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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết bản dự kiến tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý 

đất dôi dư trên địa bàn xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (Đợt 2-2021)

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất và các văn bản quy định của pháp luật 
có liên quan; 

Căn cứ Hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19 tháng 11 năm 
2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý đất “xen kẹp” đất “dôi 
dư” trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo 
xử lý đất dôi dư triển khai và tổ chức thực hiện xử lý diện tích đất dôi dư trong 
khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Miện;

UBND xã Đoàn Tùng thông báo tổ chức niêm yết, cụ thể như sau:
1. Nội dung niêm yết:
- Bản dự kiến tính tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý đất dôi 

dư trên địa bàn xã (Đợt 2-2021).
2.Thời gian niêm yết:
- Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 27/10/2021;
3. Địa điểm niêm yết:
- Niêm yết tại Trụ sở UBND xã.
- Thôn Đào Lâm: Niêm yết tại nhà văn hóa thôn;
4. Trong thời gian tổ chức niêm yết danh sách, UBND xã đề nghị các hộ gia 

đình đến tại các địa điểm tổ chức niêm yết kiểm tra danh sách, đồng thời chủ động 
kiểm tra đối soát số liệu và thông tin về giá đất.

5. Trong thời gian niêm yết 15 ngày kể từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 
27/10/2021 nếu cá nhân, tổ chức có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gì về nội dung 
thông báo này thì phản ảnh bằng văn bản về UBND xã Đoàn Tùng để xem xét giải 
quyết.



Trên đây là thông báo của UBND xã Đoàn Tùng về việc niêm yết Bản dự 
kiến tính tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã. 

Vậy UBND xã thông báo để nhân dân nắm được và thực hiện theo nội dung 
thông báo này./.

Nơi nhận:                    
- Thành viên HĐ xã;   
- Đài TT để thông báo;           
- Lưu VP.                               
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Nguyễn Anh Tuấn
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