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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc
Hoàng Mai, ngày 30 tháng 8 nám 2019

THÔNG BAO
Danh sách các h gia dInh, cá nhân có dorn d nghj cong nhn
quyên sfr d.ing dt, cp giây chfrng nhn quyn sfr dçing dat

Thirc hin kin chi do cüa dng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch
UBND qi4n Hoàng Mai v vic cong khai danh sách các h gia dInh, cá nhân có
don dê nghj cap Giây chirng nhn quyên sir diving dat CIa duçic Lãnh do UBND
Qun phô duyt, k) ban hành, Van phông HDND-UBND Qun cong khai danh
sách các ho so dê nghj cap Giây chirng nhn quyên sü ding dat CIa duçic Lânh dao
UBND Qun k ban hành trong các ngày 30/8/2019 (co danh sách kern theo).
UBND các phirông có trách nhim thông báo cho ngi.r&i diiqc cap Giây
chirng nhn quyên s1r diing dat di.rçc biêt và huóng dn ngithi di.rcic cap Giây
chimg nhn quyên sà dçrng dat lien h vâi Chi cijc Thuê qu.n Hoàng Mai nhn
Thông báo nghia vii tâi chinh dê np các khoãn 1 phi theo quy djnh cüa Pháp
Ngirb'i dtrçrc cp Giy chü'ng nhn quyên sü ding dat, quyên sâ htru nhà{(
& và tài san khác gän lien vâi dat phãi np day dü các khoãn nghTa vçi tài chInh,
diiçichrning quyn lqi và có trách nhim thrc hin các nghTa vi cüa ngithi sir
ding dat theo quy djnh cUa pháp 14t.
San khi hoàn thành nghTa vii tai chInh, ngri &rçyc cap Giây chIrngnhn
quyên sü dmg dat có trách nhim den B phn "Tiêp nhn ho so và trâ kêt qua
thu tiic hânh chInh" cüa Chi nhánh VAn phông dAng k dat dai Ha Ni qi4n Hoàng
Mai np chi'rngtir CIa hoàn thânh nghta vii tâi chInh, giây t? gôc ye quyén sir dung
dat dê nhn Giây chi'rng nhn và den UBND phuông dê dAng k5r ho so dja chInh
theo quy djnh.
VAn phông HDND-UBND qun Hoàng Mai thông tin dê các don vj, h
gia dInh, cá nhân di.rcic biêt. Mci thAc mAc ye xin lien h vói d/c Nguyn Düc
Trung - Chuyên viên VAn phông HDND-UBND Qun, B phn Tong hçip theo
so din thoai: 0912080491./.
Noi n/i ln:
- Lãnh dao UBND Qun; Dé b/cáo.
- Các phông, don vj: TNMT, CCT,
Chi nhánh VPDK;
-Ban TCD;
- B phn TNHSTTHC;
- Cong TTDT;
- UBND phu&ng Thjnh Lit, Linh Nam;
-LiruVP.
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