
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh trích 10%  

từ nguồn thu sử dụng đất cho công tác theo dõi đo đạc, đăng ký đất đai,  

lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, bổ sung kinh phí và thu hồi vốn tạm ứng 

ngân sách tỉnh thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 53/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022; số 09/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; số 21/NQ-HĐND ngày 

27/9/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1571/QĐ-UBND ngày 

30/9/2022 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; số 

1823/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh thu hồi về ngân sách tỉnh, 

điều chỉnh giảm dự toán ngân sách tỉnh chưa phân bổ; bổ sung dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, 

thành phố và bổ sung nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chi; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 97/TTr-

SKHĐT ngày 02/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh trích 10% từ nguồn thu 

sử dụng đất cho công tác theo dõi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ 

sơ địa chính; bổ sung kinh phí và thu hồi vốn tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện 

các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Phân bổ chi tiết 8.776 triệu đồng cho 02 dự án thực hiện công tác theo 

dõi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính (Chi tiết tại biểu 1 

kèm theo). 
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Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chi tại điểm c 

khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Phân bổ kinh phí và thu hồi vốn tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện các 

dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022: 

a) Phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới 

năm 2022 cho các huyện: 36.868 triệu đồng; 

b) Thu hồi vốn tạm ứng ngân sách tỉnh đã tạm ứng tại Quyết định số 

295/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 36.868 triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu 2 kèm theo). 

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chi tại điểm d 

khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn 

các huyện, thành phố hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các 

cơ quan liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được 

bổ sung tại Điều 1 Quyết định này. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện có trách nhiệm hoàn trả tạm ứng ngân sách 

tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và 

Chủ tịch UBND các huyện có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                   
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- P, CVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm Thông tin;                              

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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