
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

  : 855 /UBND-TNMT 
 

V/v xử lý kiến nghị cử tri về việc nộp 

tiền trước bạ trong công tác công nhận 

lại diện tích đất ở theo Quyết định s   

 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hồng Lĩnh, ngày   06 tháng 7 năm 2020 

 

 
            Kính gửi:  Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc.   

 
 

 Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND thị xã và kỳ 

họp thứ 12, Hội đồng nhân dân phường Khóa VI diễn ra vào ngày 02/7/2020 

trên địa bàn phường Nam Hồng; Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nhận được ý 

kiến phản ánh của cử tri về việc thiếu công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ 

tài chính (tiền  trước bạ) giữa các hộ được công nhận lại diện tích đất ở (có hộ 

nộp tiền trước bạ, có hộ không nộp tiền trước bạ) theo Quyết định s  2443/QĐ-

UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy 

định, điều kiện, hạn mức và trình tự công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa 

đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn g c sử dụng trước ngày 18/12/1980. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính đ i với tất cả các trường hợp được công nhận lại diện tích đất ở theo 

Quyết định s  2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, có trường hợp nào như phản ánh của cử tri 

phường Nam Hồng không? Nếu có thì yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc chuyển thông tin, ph i hợp với Chi cục Thuế 

khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, Ủy ban nhân dân phường Nam Hồng và 

các hộ dân truy thu s  tiền trước bạ theo đúng quy định nhằm đảm bảo công 

bằng giữa các hộ gia đình, cá nhân.  

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can 

Lộc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 

(qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/7/2020 để UBND thị xã trả 

lời cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã, khóa VI./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Chi cục Thuế khu vực TX Hồng Lĩnh – Can Lộc; 

- UBND phường Nam Hồng; 

- Lưu: VT, TNMT. 

   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
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Lê Văn Bình 
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