UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

Số: 29 /UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phường Hà Huy Tập, ngày 22 tháng 3 năm 2021

V/v xử lý đơn thư công dân theo công
văn số 08/TCKH ngày 12/3/2021

Kính gửi:
- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Hà Tĩnh .
Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 08/TCKH ngày 12/ 3/2021 của phòng
Tài chính - Kế hoạch thành phố Hà Tĩnh về việc phương án xử lý trả lại tiền cho bà
Trương Thị Vỵ, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân phường
Hà Huy Tập báo cáo việc xử lý như sau:
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập đã làm
việc với hộ gia đình bà Trương Thị Vỵ (có mặt cả hai vợ chồng bà Vỵ) để thống
nhất số tiền, quy trình, thủ tục, cách thức và thời gian chi trả theo quy định tại điểm
b, khoản 2, điều 10, tại thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài
chính. Tuy vậy, hộ gia đình bà Trương Thị Vỵ không đồng ý nhận số tiền
98.100.000 đồng theo biên lai số N0356117 với nội dung nộp tiền xây dựng quê
hương ngày 12/7/2005 (kể cả tính theo lãi suất tiền gửi ngân hàng); mà gia đình bà
Vỵ yêu cầu trả lại số tiền theo giá trị 348m2 thời điểm bà nộp tiền. Việc này vượt
quá thẩm quyền của địa phương.
Vậy UBND phường Hà Huy Tập báo cáo để UBND thành phố Hà Tĩnh,
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố được biết, xem xét và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn văn Huyên
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