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UBND QU4N HOANG MAT
VAN PHONG HDND-UBND QUiN

S: 31/TB-VP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Hoàng Mat, ngày 2çjtháng 5 nám 2020

THÔNG BAO
Danh sách các h gia dInh, cá nhân có don d nghj cong nhn
quyn sir diing dt, cp giy chfrng nhn quyn sir du)ng dt
dä thrçrc lãnh dio UBND Qun phê duyt, k3? ban hành
Thirc hin kin chi dao cüa dng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch
TJBND qun Hoàng Mai ye vic cong khai danh sách cách gia dlnh, cá nhân
có don dê nghj cap Giây chirng nhn quyên sir ding dat dA ducic Lärih dao
UBND Qun phê duyt, k ban hành, Van phông HDND-UBND Qun cong
khai danh sách các ho so dê nghj cap Giây chfrng nh.n quyên sir diing dat dã
duçic Lânh do UBND Qun k ban hành trong ngày 26, 27/5/2020 (co danh
sách kern theo).
1. UBND các phirông Co trách nhim thông báo cho ngithi dixçc cap
Giây chirng nhn quyên sir dçrng dat dtrqc biêt và hung dan ngithi di.rqc cap
Giây chirng nh.n quyên sir ding dat lien h vâi Chi c11c Thuê qun Hoàng Mai
nh.n Thông báo nghia vi tài chInh np các khoân 1 phi theo quy djnh cüa
Pháp 1ut.
2. Ngtrôi dirçc cp Giy chfrng nhn quyên sir d%lng dat, quyên sâ hiru
nhà a và tài san khác gàn lien vii dat phâi np day dir các khoan nghTa vii tài
chInh, drnc hi.r&ng quyên lçii và có trách nhim thçre hin các nghia vt cira
ngiiñ sir diing dat theo quy djnh cira pháp lu.t.
3. San khi hoàn thành nghTa vui tài chInh, ngi.rii duqc cap Giây chcrng
nhn quyên sir ding dat có trách nhim den B phn "Tiêp nhn ho so và trâ kêt
qua thu ti1c hành chInh" cira Chi nhánh Vn phOng däng k dat dai Ha Ni qun
Hoàng Mai np chirng tir dã hoàn thành nghTa vi tài chInh, giây ti gôc v quyên
sir diing dat dê nhin Giây chirng nh.n và den UBND phuing dê dàng k ho so
dja chInh theo quy djnh.
Van phOng HDND-UBND qun Hoàng Mai thông tin dê các don vj, hO
gia dInh, cá nhân duqc biêt. Mci thäc mac ye ho so cap GCN xin lien h vii die
Nguyen Dire Trung - Chuyên viên Van phOng HDND-UBNI) Qun, BO phn
TOng hçip theo sO din thoai: 0912080491./."
Nci nhimn:
- LAnh dao UBND Qun; Dé b/cáo.
- Các phàng, dcm vi: TNMT, CCT,
Chi nhánh VPDK;
- Ban TCD;
- B phn TNHSTTHC;
- Cong TTDT;
- UBND phthng Hoâng Lit,
bang VAn Thi;
-LuuVP.

vAN PHONG
VAN PHONG r1
0 HQI GONG NHAN DAN
*

0 UYBANNHAN
MAI

bang Thi Thuiy

VAN PHC
NH
VA
UYBNNH
t

ub

DAMI SACH cAc HQ GIA BINH, cA NHAN CO
BE NGHJ
CONG NHN QUYEN SI DJNG DAT, CAP GIAY CHUNG NH4N
QUYEN S DJNG DAT oA rnjc LANH DO UBND QUAN
PHE DUYT, KY BAN iiAr'm
STT
1
2

119 a ten

Dja cM
thfra

Ong Trãn Ngçc Dinh
T 06
(bà Nguyn Thj Mai Htrcmg)
Ong Nguyn Xuân Lg
Lo 28 DNV3
bà Ngô Thj Tham)
Ong Dng V Thép
Lô 10 DNV3
(bà Nguyn Thj Thanh Huyn)

Phu*ng
Hoàng Lit
Hoàng Van
Thçi
Hoàng Van
Thçi

Ghi chñ
Cp GCN
theo QD 24
Dt trüng
du giá
Dt trüng
du giá

