
U BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 
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yang lai ngoi tinh näm 2021 
ti'r các dir an din gió trên dja 

bàn huyn Hrng Hóa 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip  - Tiy do - Hnh phác 

Quáng Trj, ngày  06  tháng nám 2021 

KInh gui: Hti dng nhân dan tinh 

Can cü Lut Ngãn sách nhà nuóc näm 2015; 

Th%rc hin Thông tu s 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 cüa B Tài 
chInh ye to chüc thrc hin dr toán ngân sách nhà nithc näm 2021; 

Theo báo cáo cüa các ngành tng thu NSNN trên dja bàn huyn Hithng 
Hóa den ngày 30/10/202 1 dit: 239.104 triu dông/52.000 triu dông (dir toán), 
dt 460% dir toán HDND tinh giao, trong do thu ngân sách huyn hu&ng sau 
khi Ioai tri'r thu tiên str diing dat: 190.401 triu dông/34.600 triu dông (dir 
toán), dt 550% dir toán HDND tinh giao. So thu NSNN trên dja bàn huyn 
Hucng Hóa tang cao so vói dir toán HDND tinh giao chü yêu là do phát sinh 
tang dt biên các khoán thu thuê yang lai cüa các doanh nghip ngoi tinh kê 
khai np thuê ti tinh tt'r hot dng dau tu cüa các d? an din gió trén dja bàn 
huyn (so thu thuê yang lai diêu tiêt ngán sách huyn hu'&ng den thai diem 
30/10/2021: 143.980 triêu dong). 

Can cü quy djnh ti Khoàn 7, Diu 9 Lut NSNN näm 2015; Khoãn 3, 
Diêu 1 Thông ttr so 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 cUa Bô Tài chInh và 
trén de nghj cüa Si Tài chInh ti Cong van so 4581/STC-QLNS ngày 
05/12/2021 (co sr thông nhât cüa các ngành, dja phucng lien quan), UBND 
tinh thông nhât kInh, trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh: 

1. Thu v ngân sách cp tinh ngun thu thu yang lai ngoi tinh cüa các 
dir an din gió lam ngân sách huyn Hithng Hóa närn 2021 tang thu hin (sau 
khi rà soát dam bão can dôi dir loan duçic cap có thâm quyên giao cho huyn 
HtrOng Hóa) 

2. Tinh h trçi có miic tiêu mt ph.n kinh phi cho huyn Hiràng Hóa d 
thirc hin di diii khân cap, tái djnh cu cho nhan dan có nguy ca lü quét, st lâ 
dat cac xâ trén dja bàn huyn; dâu tii ca sâ h tang a dja phuang trên co s& dê 
xuât cii the trng nhim vii chi, hng miic cOng trInh cii the cUa UBND huyn 
Huàng Hóa. Muc ho trçi bO sung có miic tiêu cho huyn Hiiàng Hoá là 30% 
nguôn thu thuê yang lai ngoi tinh cüa các dir an din gió ngân sách huyn 
huâng duçic thu ye ngân sách cap tinh nàm 2021. 

3. Kt thüc nàm ngân sách 2021, giao UBND tinh xác djnh khoân tang 
thu thue yang lai cüa các doanh nghip ngoi tinh tr các dir an din gió trén dja 
bàn huyn Hi.ràng Hóa dé thu ye ngãn sách cap tinh nãm 2021; DOng thM xây 
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CHU T!CH 

Vö Van Hirng 

drng phirong an sü diing s' tang thu ngãn sách tinh näm 2021 theo quy djnh 
Lust NSNN (bao gôm so bô sung có mic tiêu cho huyn HuOng Hoá tir 30% 
nguôn thu thuê yang lai ngoai tinh cüa các dr an din gió ngãn sách huyn 
hithng drçic thu ye ngân sách cap tinh n.m 2021) trmnh Thung trirc Hi dông 
nhân dan tinh quyêt djnh. 

UBND tinh kInh trInh Hi dng nhãn dan tinh./ ,  

Noi n1:in: 
-Nhirtrên; 
- Si Tai chmnh; 
-Liru:VT,TMa/ 
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