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XÃ HOÀ CHÂU  

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hòa Châu, ngày          tháng 02  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc liên quan đến nợ tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư 

 

    Kính gửi:     

              - Ban nhân dân các thôn; 

              - Các hộ dân có liên quan. 

Thực hiện Nghị định 79/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa 

đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.                 

Thực hiện Thông báo số 340/TB-VP ngày 26 tháng 12 năm 2020 của UBND 

huyện Hòa Vang về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thúc Dũng – PCT UBND 

huyện tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện Quyết định số 

3212/QĐ-UBND ngày 29/8/2020 của UBND thành phố.  

UBND xã Hòa Châu thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng 

đất tại các khu tái định cư trên địa bàn xã như sau: 

Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư đã 

được ghi nợ trước ngày 01/3/2016 theo Nghị định 79/2017/NĐ-CP ngày 

26/10/2019 của Chính phủ đến Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện 

Hòa Vang (ô số 10) tại thôn Dương Lâm 1 – xã Hòa Phong – huyện Hòa Vang – 

thành phố Đà Nẵng liên hệ nộp hồ sơ trả nợ tiền sử dụng đất. 

Thời gian trả nợ tiền sử dụng đất: trước ngày 28/02/2021. 

Nếu quá thời hạn trên các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất không 

liên hệ các cơ quan có liên quan để lập thủ tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy 

định thì mọi khiếu kiện, khiếu nại UBND xã không giải quyết. 

UBND xã Hòa Châu thông báo cho Ban nhân dân các thôn, các hộ dân có 

liên quan được biết và nhanh chóng liên hệ cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ trả nợ 

tiền sử dụng đất đúng hạn./. 

Nơi nhận: 
- TV.Đảng ủy xã; 

- TT. UBND xã; 

- Website của UBND xã;   

- Đài phát thanh xã ( thông báo); 

- Ban nhân dân 8 thôn ( phối hợp); 

- Lưu:VT, VP(Thảo). 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thanh Tuấn 
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