
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA R!A - VUNG TAU Bc Ip  - T' do - Hnh phIic 

O /2018/QD-UBND Ba Ria - Vüng Tàu, ngày 2A tháng 12 nãm 2018 

QUYET D!NH 
Ban hành mfrc thu tin sir ding khu vtrc bin dôi vói hot dng khai thác, 

sir thing tài nguyen bin trên dja bàn tinh Ba Ria — Vüng Thu 11am 2019 

UY BAN NHAN DAN TNH BA RIA  — VUNC TA U 

Gàn c& Luát i'd chüv chInh quyen d/a phitong ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Can ci Lucjt Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015; 

C'án ct Lut BiJn Vit Nam ngày 21 tháng 6 nàm 2012; 

Can ci Lut Tài nguyen, mói trzr&ng bin và hái dáo ngày 25 tháng 6 nám 
2015; 

Can c& Nghj djnh sd 51/2014/ND-CF ngày 21 tháng 5 nãm 2014 cüa 
ChInh phü quy djnh vic giao các khu vwc bién nhát dinh cho to char, cá nhán 
khai thác, th dyng tài nguyen biên; 

Can c& Nghj djnh sd 40/2016/ND-GP ngày 15 tháng 5 nám 2016 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cua Lut thi nguyen, mOi 
tru'&ng biên và hal dáo, 

C'àn cü' Thông tu lien tjch sd 198/20]5/77'LT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 
12 nám 2015 caa Bç5 tru'àng Bç5 Tài chmnh và Bç3 truàng Bç5 Tài nguyen và MOi 
tru&ng quy djnh phu'o'ng pháp tInh, phu'ong th&c thu, chC d5 quOn lj và sz dyng 
tiên sü' dung khu vrc bién; 

Theo d nghj cüa Giám ddc Sá Tài chInh tgi Ta trInh sd 4942/TTr-STC 
ngày 21 tháng 12 nám 2018 ye vic dê nghj ban hành Quyét djnh ban hành m&c 
thu tiên si dyng khu vrc biên dOi vói hogt dng khai thác, si dyng tài nguyen 
biên trên dfa bàn tinh Ba Rja - Ving Tàu nãm 2019. 

QUYET DINH: 

• •A 
Then 1. Pham vi dieu chinh 

1. Quyt djnh nay quy djnh mrc thu tin scr ding khu vrc bien khi to chirc, 
cá nhân dixçic co quan quãn 1 nhà nux9c hoc cap có thãm quyên giao khu virc 
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biên nhât djnh trén cac vcing bin thuc tinh Ba Rja —VOng Tàu dé khai thác, sr 
diing tài nguyen biên theo quy djnh tai  Nghj djnh so 51/20141ND-CP ngày 21 
tháng 5 näm 2014 cüa ChInh phü quy djnh vic giao các khu virc biên nhãt djnh 
cho to chüc, cá nhân khai thác, sü dung tài nguyen biên (sau day gçi tat là Nghj 
djnh so 51/2014/ND-CP). 

2. Quyt djnh nay không áp dicing di vói các tnthng hçip quy djnh t?i 
khoán 2 Diêu I Nghj djnh so 51/20141ND-CP, gôm: 

a) Khu vrc bin d thãm dà, khai thác du khi thyc hin theo quy djnh cüa 
pháp lut ye dâu khI; 

b) Khu c bin d khai thác thüy san, cho thuê mt nuâc d nuOi trng 
thüy san thirc hin theo quy djnh cUa pháp 1ut ye thüy san; 

c) Khu vrc bin d sr ding vào mçc dIch quc phOng, an ninh thyc hiçn 
theo quy djnh riêng cüa ChInh phü. 

3. Các ni dung khác lien quan dn vic thutin sir dung khu vçrc biën di 
vói hot dng khai thác, sü d%ing tài nguyen biên trCn dja bàn tinh Ba Ra — 
VQng Tàu không quy dlnh tai Quyêt djnh nay thrqc thrc hin theo quy djnh cüa 
Thông tu lien tjch so 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 näm 
2015 ca B trt.râng Bô Tài chInh vá Bô trrâng B Tài nguyen và Môi tru&ng 
quy djnh phuang pháp tinh, phi.rcmg thirc thu, chê d quãn ! và sCr dyng tiên sCr 
dicing khu virc biên (sau day gçi tat là Thông tt.r lien tjch sO 198/2015/TTLT-
BTC-BTNMT) và các quy djnh hin hành. 

Diu 2. Di tirçrng áp ding 

1. To chirc, Ca nhãn di.rçic giao khu vrc bin nht djnh trên các vüng bin 
thuc tinh Ba Rja —VUng Tàu dê khai thác, sCr diing tài nguyen biCn theo quy 
djnh t?i  Nghj djnh so 51/2014/ND-CP. 

2. Ci quan quãn 1 nhâ nirâc, cp có thm quyn giao khu v1rc biên. 

3. Các cci quan, th chüc, cá nhân khác có lien quan. 

Diu 3. Mtrc thu tin si'r dyng khu vyc bin 

* 1. Nhóm 1: Sr diving khu virc bin dé khai thác nàng krçmg gió, song, thüy 
triêu, dOng hãi hxu: 3.000.000 dOng/halnam; 

2. Nhóm 2: Sr diing khu virc bin d xây drng h thing ng dn ngâm, lap 
dt cap viên thông, cap din: 4.000.000 dOng/ha/nãm; 

3. Nhóm 3: Sir dung khu virc bin dé xây drng các cOng trInh nOi, ngâm, 
dáo nhãn tao,  cOng trInh xây drng dan ding trén biên, các hoat dng lan biên: 
5.000.000 dông/halnäm; 

Nhóm 4: SCr ding khu vrc biên dé lam vüng nu'âc cáng biên, cãng nOi, 
cãng dãu khI và các câng, ben khac (gôm: vüng nuó'c lrtrâc câu cãng, vüng quay 
try tãu, khu neo du, khu chuyên tâi, vüng don trá boa tiéu, vüng kiêm dich; 
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vüng d xây drng luông cáng bin và các cong trInh phi trq khac), v1ng nu6c 
phiic vv hott dng cci sâ süa chira, dóng mâi tàu biên, xãy drng cãng cá, ben Ca; 
vüng ntthc phtc vii ho?t dng vui chi, giâi trI, don trã khách, khu neo du, trü 
nghi dém cüa tàu thuyên du ljch; thàm dO, khai thác khoáng san, khai thác niic 
biên lam mat cho các nha may; truc v& hin vat, khào cô: 6.000.000dông/halnärn; 

5. Nhóm 5: Sir diving khu virc bin d d thai bun nao  vet: 7.500.000 
dông/ha/nam. Khi Nhântthc diêu chinh khung giá tInh tiên sü dung khu virc 
biên thI don giá tInh tiên sir ding khu vrc biên hoat dng do thai biin no vet 
cüng duçic diêu chinh và &rçic xac djnh a mrc cao nhât trong các khung giá tinh 
tiên sir dting khu virc biên khi diêu chinh; 

6. NhOm 6: Các hot dng sCr diing khu vjc bin khác: 3.000.000 
dông/halnàm. 

Diu 4. Xtr 1 chuyn tip 

T chirc, ho gia dInh, cá nhân dang sir diing khu virc bin dé khai thác, si:r 
dung tài nguyen bién triz&c ngày Quyêt djnh nay cO hiu hrc thi hành thuc 
nhóm quy djnh tti khoân 1 Diêu 3 Thông tu lien tjch so 198/2015/TTLT-BTC-
BTNMT diiçic tiCp t11c thrc hin theo ni dung quy djnh ti Quyêt djnh so 
11/2018/QD-UBND ngày 23 tháng 4 nãm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Rja — Vüng Thu ban hành Quy djnh ye mirc thu tiên sü dung khu virc biên dôi 
v&i hot dng khai thác, sir dung tài nguyen biên trên dja bàn tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu näm 2018. 

Diu 5. To chtic thyc hin 

1. Giao Sâ Tài chInh, So Tài nguyen và Môi truOng, Cic Thus tinh, Kho 
bc Nhà nuOc tinh thirc hin theo trách nhim quy djnh ti Thông tu lien tjch so 
198/201 5/TTLT-BTC-BTNMT. 

2. Giao SO Tài nguyen và Môi tnrOng CO trách nhim thông báo danh sách 
các to chtrc, cá nhân &rqc U' ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu chap thun 
vj tn do thai bun nao  vet theo quy hoach trên dja bàn tinh Ba Rja— Vng Tàu 
thuc dôi ti.rqng phài np tiên sir ding khu vi.rc biên den Ci7ic ThuC tinh dC don 
doe np tién theo quy djnh. 

Diu 6. Hiu hyc thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu lrc thi hành tr ngày 01 tháng 01 näm 2019 vã 
thay the Quyêt djnh so 11/2018/QD-UBND ngày 23 tháng 4 närn 2018 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Ria — Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye mirc thu tiên si:r 
ding khu virc biên dôi vOi hoat dng khai thác, si:r ding tài nguyen biên trên dja 
bàn tinh BàRja—VüngTàunam 2018. 

2. Chánh Van phOng U' ban nhân dan tinh; Giám dc các SO: Tâi chInh, 
Tài nguyen và MOi truOng, Giao thông vn tãi; Ciic truOng Cc Thuê tInh; Giám 
dôc Kho bac nhà nithc tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành 
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ph; Thu tru&ng các &m vj, t chüc và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!.  tAr 

Nii n/i ln: 
- Van phOng ChInh phü; 
- Website ChInh phü; 
- Bt Tài chInh; 
- B Tài nguyen và MOi trixàiig; 
- B lu pháp (Cic kiém tra van bàn); 
- TTr.Tinh Cy, TTr.HDND tinh; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh; 
- UBMT TQVN tinh và các doàn the trong tinh; 
- Trung tarn Cong báo — Tin I1QC tinh; 
- SO Tir pliáp; 
- Nhr Diêu 6 (de th/h); 
- Báo BRVT, Dâi PTTH tinh; 
- Lru: VT, STC (03 bàn), TH, 
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