
 

CÔNG BÁO/Số 27+28+29+30+31/Ngày 05-8-2020                131 
 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/NQ-HĐND         Kon Tum, ngày  13  tháng  7   năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án  

khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10 

 

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 đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các 

dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế  - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 196/BC-

UBND ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải 

trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác 

quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020 cho các dự án (chi tiết tại Phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.  
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./. 

 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Kring Ba 
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PHỤ LỤC 

PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

TỪ CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ (ĐỢT 1) NĂM 2020 

      
ĐVT: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án 
Địa điểm  

xây dựng 

Quyết định đầu tư Lũy kế kế 

hoạch vốn 

đã bố trí 
đến hết năm 

2019 

Kế hoạch năm 2020  

Ghi 

chú 
Số QĐ, ngày 

tháng năm phê 

duyệt 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Trđó: 
NSĐP 

Tổng số 

Trđ: Thu 

hồi vốn 

ứng 

  Tổng số     968498 803516 678914,851 19801,6 3595,411   

I 

Nguồn thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tƣ hạ tầng phát 

triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành 

phố Kon Tum  

    932316 803516 671735,351 16592,1 3595,411   

1 

Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía 

Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (trong đó có Dự 
án đường trục chính mặt cắt II-II) 

  
1406-

31/12/2014 
803516 803516 671735,351 4284,829 3595,411   

2 

Phân bổ số vốn còn lại (số vốn nộp ngân sách sau khi bố 

trí đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư hạ tầng phát 

triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành 
phố Kon Tum) 

    128800     12307,271     

- Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư Kon Tum 369-17/4/2019 128800     10830,398     

- 

Trích nộp quỹ phát triển đất tỉnh (2%) và chi phí quản lý 

đất đai theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

(10%) 

          1476,8725     

II 

Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Dự án khai thác quỹ 

đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y (giai đoạn I) 

    36182   7179,5 3209,5     

1 
Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I) 
Ngọc Hồi 986-17/9/2018 36182   7179,5 3209,5     
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