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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 66/2021/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh 

để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận 
___________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát 

triển đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8  năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc 

ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3301/TTr-STC 

ngày 17 tháng 9 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định số 1977/BC-STP ngày 

13 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh 

để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận. 
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2. Đối tượng áp dụng: Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan 

có liên quan. 

 

Điều 2. Mức trích cụ thể 

Trích 30% trên tổng số thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ 

sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ 

phát triển đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết 

định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, 

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

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

Trần Quốc Nam 
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