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S: 37'/TB-VP

THÔNG BAO
Danh sách các h gia dInh, cá nhân có don d nghj cong nhn
quyn sir diing dat, cp giy chfrng nhn quyn sir diing dt
dã thrçrc lãnh dio UBND Qun phê duyt, k ban hành
Thc hin kin chi dto c't'ia cIng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó ChU tjch
UBNID qun Hoàng Mai ye vic cong khai danh sách các h gia dInh, cá nhân có
don ãê nghj cap Giây chüng nhn quyên sir diing dat dä duqc Lânh do UBND
Qu.n phê duyt, k3 ban hành, Van phông HDND-UBND Qun cong khai danh
sách các ho so dê nghj cap Giây chirng nh.n quyên sir dirng dat dã duçrc Lãnh dto
UBND Qu.n k ban hành trong ngày 11/6/2019 (co danh sách kern theo).
UBND các phtrông có trách nhirn thông báo cho ngu?i dirge cap Giây
chirng nhn quyên sir diing dat dugc biêt và huâng dan ngizii dirge cap Giây
chirng nhn quyên sir diing dat lien h v9i Chi cic Thuê qun Hoàng Mai nh.n
Thông báo nghTa vii tài chinh dê np các khoãn 1 phi theo quy djnh cira Pháp 1u.t.
Ngirôi dirçrc cp Giy chfrng nhn quyên sir dicing dat, quyên sir hftu nh
ir va tài san khác gàn lien vii dat phâi np day dir các khoàn nghia vi tài chinh,
diiçic huirng quyên lcd và có trách nhim thçrc hin các nghTa vçi cira ngui sir
diing dat theo quy djnh cira pháp lutt.
Sau khi hoàn thành nghia vii tài chInh, nguiri dirge cap Giây chingnhn
quyên sir ding dat có trách nhirn den B phn "Tiêp nhtn ho so và trá kêt qua
thir tçic hành chinh" cira Chi nhánh Van phông däng k dat dai Ha Ni qun Hoàng
Mai np chirng tic dà hoàn thành nghia vii tài chinh, giây ti gôc ye quyên sir ding
dat dê th.n Giây chirng nhn và den UBND phuing dé dang k ho so dja chinh
theo quy dnh.
Van phông HDND-UBND qun Hoàng Mai thông tin dê cáe don vi, h
gia dInh, cá nhân dugc biêt. Mci thäc mac ye ho so cap GCN xin lien h vii die
Nguyen Dire Trung - Chuyen yiên Van phông HDND-UBND Qun, B phn
Tong hçrp theo so din thoi: 0912080491.!.
Ntiin1zmn:
- Lãnh dao UBND Quân; D b/cáo.
- Các phOng, don vi: TNMT, CCI,
Chi nhánh VPDK;
- Ban TCD;
- B phn TNHSTTHC;
-Cong TTDT;
- UBND phrng Thjnh Lit, Yen Sâ;
-LxuVP.
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