
TINHUYQUANG NAM DANG ceNG sAN vrpr Narvr

rn0Nc nAo
rBrruaN cuA BAN THUoNG VU riNs Uy

vd mQt s6 nQi dung trong dr; thio Quy ilinh vd fdi tnuamg, h5 tr-o., tii dinh cu
khi Nhn nufc thu hdi d6t tr6n tlla bin tinh (thay th6 cic quy ilinh trut6rc il0y)

S6T,3f -TB/TU
Qudng Nam, ngaylfthdng 9 ndm 2021

Sau khi xem x6t B5o c6o sO Zt I-SC/BCSE, ngiry 25l8l2o2l cta Ban ciln
sp dang UBND tinh xin f ki6n mQt s5 nQi dung trong dg th6o Quy ainfr ve UOI

thulng, h5 trg, t6i dinh cu khi Nhd nu6c thu tr6i aAt tr6n dla ban tinh (thay thii
c6c quy dinh tru6c tl6y); tai cuQc hgp ngiry 101912021, Ban Thucmg 4r Tinh riy

, . ' .A
co y Klen nnu sau:

Co ban th6ng nh6t n6i dung dA xu6t cria Ban crin sU dang UBND tinh tpi
86o c6o n6u tr6n. Y6u cAu Ban crin sg dang UBND tinh nghi6n criu tii5p thu y
ki6n tham gia cira cdc d6ng chi Uy vi6n Ban Thudng vU Tinh riy t4i cuQc hqp;

trinh HQi d6ng nh6n d6n tinh th6ng qua aOi vOi c6c nQi dung theo thrim quydn

@ao gdm ci quy tlinh mft dO de tinli bOi thuong AOi vOi cdy tr6ng). Luu y viQc

ban hinh quy tlinh n6u tr6n ph6i thlrc hi6n theo ttring trinh t.u, tht tqc vd ban

hanh vdn b6n quy phpm ph6p luft; tl6ng thdi hnh d4o, girim s6t vigc tritin khai

thUc hiQn chinh s6ch <16m b6o c6ng khai, minh b4ch, c6ng bdng, hiQu qui,
kh6ng tl6 thdtthobtngAn s5ch nhd nu6c.

Cin cri j kiiin. ki5t lufn cria Ban Thudng vU Tinh iry, tl6 ngh! Ban crin sy
<lang UBND tinh tri6n khai thgc hiQn.

Noi nhAn: THTTONG vu
- Ban Thudng vU Tinh ty (b6o c6o),
- Dang tloan HDND tinh,
- Ban c6n sq ding UBND tinh,
- Luu Vin phdng Tinh riy.

AN pnoNG

QUANGN

han Vin Binh

*



 

 

 BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         

Số:            /BNN - PC Hà Nội, ngày       tháng       năm         

V/v có ý kiến về quy định bồi 

thường đối với cây trồng được quy 

định tại Điều 90, Luật Đất đai 2013 

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 Phúc đáp công văn số 5456/UBND-KTTH ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị hướng dẫn chi tiết nội dung 

quy định bồi thường đối với cây trồng được quy định tại Điều 90, Luật Đất đai 

2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

 1. Việc thực hiện bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất gây thiệt 

hại đối với giống cây trồng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 90 

Luật Đất đai năm 2013.  

 2. Việc xác định đơn giá mức bồi thường cây trồng do Ủy ban nhân dân 

(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 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/TTLT-

BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính 

hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi 
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mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm 

nghiệp. 

3. Kiến nghị của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 

tổng hợp để đề xuất, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình 

sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

xây dựng, trình Chính phủ tháng 01/2022. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi 

UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; THỨ TRƯỞNG 
- Bộ Tư pháp;  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
- Bộ trưởng (để b/c);  
- Cục Trồng trọt;  
- Lưu: VT, PC(Thu).  
 Lê Quốc Doanh 

                                                               





BQ TUPHAP
CUC KIEM TRA VBQPPL

s6. ld rcL-rrrvs

ceNG HoA xA HgI cnu Ncnia vIDT NAM
DQc l6p - Tg do - H4nh Phtic

Hd Nl.i, ngdy,l8 thdng j ndm 2021

xm luAx KTfM TRA

ro- t6i {Iinh cu tti xna nuri,c thu h6i dAt

trGn illa bin tinh Quing Nam

Kinh grii: Uy ban nhdn d6n tinh Qudng Nam

nhiQm vu ki6m tra vdn bdn theo thAm quy6n, Cuc Ki6m tra vdn bin

quy pham ph6p luft, BQ Tu ph6p da ki6m ha Quy6t dinh s6 13/2019/QD-UBND ngnv

2gl8l2}lg cria Uy ban nhan dan $au day vidt tdt ld UBND) tinh Quang Nam Quy dinh

tlon gi6 tt6i voi c6c lo4i cdy trdng, hoa miru, ciic lo4i con vft nu6i; mft tIQ cdy trdng;

mric h6 trq d6i v6i tii san khai thric nghd bi6n, ngh€ song dii tfuc hien uol ttruong, tr6

trg, Lii dinh cu khi Nhd nudc thu hiii d6t tren dia ban tinh Quang Namr.

CIn cu LuSt Ban hdnh v6n ban quy phAm ph6p lu{t n6m 2015 (duqc sria d6i, bo

sung ndm 2020), Nehi tlinh s6 34I2016/ND-CP rrgiry 141512016 cria Chinh phri quy

<linh chi ti6t mQt s5 didu va biQn ph6p thi hanh Ludt Ban hanh v6n ban quy ph4m ph6p

luat (duqc sria diii, bi5 sung bdi Nghi <Iinh sO ls4lzOzOll'..ID-CP ngdy 3111212020 cria

Chinh phn), Cqc tru&ng Cuc Kitlm tra vin bin quy ph4m phrip luft, B0 Tu ph6p kl5t

tu{n kitim tra a6l voi quy6t dinh si5 l312019/QD-UBND nhu sau:

1. NQi dung kh6ng hqp ph6p cria Quy6t ainn s5 tllzorslQo-UBND

Di6u 2 QuyiSt dinh s6 13/2019/QD-UBND quy tlinh tlon giri cric lo4i c6y trdng,

hoa mdu; mflt <IQ c6y tr6ng2.

Phu luc 01, Phu lgc 02 ban hanh kdm theo Quy6t dinh s6 13/20I9lQD-tiBND

quy <I!nh vA don giri c6c loai c6y trdng, hoa mdu; mft Q cdy trOng tI6 thuc hiQn bdi

quyr6t Olnt sii fflzofslQo-UBlYD ngny 29lEt20l9 cria Uy ban nhin dan

tinh Quing Nam Quy tlinh tlon giri illii vriri c6c lo4i ciy trdng, hoa miu, cic lo4i

con vgt nu6i; mft tIQ cAy tr6ng; mrfrc h5 trq d5i vd'i tiri sin khai th:ic nghd bi6n,

I D6 c6 th€m co sd ph6p lj vd thrc tiEn, Cuc Kirlm tra ven ban QPPL da 6 chric cu0c hgp vfi c6c tlm vi
c6 fien quan: BQ Tai nguy€n vi M6i trudng (TOng cr;c quan li dit dai, vu Ph6p cbii); BO Tni chinh (Cuc Quin li
c.6ng san); BO Tu ph6p (Vu Ph6p luat dan sU - kinh t6).

2 Diiu
l. Don
2. Mdt
j. Hiong ddn nQt sii viin di tong cang fic bdi t ndu (Chi tiit theo Phv tuc 03

dlnh kim).

1I
N 22 -03- 2021

chuydn:.......
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thuong khi Nhi nu6c thu hoi d6t h6n cria ban tinh eu6ng Nam. Diem b Khoan 1 phr,r

luc 03 ban hanh kdm theo euy6t dinh so 13/20r9leD-uBND quy dlnh nguyOn tgc b6i
thuong li: "M,At dO cdy tring phdi phil hqp vdi ndt dQ lg thuqt tring cay;,.

Tuy nhi0n, theo quy dinh t?i Khoan I Didu 903 crla Lu6t Ddt dai ndm 2013 thi
viQc bdi thuong diii v6i c6y tr6ng, v{t nu6i dugc tinh tpi thoi ali5m thu h6i. Khi Nha
nuric thu troi a6t ma g6y thiQt h4i rtiii vrii c6y trdng thi viQc b6i thuong iruqc x6c dinh
theo giri tri sin lugng cria vg thu hogch rl5i vriri c6y hang nim, gi6 tri hiQn cri cta
vutm ciiy aiii vdi ciy I6u nIm.

Do tl6, viQc,Quy6t ointr so trzotelqo-LIBND quy <rinh nguyCn t6c uoi ttruong aor
v6i chy t6ng cln cri vdo m6t dQ cdy tr6ng h kh6ng phri hgrp vri,i quy dinh t*i Diiu 90
Lu{t D6t dai nEm 2013. Mat kh6c, rto, gi6 cdy tr6ng rt6 tt u" r,ic, uie" tor ,t o*g, t 6
trg duo. c 6p dung trong nhidu n6m, trong khi d6, kh6ng c6 c6c quy illnh dg liQu khi cric
yriu tt5 thi huong rhay'trOi rdm thay o6i gia cay t ongia kh6ng hqp lf, kh6ng phn hqp
nguy€n tic b6i thuong theo gi6 tri tai thoi ili6m thu trOi O6t.

2. Ki6n nghi xri tf
c\tc Kiism tra vin bri.n quy phem phrip lufl! BQ Tu ph6p kiiin nghi LIBND tinh

QuringNam:

2.1. Khan tnrong xri ly n6i dung kh6ng hqp phdp cua euy6t ai*r si5 trrzotslqo-
UBND tEn€utai MUc I K6t luflnnay.

2.2. Rd sorit quri hinh thuc hiQn quy6t e6rr s5 t:lzotelqo-uBND, khin truong
c6 biQn phdp khic phpc hfu qui do viQc thqc hign quy ttinh kh6ng phn hqp ph6p luflt
n6u trOn gAy ra (n6u c6).

3 Diau 90 Luor D6t dai ntrm 2013 quy tllnh:

"Diiu 90. Bii ttvong itiji vhi aay tdng" v|t naAi

l. Khi Nhd nudc thu hii itit nd gry thia hoi diii vdi cay ming thi yiec bdi thrdng thuc hiQn theo Ety dinh
sau dfit:

rusns itri:;';"i';hTi:;;!i;:";"3::r!,,:;:,chinh aih;

u oiii vdi cdy rdu ndm, -mtic bii thwng iruqc ti* tiug gu 4 niQn cd cia vrdn cdy theo siu d dia
phwng tgi thdt diAn thu h6i diir nd *h6ng boo giin gid tri quyin s,t dune ilir:

,. ,. "l 
Dii 

"? :? trdng chua r.hu hosch nhung c6 thi di chuyAn ddn itla diiin t:hdc thi duoc bdi thwng chi
phi di chuyen vd ,hi hoi tht c ,ii do phdi di chuyiin, phoi tring lqi;

c,? Li!;l',;'::'#,iT:,!,i
bii
tridn rimg. a phdp ludt vi bdo ve t'd phdr
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2.3. Th6ng b5o k6t quA xri lj vdn bin cho Cuc Ki6m tra vdn bin quy pfum ph6p

luft, BQ Tu ph6p trong thdi h4n 30 ngny k6 tri ngiry nhin eluo. c Ktit lufln ndy theo quy

<linh cria Chinhphn.l. yn-,.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- BO truong (dd b/c);
- Thu truons Phan Chi Hi6u (tl€ b/c):
- Cuc truong (dii b/c);
- Sd TP, Sd NN&PTNT tinh Quring Nam;
- Cric Ph6 Cuc trudng;
- Luu: VT, NC.

OUY PHAM
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