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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v trả lời đơn của ông Vương Siêu Tín

Kính gửi: 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)
[
[

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).
Theo nội dung đơn trình bày: trước đây Công ty TNHH Phước Dũ Long (Công
ty) có gửi văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh liên quan đến đơn giá thực hiện nghĩa
vụ tài chính về đất. UBND tỉnh đã giao Cục Thuế xem xét xử lý nội dung kiến nghị
của Công ty. Cục Thuế đã có văn bản trả lời và mời Công ty làm việc để giải thích
cách tính đơn giá và nguyên nhân dẫn đến việc đơn giá tăng so với chu kỳ trước.
Công ty đã thống nhất với nội dung giải thích của Cục Thuế. Tuy nhiên, ông Vương
Siêu Tín – Giám đốc Công ty TNHH Phước Dũ Long cho rằng việc tăng giá như
hiện nay sẽ gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và ngành hàng. Do đó, ông đề
nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét lại cách tăng giá đất như hiện nay, kiến
nghị với các cơ quan ở Trung ương để sửa đổi những bất cập về cách tăng giá đất
trong quá trình xây dựng và sửa đổi Luật đất đai.
Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND tỉnh
có ý kiến như sau:
Việc ông kiến nghị về những bất cập trong cách tăng giá đất như hiện nay,
cũng như kiến nghị về việc xây dựng, sửa đổi luật đất đai với các cơ quan ở Trung
ương, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh để có ý kiến trong phiên thảo luận Luật đất đai (sửa đổi) dự kiến trình kỳ họp thứ
3 (tháng 5 và tháng 6 năm 2022), Quốc hội khóa XV.
Trên đây là nội dung trả lời của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của ông
Vương Siêu Tín - Giám đốc Công ty TNHH Phước Dũ Long./.
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