
UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN ĐĂK HÀ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:          /QĐ-UBND                             Đăk Hà, ngày       tháng      năm                                                                    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế hoạch trả nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ 
ứng ngân sách đến năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc bổ sung và phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020;      

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

 

Điều 1. Phân khai 23.879 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, tám trăm 

bảy mươi chín triệu đồng chẵn) từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện 

năm 2020 để trả nợ đọng xây dựng cơ bản công trình Đường tránh lũ từ thôn 10, 

xã Đăk Pxi đi thôn 2, xã Diên Bình. 
               

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng vốn hiệu quả và thanh, quyết toán vốn theo đúng chế độ tài chính hiện 

hành của Nhà nước. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thông báo nguồn vốn thanh toán cho công trình khi có nguồn thu sử dụng đất 

vào ngân sách huyện trong năm 2020. 
   

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, 

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
     

  Nơi nhận:                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 - Như điều 3 (t/h);                CHỦ TỊCH 
 - TT Huyện ủy (b/c); 

 - TT HĐND huyện (b/c); 

 - CT, các PCT UBND huyện (c/đ) 

 - Lưu: VT. 
 

 

                                                                                       Ka Ba Thành 
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