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QUYẾT ĐỊNH 

Về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất 

từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách 

huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng 

Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

  

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

  Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam; 

  Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết 

nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân 

sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm 

hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

 Điều 1. Tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí 

đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn 

thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 

2025 được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định cơ chế đặc thù 

về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất 

cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng 

Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2022 . 
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 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở; Ban; 

Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm và các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Website Chính phủ; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UB: LĐVP, TH; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KT. 
H-QD 04/2022/QPPL 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Nguyễn Anh Chức 
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