
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  1559 /SNN-TTBVTV 
V/v tham gia ý kiến thẩm định  

định mức đền bù cây chanh leo  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Quảng Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

                                      

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 10/8/2020 

của UBND huyện Hướng Hóa về việc xin phê duyệt đơn giá cây chanh leo thực 

hiện đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện.   

 Căn cứ thực tế đầu tư cơ bản, năng suất, giá bán bình quân của cây chanh leo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

 Cây chanh leo là cây trồng có thể cho năng suất ổn định trong 3 năm, năng 

suất, chất lượng thực tế của vườn cây phụ thuộc vào mức độ đầu tư thâm canh và 

tình hình sinh trưởng, phát triển của cây, do đó để có cơ sở thẩm định đơn giá chính 

xác cần khảo sát đánh giá thực tế tại vườn đền bù.  

Để tham khảo, Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra mức đơn giá đền bù đối với 

vườn cây chanh leo đầu tư đảm bảo theo quy trình như sau (mật độ 500 cây/ha, bao 

gồm cả chi phí làm giàn): 

1. Đối với vườn cây chưa cho quả (dưới 6 tháng tuổi):  

 Đơn giá đền bù trung bình 01 cây: 469.000 đồng. 

2. Đối với vườn cây cho quả, đang thu hoạch (từ 6 tháng trở lên): 

 Đơn giá đền bù trung bình 01 cây: 800.000 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 



Phụ lục: Bảng đơn giá đền bù đối với cây chanh leo (mật độ 500 cây/ha) 

(Kèm theo công văn số  1559  /SNN-TTBVTV ngày 26  tháng 8 năm 2020  

của  Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng/ha) 

Thành 

tiền 

(đồng/cây) 

1 Cây chưa cho quả (dưới 6 tháng tuổi) 234.500.000  469.000 

  Trong đó:       
 

  

1.1 - Chi phí làm giàn Ha 1 150.000.000 150.000.000 300.000 

1.2 - Giống Cây/ha 500 37.000 18.500.000 37.000 

1.3 - Công chăm sóc  Công 120 250.000 30.000.000 60.000 

1.4 - Phân bón Ha 1 36.000.000 36.000.000 72.000 

2 Cây cho quả, đang thu hoạch (từ 6 tháng trở lên) 400.000.000 800.000 

 Trong đó:      

2.1 - Chi phí làm giàn Ha 1 150.000.000 150.000.000 300.000 

2.2 - Năng suất Tấn/ha/năm 25 10.000.000 250.000.000 500.000 
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