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 Hà Nam, ngày        tháng        năm 
 

THÔNG BÁO
Tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp

 

Tên đơn vị: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây 
dựng Thăng Long - Công ty TNHH Kim Thành - 
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 6

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Căn cứ Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh 
phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước 
sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Thông báo số 633/STC-QLNS ngày 27/4/2022 của Sở Tài chính về 
việc thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

Căn cứ dữ liệu tại Cơ quan Thuế về tình hình nộp tiền bảo vệ phát triển đất 
trồng lúa vào ngân sách nhà nước của Người nộp thuế. Cục Thuế tỉnh Hà Nam thông 
báo như sau:  

Số tiền bảo vệ 
phát triển đất 
trồng lúa phải 
nộp theo thông 

báo (đồng)

Hạn phải 
nộp 

Số tiền đã nộp 
NSNN đúng 
hạn (đồng)

Số tiền bảo 
vệ phát triển 
đất trồng lúa 
đã nộp  ngày 

15/6/2022 
(đồng) 

Số ngày  
tính chậm 

nộp (tính từ 
ngày 

27/5/2022 
đến 

15/6/2022 

Mức 
tính 

chậm 
nộp 

0,03%

Số tiền chậm 
nộp tiền bảo 
vệ phát triển  
đất trồng lúa 

phải nộp 
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4x5x6)

2.074.229.100 26/5/2022 1.389.733.497 684.495.603 20 0,03% 4.106.974

Đề nghị Người nộp thuế nộp ngay số tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách 
nhà nước theo các thông tin cụ thể: 

+ Tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa: tiểu mục 4947.
+ Mã cơ quan thu 1086313; tài khoản 7111; cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính 

Hà Nam. 



Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Người nộp thuế liên hệ 
với Cục Thuế tỉnh Hà Nam (qua Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, 
điện thoại: 0226 3851552) để được hỗ trợ./.
  Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cục trưởng;
- PCT. Nguyễn Văn Dương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài chính;
- Phòng KK, QLN;
- Lưu: VT, HKDCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Dương
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