
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chi tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của các dự án được ghi chi vào 

ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền  

thu sử dụng đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách  

nhà nước năm 2022 (đợt 2) 

 
 

Căn cứ Công văn số 11282/BTC-NSNN ngày 25 tháng 9 năm 2019 và 

Công văn số 7659/BTC-NSNN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về 

việc hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư 

đã ứng trước; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Thực hiện hướng dẫn số 08/HDLN: STC-CT-SKHĐT ngày 22 tháng 6 

năm 2021 của Liên ngành: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xác định khoản tiền mà người sử dụng đất đã tự nguyện ứng trước để 

bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

phải nộp và thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước;  

Trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 585/CTKTU-

NVDTPC ngày 13 tháng 5 năm 2022 và Công văn số 1085/CTKTU-NVDTPC 

ngày 24 tháng 8 năm 2022 về việc ghi thu ghi chi tiền thuê đất của Công ty Cổ 

phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi 

tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của dự án được ghi chi vào ngân sách nhà 

nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt 

nước thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2) (chi 

tiết tại phụ lục kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Sở Tài chính thực hiện ghi thu ghi 

chi vào ngân sách nhà nước niên độ năm 2022 theo quy định./. 

Nơi nhận:                     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NTQ.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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