
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-UBND Hòa Thuận, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

 Về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

năm 2022 

  
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

Căn cứ Thông báo nộp thuế năm 2022 của Chi cục thuế Khu vực 1; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân 

chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 khẩn trương hoàn thành 

nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, thời gian và địa điểm nộp thuế như sau: 

Thời gian nộp thuế: Từ ngày thông báo đến hết ngày  31/10/2022. 

Địa điểm nộp thuế:  

Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận hoặc Ban nhân dân 

các khóm trên địa bàn Phường, khi đi nhớ mang theo thông báo nộp thuế. Đối 

với hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được thông báo nộp thuế, vui lòng liên hệ 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận để nhận thông báo và nộp thuế. 

Trường hợp Thông báo nộp thuế có sai thông tin về diện tích, tên người nộp 

thuế, vị trí thửa đất, địa chỉ nhận thông báo hoặc người nộp thuế chưa kê khai thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp thì mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy 

chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đến Ủy ban nhân dân Phường Hòa 

Thuận để cập nhật, điều chỉnh và kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Đề nghị hộ gia đình, cá nhân có đất trên địa bàn Phường thực hiện tốt nội 

dung thông báo này./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường; 

- CT và PCT UBND Phường; 

- MTTQ và các TC CT-XH Phường; 

- Truyền thanh Phường; 

- Trang thông tin điện tử Phường; 

- Ban nhân dân 5 khóm; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Tấn Xuân Hồng 
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