
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:    /HĐND-TT                                        
V/v chuyển đơn của công dân 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Vinh 

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được Đơn của bà Nguyễn Thị 

Trâm, trú tại số 6, ngõ 162, đường Hồng Bàng, đại diện cho 37 hộ dân trú tại 

khu chung cư Xí nghiệp xây lắp 3 (nay là Công ty xây dựng và phát triển nông 

thôn 10), địa chỉ tại số 152, đường Hồng Bàng, khối Tân Phong, phường Lê 

Mao, thành phố Vinh.  

 Nội dung: Kiến nghị liên quan đến nộp thuế sử dụng đất để thực hiện thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công dân phản ánh việc nộp tiền 

sử dụng đất theo trường hợp giao đất ở mới là không đúng quy định và không 

phù hợp thực tế (nội dung chi tiết có đơn của công dân gửi kèm theo).  

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến Ủy 

ban nhân dân thành phố Vinh để kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải 

quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời công dân theo quy 

định của pháp luật./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT.TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trưởng, Phó phòng DNTT; 

- Bà Nguyễn Thị Trâm; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                       

                         

 

 

 

Bùi Duy Sơn 
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