
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ NGHI SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TNMT Nghi Sơn, ngày      tháng  8  năm 2022 

V/v xin gia hạn thời gian thực hiện 

nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

1129/UBND-KTTC ngày 24/01/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1129/UBND-KTTC ngày 24/01/2021 V/v giao thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

ủy quyền, giao đất không đúng quy định, việc không nộp tiền sử dụng đất vào 

NSNN. Ngày 14/7/2022 Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã có Công văn số 

2916/UBND-TNMT báo cáo kết quả thực hiện đồng thời xin gia hạn thời gian 

thực hiện nhiệm vụ đến ngày 30/8/2022 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống 

nhất tại Công văn số 10394/UBND-TCKH ngày 18/7/2022.  

UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo Đoàn thanh tra tập trung nhân lực, thời 

gian để giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc xác định nghĩa vụ tài chính của từng hộ 

theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ được sửa đổi tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ với số tiền phải nộp là rất lớn, trong khi đó đến thời 

điểm hiện nay UBND xã Thanh Thủy chưa cung cấp được hồ sơ sử dụng số tiền 

thu của các hộ được giao đất năm 2007 để làm cơ sở xác định trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất cho các hộ. 

Để giải quyết dứt điểm vụ việc khó, phức tạp, hiện nay UBND thị xã Nghi 

Sơn đang tiếp tục giao cho Đoàn Thanh tra, UBND xã Thanh Thủy thu thập bổ 

sung các tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở kết luận vụ việc chính xác, đúng quy 

định pháp luật. Do đó, UBND thị xã Nghi Sơn kính đề nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh gia hạn thời gian giải quyết vụ việc đến ngày 25/9/2022. 

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TNMT.   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
 


		dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2022-08-30T23:44:30+0800


		2022-08-30T22:46:05+0700


		2022-08-30T22:46:38+0700


		txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2022-08-30T22:47:11+0700




