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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-VP 

V/v tiếp tục xem xét, giải quyết 

đơn của ông Nông Quốc Phòng 

 Đình Lập, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Chi cục Thuế khu vực II (Đình Lập). 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 15/12/2020 Ban Tiếp Công dân 

huyện đã chuyển đơn đề ngày 07/12/2020 của ông Nông Quốc Phòng, trú tại 

Khu 5, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến Chi cục Thuế khu 

vực II (Đình Lập) để xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND huyện 

(qua Ban Tiếp công dân huyện) kết quả giải quyết trước 30/12/2020.  

Ngày 25/12/2020, Chi cục Thuế khu vực II (Đình Lập) đã có Công văn số 

1829/CV-CCT về việc đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, nội 

dung Công văn số 1829/CV-CCT, ngày 25/12/2020 thể hiện vụ việc hiện vẫn 

đang trong quá trình xem xét (Kiểm tra hồ sơ lưu tại Chi cục Thuế đối với thửa 

đất số 94…), chưa được giải quyết (Chưa tổ chức mời người dân đến để trao đổi, 

giải thích, hướng dẫn, …). 

Để công tác giải quyết đơn thư được đảm bảo, tránh phát sinh bức xúc 

trong nhân dân, UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế khu vực II (Đình Lập) tiếp 

tục xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc; báo cáo UBND huyện bằng văn bản 

kết quả giải quyết đơn của Nông Quốc Phòng trước 15/01/2021./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD huyện; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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