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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua phương án phân bổ sử dụng

nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020
___________________

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI.

Tại Kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI, UBND huyện đã trình 
HĐND huyện thống nhất dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2020, số tiền 6.000 
triệu đồng (Sáu tỷ đồng) và phương án phân bổ sử dụng, như sau:

- Bố trí chi tổ chức đấu giá QSD đất, số tiền 300 triệu đồng.
- Trích nộp Quỹ phát triển đất, số tiền 1.140 triệu đồng.
- Chi đo đạc, cấp giấy CNQSD đất các khu dân cư, số tiền

570 triệu đồng.
- Đối ứng thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững, số tiền 3.990 triệu đồng.
Số thu tiền sử dụng đất phát sinh đến ngày 03/12/2020 là 12.307 triệu đồng, 

và dự kiến đến hết ngày 31/12/2020 là 13.000 triệu đồng. Như vậy, dự kiến số vượt 
thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 7.000 triệu đồng.

Căn cứ khoản 3, Điều 5 – Quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành 
kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi NSNN năm 2020, ban hành theo 
Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, 
UBND huyện xây dựng phương án sử dụng nguồn vượt thu tiền sử dụng năm 2020 
nói trên, trình HĐND huyện xem xét, như sau:

1. Trích nộp Quỹ phát triển đất tỉnh (20%), số tiền 1.400 triệu đồng.
2. Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất theo 

quy định của UBND tỉnh (tối thiểu 10%), gồm:
- Đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện, số tiền 500 triệu đồng.
- Đo đạc, bổ sung, chính lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy 

CNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân xã Trà Vân (dự toán đã lập 
1.034 triệu đồng; kinh phí ngân sách tỉnh cấp năm 2020 là 325 triệu đồng; còn 
thiếu 709 triệu đồng), số tiền 650 triệu đồng.

c) Bố trí cho công tác bồi thường, GPMB do thu hồi đất xây dựng:
- Trụ sở làm việc UBND xã Trà Tập, số tiền 500 triệu đồng.



- Mở rộng trường PTDTBT-THCS Trà Tập để xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia giai đoạn 2021-2025, số tiền 400 triệu đồng.

d) Thực hiện rà soát, điều chỉnh lại Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Đề 
án xây dựng nông thôn mới các xã.

- Mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/xã.
- Kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng (riêng xã Trà Mai đã thực hiện).
e) Phần còn lại 3.100 triệu đồng, đề nghị bố trí cho nhiệm vụ chỉnh trang đô 

thị TTHC huyện.
Do hiện nay đã vào cuối năm 2020, nguồn vượt thu tiền sử dụng đất nói trên 

sẽ chuyển nguồn sang năm 2021 để phân bổ thực hiện. Trường hợp, số dự kiến 
vượt thu tiền sử dụng đất không đạt, sẽ cắt giảm phần bố trí cho nhiệm vụ chỉnh 
trang đô thị TTHC huyện theo mức tương ứng.

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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