
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hinh phuic 

S:  5P  /2019/QD-UBND Ninh BInh, ngày If tháng/Onám 2019 

QUYET JMNH 
Ban hành Quy dlnh  vic thu, np, quãn 1 và sfr diing 

tiên bão v, phát triên It trông lila trên JIa  bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can ct' Luát T chtc ChIn/i quyn d/a phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Can ctNghf dfnh so' 35/2015/ND-CT ngày 13 tháng 4 nãm 2015 cia Chinh 
phi ye quán lj, th dyng dt trng ha; 

Can ct Nghf d/nh sO' 62/2019/ND-CF ngày 11 tháng 7 näm 2019 cfta ChInh 
phi tha dOi, bó sung mt sO diéu Nghj d/nh sO 35/2015/ND-CF ngày 13 tháng 4 
nàm 2015 c?a Chinh phi ye quán lj, st'r dyng dat trOng lia; 

Can ct Thong tu' sO' 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 nám 2016 cza B5 
tru'àng Bó Tài chinh hzthng dan thtc hiçn mç5t sO diêu cla Nghj djnh 
so 35/2015/ND-CF ngày 13 tháng 4 nám 2015 cta Chinh phi ye quán lj sz'c dyng 
dat trOng ha, 

Can ct' Nghj quyé't sO' 15/2016/NQ-HDND ngày 04 tháng 8 nám 2016 cza 
Hi dOng nhân dan tinh Ninh Blnh ye vic Quy dinh mz'c thu tién báo ye, phát triên 
dat chuyên trOng ha trén dia bàn tinh Ninh BInh, 

Can ci'' Nghj quyê't sO' 27/2016/NQ-HDND ngày 21 tháng 10 näm 2016 cta 
Hc7i dOng nhán dan tinh Ninh BInh ve vic tha dO'i mt sO' nç5i dung Ngh/ quyêt sO 
15/2016/NQ-HDND ngày 04/8/2016 cia H5i dtng nhdn dan tinh Ninh Blnh ye 
vic Quy djnh mt'c thu tiên báo ye, phát triên dat chuyên trOng lza trên dja bàn 
tinh Ninh Binh, 

Theo de nghf cza Giám dO'c Sà Tài chinh tqi Ta trInh sO' 88/TTr-STC ngày 
12 tháng 9 nám 2019. 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay quy djnh vic thu, np, quán 1 và 
s1r diing tiên bào v, phát triên dat trông lüa trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiu lire thi hành 
1. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày 25/10/2019. 
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TM. U'c-  BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Ng9c Thch 

2. Bäi bô Van bàn s 1 8/UBND-VP5 ngày 11/01/2017 cüa UBND tinh ye 
vic triên khai thirc hin vic thu, np, quàn 12  và sà ding tiên de bão v, phát triên 
dat trông lüa trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 3. Trách nhiêm thi hành 

Chánh Van phông Üy ban nhân dan tinh, Thu truó!ng các s, ban, ngành cüa 
tinh, Chu tjch Uy ban nhân dan các huyên, thành pM và các t chüc, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay  ./..t 

Noinhân: 
- Nhu diu 3; 
- Bô Tài chInh; 
- B Nong nghip và Phát triên nông thôn; 
- B Tu pháp (Cic Kiêrn tra van ban); 
- ThuOng trirc Tinh i:iy; 
- Thu'Ong trijc HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh NB; 
- UBMTTQVN tinh NB; 
- CIiCi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Website ChInh phii; 
- Cong báo tinh NB; 
- Luu: VT, VP5,3; 

TrH 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tr do - Hinh phItc 

QUY DNH 

Vic thu, np, quãn I và sü diing tiên bão v, 
phát triên Iãt trông lIla trên dja bàn tinh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyêt dlnh  so 31  /2019/QD-UBND ngày /(/fO 

/2 019 cza UBND tinh Ninh BInh) 

Chu'o'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 
Quy djnh nay quy djnh vic thu, np, quân 1 và sir diing tin bào v, phát 

triên dat trông liia trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Dôi ttrçrng áp ding 
1. Ca quan, t chüc, h gia dinh, cá nhân trong nu'cc và t chirc, Ca nhân 

nucc ngoài du'c'c nba ntrc giao dat, cho thuê dat là dat chuyên trông 1iia nuOc dê si:r 
diing vào miic dIch phi nông nghip trên dja bàn tinh Ninh BInh (sau day gi tat là 
ngu?ñ ducic nhà nrnc giao dat, cho thuê dat). 

2. Ca quan, t chirc, Ca nhân có lien quan dn vic thu, np, quàn l và sir 
diing tiên bào v, phát triên dat trông lüa. 

Chuong II 

THU, NOP, QUAN LY VA St DUNG  TIEN BAO v, 

PHAT TRIEN DAT TRONG LUA 

Diu 3. Müc thu, thôi hin nôp tiên bão v, phát triên dat trông lIla 
1. Mirc thu tin bào v, phát trin dt trng 1iia bang 50% so tiên thrqc xác djnh 

theo din tIch dat chuyên trông lIla nuóc duc ca quan có thâm quyên quyêt djnh thu 
hôi dat, giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên mvc  dIch sang dat phi nông nghip 
nhân véd giá cIla loai dat trông lIla tInh theo Bang giá dat do Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInb ban hành tai  thi diem chuyên ml:lc dIch sir dmg dat. 

2. Thai han np tin bâo v, phát trin dt trng lIla: Trong thô'i han  30 ngây kê 
tIl ngày Ca quan tài chInh dja phuang (Si Tài chInlifPhOng Tài chInh - Kë hotch các 
huyn, thânh phô) k ban hành van bàn thông báo so tiên báo v, phát trién dat trông 
lIla, ngi.rô'i ducic nhà nuIlc giao dat, cho thuê dat có trách nhim np dIl so tiên báo v, 
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phát trin dt trng lüa nêu trên vào ngân sách cp tinh tai  Kho  bac  nhà nuó'c theo Tài 
khoãn: 7111; Chu'ang: là chuung cüa dan vj np tiên nêu có; Tiu mi1c: 4914. 

Diu 4. Quãn 1, sil diing tin bão v, phát trin dt trl)ng lila 
S tin báo v, phát trin dt trng lila thu duçic và ngun kinh phi duçyc h 

trçY theo quy djnh tai  Khoân 2 Diêu 7 Nghj djnh so 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 
cüa ChInh phü duçic sil dçtng dé bâo v và phát triên dat trông lila; các ni dung chi 
thuc hiên theo khoàn 4 Diêu 1 Nghj dinh so 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cüa 
ChInh phü. 

Chtrng III 

TRACH NHIM CUA CAC C QUAN, TO CH1C CO LIEN QUAN 

Diêu 5. Trách nhim cüa ngffô'i dtrqc nhà nu*c giao dat, cho thuê dat dê 
sir diing vào m1ic dIch phi nông nghip tir dat chuyên trông Lila ntr&c 

1. Thc hiên dung quy djnh v thu tyc np tin bào v, phát triên dat trông lüa 
tai Khoãn 3 Diêu 1 Nghj djnh so 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phü, 
np day dü, dng han so tiên bão v, phát triên dat trông lüa phái np vào ngân sách 
cap tinh theo quy djnh và np them tiên chm np dôi vi so tiên chua np qua thôi 
han np theo quy djnh cüa pháp lut ye quán 1,2 thuê. 

2. Thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai và các quy djnh ye 
trách nhim ca nguô'i sir ditng dat trông lüa khi chuyên dôi mc dIch sir diing dat 
trông lila tai  khoàn 6 Diêu 6 Nghj djnh so 35/2015/ND-CP ngày 13/4/20 15 cüa ChInh 
phü. 

Diu 6. Trách nhim cüa Sr Tài nguyen và Môi tru*ng, Phông Tài 
nguyen và Môi tru*ng các huyn, thành phô 

1. Si Tài nguyen và Môi tnr&ng 

a) Trên co si hrn5'ng dn cüa B Tài nguyen và Môi tnrYng, t chirc hung dn 
UBND các huyn, thành phô xác djnh din tIch, ranh gii dat trông la, 1p bàn do dat 
trông la theo quy djnh. 

b) Xác djnh din tIch dt chuyên trng lüa nrnc phái np tin bão v, phát trin 
dat trông lüa theo quy dnh ti Khoân 3 Diêu 1 Ngh djnh so 62/2019/ND-CP ngày 
11/7/20 19 cüa ChInh phü (dOi vi ho so' cila các co quan, to chirc). 

c) Chü trI, phi hçp vi S Nông nghip và Phát trin nOng thôn và các don vj 
có lien quan kiêm tra vic quân l và sir dng dat trOng lüa trén da bàn tinh, tOng 
hçip tInh hInh quán l và sir dçing dat trông lüa trên dja bàn tinh gin ye UBND tinh 
trrnc ngày 20 tháng l2hãng näm de báo cáo B Tài nguyen và Môi trumg, Bô 
Nông nghip và Phát triên nông thôn theo quy dnh. 

d) Hng nàm, chia sé thông tin, co' s dü lieu diu tra co bàn v dt nOng 
nghip và co' sO' dQ lieu thông ké, kiêm kê dat nông nghip vO'i SO' Nông nghip vâ 
Phát trien nOng thôn. 

2. Phông Tài nguyen và MOi truO'ng các huyn, thành ph 
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a) Xác djnh din tIch dt chuyên trng lüa nithc phãi np tin bão v phát triên 
dat trông lüa theo quy djnh tai  Khoân 3 Diêu 1 Nghj djnh so 62/2019/ND-CP ngày 
11/7/20 19 cüa ChInh phü (dôi vi ho so cüa các h gia dInh, cá nhân). 

b) Tng hop, tham mu'u cho UBND cp huyn báo cáo tInh hInh quán 1 và sir 
diing dat trông hia trên dja bàn g11i ye Si Tài nguyen và Môi triiô'ng, S Nông nghip 
va Phát triên nông thôn tnrOc ngày 15 tháng 12 hang nãm dé báo cáo UBND tinh theo 
quy djnh. 

Diêu 7. Trách nhim cüa S& Tài chInh, Phông Tài chInh - Kê hoich các 
huyn, thành phô 

1. Xác djnh s tin phái np theo quy djnh d& vOi din tIch dAt chuyên trng 
lüa nuOc phãi np và thông báo cho ngu?i duçic nhà nuâc giao dat, cho thuê dat 
theo quy djnh ti Khoán 3 Diêu 1 Nghj djnh so 62/20191ND-CP ngày 11/7/2019 
cüa ChInh phü. Riêng doi vi Phông Tài chInh - Ké hoch các huyn, thành phô 
mâu thông báo vn diing theo mu ti Phit hc VI ban hành kern theo Nghj djnh sO 
62/2019/ND-CP ngày 11/7/20 19 cüa ChInh phü (S& Tài chInh giái quyêt ho so cüa 
cáC co quan, tO chrc; Phông Tài chInh - Kê hoch các huyn, thành phô giái quyêt 
hO so cüa CáC h gia dInh, cá nhân). 

2. Phi hop vi Kho bac  nhà flU(YC Va cáC co quan, don vj có lien quan theo 
dOi, bach toán sO tiên báo v, phát triên dat trông liia phái np, dã np, con phái 
np, dung thai hn, không ding thai han; tnrng hop chua np dü thrc hin dOn 
dôc và có báo cáo tham misu cho Uy ban nhân dan Cung cap cO bin pháp giâi 
quyêt kjp thii; 

3. Si Tài chInh chü tn phi hop vâi S NOng nghip và Phát trin nOng thOn 
Va cac Co quan, don vi có lien quan tham muu cho UBND tinh phân bô, quãn 1, sir 
dung nguOn kinh phi báo v, phát trien dat trông lña theo dung quy djnh. 

Diu 8. Trách nhim cüa S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 
1. Hang näm ttng hop, báo cáo UBND tinh kt qua khai hoang, phiic boa, cai 

to dat và bO sung din tIch dat trOng lüa ntrc bj mat do chuyên mvc  dich sir dng; 

2. Chü tn phi hop vói CáC co quan, don vj có lien quan tham mini cho UBNI) 
tinh xác dinb các 1oii cay trOng hang näm, cay lâu närn hoc 1oti thOy san phü hop cho 
chuyên dôi co Câu cay trOng tren dat trông liia ti dja phuong theo quy djnh; xây dimg 
k hoach và to chOc thiic hin chuyen dOi co cau cay trông trên dat trOng lüa. 

3. Chü trI phi hop vi CáC co quan, don vi có lien quan, hang näm truóc 
ngày 20 tháng 12 tOng hop tham muu cho UBND tinh báo cáo Bo Nông nghip và 
Phát trin nOng thôn ket qua chuyen dOi co cau cay trông trên dat trông lüa cüa tinh 
theo mu tai Phu luc VII ban hânh kern theo Nghj djnh sO 62/201 9IND-CP ngày 
11/7/2019 cOa Chinh phü. 

4. Phi hop vñ So Tài chinh tham mini cho UBNT) tinh quãn 1, sO ding 
nguOn kinh phi bâo v, phát triên dat trOng lOa theo dñng quy djnh. 

Diu 9. Trách nhiêm cüa Kho bc Nhà nuóc tinli, Kho b,c nhà ntr&c các 
huyn, thành phô 
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1. Hithng dn ngui duçc nba nithc giao dt, cho thuê dAt np tin bào v, 
phát triên dat trông lüa theo thông báo cüa co quan Tài chInh. 

2. Truyn nhn thông,tin thu nôp tin báo v, phát triên dat trng lüa cüa 
ngui dugc nhà nithc giao dat, ,cho thuê dat cho co quan Tài chInh dja phuong (Si 
Tài chInh/Phông Tài chInh - Kê hoch các huyn, thành phô) khi có phát sinh theo 
dung quy djnh cüa B Tài chInh. 

Diu 10. Trách nhim ella Uy ban nhãn dan các huyn, thành phô 
1. Chi dao  Phông Tài nguyen và Môi trung, Phông Tài chInh - K hoch và 

CC co quan, don vj có lien quan thirc hin các nhim vi di.rçc giao tti Quy djnh 
nay; 

2. Chü trI phM hçp vOi các don vj có lien quan xác djnh din tIch, ranh gii dAt 
trông 1ia ngoài thrc dja, 1p bàn do dat trông lüa theo quy dnh. 

3. Hang näm, truâc ngày 15 tháng 12, thng hcip báo cáo Sâ Tài nguyen và 
Môi triiô'ng, S Nông nghip và Phát triên nông thôn ye tInh hInh quân 1 và sr 
dung dat trông lilia trên da bàn huyn, thành phô; 

4. Lp và ban hành k hoich chuyn di co CâU Cay trông trên dAt trng hia 
cña cap huyn trén co sâ kê hoch chuyên dOi cUa tinh; 

5. Hu'ng dAn, kim tra, giám sat vic thirc hin chuyen di Co CâU cay trông 
trên dat trông lüa ti dja bàn huyn, thành phô; 

6. Djnh k' tmc ngày 15 tháng 12 hang näm, tng hçp kt qua chuyen dM co 
câu cay trông trên dat trông liia cüa huyn, thành phô theo mâu ti Phi liic VII ban 
hànhkèm theo Ngh djnh so 62/20191ND-CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phü, báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh (qua Sâ Nông nghip va Phát triên nông thôn). 

7. Báo CáO tInh hInh quán 1, sir dung dAt trng lüa ti dja phuong; tong hçp 
báo cáo kêt qua khai hoang, phiic hóa, cái to dat và bô sung din tich dat trông lüa 
bj mat do chuyên mic dIch sir diing trên dja bàn cho Si Nông nghip và Phát triên 
nông thôn dê tong hgp, báo cáo UBND tinh. 

8. Phi hçp vi S Tài chInh tham muu cho UBND tinh quãn 1, sir diing 
nguôn kinh phi bâo v, phát triên dat trông lua trén dja bàn theo dung quy dnh. 

9. T chuc cong khai và quán l chat chë quy hocb, k hoch sir diing dAt 
trông lüa cüa dja phuong dâ dugc xét duyt theo dung quy djnh. 

10. Chi dao,  hung dAn TiJy ban nhan dan cp xà và các Co quan, don vj có 
lien quan thrc hin các nhim v theo quy djnh ti khoàn 2, khoán 10 Diêu 1 Nghj 
djnh so 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phU. 

Chu'ong IV 

TO CHC THIYC HIIN 

Diu 11. To chllc thuc hiên 

Sâ Tài chInh chü trI, phi h9'p vi các co quan, don v có lien quan th chuc 
trien khai th.rc hin Quy djnh nay. 
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Diu 12. Quy djnh chuyn tiêp 

1. NhUng truô'ng hcip chua np tin báo v, phát trin dt trng lüa trithc khi 
Nghj djnh so 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cia ChInh phU có hiu lirc thl vic 
thu, np tiên bâo v, phát triên dat trông 1ia th?c hin theo Van bàn so 1 8/LTBND-
VP5 ngày 11/01/2017 cüa UBNID tinh và giao Ciic Thuê tinh chü trI phôi hçp vol 
các ca quan, dan vj có lien quan tO chirc thu np vào ngân sách nhà nuOc theo dung 
quy djnh. 

2. Trách nhim cüa các ca quan, t chOc có lien quan ti Chuang III Quy djnh 
nay duçc thirc hin tr ngày Nghj djnh sO 62/2019/ND-CP ngày 11/7/20 19 cüa 
ChInh phü có hiu lirc. 

Diu 13. Sü'a dôi, b sung Quy djnh 
Trong qua trmnh t chi2rc thixc hin, nu có khó khän, vithng mac, d nghj các 

tO chirc, cá nhân phãn ánh bang van bàn ye SO Tài chInh de báo cáo UBND tinh 
sua dOi, bô sung Quy dnh cho phü hgp./.% 

TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Ng9c Thch 
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