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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

 năm 2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022 
 (Trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026) 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND 
huyện phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn huyện 

Bảo Yên, giai đoạn 2021 - 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất năm 2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021  

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án, một số công trình san tạo mặt bằng tạo 
quỹ đất bị chậm tiến độ, việc kêu gọi các nhà đầu tư đến với địa bàn gặp khó 

khăn. Tuy nhiên, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
tỉnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND 

huyện và sự nỗ lực, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến độ thực 
hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất cơ bản đảm bảo theo Kế hoạch đã đề ra.  

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số thu tiền sử dụng đất đạt 
50.177/55.000 triệu đồng, đạt 91,23% Dự toán HĐND huyện giao, trong đó: 

+ Thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt: 19.255 triệu đồng; 

+ Thu tiền từ giao tái định cư đạt: 5.210 triệu đồng 

+ Thu từ cấp quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn đạt: 23.800 triệu đồng 

- Tổng số thu tiền thuê đất đạt: 2.092/500 triệu đồng, bằng 418,4% Dự 

toán HĐND huyện giao 

Ước thực hiện cả năm số thu tiền sử dụng đất đạt 55.000/55.000 triệu 
đồng, bằng 100% dự toán HĐND huyện giao, số thu tiền thuê đất đạt: 2.092/500 

triệu đồng, bằng 418,4% Dự toán HĐND huyện giao. 

II. Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022 

1. Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022 là: 85.073,6 triệu đồng, 
gồm: 

- Cơ quan cấp huyện: 68.930 triệu đồng, trong đó:  

+ TT phát triển quỹ đất: 65.871 triệu đồng; 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 3.059 triệu đồng. 



 

- Cơ quan cấp xã, thị trấn: 16.143,6 triệu đồng, trong đó:  

+ UBND TT Phố Ràng: 3.639 triệu đồng. 

+ UBND xã Tân Tiến: 302 triệu đồng. 

+ UBND xã Nghĩa Đô: 598 triệu đồng. 

+ UBND xã Vĩnh Yên: 299 triệu đồng. 

+ UBND xã Xuân Hòa: 420 triệu đồng. 

+ UBND xã Tân Dương: 816 triệu đồng. 

+ UBND xã Xuân Thượng: 457 triệu đồng. 

+ UBND xã Yên Sơn: 452 triệu đồng. 

+ UBND xã Lương Sơn: 671,4 triệu đồng. 

+ UBND xã Phúc Khánh: 300 triệu đồng. 

+ UBND xã Việt Tiến: 220 triệu đồng. 

+ UBND xã Cam Cọn: 1.236 triệu đồng. 

+ UBND xã Kim Sơn: 230 triệu đồng. 

+ UBND xã Bảo Hà: 5.190 triệu đồng. 

+ UBND xã Điện Quan: 548 triệu đồng. 

+ UBND xã Minh Tân: 255 triệu đồng. 

+ UBND xã Thượng Hà: 510,2 triệu đồng. 

2. Kế hoạch thu tiền thuê đất năm 2022: 804,151 triệu đồng. 
 

(Số liệu chi tiết theo biểu số 01, 02 đính kèm)  

III. Nguyên tắc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất 

- Bố trí vốn cho các dự án vay từ quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai; 

- Bố trí hoàn trả các khoản chi phí để tạo ra quỹ đất (Chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí trả lãi 
hoặc phí tiền vay, chi tổ chức đấu giá và các chi phí khác theo quy định). Bố trí 
10% số kinh phí còn lại để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai, đo đạc bản 

đồ địa chính; 

- Bố trí để thanh toán vốn nợ đọng XDCB theo quy định (nếu có); 

- Bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án chuyển tiếp 
từ năm 2021 sang năm 2022; 

- Ứng vốn cho các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất 
trên địa bàn huyện để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử 
dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Ưu tiên nguồn vốn 

bố trí công tác giải phóng mặt bằng tái định cư).  



 

- Bố trí vốn đối ứng cho thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách 

huyện quản lý theo quyết định được phê duyệt; đối ứng thực hiện các dự án đạt 
tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2022. 

- Bố trí đủ vốn ngân sách địa phương cho các dự án hoàn thành, chuyển 
tiếp hoàn thành theo tiến độ đồng thời đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án 
theo quy định; 

- Sau đó mới bố trí cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và 
nằm trong kế hoạch đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.  

IV. Nhiệm vụ và giải pháp 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết 

liệt, có quyết tâm cao để hoàn thành kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các Phòng, đơn vị: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính - 
Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng; Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSD đất, Chi cục 
trưởng Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại 
Kế hoạch này. 

2. Phối hợp tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng, quá trình đầu tư xây dựng của các dự án tạo quỹ đất bán đấu 
giá, giao đất tái định cư trên địa bàn. 

3. Khẩn trương tham mưu các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng 
đất và giá trị tài sản trên đất của các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà, đất. 

4. Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để 

tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương. Rà soát, đôn đốc người trúng đấu 
giá cư trú trên địa bàn nộp đủ số tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ còn nợ vào 

ngân sách Nhà nước. 

5. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đã triển khai có thu tiền sử dụng đất 

để đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước kịp thời; đồng thời nghiên cứu đề xuất 
các dự án có thu tiền sử dụng đất, trình cấp thẩm quyền xem xét. 

6. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá để tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, đơn vị cũng như công dân trong việc đăng 

ký quyền sử dụng đất. 

7. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, mở rộng thông tin trong và  

ngoài huyện để giới thiệu quỹ đất, quỹ nhà đất và thu hút kêu gọi đầu tư nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, tăng nguồn thu 

ngân sách. 



 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất năm 2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Bảo 
Yên trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện (B/c);  
- Chủ tịch và Các PCT UBND huyện;  
- Các phòng: Tài chính; Tài nguyên và MT; 
- Chi Cục Thuế huyện; 
- TT phát triển quỹ đất huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu VT, TCKH (CV Hậu)..   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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