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quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7
năm 2019 của Chính phủ về 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; Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Bộ
Tài chính về việc 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;
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân
nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến
Tre (gọi chung là người sử dụng đất).
Điều 2. Mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
1. Mức thu
Mức thu tiền
bảo vệ, phát
=
triển đất
trồng lúa

Diện tích

x

Giá của loại đất trồng lúa

x

50%

Trong đó:
a) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất
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.
b) 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. Thời hạn nộp tiền
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan tài chính,
người sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo
thông báo. Trường hợp, quá thời hạn nộp theo thông báo của cơ quan tài chính,
người sử dụng đất phải nộp thêm tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo
quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 và thay
thế Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa
bàn tỉnh Bến Tre.

