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KInh giri: Ong Dinh Van Bn 
Dja chi: T dan ph 5, phi.rmg Nghia Tan, thành ph Gia NghTa, tinh Däk Nông. 

Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia nhn duçic dn kin nghj cUa ông 
Dinh Van Ban, dja chi: To dan ph 5, phii&ng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, 
tinh Däk Nông. NOi  dung: xin min giàm tiên sü dt khi chuyn m1ic dIch si1r 
diing dt ti thtra dt s 189, t bàn d sé 13, din tIch 661 m2  do thuc dM 
tuçmg nguèd có cong v91 cách mng. 

Sau khi xem xét, UBND thành ph Gia NghTa có kin nhu sau: 

- Ong Dinh Van Bôn là dôi tuçmg thi.rang binh 3/4, ti 1 48%, thuông ti-(i 
ti TDP 5, phuông Nghia Tan, thành phô Gia Nghia Co don xin min giãm tin 
sir diing dt khi thirc hin chuyn miic dIch si.:r diing d.t sang dt a ti do thj ti 
thfra d.t s 189, t? bàn d s 13, din tIch 661 m2 dt trng cay lâu näm, dã 
thrçic UBND thành ph Gia Nghia cp gi.y chrng nhn quyn s1r ding dt s 
CA 921872 ngày 20/11/2015. 

- Qua kim tra ngun gc si:r ding dt cüa ông Dinh Van Bn và bà (vçi) 
D Thj Lien tai  giy chirng nhn quyên sü ding dat s CA 921872 do UBND thj 
xà Gia NghTa cap ngày 20/11/2015 là "nhn chuye2n nhucing dá't du'çrc cong nhn 
quyê'n stt dung dd't nhu' giao dá't khOng thu tiê'n th dyng dá't ". Can ci'x Cong van 
s 2572/TCT-CS ngày 28/6/2018 cüa Tong ciic Thu trá Ru Ciic Thu Däk 
Nông thI không CO quy djnh min, giãm tiên sü diing dt di vói tnrng hcTp nhà 
Mt nhn chuyn nhucing quyn sir dung quyn sir d1ing Mt nay chuyn mic dIch 
sü diing Mt. 

Vy, tru&ng hçup cüa ông Dinh Van Bôn và bà (vci) D Thj Lien xin 
chuyn mic dIch si'r diing Mt ti giy chimg nh.n quyn sir dung Mt s CA 
921872 do UBNID thj xã Gia Nghia cap ngày 20/11/2015 và xin min giãm tiên 
sir dicing Mt di vói di tung nguai có cOng vai each mng là khOng dü diu 
kin do ngun gc s1r ding dAt "nhan chuyé'n nhu'c"ng dá't du'ctc cOng nhçn quyn 
si dyng dt nhu' giao ddt khOng thu tié'n th dyng dat ". 
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Trên day là ' kin cüa UBND thành ph Gia NghTa v vic giài quyêt dan 
kin nghj cüa ông Dinh Vn B,n d các dan vj lien quan và h gia dInh duçrc 

bit./. 

Noi nhin: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND TP; 
-LDVP; 
- Ban tip Cong dan thãnh ph6; / 
- Luu: VT-TNMT. 

Thch Cánh Tiph 

KT. CJ T!CH 
P110 CHU TCH 
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