
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

Số:       /UBND-TCKH 

V/v ghi rõ nội dung các khoản thu 

tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 

19/2021/NQ-HĐND. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

         

              

 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; 

 - Chi cục thuế huyện.  

Thực hiện Công văn số 1337/STC-QLNS ngày 07/6/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc ghi rõ nội dung các khoản thu tiền sử dụng đất theo Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Để xác định rõ khoản thu, kịp thời thiết lập tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân 

sách theo quy định tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND.  Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị  như sau: 

1. Các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn kịp thời phổ biến, 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

2. Chi cục Thuế huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khi phát 

sinh khoản thu nộp tiền sử dụng đất thì hạch toán chứng từ thể hiện đầy đủ nội 

dung phân loại (mục, tiểu mục) theo quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC, đối 

tượng nộp tiền, đồng thời hướng dẫn ghi rõ nội dung nộp tiền sử dụng đất theo quy 

định tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND, cụ thể: 

 - Nộp tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất (do cơ quan cấp tỉnh/ cấp 

huyện quản lý, sử dụng). 

 - Nộp tiền sử dụng đất dự án …..do nhà đầu tư (công ty ….) /nguồn ngân 

sách tỉnh và tỉnh quyết định đầu tư/ nguồn ngân sách huyện, thành phố thực hiện. 

 - Nộp tiền sử dụng đất được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (do cấp tỉnh/ cấp huyện quyết định). 

  (Có kèm theo Công văn số 1337/STC-QLNS ngày 07/6/2022 của Sở Tài 
chính tỉnh Lạng Sơn). 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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