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V/v miễn, giảm tiền chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với gia đình 

có công với cách mạng  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang, ngày 03  tháng 9  năm 2019 

  

Kính gửi:  

- Cục Thuế; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND thành phố Long Xuyên. 

                         

Xét Công văn số 3566/UBND-KT ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Long Xuyên về việc chính sách miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng đối với trường hợp ông Trịnh 

Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng có ý kiến như: 

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về 

nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên;  

- Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 

với người có công với cách mạng theo đúng quy định pháp luật hiện hành (đúng 

nguyên tắc, điều kiện;....) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. Thời gian thực hiện trước ngày 25/9/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan trên biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.UBND tỉnh (b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. 

  (Đính kèm công văn số 3566/UBND-KT  

                                  và tài liệu liên quan) 

                        

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
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