 

quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

- Văn bản xác ñịnh các khoản ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất phải 

nộp của cơ quan tài chính (tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất; tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng...). 

- ðơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân (gồm: người có 

công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia ñình, cá nhân là ñồng bào dân tộc thiểu số; hộ 

gia ñình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại ñịa bàn cấp xã ñược công nhận là ñịa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn, ñịa bàn kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn) ñược ghi nợ tiền 

sử dụng ñất trong trường hợp ñược giao ñất tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất theo 

quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

2. Hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai ñối với trường hợp ñược 

giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá 

- Phiếu chuyển thông tin ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính của người sử 

dụng ñất theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này. 
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- Quyết ñịnh phê duyệt kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất. 

- Tờ khai thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp. 

3. Hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñối với trường hợp cấp giấy chứng nhận 

khi công nhận quyền sử dụng ñất cho hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng ñất 

- Phiếu chuyển thông tin ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính của người sử 

dụng ñất theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này. 

- Các giấy tờ xác ñịnh rõ nguồn gốc sử dụng ñất và tài sản gắn liền trên ñất. 

- Văn bản của người sử dụng ñất ñề nghị ñược miễn, giảm các khoản nghĩa vụ 

tài chính về ñất ñai và các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm theo 

quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

- Thông tin xác ñịnh các khoản ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, 

thuế, phí, lệ phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp của cơ quan tài chính 

(tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng...). 

- ðơn xin ghi nợ tiền sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân (gồm: người có 

công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia ñình, cá nhân là ñồng bào dân tộc thiểu số; hộ 

gia ñình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại ñịa bàn cấp xã ñược công nhận là ñịa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn, ñịa bàn kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn) ñược ghi nợ tiền 

sử dụng ñất trong trường hợp ñược giao ñất tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất theo 

quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất. 

- Tờ khai thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp. 

4. Hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính khi ñăng ký bổ sung tài sản gắn liền 

với ñất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng ñất; gia hạn sử dụng ñất; chuyển ñổi, 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 

- Phiếu chuyển thông tin ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính của người sử 

dụng ñất theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này. 

- Văn bản của người sử dụng ñất ñề nghị ñược miễn, giảm các khoản nghĩa vụ 

tài chính về ñất ñai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, 

giảm theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 
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- Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo 

quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

- Hợp ñồng chuyển nhượng bất ñộng sản theo quy ñịnh của pháp luật hoặc 

hợp ñồng tặng cho tài sản là bất ñộng sản theo quy ñịnh của pháp luật hoặc hợp ñồng 

(hoặc các giấy tờ) thừa kế bất ñộng sản; hóa ñơn giá trị gia tăng ñối với trường hợp 

tổ chức chuyển nhượng bất ñộng sản. 

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất. 

- Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất ñộng sản. 

- Tờ khai thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 

5. Hồ sơ ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất do thay ñổi 

thông tin về người ñược cấp Giấy chứng nhận (ñổi tên, ñịa chỉ); giảm diện tích 

thửa ñất do sạt lở tự nhiên; thay ñổi về hạn chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi về 

nghĩa vụ tài chính; thay ñổi về tài sản gắn liền với ñất 

- Phiếu chuyển thông tin ñiện tử ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính của người sử 

dụng ñất theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này. 

- Văn bản của người sử dụng ñất ñề nghị ñược miễn, giảm các khoản nghĩa vụ 

tài chính về ñất ñai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, 

giảm theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

- Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo 

quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

- Một trong các giấy tờ liên quan ñến nội dung biến ñộng (bản chính hoặc bản 

sao có công chứng hoặc bản sao có ñối chiếu): 

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật về 

việc ñổi tên, ñịa chỉ của tổ chức (kèm theo bản sao giấy tờ trước khi ñổi tên, ñịa chỉ); 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chuyển từ hộ gia ñình, 

cá nhân sang doanh nghiệp tư nhân (nếu là hộ gia ñình thì nộp thêm văn bản của các 

thành viên trong hộ gia ñình ñồng ý ñưa quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình vào 

doanh nghiệp tư nhân ñã ñược công chứng, chứng thực theo quy ñịnh); 

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên 

ñối với trường hợp giảm diện tích thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất do sạt lở tự nhiên; 

- Chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính ñối với trường hợp có ghi nợ hoặc chậm nộp 

nghĩa vụ tài chính; 
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- Một trong các giấy tờ quy ñịnh tại các ðiều 31, 32, 33 và 34 của Nghị ñịnh số 

43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thể hiện nội dung thay ñổi ñối với 

trường hợp thay ñổi thông tin về tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trên Giấy chứng nhận. 

- Tờ khai lệ phí trước bạ. 

- Tờ khai thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp. 
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Phụ lục II 

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ðIỆN TỬ ðỂ XÁC ðỊNH NGHĨA VỤ  
TÀI CHÍNH VỀ ðẤT ðAI 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1903/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ ðẤT ðAI 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(CHI NHÁNH..............) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
..................., ngày..... tháng..... năm.......... 

Số:......../PCTTðC  
  

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN 
ðỂ XÁC ðỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ðẤT ðAI 

Kính gửi:............................................................................ 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT, MẶT NƯỚC, CHỦ SỞ HỮU
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

1.1. Tên (1):............................................................................................................... 

1.2. ðịa chỉ (2):........................................................................................................ 

1.3. Số ñiện thoại liên hệ:...................................  Email (nếu có):......................... 

1.4. Mã số thuế (nếu có):......................................................................................... 

1.5. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3):.......................................................................  

Số:................................. ngày cấp:...../...../.......... nơi cấp:...................................... 

1.6. Loại thủ tục cần xác ñịnh nghĩa vụ tài chính 
(4)

:......................................................................... 

II. THÔNG TIN VỀ ðẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

2.1. Thông tin về ñất 

2.1.1. Thửa ñất số:.........................................  Tờ bản ñồ số:.................................. 

2.1.2. ðịa chỉ tại (5):................................................................................................ 

2.1.3. Vị trí theo bảng giá ñất: 

- ðường/ñoạn ñường/khu vực:............................................................................... 

- Vị trí thửa ñất (6):................................................................................................... 

- Chiều sâu của thửa ñất (nếu có):...................................................................... m. 

- Chiều rộng của ngõ/hẻm (nếu có):................................................................... m. 

2.1.4. Diện tích thửa ñất:...................................................... m2. 
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- Diện tích sử dụng chung:....................................................... m2. 

- Diện tích sử dụng riêng:......................................................... m2. 

- Diện tích phải nộp tiền sử dụng ñất/tiền thuê ñất:........................................  m2. 

- Diện tích không phải nộp tiền sử dụng ñất (tiền thuê ñất):....................................  m2. 

- Diện tích ñất trong hạn mức:..................................................  m2. 

- Diện tích ñất ngoài hạn mức:..................................................  m2. 

- Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất:......................................................... m2. 

2.1.5. Nguồn gốc sử dụng ñất:................................................................................ 

2.1.6. Mục ñích sử dụng ñất (7):...............................................................................  

Mục ñích sử dụng ñất trước khi chuyển mục ñích:................................................. 

2.1.7. Thời hạn sử dụng ñất: 

- Ổn ñịnh lâu dài * 

- Có thời hạn:............. năm. Từ ngày...../...../.......... ñến ngày...../...../.......... 

- Gia hạn:................... năm. Từ ngày...../...../.......... ñến ngày...../...../.......... 

2.1.8. Thời ñiểm bắt ñầu sử dụng ñất từ ngày:...../...../.......... 

2.1.9. Chuyển hình thức sử dụng ñất (8): 

- Hình thức ñang sử dụng:....................................................................................... 

- Hình thức sau khi chuyển:..................................................................................... 

2.1.10. Giá ñất: 

- Giá ñất cụ thể (9):................................................................................................... 

- Giá trúng ñấu giá:.................................................................................................. 

- Giá ñất trước khi chuyển mục ñích sử dụng ñất (10):............................................. 

2.1.11. Giấy tờ về quyền sử dụng ñất (11):............................................................... 

2.2. Thông tin về nhà ở, công trình xây dựng khác 

2.2.1. Loại nhà ở, công trình:.................... Cấp hạng nhà ở, công trình:................. 

2.2.2. Diện tích xây dựng:.................................................................................. m2. 

2.2.3. Diện tích sàn xây dựng:........................................................................... m2. 

2.2.4. Diện tích sở hữu chung:.................. m2. Diện tích sở hữu riêng:............ m2. 

2.2.5. Kết cấu:............................. Số tầng nổi:........................... Số tầng hầm:.............. 

2.2.6. Nguồn gốc:.................................................................................................. 

2.2.7. Năm hoàn công:........................................  năm. 

2.2.8. Thời hạn sở hữu ñến:          năm. 
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III. THÔNG TIN CỤ THỂ XÁC ðỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ðỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP THUÊ ðẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM, THUÊ ðẤT 
CÓ MẶT NƯỚC, THUÊ MẶT NƯỚC 

3.1. ðối với thuê ñất xây dựng công trình ngầm 

- Diện tích thuê ñất xây dựng công trình ngầm:................................................ m2. 

- Giá ñất cụ thể tính tiền thuê ñất của phần diện tích ñất xây dựng công trình ngầm 
(12):.............................................................................................................. 

3.2. ðối với thuê ñất có mặt nước 

- Diện tích ñất:......................................................................... m2. 

- Diện tích mặt nước:............................................................... m2. 

- Giá ñất cụ thể tính tiền thuê ñất của phần diện tích ñất (13):................................. 

3.3. ðối với thuê mặt nước 

a) Vị trí mặt nước:...................................................................................................  

b) Diện tích mặt nước thuê:...................................................... m2. 

c) Mục ñích sử dụng mặt nước:................................................  m2. 

d) Thời hạn thuê mặt nước:............... năm. Từ ngày..../...../........ ñến 
ngày..../...../............ 

ñ) Hình thức thuê mặt nước:  Trả tiền thuê hàng năm *     Trả tiền thuê một lần * 

IV. THÔNG TIN VỀ ðĂNG KÝ BIẾN ðỘNG, GHI NỢ, ƯU ðÃI VỀ NGHĨA VỤ
TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN ðƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ðẤT, 
TIỀN THUÊ ðẤT (nếu có) 

4.1. ðối với trường hợp ñăng ký bổ sung tài sản gắn liền với ñất và chuyển ñổi, 
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 
(ñăng ký biến ñộng) 

4.1.1. Loại biến ñộng:............................................................................................. 

................................................................................................................................. 

4.1.2. Loại tài sản biến ñộng:................................................................................. 

4.2. Ghi nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng ñất, lệ phí trước bạ) 

- ðối tượng ghi nợ:................................................................................................ 

- Loại nghĩa vụ ñược ghi nợ:................................................................................. 

4.3. Miễn, giảm nghĩa vụ tài chính 

- ðối tượng miễn, giảm:........................................................................................ 

- Loại nghĩa vụ ñược miễn, giảm:......................................................................... 
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4.4. Các khoản ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất phải nộp 

Tên của khoản ñược trừ:........................................................................................ 

V. NHỮNG GIẤY TỜ KÈM THEO (14) 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

  

  GIÁM ðỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




