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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1160 /VP-KT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v giải quyết kiến nghị
của Công ty TNHH
TMVT Hân Nga

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.
Theo đề nghị của Công ty TNHH TMVT Hân Nga tại Công văn số
39/CV-HN ngày 31/7/2019 về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến việc
khấu trừ tiền thuê đất tại Dự án Siêu thị VLXD và DVVC Hân Nga (bản
chụp kèm theo); liên quan đến nội dung này, ngày 15/5/2019, lãnh đạo
UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên
quan và đã ban hành Thông báo số 105/TB-UBND ngày 21/5/2019, Công
văn số 4180/UBND-KT ngày 25/7/2019 chỉ đạo giải quyết vướng mắc của
Công ty TNHH TMVT Hân Nga trong thực hiện dự án Siêu thị vật liệu xây
dựng và dịch vụ vận chuyển Hân Nga.
Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh,
UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên;
trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo
cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi;
- Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH TMVT Hân Nga;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KT.bngoc171
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