
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 1477/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 24  tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ nguồn kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021.
––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính 
phủ sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 
Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/7/2020 của HĐND 
tỉnh Phú Thọ về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng 
lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 
Phú Thọ quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên 
trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 211/TTr-STC ngày 28 
tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh năm 2021 số tiền 19.907 triệu đồng (Mười chín tỷ 
chín trăm linh bảy triệu đồng) từ nguồn chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa (Bổ 
sung có mục tiêu từ NSTW), cấp bổ sung cho các huyện, thành, thị để hỗ trợ đầu tư 
xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo quy 
định.

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: Cấp 

kinh phí, thanh toán và quyết toán theo quy định.
UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí để thực 

hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn... bảo đảm theo đúng quy định.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND 
các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



PHÂN BỔ NGUỒN KINH PHÍ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ 
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH HẠ 

TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2021.

(Kèm theo Quyết định số: 1477/QĐ-UBND ngày 24  tháng 6 năm 2021
 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Huyện, thành, thị Số tiền

TỔNG CỘNG                                19.907 

1 TP Việt Trì                               800 

2 TX Phú Thọ                               500 

3 Phù Ninh                            1.600 

4 Lâm Thao                            1.600 

5 Tam Nông                            1.200 

6 Thanh Thủy                            1.000 

7 Đoan Hùng                            1.700 

8 Thanh Ba                            1.800 

9 Hạ Hoà                            2.050 

10 Cẩm Khê                            2.000 

11 Yên Lập                            1.900 

12 Thanh Sơn                            2.100 

13 Tân Sơn                            1.657 


