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

Số: 4486 /UBND-KT
V/v giải quyết kiến nghị
của Công ty TNHH
Hồng Sơn

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.
Qua xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH Hồng Sơn tại Công
văn số 60/CTY-DA ngày 30/7/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường
giải phóng mặt bằng dự án (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,
Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung kiến nghị
của Công ty TNHH Hồng Sơn tại văn bản nêu trên để giải quyết theo thẩm
quyền, có văn bản phúc đáp doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh kết quả
thực hiện trước ngày 16/8/2019. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, thủ tục xác định số
tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải
nộp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7339/UBNDKT ngày 03/12/2018./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH Hồng Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.bngoc164.
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