
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA TÂN

Số: 22/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Gia Tân, ngày 23 tháng 09 năm 2022       

THÔNG BÁO CÔNG KHAI
"Về việc 04 khách hàng có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 
thuộc khu dân cư số 01 thôn An Tân - xã Gia Tân, nhưng đến nay 

đã hết hạn nộp thuế, 04 khách hàng trên chưa nộp tiền trúng đấu giá 
vào ngân sách Nhà nước theo đúng thời hạn"

_________________________________________________________________

- Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019;
- Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ về 

thu tiền sử dụng đất;
- Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của BTC hướng 

dẫn một số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ về 
thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 132/2017/NĐ-CP  ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ 
sung  một số điều về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ  hướng dẫn số 4452/STC-QLNS,  ngày 31/12/2021 của Sở Tài 
Chính tỉnh Hải Dương, về việc hướng dẫn một số nội dung về thu nộp và hạch toán 
tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước; 

- Căn cứ Quyết định phê duyệt số 250/QĐ-UBND huyện Gia Lộc ngày 
25/01/2022 về việc công  nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm 
dân cư số 01 thôn An Tân, xã Gia Tân;

- Căn cứ Công văn số 2200/CV-CCTKV ngày 20/9/2022 của Chi cục thuế 
khu vực Tứ Lộc về việc thông báo danh sách 04 khách hàng trúng đấu giá quyền 
sử dụng đất nộp tiền vào NSNN. Nhưng đến nay đã hết hạn nộp thuế mà các hộ 
trên chưa nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước theo đúng thời hạn.

- Căn cứ vào quy chế đấu giá đất của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương  và thông 
báo nộp tiền đất của Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc ngày 07/02/2022 về 04 khách 
hàng trên nôp tiền vào ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 23/09/2022 của UBND xã Gia Tân, đại 
diện cán bộ Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc có mời 04 khách hàng nợ tiền trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất, nhưng 04 khách hàng trên họ không về; Danh sách gồm:

1. Bùi Đức Tuyên; Mã số thuế: 8298125325; Lô đất LK4, đặt cọc trước số 
tiền là: 400.000.000 đồng, số tiền phải nộp là: 3.488.702.000 đồng.

2. Lê Văn Thanh; Mã số thuế: 5701220027; Lô đất LK3, đặt cọc trước số tiền 
là: 400.000.000 đồng, số tiền phải nộp là: 3.529.200.000 đồng.

3. Lê Gia Thu; Mã số thuế: 8170888845; Lô đất LK28, đặt cọc trước số tiền 
là: 240.000.000 đồng, số tiền phải nộp là: 1.760.090.000 đồng.

4. Trần Văn Trí; Mã số thuế: 8601678387; Lô đất LK29, đặt cọc trước số tiền 
là: 240.000.000 đồng, số tiền phải nộp là: 1.722.900.000 đồng.

5. Trần Văn Trí; Mã số thuế: 8601678387; Lô đất LK39, đặt cọc trước số tiền 
là: 240.000.000 đồng, số tiền phải nộp là: 1.722.900.000 đồng.

Tổng số tiền phải nộp vào NSNN của 04 hộ trên là: 12.223.792.000 đồng



Ủy ban nhân dân xã Gia Tân Thông báo cho các khách hàng trên chậm nhất 
đến hết 16 giờ ngày 30/9/2022 nộp tiền sử dụng đất còn nợ đọng vào Ngân sách nhà 
nước. Nếu quá thời gian trên thì UBND xã phối hợp với các ngành, cơ quan Thuế 
của huyện trình UBND huyện điều chỉnh, hủy kết quả công  nhận trúng đấu giá và 
sẽ nộp số tiền đặt cọc trước  vào ngân sách Nhà nước theo quy định./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện để B/c;
- Các ngành: Tài nguyên & Môi trường; Tài chính - KH;
- Chi cục thuế khu vực Tứ lộc; 
- Đài truyền thanh xã (để đưa tin)
- Trang TTĐT xã; (http://giatan.gialoc.haiduong.gov.vn)
- Lưu VP.
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