
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng     năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 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 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 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 

trưởng 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 59/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định thu 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

1. Bãi bỏ khoản 4. 

2. Chuyển khoản 5 thành khoản 4 và sửa đổi, bổ sung như sau: 
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“4. Trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Tài 

chính trong việc xác định và tổ chức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.   

a) Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp cơ quan, tổ chức 

được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 

sang mục đích phi nông nghiệp), phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, 

thành phố (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố cho phép chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục 

đích phi nông nghiệp) xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền 

bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 5a Nghị định số 

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

b) Sở Tài chính (đối với trường hợp cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi 

nông nghiệp), phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố (đối với trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho phép chuyển 

từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp) xác định số tiền 

nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất trồng lúa phải nộp theo 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 5a Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ 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)”.  

3. Chuyển khoản 6 thành khoản 5 và sửa đổi, bổ sung như sau: 

“5. Kiểm tra việc nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước khi thực 

hiện thủ tục bàn giao đất thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

a) Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp cơ quan, tổ chức 

được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 

sang mục đích phi nông nghiệp), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho 

phép chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp) 

có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, kết quả tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định trước khi thực hiện thủ tục bàn giao đất 

thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp tổ chức, cá 

nhân chưa nộp đủ tiền vào ngân sách tỉnh thì yêu cầu người sử dụng đất nộp tiền 

trước khi thực hiện thủ tục bàn giao đất thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định. 

b) Cơ quan Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện: Căn cứ thông báo nộp tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa của Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, 
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thành phố và bản kê khai nộp tiền của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất; thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách cấp tỉnh theo quy định”. 

4. Chuyển khoản 7 thành khoản 6 và sửa đổi, bổ sung như sau: 

“6. Chế độ quản lý, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 

Toàn bộ số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp vào ngân sách cấp 

tỉnh và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015; Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, 

Điều 4 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 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) và Điều 4 Thông tư 

số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng 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”.    

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng quy định.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPQPL); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh; Cổng 

TTĐT tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Chi cục Văn thư -Lưu trữ tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH-NTS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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