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Bắc Kạn, ngày 21 tháng 10  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định 

nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh 
____________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ 

Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

khi chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định mức thu và thời hạn xác định 

nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên 

trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm 

theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

như sau: 

“Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến việc thu, nộp khoản 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

1. Các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất khi chuyển đổi 

từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp: 

a) Thực hiện thủ tục về nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, 

2, 3 Điều 5a Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa (bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-

CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ).  

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tài chính ký ban 

hành thông báo số tiền phải nộp; người được nhà nước giao đất, cho thuê đất có 

trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo 

quy định. Quá thời hạn trên, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải 

nộp thêm tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của Pháp luật về 

quản lý thuế. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ phát 

triển đất trồng lúa gửi đến người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất làm căn cứ 

để xác định số tiền phải nộp đối với diện tích đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

b) Hằng quý (chậm nhất sau 05 ngày của tháng đầu quý sau) Sở Tài nguyên 

và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách, số tiền bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa của các cơ quan, tổ chức đã nộp trên cơ sở giấy nộp tiền kèm theo hồ sơ 

xin chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp 

thuộc cấp tỉnh quản lý, gửi Sở Tài chính để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu khoản tiền 

đã thu vào ngân sách nhà nước. 



c) Phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các cơ quan, tổ chức  xin chuyển mục 

đích mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp nộp 

tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

3. Sở Tài chính:  

a) Xác định số tiền phải nộp theo quy định đối với diện tích đất chuyên trồng 

lúa nước phải nộp được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và thông báo cho 

người được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định. 

b) Hằng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

đơn vị liên quan, căn cứ kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng 

vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, dự kiến nguồn thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. 

c) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để theo dõi việc thu, hạch toán, quản 

lý khoản thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của các cơ quan, tổ chức theo 

quy định. 

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất 

chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp nộp tiền bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa đã được Sở Tài chính thông báo xác định số tiền phải nộp nhưng chưa 

thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ, nội dung chi từ nguồn thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa do cấp tỉnh quản lý để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định tại Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.  

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các địa 

phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, tổng hợp kết quả 

thực hiện hàng năm của các địa phương, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 



5. Kho bạc Nhà nước: 

a) Căn cứ vào thông báo xác định số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

phải nộp của cơ quan Tài chính có trách nhiệm thu và thực hiện hoạch toán số tiền 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào khoản thu ngân sách cấp tỉnh, tài khoản 

số 7111, mục thu khác tiểu mục 4914. Đồng thời, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định. 

b) Cung cấp chứng từ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho cơ quan tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa 

nước theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Xác nhận diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa gửi đến người được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất làm căn cứ để xác định số tiền phải nộp đối với 

diện tích đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Hằng quý (chậm nhất sau 05 

ngày của tháng đầu quý sau) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng 

hợp danh sách, số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các hộ gia đình, cá 

nhân đã nộp trên cơ sở giấy nộp tiền kèm theo hồ sơ xin chuyển  mục đích sử dụng 

đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp thuộc cấp huyện quản lý, gửi  

Phòng Tài chính - Kế hoạch để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu khoản tiền đã thu vào 

ngân sách nhà nước. 

b) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định số tiền phải nộp theo quy 

định đối với diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp được Phòng Tài nguyên 

và Môi trường xác nhận và thông báo cho người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất theo quy định. 

c) Quyết định giao đất; thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người được nhà nước giao đất, cho thuê đất 

đã nộp tiền sử dụng, bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định. 



d) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất 

các nhiệm vụ, nội dung chi từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do cấp 

huyện quản lý để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương và quy định tại khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 

ngày 11/7/2019 của Chính phủ. 

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông báo công khai, 

niêm yết giá đất của loại đất chuyên trồng lúa nước của các xã, phường, thị trấn do 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để 

phục vụ cho việc xác định tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục 

đích sử dụng đất.”  

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 3, Điều 4 Quy định mức thu và thời hạn 

xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban 

hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản 

ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định./     
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