
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

   

Số:          /SNN-TT&CN 
V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quyết 

định Quy định đơn giá bồi thường đối với 

cây cối, hoa màu và thuỷ sản khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,     

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường,  

Công thương, Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; 

    - Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2130/UBND-KT, ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

Quy định bảng giá bồi thường đối với cây cối, hoa màu và thuỷ sản khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở 

ngành, Tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến với 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. 

Gửi kèm công văn: 

(1) Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh. 

2) Dự thảo Quyết định “Quy định bảng giá bồi thường đối với cây cối, hoa 

màu và thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. 

(3) Báo cáo đánh giá tác động.  

Các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 11/11/2022 để đơn vị soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện 

dự thảo Quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Phòng Thanh tra sở; 

- Cổng TT điện tử sở: 

- Lưu: VT, TT&CN. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

   Nguyễn Thái Hà 
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