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TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1762 /UBND-TH

Bình Thuận, ngày 04 tháng 5 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Nghị
quyết số 54/2018/NQ-HĐND
ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm
2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp
và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,
tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan đến lệ phí cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên
địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tổ chức triển khai, thực hiện các quy định có liên quan đến mức thu,
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo đúng
quy định.
- Phối hợp, hướng dẫn cho Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã thực hiện thu lệ phí cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với
đất đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; chứng nhận đăng ký biến động về đất
đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính theo đúng mức
thu lệ phí quy định tại Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo các tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền đã thu của tháng trước
vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước chậm nhất vào
ngày 05 hàng tháng; đồng thời, thực hiện kê khai phí theo tháng và quyết toán
phí theo năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Quản lý thuế. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản
lý và sử dụng lệ phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Phí và lệ phí và
các văn bản pháp luật có liên quan.
- Hàng năm, căn cứ vào số thu, các chi phí phát sinh năm trước liền kề
và ước thực hiện năm kế hoạch, các tổ chức thu lập dự toán chi cho công tác
thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi cơ quan
tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phân bổ theo chế độ,
định mức quy định.
2. Giao Sở Tài chính chủ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND
ngày 03/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH. Phú.
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