
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND Ia H‘Drai, ngày 19 tháng 12  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện 

hưởng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021 (đợt 3) 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI  

KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 3 

 

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

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 ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;  

Xét Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách huyện hưởng trên 

địa bàn huyện Ia H’Drai (đợt 3); Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ 1.806.698.748 đồng (Một tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm 

chín mươi tám nghìn, bảy trăm bốn mươi tám đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

ngân sách cấp huyện hưởng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021, cụ thể: 

1. Phân bổ 142.431.400 đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp 

huyện hưởng năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai cho các đơn vị để thực hiện 

những nhiệm vụ, cụ thể như sau:                                                                                        

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Phân bổ đợt 

này 

Ghi 

chú 

 
Tổng cộng 142.431.400 

 

1 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng 

vị trí mở rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

 
46.000.000  

2 

Chi phí Trích đo địa chính thửa đất, lập mảnh trích 

đo địa chính phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất(1); Chi phí liên 

quan đến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(2) 

96.431.400 
 

                                                      
(1) Các lô đất NKD3, MDT6, MDT7 Khu Công cộng - Dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; 



2 
 

 

2. Phân bổ 1.664.267.348 đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc Dự án 

khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum (tồn tại ngân sách huyện chuyển nguồn từ năm 2020 sang 

năm 2021) để thực hiện những nhiệm vụ sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Phân bổ đợt 

này 

Ghi 

chú 

 
Tổng cộng 1.664.267.348 

 

1 

Thanh toán kinh phí quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ 

tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, 

tỉnh Kon Tum. 

424.276.000 
 

2 

Thanh toán chi phí đầu tư xây dựng Dự án: Trường 

mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, 

bếp ăn, nhà công vụ). 
1.239.991.348 

 

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám 

sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-

2026, kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Thạch 

 

                                                                                                                                                                           
(2) Các lô đất MDT16, MDT8 thuộc Khu quy hoạch công cộng- dịch vụ huyện Ia H’Drai; lô đất MDC3, 

MDC8 thuộc dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai; lô 

đất ONT1 thuộc dự án Điểm dân cư công nhân số 1 (Công ty TNHH MTV Chư Mom Ray) thôn 7 xã Ia Tơi; lô đất 

MDC 10 thuộc dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng khu quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai. 
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