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Số:367/TTBVTV-TT                     Lâm Đồng, ngày  23 tháng 9 năm 2022 
V/v góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai thực 

hiện Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 

05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn 

giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2022 

 

 

                     Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 

Thực hiện văn bản số 2171/SNN-KH, ngày 22/9/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc lấy ý kiến đối với hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 

42/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cây 

trồng để thực hiện việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2022, 

Sau khi nghiên cứu dự thảo hướng dẫn Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện 

việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV ý kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo hướng dẫn Quyết định số 42/2022/QĐ-

UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực 

hiện việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 

2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo. 

2. Về nội dung góp ý: 

- Tại dấu (-) đầu dòng thứ 2, Mục 1: Về xác định giá bán trung bình tại thời 

điểm thu hồi đất: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng chịu trách 

nhiệm khảo sát, xác định giá bán sản phẩm của cây trồng trên diện tích đất bị thu 

hồi tại thời điểm thu hồi trên địa bàn huyện, thành phố. Đề nghị sửa đổi, bổ sung 

“Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm 

khảo sát giá thị trường, xác định giá bán trung bình sản phẩm của cây trồng 

trên diện tích đất thu hồi tại thời điểm thu hồi trên địa bàn huyện, thành phố”. 

- Tại dấu (+) thứ 3, Mục 2: Trường hợp qua nhiều năm sử dụng vườn cây có 

mật độ cây trồng giảm, không có cơ sở xác định thời điểm trồng thì đơn vị chủ trì 

thực hiện công tác bồi thường khi kiểm đếm, đánh giá cần mời cơ quan chuyên môn 

của địa phương để đánh giá thực tế trên hiện trường và căn cứ quy trình kỹ thuật 

được cấp có thẩm quyền ban hành để xác định cây chính, cây trồng xen để tính 

toán. Đề nghị sửa đổi, bổ sung “Trường hợp qua nhiều năm vườn cây có mật độ 

cây trồng giảm, không có cơ sở xác định thời điểm trồng thì đơn vị chủ trì thực 

hiện công tác bồi thường khi kiểm đếm, đánh giá mời cơ quan chuyên môn của 

địa phương để đánh giá thực tế hiện trường vườn cây và căn cứ quy trình kỹ 
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thuật được cấp có thẩm quyền ban hành để xác định cây chính, cây trồng xen 

và thời điểm trồng để tính toán”. 

Trên đây là nội dung góp ý dự thảo hướng dẫn Quyết định số 42/2022/QĐ-

UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực 

hiện việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 

2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu VT, TT. 
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PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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