
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

NST NSH NSX

1
Quỹ đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án (thông qua đấu giá, đấu

thầu hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư)
416.149 104.037

a Do cấp tỉnh thực hiện 0 0 100%

 - Phát sinh trên địa bàn xã 0 100%

 - Phát sinh trên địa bàn thị trấn, phường

b Do cấp huyện thực hiện 416.149 104.037

 - Phát sinh trên địa bàn xã 319.777 79.944 100%

 - Phát sinh trên địa bàn thị trấn, phường 96.372 24.093 100%

2 Thu từ Đề án phát triển quỹ đất 138.834 34.709

a Do các đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư 0 0

 - Phát sinh địa bàn xã 100%

 - Phát sinh địa bàn thị trấn, phường 100%

b Do cấp huyện làm chủ đầu tư 138.834 34.709

 - Phát sinh địa bàn xã 138.834 34.709 100%

 - Phát sinh địa bàn thị trấn, phường 100%

3 Thu từ Quỹ đất tại các Khu tái định cư các dự án 59.850 14.963

a Các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư 59.850 14.963 100%

 - Dự án có sử dụng vốn NSTW, TPCP 59.850 14.963 100%

 - Dự án sử dụng vốn NS tỉnh 100%
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b Các dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư 0 0

 - Dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP

 - Dự án sử dụng vốn NS tỉnh

 -
Dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP, NS tỉnh và một phần từ NS cấp

huyện

 - Dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện

4 Thu từ quỹ đất đã giao cho các tổ chức, đơn vị, cơ quan (quỹ đất chuyên

dùng)
0 0

 - Đối với Quỹ đất do đơn vị cấp Trung ương, tỉnh quản lý

 - Đối với Quỹ đất do đơn vị cấp huyện quản lý 100%

 - Đối với Quỹ đất do đơn vị cấp xã quản lý

5 Quỹ đất thuộc vốn vay Bộ Tài chính

6 Quỹ đất còn lại 624.294 156.074

 - Phát sinh địa bàn xã 505.457 126.364 50% 50%

 - Phát sinh địa bàn thị trấn, phường 118.837 29.709 50% 50%

Tổng cộng 1.239.127 309.782 0 0 0


