UBND QUJN HOANG MAT
VAN PHONG HDND-UBNI) QUitN
S: 5ff /TB-VP

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Hoàng Mai, ngày 12 tháng 6 nám 2019

THÔNG BAO
Danh sách các h gia dInh, cá nhân có don d ngh công nhn
quyn sfr diing dat, cp giãy chfrng nhn quyn sfr ding dt
dã duqrc lãnh do UBND Qun phê duyt, k ban hành
Thirc hin kin chi dao cüa dng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó ChU tjch
UBND qun HoàngMai ye vic cong khai danh sách các h gia dInh, cá nhân có
don dê nghj cap Giây chCrng nhn quyên si:r diing dat dã duçic Lãnh do UBND
Quan phê duyt, k ban hành, Van phông HDND-UBND Qun Cong khai danh
sách các ho so dé nghj cap Giây chüng thin quyên sü diing dat dã dirge Länh do
UBND Qun k ban hành trong ngày 12/6/2019 (co danh sách kern theo).
UBND các phtrô'ng có trách nhirn thông báo cho nguYi dirge cap Giây
chrng nhn quyên sr d%ing dat dugc biêt và huâng dan ngui disgc cap Giây
chüng nhn quyên si'r diing dat lien h vâi Chi c11c Thuê qun Hoàng Mai nhn
Thông báo nghia viii tài chInh dê np các khoãn 1 phi theo quy djnh cüa Pháp 1u.t.
Ngu*i thrçrc cap Giy chfrng nhn quyên s1r diing dat, quyên sâ hthi nhà
& và tài san khác gàn lien vi dat phãi np day dü các khoân nghia vçi tài chI
dirge hung quyên igi và có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa ngui s
diing dat theo quy djnh c1ia pháp luQtt.
San khi hoàn thành nghia viii tài chInh, ngu?ri diiçc cap Giây chingnhn
quyên s1r diving dat có trách nhim den B phn "Tiêp nhn ho so và trá kêt qua
thu tVc hành chInh" cüa Chi nhánh Van phông dang k dat dai Ha Ni qun Hoàng
Mai np chüng tü dã hoàn thành nghia ritài chInh, giây ti gôc ye quyên sü ding
dat dê nhn Giây chimg nhn và den UBND phu&ng dê dang k ho so dja chInh
theo quy djnh.
Van phông HDND-UBND qun Hoàng Mai thông tin dê các don vj, hO
gia dInh, cá nhân dirge biêt. Mci thäc mac ye ho so cap GCN xin lien h vói d/c
Nguyn Due Trung - Chuyen yiên Van phông HDND-UBND Qun, BO phn
Tong hgp theo so din thoi: 0912080491.!.
Ncri nIzn:
- Lãnh do UBND Quân; Dé b/cáo.
- Các phong, don vi: TNMT, CCT,
Chi nhánh VPDK;
- Ban TCD;
- B phn TNHSTTHC;
- Cong TTDT;
- UBND phu&ng Hoàng Van Thii;
-LiiuVP.
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