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HUYỆN BẢO LẠC 

 

Số: 1813 /UBND-VP 

V/v triển khai lập bộ thuế khoán 

và lệ phí Môn bài năm 2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Bảo Lạc, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

  - Chi cục Thuế huyện Bảo Lạc;  

  - Bưu điện huyện Bảo Lạc; 

  - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ; 

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ 

quy định về lệ phí môn bài; Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 

01/6/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 

nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.  

Để triển khai thực hiện tốt công tác lập bộ lệ phí môn bài và bộ thuế hộ khoán 

đối với cá nhân kinh doanh năm 2023, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau:  

1. Chi cục Thuế huyện Bảo Lạc  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan đến công tác lập 

Bộ Thuế khoán năm 2023 theo quy định.  

- Chủ động phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn và các ban, 

ngành liên quan trong công tác triển khai lập bộ thuế hộ khoán năm 2023.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền chính sách thuế, phí và quy 

định về kê khai, nộp thuế, phí đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện để hộ kinh 

doanh biết thực hiện theo quy định.  

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND huyện những 

vướng mắc (nếu có) về tình hình triển khai thực hiện và phối hợp triển khai thực 

hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác lập bộ thuế hộ kinh 

doanh năm 2023.  

2. Bưu điện huyện Bảo Lạc 

Phối hợp cơ quan thuế và UBND các xã, thị trấn thực hiện thu/phát tờ khai 

khoán thuế; phát thông báo nộp thuế, thông báo nợ thuế, thông báo hướng dẫn 

chính sách thuế cho người nộp thuế; trực tiếp đôn đốc thu tiền thuế và nộp tiền 

thuế, phí đã thu được vào NSNN kịp thời theo quy định hoặc trước 12h00’ ngày 

làm việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ; cung cấp thông tin kịp thời các trường 

hợp về biến động tăng/giảm, biến động về quy mô kinh doanh của người nộp thuế 

cho cơ quan thuế để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp gửi thông 

báo hướng dẫn của cơ quan thuế đến người nộp thuế biết và thực hiện khi có sự 

thay đổi về chính sách thuế. 
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3. UBND các xã , thị trấn 

- Cử cán bộ tham gia phối hợp với cơ quan thuế, Bưu điện huyện để phát và 

tiếp nhận tờ khai thuế của hộ kinh doanh bắt đầu từ ngày 02/12/2022 đến ngày 

15/12/2022.  

- Phối hợp với Chi cục Thuế, Bưu điện huyện triển khai các nội dung liên 

quan đến công tác lập bộ thuế hộ kinh doanh năm 2023 trên địa bàn quản lý.  

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo các quy định về chính sách thuế liên quan 

đến hộ kinh doanh trên địa bàn huyện để biết thực hiện.  

- Tổ chức, sắp xếp địa điểm thuận lợi tại trụ sở UBND xã, thị trấn để tổ công 

tác tiếp nhận tờ khai thuế của hộ kinh doanh trong thời gian từ ngày 05/12/2022 

đến ngày 15/12/2022.  

- Thực hiện niêm yết công khai thông tin về doanh thu, mức thuế khoán dự 

kiến và chính thức năm 2023 của hộ kinh doanh, cụ thể:  

+ Lần 1: Công khai doanh thu và mức thuế dự kiến năm 2023 từ ngày 

20/12/2022 đến ngày 31/12/2022.  

+ Lần 2: Công khai doanh thu và mức thuế phải nộp chính thức năm 2023 

trước ngày 31/01/2023.  

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

Thực hiện tuyên truyền chính sách thuế, phí liên quan đến hộ kinh doanh 

trong năm 2023; nội dung do cơ quan Thuế cung cấp để phát trên Đài truyền thanh 

và tuyên truyền lưu động để hộ kinh doanh trên địa bàn huyện biết thực hiện theo 

quy định.  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nói trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc tổ chức, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- LĐVP, CV (L); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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