HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

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

Số: 10/NQ-HĐND

Yên Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2021

về

NGHỊ QUYÉT
phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (lần 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 15
i

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015; Luật Đầu tư công ngày
13/6/2019;
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chỉnh phủ
quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đầu tư công;
Thực hiện Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND
tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa
phương năm 2021; Quyết định sổ 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của
UBND tỉnh Sơn La ve việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;
Xét Tờ trình sổ 43/TTr-UBNỌ nẹày 23/02/2021 của UBND huyện về việc
phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (lần 2); Báo cáo thâm
tra'Sổ 12/BC-HĐND ngày 04/3/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý
kiến thảo luận tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (lần 2),
số tiền 4.887,570 triệu đồng (Bằng chữ: Bổn tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu,
năm trăm bảy mươi ngàn đồng).
(Cỏ phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Hội đồng nhân dân huyện giao ư ỷ ban nhân dân huyện:
- Quyết định giao nhiệm vụ, nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị chủ đầu
tư tổ chức thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn của
các đơn vị chủ đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.
2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các
Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng
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nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám
sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, kỳ họp thứ 15
thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được
thông qua./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND, U BND tinh (b/c);
- Đ /c Phạm V ăn T hủy - TUV, PCT UBND tinh;
- Sở Tư pháp, Sở T ài chính; Sở KH-ĐT;
- Trung tâm công báo tinh;
- TT . HU, HĐN D , U B N D huyện;
- U B M T TQ V N huyện;
- Các Ban H Đ N D huyện;
- Các chủ đầu tư;
- HĐND, U B N D các xã, thị trấn;
- Đại biểu H Đ N D huyện khoá XX;
- LÒ, cv VP H Đ N D -U B N D huyện;
- C ổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC K H , Tuân 100 bài

Nguyễn Thế Sang

HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU
Phụ ỉục

PHÂN BỔ NGƯÒN THU TIÊN s ử DỤNG ĐÁT NĂM 2021 (LẦN 2)
(Kèm theo Nghị quyết sổ: 10/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND huyện Yên Châu)
Đom vị tính: Triệu đồng
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4.887,570
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