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DANH SÁCH HỒ SƠ XÁC ĐỊNH CHUYỂN THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH  

VÀ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CÓ SAI SÓT 

(Kèm theo Kết luận Thanh tra số 06 /KL-STNMT ngày 17/6/2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Số 

TT 

Họ tên người SDĐ Số tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

06 trường hợp xác định sai thông tin dẫn đến thu thiếu tiền  

1 Nguyễn Thanh Liêm 50.342.400  
Đã khắc phục xong; ngày 03/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

2 Nguyễn Duy Binh 11.350.000  
Đã khắc phục xong; ngày 02/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

3 Trần Văn Quý 30.137.649  
Đã khắc phục xong; ngày 01/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

4 Nguyễn Thận 6.675.330  
Đã khắc phục xong; ngày 01/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

5 Lê Sang 9.764.444  
Đã khắc phục xong; ngày 01/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

6 Trịnh Thị Thủy 10.118.200  
Đã khắc phục xong; ngày 02/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

06 trường hợp 118.388.023  Đã khắc phục xong 

04 trường hợp ban hành Thông báo sai dẫn đến thu thiếu tiền  

7 Phạm Thanh Tùng 27.611.900   
Đã khắc phục xong; ngày 09/02/2021, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

8 Phạm Thanh Tùng 23.579.660  
Đã khắc phục xong; ngày 09/02/2021 người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

9 Bùi Đình Nội 34.400.000  
Đã khắc phục xong; ngày  02/4/2021, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

10 Bùi Đình Nội 35.137.250  
Đã khắc phục xong; ngày  02/4/2021, người sử 

dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước  

04 trường hợp 120.728.810  Đã khắc phục xong 

Các trường hợp xác định sai thông tin dẫn đến lạm thu (thu dư tiền) 

11 Nguyễn Bá Sanh  6.110.500  

Đã khắc phục xong: cùng ngày 20/11/2021, Chi cục 

Thuế ban hành quyết định hoàn trả và đã được hoàn 

trả tiền cho người sử dụng đất (hoàn trả là 6.050.000 

đồng, giảm 2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm)  

12 Dương Quốc Khánh  3.180.598   

Đã khắc phục xong: cùng ngày 20/11/2021, Chi cục 

Thuế ban hành quyết định hoàn trả và đã được hoàn 

trả tiền cho người sử dụng đất (hoàn trả là 3.152.700 

đồng, giảm 2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm) 

13 Hà Phương Bắc  98.049.540   

Đã khắc phục xong: cùng ngày 20/11/2021, Chi cục 

Thuế ban hành quyết định hoàn trả và đã được hoàn 

trả tiền cho người sử dụng đất (hoàn trả là 

88.170.380 đồng, giảm 2%/năm thanh toán trước 

hạn 5 năm) 

03 trường hợp 107.340.638  Tổng số tiền hoàn trả: 97.373.080. đồng 
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