ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/2022/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý,
sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định
số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 87/TTr-STC ngày
12 tháng 8 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và
quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo
Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Giang
1. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 2 như sau:
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“c) Quỹ được ngân sách nhà nước phân bổ, bố trí vào dự toán ngân sách địa
phương, được cấp khi bắt đầu thành lập, bổ sung định kỳ hàng năm; huy động từ
các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để ứng vốn cho Tổ chức phát
triển quỹ đất và các Tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt
bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt.”.
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có
trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn ngân sách nhà
nước cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức trích bổ sung cho Quỹ phát
triển đất cụ thể hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.”.
3. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 11 như sau:
“a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực
hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức phát triển
các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực
hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu
giá;”.
4. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như sau:
“2. Thu hồi vốn ứng: Gia hạn thu hồi vốn ứng: Trường hợp đến hạn hoàn
trả vốn ứng nhưng nguồn vốn ngân sách của các huyện, thành phố, cơ quan đơn
vị không bố trí được để hoàn trả thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thủ trưởng cơ quan đơn vị ứng vốn có văn bản xin gia hạn. Giám đốc Quỹ
Phát triển đất xem xét, cho phép gia hạn, thời gian gia hạn tối đa không quá 6
tháng. Trong thời gian gia hạn thực hiện tính phí ứng vốn theo quy định tại khoản
1 Điều 17 Quy chế này;”.
5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 20 như sau:
“a) Chi thường xuyên giao tự chủ, chi thường xuyên không giao tự chủ
theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp
luật;”.
6. Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 22 như sau:
“a) Hàng năm căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và số dư nợ vốn
ứng, xây dựng dự toán ngân sách để lập kế hoạch ứng vốn và bố trí nguồn vốn
hoàn trả Quỹ Phát triển đất tỉnh;”.
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Điều 2. Bãi bỏ một số từ, điểm, khoản, điều của Quy chế tổ chức, hoạt
động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm
theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
1. Bỏ từ “chi” trong cụm từ “nội dung chi ứng vốn” tại khoản 3 Điều 20.
2. Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 2.
3. Bãi bỏ khoản 7 Điều 4.
4. Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11.
5. Bãi bỏ điểm a, khoản 4 Điều 22.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát
triển đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Bộ TN&MT (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Giang;
- Các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ Trung tâm thông tin;
+ LĐVP, TPKT, NC, TH;
+ Lưu: VT, KTTHTú.
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