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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /UBND-KT    

V/v trích từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá 

quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn 

vốn cho Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 
  

Xem xét Báo cáo số 212/BC-STC ngày 03/6/2020 của Sở Tài chính về 

việc trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền 

sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Phát triển đất; để đảm bảo thống 

nhất trong việc thực hiện quy định tại điểm 2 Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 02/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện như sau: 

1. Đối với nội dung trích từ nguồn thu sử dụng đất và đấu giá quyền sử 

dụng đất cấp huyện về Quỹ phát triển đất tỉnh: 

Khi các huyện, thành phố có phát sinh nội dung trích từ nguồn thu sử 

dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh từ các dự án 

thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do huyện, thành 

phố đảm bảo theo phân cấp thì Sở Tài chính cần thực hiện rà soát, loại trừ các 

khoản chi phí đã đầu tư để tạo mặt bằng sạch và số đã thực hiện ghi thu ghi chi 

tiền sử dụng đất đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước cho công tác giải phóng 

mặt bằng, các chi phí khác liên quan theo quy định để tính số tiền thu được từ 

nguồn thu sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện trích 10% nộp 

Quỹ Phát triển đất và 10%  chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ 

địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2.  Đối với nội dung trích từ nguồn thu tiền thuê đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh:  

-  Năm 2019, 2020 các huyện, thành phố vẫn trích 10% về Quỹ Phát triển đất 

tỉnh theo quy định. Trường hợp các huyện, thành phố không đảm bảo cân đối 

được dự toán thu, chi ngân sách đối với khoản thu trên, Sở Tài chính tổng hợp, 

tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các huyện, thành 

phố (tối đa bằng với số trích về Quỹ Phát triển đất tỉnh) để đảm bảo cân đối ngân 
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sách và thực hiện các nhiệm vụ chi. 

- Từ năm ngân sách 2021 trở đi, phần tỷ lệ trích 10% từ nguồn thu tiền thuê 

đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh được xác định cụ thể trong dự toán chi ngân sách 

các huyện, thành phố./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, TP; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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