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Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 
ơ 

V/v bổ sung đơn giá cây ớt 
 
 

             Kính gửi:   

 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 
Xem xét Công văn số 453/UBND-TNMT ngày 01/6/2018 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc đề nghị ban hành bổ sung đơn giá cây ớt, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 
24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây 
trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 
11/2017/QĐ UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. Để bảo đảm tính ổn định 
của văn bản quy phạm pháp luật, trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét việc bổ 
sung quy định về đơn giá cây ớt theo đề xuất của UBND huyện Chi Lăng tại 
Công văn số 453/UBND-TNMT ngày 01/6/2018. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chủ động hướng 
dẫn UBND huyện Chi Lăng vận dụng các quy định hiện hành để xác định đơn giá 
bồi thường cây ớt phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tiếp tục tổng hợp ý 
kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018, Quyết định số 
11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 vào thời điểm thích hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND huyện Chi Lăng và cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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