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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 

 

Số: 105/2017/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

 Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2017 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển  
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

_____________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TƯ     

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

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 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; 

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 06/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến 
thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển 
từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên; cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước vào mục 
đích phi nông nghiệp. 

b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử 
dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

2. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

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 (%) xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: 50%.  
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b) 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 (m2). 

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. 

Điều 2. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ theo 
qui định của luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ 
họp thứ Tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 8 năm 2017.  

  CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

 

 Đỗ Xuân Tuyên 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


