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en truyn Ké hoich s 721UBND-KII ngày 08/3/2022 
cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng Ninh 

D nâng cao hiu qua Cong tác quán 1 di vi hoit dng kinh doanh, 
chuyén nhucng bat dng san trên dja bàn tinh, to môi truô'ng lành mnh, bInh 
däng trong hot dng kinh doanh bat dng san và chông that thu cho ngân sách 
nhà nuc; thrc hin van bàn so 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và so 
438/BTC-VP ngày 12/01/2022 cüa B Tài chInh ye chông that thu trong hoit 
dng kinh doanh bat dng san. Uy ban nhân dan tinh Quâng Ninh ban hành Ké 
hoch so 72/UBND-KH ngày 08/3/2022 ye tang cithng cong tác quán 1 thuê 
dôi vôi hoit dng kinh doanh bat dng san trên dja bàn tinh Quàng Ninh: 

Nhóm DM tuo'ng thuc hién K hoach:  

- Ca nhân có hoit dng chuyn nhuçmg bt dng san. 

- Doanh nghip Co hoit dng kinh doanh, chuyn nhuçmg bt dng san; 
san giao djch bat dng san, to chüc kinh doanh djch vii môi gii bat dng san. 

- T chüc hành ngh cong chi'rng, Van phông dang k dt dai, Van phOng 
dang k quyen si.r ding dat. 

Muc dIch:  

- Tang cuO'ng hiu qua cOng tác quan 1' thu di vi hot dng kinh 
doanh bat dng san, chuyen nhung bat dng san, qua dO gOp phân tang thu 
ngân sách nhà nrnic và nâng cao ' thüc chap hành nghia vi,i vth ngân sách nhà 
nrncc cüa nguM np thue. 

- Tang curng sir lành dio, chi dio cüa cci quan các cp, sr chü dng phi 
hçip cüa các si ngành trong cong tác quàn 1 thue, nhäm tang thu ngân sách và 
chông that thu thuê, phi dôi yOi hot dng kinh doanh bat dng san trên dja bàn 
tinh mit each hiu qua. 

- To mOi trithng lành mnh, bInh ding trong hot dng kinh doanh bt 
dng san, tü do bao dam an ninh chinh trj, trt tir an toàn xà hi. 

- GOp phn giái quyt nhüng tn ti, hn ch trong cOng tác quan 1 nhà 
nuâc trong linh yuc dat dai, kinh doanh bat dng san, xir 1' nghiem các truO'ng 
hqp kinh doanh trái phép, thu hOi dat dOi yâj các tO chüc, cá nhan khOng trien 
khai dr an, khOng thrc hin nghia yu tài chinh... 

Yêu cu:  

- Thrc hin chng tht thu thu trong hott dng kinh doanh bt dng san 
dam bao thing quy djnh cüa pháp 1ut thue và dt hiu qua cao; cO sir phOi hçip 
chtt chë, hO trq giüa cci quan thuê, các sà, ngành, UBND các huyn, thj xä, 
thành phO và NNT tren dja bàn. 
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- Kt hqp các bin pháp giám sat, kim tra, kháo sat vth 4n dng, tuyên 
truyên, dâu tranh dê ngithi np thuê tr giác thirc hin dung các quy djnh ye kê 
khai thuê, np thuê dôi vi các giao djch kinh doanh bat dng san trên thj 
truông. 

- Lçii Ich, quyn igi hçxp pháp cüa ngithi dan, doanh nghip duçc dam bão 
khi thirc hin di1ng các quy djnh cüa pháp lut ye kinh doanh và chuyên nhuqng 
bat dng san; thirc hin khai thuê, np thuê theo dung giá thrc tê giao djch; dung 
thii hn quy djnh cüa pháp lut thuê. 

- Giá ghi trên hçip dng mua ban, hçp dng phài xác djnh giá dung vi giá 
thanh toán. Tru&ng hçp ghi giá trên hçp dông thâp hon giá thanh toán là vi 
phim quy djnh cüa pháp lut. 

- Khai thug trong hoit dng kinh doanh, chuyn nhuçmg bt dng san phâi 
dam bâo dung nguyen tàc ye giá giao djch. Truô'ng hp không tuân thu ye khai 
thue, gia tinh thue không dung quy djnh së bj xir phit vi phm ye hành vi khai 
thue, truy thu so thuê chua np. 
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