UBND QUJN HOANG MAI
VAN PHONG BDND-TJBND QU4N
S:

52 /TB-VP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VI1T NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
Hoàng Mai, ngày 22 tháng 8 nám 2019

THÔNG BAO
Danh sách các h gia dInh, Ca nhân có do'n d nghj c6ng nhn
quyn sfr dyng dat, cp giy chfrng nhn quyn sfr dyng dt
dã dirçrc lãnh dio UBND Qun phê duyt, k ban hành
Thc hin kin chi dao cüa dng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch
UBND qun Floàng Mai v vic cong khai danh sách các h gia dInh, Ca nhân Co
dan de nghj cap Giây chfrng nhn quyên sü diing dat d ducic Lãnh do UBND
Qun phê duyt, k ban hành, Vn phOng HDND-UBND Qi4n cong khai danh
sách các ho sa áê nghj cap Giây chüng nhn quyên sir diing dat dä dixqc Lành d.o
UBND Quan k ban hành trong ngày 21/8/2019 (co danh sách kern theo).
UBND các phtrô'ng có trách nhirn thông báo cho ngu?ii duqc cap Giây
chIrng nhn quyên sir ding dat duçic biêt và hithng dan ngu?ii ducic cap Giây
chüng nhn quyên sü diing dat lien h vói Chi ciIc Thuê qun Hoàng Mai nh
Thông báo nghTa vi tâi chmnh dê np các khoãn 1 phI theo quy djnh cüa Pháp lu
Ngtrô'i d ccpGiy chfrng nhn quyên s1r dçing dat, quyên sâ htu
O và tài san khác gn lien vOi dat phâi np day dü các khoãn nghTa vii tâi c
dixçic hu&ng quyên lcd và cO trách nhim thc hin các nghia vçi cUa ngu?i s
diing dat theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Sau khi hoàn thành nghia vy tài chInh, ngi.thi thrçic ctp Giy chüngnhn
quyên si d%ing dat cO trách nhim den B phn "Tiêp nhn hO sa và trâ kêt qua
thu tic hành chInh" cüa CM nhánh Van phOng dang k dat dai HàNi qun Hoãng
Mai np chüng hr dã hoàn thành nghia vi tài chInh, giây t?Y gOc ye quyên sü diing
dat dêiihn Giây chcrng nhn và den UBND phithng de dàng k ho sa ctja chmnh
theo quy djnh.
Van phOng HDND-UBND qun Hoàng Mai thông tin dê các dun vi, h
gia dInh, cá than dixçic biêt. Mci thàc mc ye xin lien h vOi d/c Nguyn Düc
Trung - Chuyên viên Van phOng HDND-UBND Qun, B ph.n Tong hp theo
sO diên thoai: 0912080491.!.
Noi nhin:
- LAnh dao UBND Qun; D b/cáo.
- Các phông, dan vi: TNMT, CCT,
Chi nhánh VPDK;
-BanTCD;
- B phn TNHSTTHC;
- Cng TTDT;
- UBND phumg Tuang Mai, Djnh Cong,
Vinh Hung;
-LuuVP.
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