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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

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

Căn cứ 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;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CPngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa;  

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ;  

Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

và tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 3358/VPUBND-KTN ngày 05/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 

16/12/2016 Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình; 

Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết 

định của ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


Để đảm bảo đúng theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở 

Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định nêu trên.  

(Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của ban nhân dân tỉnh gửi kèm 

trên hệ thống Văn phòng điện tử và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Hòa Bình và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính). 

Ý kiến tham gia ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 20/6/2022. Để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo xin ý kiến thẩm định 

của Sở Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành theo thẩm 

quyền. 

 Đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                           

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tin); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Tin học Thống kê (để đăng tin); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT, (G). 

KT. GIÁM ĐỐC 
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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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 việc 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 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng8 năm 2016 của về 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn  tỉnh Hòa Bình và quyết định 

tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

1. Phạm vi điều chỉnh. 

Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển 

đổi từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng. 

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức nước 

ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa để sử dụng 

vào mục đích phi nông nghiệp. 

DỰ THẢO 



b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và 

sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

Điều 2. Quy định mức thu tiền và hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa 

1. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = Tỷ lệ phần trăm (%) (x) 

diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa. 

Trong đó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) bằng 50%. 

b) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển 

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

cơ quan có thẩm quyền. 

c) Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại 

thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2. 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 có trách nhiệm kê khai số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa phải nộp tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất gửi cơ quan tài chính. 

Cơ quan tài chính căn cứ bản kê khai của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất xác định và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải 

nộp, cụ thể: 

a) Sở Tài chính xác định và thông báo số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng 

lúa phải nộp đối với trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất 

phi nông nghiệp; 

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố xác định và thông báo 

số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa phải nộp đối với các trường hợp do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

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

3. Thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm nộp đủ số tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa theo thông báo của cơ quan tài chính vào ngân sách tỉnh tại 

Kho bạc Nhà nước nơi thực hiện dự án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành 

thông báo. Trường hợp quá thời hạn nộp người được nhà nước giao đất, cho thuê 

đất sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Khoản tiền thu được theo quy định tại Điều 2 được nộp vào ngân sách nhà 

nước như sau: 

a) Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp vào ngân sách cấp tỉnh: Tài 

khoản 7111; Tiểu mục: 4914. 



b) Tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nộp 

vào ngân sách cấp tỉnh: Tài khoản 7111; Tiểu mục: 4947. 

Điều 3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

1. Số tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Quy định này và kinh phí được 

hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được sử dụng để thực 

hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương theo nội 

dung chi quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT- 

BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng 

đất trồng lúa. 

2. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 

21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa 

và quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thanh phố và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên 

trồng lúa nước. 

1. Sở Tài chính. 

a) Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải 

nộp, xác định số tiền và ban hành thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa; theo dõi, hạch toán số tiền phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, đúng thời hạn, 

không đúng thời hạn; trường hợp chưa nộp đủ thực hiện đôn đốc và báo cáo tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời. 

b) Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ vào kế hoạch chuyển đất 

chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố, hàng năm dự kiến khoản 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 quyết định. 

c) Hướng dẫn và tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp 

vào ngân sách tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường. 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp cơ quan tổ chức 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), hướng dẫn 

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

được nhà nước giao đất, cho thuê đất) ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trong quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích 



phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp số tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa theo quy định; trường hợp giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng đất ghi cụ thể số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong quyết định giao đất 

để thực hiện. 

b) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh;  

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, 

có văn bản xác định vị trí, diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định, gửi Sở Tài chính trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi đất. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Hàng năm chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu điều tra 

cơ bản về đất nông nghiệp và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

d) Căn cứ bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa nước của người được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 

định cơ ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao), thực hiện hướng dẫn và xác nhận rõ diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để làm căn cứ xác định 

số tiền phải nộp theo quy định. 

3. Kho bạc Nhà nước. 

a) Hướng dẫn người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo thông báo của Cơ quan 

Tài chính vào ngân sách nhà nước tỉnh theo quy định. 

b) Trao đổi thông tin nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của 

các tổ chức, cá nhân với Cơ quan tài chính địa phương để kịp thời báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 

c) 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. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh xác định loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc thủy sản 

phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại địa phương theo quy định. 

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại địa phương. Hàng 

năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của tỉnh theo quy 

định. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể vị trí, diện tích 

đất trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định, gửi 

Sở Tài chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất. 



d) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài 

chính để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định. 

5. Cục Thuế tỉnh 

a) Phối hợp cùng Sở Tài chính xác định số tiền tiền chậm nộp theo quy định 

của pháp luật về quản lý thuế đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao. 

b) Chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 

huyện xác định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

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

a) Tổ chức công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trồng lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất 

trồng lúa, hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ 

diện tích, chỉ giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trồng lúa đã được phê duyệt. 

c) Kiểm tra việc thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trước khi giao 

đất ngoài thực địa. 

d) Lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của 

cấp huyện, trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp kết quả 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể vị trí, diện tích 

đất chuyên chuyên trồng lúa phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của hộ 

gia đình, cá nhân theo quy định. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang sử dụng vào mục 

đích phi nông nghiệp trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 

đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; nêu rõ 

trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp số tiền 

bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định; Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và 

Môi trường kê khai, xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa; Tổng hợp kết quả, 

tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 



e) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ kê khai của hộ gia đình cá 

nhân sử dụng đất để xác định và thông báo khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa vào ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

f) Thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong trường hợp đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

7. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp xã 

trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi cấp huyện theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm 

theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức lấy ý kiến của hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan trong việc xác định vùng chuyển đổi; thông báo công 

khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã vào quý IV của năm trước trong thời hạn 60 ngày. 

b) Tiếp nhận, xử lý Bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa. 

c) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện.”  

8. 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: Thực hiện kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền bảo 

vệ, phát triển đất lúa vào Kho bạc Nhà nước theo Quyết định này và các quy định 

pháp luật hiện hành có liên quan.  

9. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thành phố có trách nhiệm xác định diện tích đất trồng lúa phải chuyển đổi 

cùa các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước được nhà nước 

giao đất, cho thuê đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tại tờ trình chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất và giao đất. Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa là điều kiện bắt buộc trước khi thực hiện thủ tục giao đất, ký hợp 

đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……… 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 

16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về quy định mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

3. Đối với các trường hợp đã có thông báo nộp tiền bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện nộp tiền theo 

nội dung đã Thông báo. 

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. 



5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

 
 Nơi nhận:  

- Như Điều 5; 

- Bộ Tài chính; Bộ TNMT (báo cáo) 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMT tổ quốc và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Báo HB, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm tin học- 

Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Chánh VP, Phó chánh VP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên khối NCTH; 

- Lưu: VT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /TTr-STC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày         tháng      năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CPngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa;  

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ;  

Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

và tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 3358/VPUBND-KTN ngày 05/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 

16/12/2016 Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình; 

 Trên cơ sở Công văn số 729/STP-XDKT&DTTHPL ngày 05/5/2022 của Sở 

Tư pháp về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2016 quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình. 

Sở Tài chính xây dựng dự thảo “Quyết định Quy định mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành cụ thể như sau: 

I. Sự cần thiết phải ban hành Quyết định 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


Thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị quyết số 

18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và tỷ lệ điều tiết khoản thu 

tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định 

số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.  

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay một số văn bản là cơ sở cho việc ban hành 

đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ, đồng thời cần 

quy định một số nội dung đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh, cụ thể: quy định 

thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để các cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân thực hiện (quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-

BTC ngày 21/01/2016). Tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quy 

định quản lý, phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa và theo Kết luận của kiểm toán nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán ngày 

14/01/2022. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định 

số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 là cần thiết.  

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng quyết định 

1. Mục đích: Làm căn cứ cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực 

hiện việc nộp, thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi 

và theo đúng quy định. 

2. Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay 

thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc quy định mức thu 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo phù hợp 

với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

 Sở Tài chính căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

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

13/4/2015 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, ý 

kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý để thực hiện soạn thảo dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-

UBND ngày 16/12/2019 về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

liên quan; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến 

rộng rãi của các đối tượng chịu tác động.  

 Trên cơ sở ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử và ý kiến góp ý bằng 

văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn 

thiện dự thảo Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính tiếp thu, giải 

trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành đảm bảo 

việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng trình tự thủ tục theo quy 

định của pháp luật. 

  



III. Quá trình xây dựng dự thảo 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 3358/VPUBND-KTN ngày 05/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 

16/12/2016 Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình; 

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính đã xây 

dựng dự thảo Quyết định, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan, thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến các đối 

tượng chịu tác động; đồng thời xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, tiếp thu ý 

kiến thẩm định, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Đảm bảo khi ban hành, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

IV. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

 1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định về mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 2. Đối tượng áp dụng:  

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức nước 

ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa để sử dụng 

vào mục đích phi nông nghiệp. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và 

sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

V. Nội dung chính của Quyết định: 

 Quyết định được chia thành 5 Điều. 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

- Điều 2: Quy định về mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa; 

- Điều 3: Quy định về Quản lý, sử dụng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa; 

- Điều 4: Trách nhiệm thi hành; 

- Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

VI. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình. 

Trên đây là Tờ trình về việc “Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét ban hành theo theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- Phòng QLG&CS;    

- Lưu: VT (G). 
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