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23. Xóa ñăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường (số 09, ñường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa,
quận Ninh Kiều).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày
trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại
hồ sơ.
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng ðăng ký quyền sử
dụng ñất kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần
phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường (số 09, ñường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận
Ninh Kiều).
+ Người nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu
của tổ chức, trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của
tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền;
trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai ñến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút ñến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút ñến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Hợp ñồng hoặc văn bản thỏa thuận chấm dứt góp vốn;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng

