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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 855 /VP-HCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2019

V/v phối hợp thực hiện thu hộ
các khoản tiền thực hiện nghĩa
vụ tài chính; phí, lệ phí về đất
đai tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Vietcombank Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 1824/UBNDKSTTHC ngày 16/4/2019 về việc chuyển thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất
đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên
địa bàn thành phố Quảng Ngãi vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 01/7/2019; để việc thu phí, lệ phí
của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai,
lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuận tiện, nhanh chóng, khoa học, chính
xác, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị:
1. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp hướng dẫn Vietcombank Quảng
Ngãi (đơn vị đủ điều kiện thu hộ phí, lệ phí được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
kết quả lựa chọn tại Công văn số 2196/UBND-HCC ngày 20/4/2018) cách thức,
phương pháp thu các khoản tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; đảm bảo
hộ gia đình, cá nhân thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
ngay tại Trung tâm khi đến giao dịch, thực hiện TTHC theo yêu cầu của Chủ tịch
UBND tỉnh tại điểm 4 Công văn số 1824/UBND-KSTTHC ngày 16/4/2019.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi có ý kiến
chỉ đạo để Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố, Phòng Tài nguyên
và Môi trường thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho Vietcombank Quảng Ngãi
thực hiện khảo sát, ký kết thỏa thuận thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC liên quan
đến lĩnh vực đất đai trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Trung tâm
với Vietcombank Quảng Ngãi tại văn bản số 435/2018/TTHCC-VCBQNg ngày
07/5/2018.
3. Vietcombank Quảng Ngãi chủ động liên hệ Kho bạc Nhà nước Quảng
Ngãi, Văn phòng Đăng ký đất đai – chi nhánh thành phố, Phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố để sắp xếp thời gian làm việc và báo cáo kết quả về Văn
phòng UBND tỉnh trước ngày 21/6/2019 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường,
Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi, Vietcombank
Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục Thuế thành phố;
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Quảng Ngãi;
- Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh thành phố;
- Phòng TNMT thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, KSTTHC,
HCC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC (pvt).
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