
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 
 

 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v đôn đốc thực hiện thủ tục 

quyết toán chi phí bồi thường giải 

phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng 

các dự án đầu tư có sử dụng đất; 

ghi thu ghi chi chi phí bồi thường 

GPMB, hạ tầng năm 2021. 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            

Thiệu Hoá, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; 

- Chi cục thuế khu vực Thiệu Hóa – Yên Định. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Thực hiện Công văn số 18462/UBND-KTTC ngày 22/11/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương xử lý tiền sử dụng đất trong tài khoản tạm 

giữ tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;  

Để đảm bảo số thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất điều tiết ngân 

sách huyện xã năm 2021 và xử lý triệt để số dư tiền sử dụng đất trên tài khoản 

tạm giữ quản lý tại Kho bạc Nhà nước trong năm 2021, yêu cầu UBND các xã, 

Thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Để có cơ sở chi trả tiền bồi thường GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

UBND huyện yêu cầu các xã, Thị trấn nhanh chóng thực hiện thủ tục quyết toán 

chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các dự án đầu tư có sử 

dụng đất theo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 

20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 

2. Khẩn trương đối chiếu số liệu thu chi tiền đấu giá quyền sử dụng đất 

thông qua Phòng Tài chính để xử lý dứt điểm số dư tiền sử dụng đất tại tài 

khoản tạm giữ (chậm nhất đến 1/12/2021). 

3. Nghiêm túc thực hiện việc ghi thu - ghi chi chi phí bồi thường GPMB, 

đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án và các chi phí khác năm 2021 trở về trước, báo 

cáo bằng văn bản qua Phòng Tài chính – KH chậm nhất trước ngày 15/12/2021 

(Tính đến ngày 23/11/2021 mới có 03 đơn vị báo cáo: Thiệu Giang, Thiệu Toán, 

Thiệu Phú).  



  

4. Giao Chi cục thuế khu vực Thiệu Hóa – Yên Định, UBND các xã, thị 

trấn đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất trúng đấu giá vào 

tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính để tổng hợp, xử lý theo quy định. 

5. Đơn vị nào không nghiêm túc thực hiện tự chịu trách nhiệm về việc 

thanh toán các khoản chi phí bồi thường GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi 

phí khác có liên quan. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các PCT (để b/c); 

- Lưu: VT, TC-KH. 
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Trọng Cường 
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