
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B1NH Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

St: 13/2020/NQ-HDND Ninl'z BIn/i, ngày 27 tháng 5 nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic quy djnh mt s chinh sách áp diing cho huyn Hoa Lu 

1101 BONG NHAN DAN TINEI NINH B!NH 

KHOA XIV, KY HQP T1IU 18 

Can ciLuat Td chic chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6nám 2015, 

Can c& Lut Ban hành van ban quy ph?m pháp lu2t ngày 22 tháng 6 nám 
2015, 

Can c&Luçt Ngân sách n/ia nu'óv ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Nghj djnh so' 163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 näm 2016 cia 
ChInhphzquy djnh chi tilt thu hành mt so' diu cña Lut Ngân sách nhà nwóc, 

Xét Ta trInh sO' 24/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 nám 2020 cüa Uy ban 
nhán dan tinh Ninh BInh v vic ban hành Nghj quylt quy djnh m5t so' chInh 
sách áp dyng cho huyçn Hoa Lw, Báo cáo thdm tra cia Ban Kin/i tl - Ngdn 
sách; j kiln tháo luan  cia dgi bilu H5i ddng nhdn dan tin/i tgi k5 hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Ban hành mt s chInh sách áp dung cho huyn Hoa Lur 

1. Cp lai  30% s thu tin sir diing dt d trIch 1p Qu5 phát trin dt näm 
2020 ti'r ngun thu du giá quyn si:r diing dt thuê trã tin mt 1n cho câ th?yi 
gian thuê cüa các lô dt t?i  Ciim cong nghip dá m ngh Ninh Van cho Uy ban 
nhân dan huyn Hoa Lu d thanh toán dir an du tu xây drng Cong trInh ha thng 
k thu,t Cim cOng nghip dá m5 ngh Ninh Van, huyn Hoa Lu. 

2. Cp 'ai  15% s thu tin sir di1ng dt d trIch 1p Qu phát trin dt näm 
2020 tCr ngun thu du giá quyn sir ding dt trên dja bàn huyn Hoa Lu cho Uy 
ban nhân dan huyn Hoa Lu d thirc hin du tu các d'çr an: 

a) Dir an xây dirng ha tang k5 thut và cal tao,  nâng cp tuyn dithng true 
chInh tr cng lang ngh dn Cim cong nghip dá m ngh Ninh Van, huyn 
Hoa Lu. 
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b) Di,r an Cu ni Ciim cong nghip dá m ngh Ninh Van vói lang ngh 
thêu ren Ninh Hâi. 

c) Dir an xây dirng hoàn thin ci só ha tang Ciim cong nghip dá m ngh 
Ninh Van (giai doan I). 

d) Dr an du tu xây dung Cong trInh h tng k thut Ciim cong nghiêp 
dá m5 ngh Ninh Van, huyn Hoa Lu. 

Diu 2. T chü'c thirc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chi'rc thrc hin Nghj quy& nay. 

2. Thu&ng tWc  Hi dông nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 

tinh va dai biu  HOi  dng nhãn dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Nghj quyêt nay dâ duçic Hi dng nhân dan tinh Ninh BInh khóa XIV, kr 
hçp thir 18 thông qua ngày 27 tháng 5 näm 2020 và có hiu 1irc tir ngày 08 tháng 
6 näm 2020.!. 

Noinhiin: 
- Uy ban Thu?mgvii Quôc hOi,  ChInh phü; 
- Van phông: Quôc hQi, ChInh phü; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - B Tir phap; 
- Ban Thumg vii Tinh ñy; 
- Don dai biêu Quoc hOi  linh; 
- U HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Các Ban cüa I-IDND tinh; 
- Các di biêu BDND tinh khóa XIV; 
- Van phong: Tinh üy, BDND, UBND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doãn the cña tinh; 
- Ban Thuäng vii Huyn üy Hoa Lir; 
- U HDND, UBND, UBMUQVN huyn Hoa Lu; 
- Website Chfnh phil; 
- Cong báo tinh, Dài PT - TH tinh, Báo Ninh Binh; 
- Luu: VT, PhOng TH. 

CHU TECH 
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