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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền 

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

 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 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; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 656/STC-QLGCS 

ngày 22 tháng 3 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo 

vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

 1. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 như sau:  

 “ 5. Kho bạc nhà nước căn cứ vào thông báo số tiền phải nộp của cơ quan tài 

chính các cấp, thực hiện hạch toán vào thu ngân sách cấp tỉnh.”  

 2.  Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 3 như sau: 

 “ c) Hướng dẫn thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước” 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban 

ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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