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V/v chuyển đơn của
ông Vương Siêu Tín

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
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Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn của ông Vương Siêu Tín – Giám đốc
Công ty TNHH Phước Dũ Long, địa chỉ đường ĐT747B, khu phố Phước Hải,
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (SĐT: 02743658409, đơn do
bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: phản ánh việc Công ty TNHH Phước Dũ Long có ký hợp
đồng thuê đất số 1659/HĐ.TĐ ngày 07/8/2006 với Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Dương, tiền thuê đất trả hàng năm, theo quy định giá đất cứ 5 năm thay
đổi 1 lần. Ngày 17/11/2021 Công ty TNHH Phước Dũ Long gửi văn bản đến Cục
Thuế tỉnh Bình Dương để thực hiện hợp đồng giá mới chu kỳ 5 năm tiếp theo
(10/8/2021- 9/8/2026). Tuy nhiên, ngày 01/12/2021 Cục thuế tỉnh ra Thông báo
số 1916/TB-CTBDU tính lại giá thuê đất mới là 34.284 đồng/m2 /năm, cao hơn
350% so với giá cũ liền kề vừa hết hạn (9.618 đồng/m2 /năm) việc tính thuế theo
giá mới này gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, ông đề nghị UBND tỉnh,
Cục Thuế tỉnh xem xét lại cách tính giá thuê đất để cho doanh nghiệp có cơ hội
tồn tại hoạt động.
Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thông báo đến Thường trực HĐND tỉnh
về việc thụ lý, giải quyết đơn theo quy định; khi có kết quả giải quyết, đề nghị
trả lời bằng văn bản về kết quả giải quyết đơn đến ông Vương Siêu Tín đồng
thời thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng DNTT; App, Web;
- Ông Vương Siêu Tín (thay trả lời);
- Lưu: VT, Tuýt.
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