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THÔNG BÁO 

Về việc trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư và  

lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
 

 Căn cứ Thông báo số 2195/TB-BQLXDCB ngày 24/12/2019 của UBND 

quận Hải Châu về việc trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư và lập thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường trong 

việc thực hiện trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định, UBND phường Thuận Phước 

Thông báo và đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt Trận các khu dân cư, Ban điều hành 

các Tổ dân phố thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ 

tiền sử dụng đất tái định cư được biết để liên hệ liên hệ với Ban Quản lý công trình 

XDCB quận Hải Châu (270 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) lập thủ tục trả nợ tiền sử 

dụng đất (theo nội dung Thông báo đính kèm). 

Tất cả các trường hợp nợ phải thanh toán số tiền nợ đến hết ngày 28/02/2021 

Kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán theo chính 

sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.  

Nếu quá thời hạn trên mà hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa thực hiện việc trả 

nợ tiền sử dụng đất thì UBND phường không chịu trách nhiệm. 

Vậy, UBND phường Thuận Phước kính thông báo đến Chi bộ, Ban công tác 

Mặt Trận các khu dân cư, Ban điều hành các Tổ dân phố thông tin, tuyên truyền rộng 

rãi cho nhân dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường (báo cáo); 

- Mặt trận phường (để tuyên truyền); 

- Chi bộ, Mặt trận khu dân cư (để tuyên truyền); 

- Tổ trưởng các TDP (để tuyên truyền, vận động);         

- Lưu: VT, ĐC-XD. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Hữu Hồng 
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