
 
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

        Số: 1253/SNNPTNT-KHTC        An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

V/v đăng tin lấy ý kiến đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của Quyết định 

ban hành “Quy định về Mức bồi 

thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh An Giang” 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang; 

 - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì phối hợp với cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 

08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo và gửi văn bản để lấy 

ý kiến góp ý cho dự thảo “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là 

thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” kèm theo Quyết 

định thay thế Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của các sở, ban, 

ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 

469/SNNPTNT-KHTC ngày 22/3/2022. 

Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương, trong đó 

góp ý của Sở Tư pháp có nội dung đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý 

kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan theo quy định tại theo khoản 1, 2 Điều 120, Điều 129 của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 

“b) Đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý, thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự 

thảo Quyết định theo quy định theo khoản 1, 2 Điều 120, Điều 129 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:  

“Điều 120. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết  
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1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải 

toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.  

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có 

liên quan. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần 

6 lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các 

đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.” 

“Điều 129. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh: Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại 

Điều 120 của Luật này.” 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh dự thảo 

“Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” theo góp ý của các đơn vị và gửi văn bản lấy 

ý kiến góp ý lần 2 tại Công văn số 1200/SNNPTNT-KHTC ngày 04/7/2022.   

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế 

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 đúng quy định, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang hỗ trợ Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đăng nội dung dự thảo “Quy định về Mức bồi thường cây 

trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” 

kèm theo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 

lên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của Quyết định chuẩn bị ban hành theo quy định. 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đăng nội dung dự thảo “Quy định 

về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh An Giang” kèm theo Quyết định thay thế Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 lên trang tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của Quyết định chuẩn bị ban hành theo quy định, trong đó lưu ý thời gian lấy ý 

kiến tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của văn bản là 30 ngày kể từ ngày ban 

hành Công văn lấy ý kiến. 

(Đính kèm: dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về mức bồi thường cây 

trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang và 
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dự thảo Quy định Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, KHTC, TTNP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ  
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