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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất 

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

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

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 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bột 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; 

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

23/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình 

số 20/TTr-TCKH ngày 16/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn đối với 

ông Chu Văn Hòa, địa chỉ thường trú tại thôn Xóm Mới, xã Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là 6.750.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, bẩy trăm năm 

mươi nghìn đồng chẵn), cụ thể: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Giá đất trồng lúa: 60.000 đồng/m2 (vị trí 1, thuộc các xã, thị trấn nhóm I 

– xã Chi Lăng); 

- Số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp là: 50% x (225,0 m2 x 

60.000 đồng/m2) = 6.750.000 đồng. 

Điều 2. Chi Cục thuế khu vực I có trách nhiệm thông báo đến ông Chu Văn 

Hòa số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước 

sang sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn phải nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định.  

Ông Chu Văn Hòa có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục 

đích đất ở tại nông thôn trên vào Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước 

huyện Chi Lăng và thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5, Quyết định số 

48/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy 

định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên 

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

Lạng Sơn. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước huyện, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực I, ông Chu Văn Hòa và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (MVT, 05b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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