ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Hà, ngày 08 tháng 6

năm2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện
năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Công văn số 314/UBND-NNTN ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi tạm ứng kinh phí hỗ trợ xã Đăk Ngọk huyện
Đăk Hà xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07 /5/2020 của Hội đồng nhân
dân huyện về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm
2019 chuyển nguồn sang năm 2020;
Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân khai 4.102.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ, một trăm lẻ hai
triệu đồng chẵn) từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019
chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 3) giao Uỷ ban nhân dân xã Đăk Ngọk hoàn
trả ngân sách huyện đã cấp kinh phí tạm ứng hỗ trợ xã Đăk Ngọk hoàn thành
tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày
26/8/2019 và Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 (có Danh mục
công trình, kế hoạch vốn chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
- Uỷ ban nhân dân xã Đăk Ngọk khẩn trương lập thủ tục thu hồi, hoàn
trả ngân sách huyện và thanh, quyết toán vốn theo đúng chế độ tài chính
hiện hành của Nhà nước.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Kho bạc nhà nước
huyện hướng dẫn các đơn vị lập thủ tục thu hồi, hoàn trả ngân sách huyện
và thanh, quyết toán nguồn vốn trên theo đúng quy định.

2

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã Đăk Ngọk và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Lưu: VT.
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