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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/2021/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền  
bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 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 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 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) làm cơ sở 
xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo 
vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

“Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Tài chính: 

a) Xác định và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp đối 
với trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất sử dụng 
vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh 
phí thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; hướng dẫn việc quản lý, phân bổ và sử 
dụng nguồn thu theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 
xác nhận thông tin địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất 
và mục đích sử dụng đất) gửi đến người được nhà nước giao đất, cho thuê đất làm căn 
cứ để xác định số tiền phải nộp theo quy định tại khoản 3 Điều 1 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. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố: 

a) Xác định và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp đối 
với trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất sử 
dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước. 

b) Tổ chức thực hiện thống kê, lập báo cáo về tình hình kết quả thu, các nội 
dung khác có liên quan phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên của 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá 
tình hình và kết quả công tác thu. 

Điều 2. Bãi bỏ một số khoản tại Điều 1 của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ các khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

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; 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021. 

2. Các nội dung khác của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo 
vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không thay đổi./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 
 

Trần Văn Hiệp 
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