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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 27

tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ tiền nền nhà cụm,
tuyến dân cư và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Hồng Ngự
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 76/214/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 410/STC-QLNS ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Sở
Tài chính Tỉnh về việc thu hồi nợ cụm, tuyến dân cư và nợ tiền sử dụng đất của
các huyện, thị xã, thành phố;
Xét Tờ trình số 321/TTr-TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2020 của phòng Tài
chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ tiền nền nhà cụm,
tuyến dân cư và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hồng Ngự, như sau:
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, phụ trách khối kinh
tế - ngân sách.
2. Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch.
3. Các Ủy viên:
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực 3;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
Ban Chỉ đạo là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Huyện đôn đốc thu hồi nợ tiền nền nhà cụm, tuyến dân cư
và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn Huyện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban sử dụng con
dấu của Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan
mình công tác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Thủ trưởng các
phòng, ban, ngành Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT (Hoài).
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