
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  253 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  18  tháng 12 năm 2018 

V/v  hạch toán khoản thu từ giao đất   
có thu tiền sử dụng đất không thông 

qua đấu giá khu đô thị, khu tái định cư 
do ngân sách tỉnh đầu tư, giao các 
huyện, thành phố quản lý thu nộp. 

 

 
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 867/HĐND-KTNS ngày 28/12/2018 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hạch toán khoản thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất 
không thông qua đấu giá khu đô thị, khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư, giao các 
huyện, thành phố quản lý thu nộp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan thực 
hiện nội dung hạch toán nguồn thu từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất 
không thông qua hình thức đấu giá tại các dự án sử dụng 100% nguồn kinh phí 
của tỉnh để thực hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng (Dự án Khu tái định cư và dân 
cư Nam thành phố Lạng Sơn, Khu đô thị Mai pha thành phố Lạng Sơn và các dự 
án tương tự) về ngân sách tỉnh hưởng 100%. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn      
thực hiện: 

 - Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh  đối với nội dung tại mục 1 để báo cáo 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

 - Tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết để sửa đổi Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp 
ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp 
năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 theo đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 
- Cục Thuế, KBNN tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 
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