
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ỷỹ 5" /QĐ-UBND Cà Mau, ngày /10 tháng 5 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đâu dòng, rừng giông 
trên đia bàn tỉnh Cà Mau 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

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

Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) về Phí bình tuyển, 
công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1Ể Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngàỵ 
27/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất 
thường) về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau {kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với các 
đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên khi có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- TT HĐND tỉnh; 
- PVP UBND tinh (Q); 
- TTCB-TH, CTTĐT tỉnh; 
- PNN-TN, TH (Ch); 
-Lưu: VT. Tr40/3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

TỊCH 

Lễ Văn Sử 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH CẢ MAU Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: ỠỶÍ2017/NQ-HĐND Cà Mau, ngàyXhhảng 4 năm 2017 

NGHỊ QUYẾT 
về Phí bình tuyển* công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA (BẤT THƯỜNG) 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật phỉ và lệ phỉ ngày 25 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số ỉ20/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 20ỉ 6 của Chính 

phủ quy định chi tiấ và hướng dẫn thi hành một sổ điầi của Luật Phí và ỉệphỉ; 
Căn cứ Thông tư số 250/20ỉ 6/TT-BTC ngày ỉ ỉ tháng II rtăm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm qựyền quyết định của 
Hội đồng nhăn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình sổ 82/TTr-UBND ngày 13 thảng 4 năm 2017 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau Dự thảo Nghị quyết về Phỉ bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu 
dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra sổ 26/BC-HĐND, 
ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tĩnh; ỷ kiến thảo 
luận của đại biẩi Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Pham vỉ điều chỉnh • . 
Nghị quyết này quy định tổ chức thu, đối tượng nộp, mức thu, quản lý và sử 

dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau. 

Điều 2ệ Đối tưựng áp dụng 
1. Tổ chức thu 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Đối tượng nộp 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnhằ 
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Điều 3. Mức thu 
a) Công nhận cây mẹ (cây trội), mức thu 450Ế000 đồng/lcây (bốn trăm năm 

mươi ngàn đồng); 
b) Công nhận vườn cây đầu dòng, mức thu 1Ế000.000 đồng/1 giống (một triệu 

đồng); 
c) Công nhận rừng giống, mức thu 2.750Ế000 đồng/1 rừng giống (hai triệu bảy 

trăm năm mươi ngàn đồng)ẽ 

Điều 4. Quản lý và sử dụng 
1. Tổ chức thu phí được trích 80% số tiền phí thu được để chi cho các hoat 

động bình tuyên, công nhận và nộp 20 % vào ngân sách nhà nước. 
2. Tổ chức thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản ỉý, sừ dụng, quyết toán và 

công khai tài chính theo quy định hiện hành. 
Điều 5. Tỗ chức thực hiện 
1. ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp 
thứ Ba (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01 thảng 6 năm 2017./. 

Noi nhện: 
-UBTV Quốc Hội; 
- Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Bộ Tư pháp (Gục kiểm tra VBQPPL); 
- TT. Tinh ủy; 
- UBND tinh, 
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tinh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT. HĐND, UBND huyện, TP; 
- Cổng thông tin điệp tử tỉnh; 
- Trung tâm Công báo - Tin học tinh; 
-LưuVT. 




