
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                /STC-NS Trà Vinh,  ngày       tháng  8  năm 2020 

V/v phúc đáp tờ trình số 120/TTr-UBND 

ngày 17/7/2020 của UBND huyện Tiểu Cần 

Kính gửi: UBND huyện Tiểu Cần. 

Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 17/7/2020 của 

UBND huyện Tiểu Cần về việc xin bổ sung kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2020, huyện Tiểu Cần. 

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh. 

Qua xem xét Tờ trình của UBND huyện Tiểu Cần. Sở Tài chính có ý kiến 

như sau:  

Tại khoản 5, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

quy định “UBND cấp huyện sử dụng 10% số thu tiền sử dụng đất; nguồn kinh phí 

phân bổ cho các hoạt động kinh tế theo phân cấp thuộc ngân sách cấp huyện để 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện”. 

Do đó, đề nghị địa phương sử dụng các nguồn kinh phí sau để thực hiện lập 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030: 10% tiền sử dụng đất (bao gồm kinh 

phí các năm trước còn thừa); nguồn kinh phí phân bổ cho các hoạt động kinh tế 

theo phân cấp; nguồn tài chính hợp pháp khác. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp UBND huyện Tiểu Cần biết 

và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng TC-KH huyện Tiểu Cần; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 
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