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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xem xét, thống nhất quy định về mật độ để tính bồi thường 
đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 
235-TB/TU ngày 15/9/2021 về một số nội dung trong dự thảo Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế các 
quy định hiện hành); UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quy định về mật độ để tính 
bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như 
sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 90, Luật Đất đai quy định về Bồi thường 
đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây 
trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

“a) Đối với cây hằng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng 
của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất 
của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương 
và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của 
vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá 
trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm 
khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, 
phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng 
tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ 
thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được 
phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng.”

- Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tại 
Khoản 12, Điều 2 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017):

“b) Những trường hợp cây trồng trên đất (cây ăn quả, cây lâu năm, cây 
cảnh, cây công nghiệp, cây làm gỗ, làm củi, cây rừng trồng,...) nhưng trồng vượt 
quá mật độ trồng thuần theo định mức kinh tế - kỹ thuật quy định của cơ quan 
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Nhà nước có thẩm quyền thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng chịu trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã, Chủ đầu tư, các cơ quan liên 
quan căn cứ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tập quán canh tác của 
Nhân dân địa phương để xác định mức độ hợp lý về số lượng cây trồng trên một 
mét vuông đất để tính bồi thường, hỗ trợ nhưng tối đa không vượt quá 1,5 (một 
phẩy năm) lần theo định mức quy định của UBND tỉnh.

Trường hợp trên thửa đất có nhiều loại cây trồng thì ưu tiên chọn loại cây 
trồng có giá trị bồi thường cao nhất và xác định diện tích chiếm đất (không quá 
1,5 lần định mức). Theo đó, khấu trừ diện tích chiếm đất của loại cây trồng có giá 
trị bồi thường cao nhất vào tổng diện tích thửa đất thu hồi và tiếp tục cách tính 
tương tự lần lượt đối với những loại cây có giá trị bồi thường cao thứ 2, thứ 3 cho 
đến khi khấu trừ hết diện tích của thửa đất bị thu hồi.”

Theo kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư 
pháp tại Kết luận số 30/KL-KTrVB ngày 18/3/2021 và Công văn số 3979/BTP-
KTrVB ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp thì việc bồi thường đối với cây trồng 
căn cứ vào mật độ cây trồng và đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ 
được áp dụng trong thời gian quan là không phù hợp theo Điều 90, Luật Đất đai 
năm 2013. Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận thấy việc ban hành quy định về mật độ 
cây trồng để tính bồi thường đối với cây trồng là phù hợp với quy định ban hành 
định mức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 1865/QĐ-
BNN-KHCN ngày 06/8/2012 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây 
dựng dự toán các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt sử dụng 
kinh phí từ ngân sách nhà nước, Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/3/2015 
ban hành “Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu"...), chống tình 
trạng trục lợi chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và quy định giá để 
thực hiện bồi thường cây trồng, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất. 

Theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 
6261/BNN-PC ngày 30/9/2021: “Việc xác định đơn giá mức bồi thường cây trồng 
do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ trong điều kiện thực tế tại địa phương và các 
quy định pháp luật bồi thường có liên quan đảm bảo: tính đúng, tính đủ các chi 
phí đầu tư và giá trị thu hồi trên cơ sở phù hợp với diện tích, số lượng và chất 
lượng; sát với giá thị trường tại thời điểm định giá, thu hồi đất. 

Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của 
vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Theo đó, đối với cây lâu 
năm: cần phân loại cây trồng và theo các giai đoạn trồng mới, kiến thiết cơ bản, 
kinh doanh; căn cứ suất đầu tư, mật độ cây trồng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ 
thuật phù hợp với từng chủng loại cây trồng, mức độ thâm canh và từng địa 
phương khác nhau; đánh giá hiện trạng, phân loại sinh trưởng phát triển/chất 
lượng, một số yếu tố chính cấu thành năng suất của cây trồng trong vườn cây...do 
cơ quan thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, để tính toán định mức bồi thường cây 
trồng nói chung khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp.

Để có cơ sở xem xét ban hành định mức bồi thường đối với cây trồng, 
UBND tỉnh Quảng Nam có thể tham khảo các định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến 
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nông lĩnh vực trồng trọt - Bảo vệ thực vật đã được ban hành tại các Quyết định 
như: Quyết định 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021; Quyết định 3758/QĐ-BNN-
KHCN ngày 21/9/2020…; Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLTBNNPTNT-BTC 
ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng 
dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và 
phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.”

Như vậy, ngoài nguyên tắc chung được quy định tại Điều 90, Luật Đất đai, 
việc quy định mật độ trong bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi tại chính sách 
bồi thường của UBND tỉnh Quảng Nam là hoàn toàn phù hợp với thực iễn, phù 
hợp với quy định chuyên ngành Nông nghiệp và thực tiễn tại địa phương (dự thảo 
Quy định của UBND tỉnh Quảng Nam cho phép bồi thường không vượt quá 2,0 
lần mật độ theo quy định, tăng 0,5 lần so với quy định hiện hành) và tránh được 
tình trạng lợi dụng trồng cây “đón đầu” để được bồi thường, trồng quá mật độ của 
các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong vùng dự án nhằm trục lợi từ chính 
sách, từ kẽ hở của pháp luật.

Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa X xem xét, thống nhất./. 
(Hồ sơ kèm theo, gồm:
- Thông báo số 235-TB/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Công văn số 6261/BNN-PC ngày 30/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.
- Công văn số 3979/BTP-KTrVB ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp.
- Kết luận kiểm tra số 30/KL-KTrVB ngày 18/3/2021 của Cục Kiểm tra văn 

bản QPPL-Bộ Tư pháp)

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- CPVP; các Phòng CV;
- Lưu VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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