
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH            

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

 

Số:          /QĐ-TTBVTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 02 năm 2022 

         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí trong lĩnh vực  

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV NINH BÌNH 

 

 Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy;  

Căn cứ Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về 

việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 

09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về 

việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm 

dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp;   

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh 

Bình, về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-SNN ngày 26/5/2016 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Thanh tra. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Xác định tổng số tiền thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật tháng 01/2022 của Chi cục là 1.300.000 đồng (Bằng chữ: Một 

triệu ba  trăm nghìn đồng). 

 Trong đó:  

- Số tiền thuế 340.000 đồng  (Ba trăm bốn mươi nghìn đồng) trích nộp từ tài 

khoản 3511.0.1077054 của Chi cục vào tài khoản 7111 của Chi cục thuế thành phố 

Ninh Bình tại KBNN tỉnh Ninh Bình. 

 - Số tiền còn lại là 960.000 đồng (Chín trăm sáu mươi nghìn đồng) bổ 

sung vào nguồn phí chi các hoạt động của cơ quan phục vụ công tác thu phí, lệ 

phí vào tài khoản 3712.2.1077054 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Ninh Bình tại KBNN tỉnh Ninh Bình. 

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo) 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3: Trưởng phòng Hành chính - Thanh tra và các phòng, trạm liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.      

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

  NTTH 

 

      CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                                   

                         Vũ Khắc Hiếu 
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Phụ biểu: 

 

STT Nội dung 

Tỷ lệ 

trích 

nộp 

Số tiền 

Trong đó 
Ghi 

chú 
Nộp NS Số để lại 

1 

Phí thẩm định Cấp GCN 

ĐĐK buôn bán thuốc 

BVTV 

30% 800.000 240.000 560.000  

2 
Phí thẩm định cấp GCN 

ĐĐK buôn bán phân bón 
20% 500.000 100.000 400.000  

 Tổng cộng  1.300.000 340.000                                                                                                                                                        960.000  
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