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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

–––––––– 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

S�: 06/2022/Q�-UBND 
 

Nam ��nh, ngày  22  tháng 4 n�m 2022 

 

QUY�T ��NH 
Ban hành Quy ��nh ��n giá b�i th��ng, h� tr� cây tr�ng,  
v�t nuôi là thu� s�n ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng  

khi Nhà n��c thu h�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh 
––––––––––––––––––––– 

 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 
 

C�n c� Lu�t T� ch�c ch�nh quy�n ��a ph��ng ng�y 19 tháng 6 n�m 2015; 
Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Ch�nh ph� v� Lu�t T� ch�c 
ch�nh quy�n ��a ph��ng ng�y 22 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 
2015; Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m 
pháp lu�t ngày 18 tháng 6  n�m 2020; 

C�n c� Lu�t ��t �ai ngày 29 tháng 11 n�m 2013; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 43/2014/N�-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2014 c�a 
Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t ��t �ai;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 47/2014/N�-CP ngày 15/5/2014 c�a Chính ph� quy 
��nh v� b�i th��ng, h� tr�, tái ��nh c� khi Nhà n��c thu h�i ��t; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 01/2017/N�-CP ngày 06/1/2017 c�a Chính ph� s�a 
��i, b� sung m�t s� ngh� ��nh quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t ��t �ai; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 148/2020/N�-CP ngày 18/12/2020 c�a Chính ph� 
s�a ��i, b� sung m�t s� ngh� ��nh quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t ��t �ai; 

C�n c� Thông t� s� 37/2014/TT- BTNMT ngày 30/6/2014 c�a B� Tài 
nguyên và Môi tr��ng quy ��nh chi ti�t v� b�i th��ng, h� tr� và tái ��nh c� khi 
Nhà n��c thu h�i ��t; 

Theo �� ngh� c�a S� T�i ch�nh t�i T� trình s� 204/TTr-STC ngày 
22/4/2022 v� vi�c ban h�nh Quy�t ��nh quy ��nh ��n giá b�i th��ng, h� tr� cây 
tr�ng, v�t nuôi l� th�y s�n ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng khi Nh� n��c 
thu h�i ��t trên ��a b�n t�nh Nam ��nh; Báo cáo th�m ��nh c�a S� T� pháp t�i 
v�n b�n s� 420/BC-STP ngày 22/4/2022. 

QUY�T  ��NH: 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Quy�t ��nh này Quy ��nh ��n giá b�i th��ng, 
h� tr� cây tr�ng, v�t nuôi là th�y s�n ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng khi 
Nhà n��c thu h�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 
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�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày 02/5/2022 và thay th� Quy�t 
��nh s� 37/2016/Q�-UBND ngày 20/9/2016 c�a U� ban nhân dân t�nh Nam 
��nh v� vi�c ban hành Quy ��nh ��n giá b�i th��ng cây tr�ng, v�t nuôi (nuôi 
tr�ng th�y s�n) ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng trên ��a bàn t�nh Nam 
��nh. 

�i�u 3. Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh; Th� tr��ng các S�, ban, 
ngành c�a t�nh; Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành ph� Nam ��nh; các 
t� ch�c, cá nhân và các ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t 
��nh này./. 

 
N�i nh�n: 
- V�n phòng Chính ph�; 
- B� Tài chính; 
- C�c KTrVBQPPL - B� T� pháp; 
- TT T�nh �y; TT H�ND t�nh; 
- �oàn ��i bi�u Qu�c h�i t�nh; 
- Lãnh ��o UBND t�nh; 
- Nh� �i�u 3; 
- C�ng TT�T t�nh, Công báo t�nh; 
- L�u: VP1, VP3, VP6, VP5. 

 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 
 
 
 
 

Hà Lan Anh 
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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

–––––––– 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 

QUY ��NH 

��n giá b�i th��ng, h� tr� v� cây tr�ng, v�t nuôi là thu� s�n  

ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng khi Nhà n��c thu h�i ��t  

 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh  
      (Kèm theo Quy�t ��nh s�  06/2022/Q�-UBND ngày 22 tháng 4 n�m 2022 

c�a �y ban nhân dân t�nh Nam ��nh) 
–––––––––––––––– 

 

Ch��ng I 

QUY ��NH CHUNG 

 

�i�u 1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

Quy ��nh này quy ��nh ��n giá b�i th��ng, h� tr� v� cây tr�ng, v�t nuôi là 

th�y s�n ph�c v� công tác gi�i phóng m�t b�ng khi Nhà n��c thu h�i ��t trên ��a 

bàn t�nh Nam ��nh. 

�i�u 2. ��i t��ng áp d�ng 

1. C� quan th�c hi�n ch�c n�ng qu�n lý nhà n��c v� ��t �ai; t� ch�c làm 

nhi�m v� b�i th��ng, gi�i phóng m�t b�ng trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

2. Ng��i s� d�ng ��t theo quy ��nh t�i �i�u 5 c�a Lu�t ��t �ai n�m 2013 

khi Nhà n��c thu h�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

3. Các c� quan, t� ch�c, cá nhân khác có liên quan ��n vi�c b�i th��ng, h� 

tr�, gi�i phóng m�t b�ng khi Nhà n��c thu h�i ��t trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

 

Ch��ng II 

QUY ��NH C� TH� 

 

�i�u 3. B�i th��ng ��i v�i cây tr�ng 

1. M�c b�i th��ng ��i v�i cây tr�ng hàng n�m b�ng giá tr� s�n l��ng thu 

ho�ch c�a m�t v� thu ho�ch, giá tr� s�n l��ng c�a v� thu ho�ch ���c tính theo 

n�ng su�t cao nh�t trong ba n�m tr��c li�n k� c�a cây tr�ng chính t�i ��a 

ph��ng và giá trung bình c�a nông s�n cùng lo�i � ��a ph��ng t�i th�i �i�m thu 

h�i ��t. 

2. M�c b�i th��ng ��i v�i cây tr�ng lâu n�m (cây lâu n�m bao g�m cây 

công nghi�p, cây �n qu�, cây l�y g�, cây l�y lá) khi Nhà n��c thu h�i ���c b�i 
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th��ng theo giá tr� hi�n có c�a v��n cây (không bao hàm giá tr� quy�n s� d�ng 

��t). Giá tr� hi�n có c�a v��n cây lâu n�m �� tính b�i th��ng xác ��nh nh� sau: 

a) Cây tr�ng �ang � chu k� ��u t� ho�c �ang � th�i k� xây d�ng c� b�n thì 

giá tr� hi�n có c�a v��n cây là toàn b� chi phí ��u t� ban ��u và chi phí ch�m sóc 

��n th�i �i�m thu h�i ��t tính thành ti�n theo th�i giá th� tr��ng t�i ��a ph��ng. 

b) Cây lâu n�m lo�i thu ho�ch m�t l�n (cây l�y g�) �ang � th�i k� thu 

ho�ch thì giá tr� hi�n có c�a v��n cây ���c tính b�i th��ng b�ng s� l��ng t�ng 

lo�i cây tr�ng nhân v�i giá bán m�t cây t��ng �ng cùng lo�i, �� tu�i, kích th��c 

ho�c có cùng kh� n�ng cho s�n ph�m � th� tr��ng ��a ph��ng t�i th�i �i�m b�i 

th��ng tr� giá tr� thu h�i (n�u có). 

c) Cây lâu n�m lo�i thu ho�ch nhi�u l�n (cây �n qu�, cây l�y d�u, nh�a...) 

�ang � th�i k� thu ho�ch thì giá tr� hi�n có c�a v��n cây ���c tính b�i th��ng 

là: giá bán v��n cây � th� tr��ng ��a ph��ng t�i th�i �i�m b�i th��ng tr� giá tr� 

thu h�i (n�u có). 

d) ��i v�i cây lâu n�m giá tr� t�ng lo�i cây ���c xác ��nh ch� y�u b�ng 

���ng kính thân, ���ng kính tán và chi�u cao ��i v�i cây sinh tr��ng bình th��ng 

theo nguyên t�c:  

- ���ng kính thân cây ���c �o t�i v� trí thân �n ��nh trên m�t ��t ít nh�t 

20cm. ��i v�i cây m�t g�c có nhi�u nhánh thì l�y nhánh có ���ng kính thân l�n 

nh�t �� tính cho cây �ó. 

- Chi�u cao cây ���c tính t� g�c trên m�t ��t theo thân chính ��n ch�c �ôi, 

ch�c ba cao nh�t. ��i v�i cây có ch�c lá là b� nh� d�a, cau... thì �� cao cây tính 

t� m�t ��t ��n b� g�n nh�t. 

- ���ng kính tán cây (�K tán) ���c xác ��nh theo hình chi�u th�ng và 

vuông góc v�i m�t ��t c�a vòng tròn tán lá cây. 

- Cây gi�ng là cây ���c ��m tr�ng �� tiêu chu�n k� thu�t t��ng �ng.  

3. M�c b�i th��ng ��i v�i cây tr�ng và lâm s�n ph� tr�ng trên di�n tích ��t 

lâm nghi�p do Nhà n��c giao cho h� gia �ình, cá nhân �� tr�ng, khoanh nuôi, 

b�o v�, tái sinh r�ng mà khi giao là ��t tr�ng, ��i núi tr�c h� gia �ình cá nhân t� 

b� v�n ��u t� tr�ng r�ng thì ���c b�i th��ng theo giá bán cây r�ng ch�t h� t�i 

c�a r�ng cùng lo�i � ��a ph��ng t�i th�i �i�m có quy�t ��nh thu h�i ��t (n�u 

có).  

4. ��i v�i các lo�i hoa, cây c�nh 

a) ��i v�i hoa, cây c�nh tr�ng trên ��t ���c b�i th��ng chi phí di chuy�n 

và thi�t h�i th�c t� do ph�i di chuy�n, ph�i tr�ng l�i. 
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b) ��i v�i hoa, cây c�nh tr�ng trên ch�u, cây �óng b�u thì ���c h� tr� chi 

phí di chuy�n, m�c h� tr� b�ng 50% m�c ��n giá b�i th��ng c�a lo�i cây c�nh 

tr�ng trên ��t t��ng �ng t�i Ph� l�c kèm theo Quy�t ��nh này.  

�i�u 4. B�i th��ng ��i v�i v�t nuôi là thu� s�n 

1. ��i v�i v�t nuôi là th�y s�n mà t�i th�i �i�m thu h�i ��t �ã ��n th�i k� 

thu ho�ch thì không ���c b�i th��ng. 

2. ��i v�i v�t nuôi là th�y s�n mà t�i th�i �i�m thu h�i ��t ch�a ��n th�i 

k� thu ho�ch thì ���c b�i th��ng thi�t h�i th�c t� do ph�i thu ho�ch s�m; tr��ng 

h�p có th� di chuy�n ���c thì ���c b�i th��ng chi phí di chuy�n và thi�t h�i do 

di chuy�n gây ra nh�ng m�c t�i �a không v��t quá m�c ��n giá b�i th��ng t�i 

quy ��nh này. 

3. Di�n tích �� tính ��n giá b�i th��ng là di�n tích m�t n��c th�c t� nuôi 

tr�ng th�y s�n.  

�i�u 5. ��n giá b�i th��ng 

��n giá b�i th��ng ��i v�i cây tr�ng, v�t nuôi là th�y s�n theo Ph� l�c 

kèm theo Quy�t ��nh này.  

�i�u 6. M�t s� quy ��nh khác 

1. Khi Nhà n��c thu h�i ��t nông nghi�p tr�ng lúa ho�c các lo�i cây rau 

màu mà tr��c th�i �i�m thông báo thu h�i ��t, ng��i s� d�ng ��t �ã ��u t� chi 

phí vào ��t (nh�: làm ��t, bón phân lót, chu�n b� gi�ng ho�c m�i gieo tr�ng…) 

thì H�i ��ng b�i th��ng, h� tr� tái ��nh c� huy�n, thành ph� c�n c� vào tình 

hình th�c t� h� tr� chi phí th�c t� ng��i dân �ã ��u t� ��n th�i �i�m thu h�i ��t 

tính thành ti�n, m�c t�i �a không v��t quá 3.000 ��ng/m2. 

2. Giá tr� b�i th��ng th�c t� ���c tính trên c� s� m�t �� và tiêu chu�n k� 

thu�t theo quy ��nh c�a ngành nông nghi�p và phát tri�n nông thôn.  

��i v�i nh�ng lo�i cây tr�ng ch�a có tiêu chu�n m�t �� k� thu�t thì c�n c� 

vào tình hình th�c t� trong tr��ng h�p c�n thi�t, H�i ��ng b�i th��ng, h� tr� tái 

��nh c� huy�n, thành ph� t�ng h�p, báo cáo S� Tài chính, S� Nông nghi�p và 

Phát tri�n nông thôn xem xét, th�ng nh�t tr��c khi áp d�ng b�i th��ng, h� tr�. 

3. Trong quá trình th�c hi�n công tác b�i th��ng, h� tr�, gi�i phóng m�t 

b�ng n�u có phát sinh các lo�i cây tr�ng, v�t nuôi khác không có trong quy ��nh 

này thì H�i ��ng b�i th��ng, h� tr� tái ��nh c� huy�n, thành ph� Nam ��nh c�n 

c� tình hình th�c t� t�i ��a ph��ng, xem xét v�n d�ng ��n giá các lo�i cây tr�ng, 

v�t nuôi là th�y s�n t��ng t� �ã có t�i Ph� l�c kèm theo Quy�t ��nh này ho�c 

c�n c� tình hình ��a ph��ng xây d�ng ph��ng án giá báo cáo S� Tài chính xem 

xét, th�ng nh�t tr��c khi áp d�ng b�i th��ng, h� tr�.  
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�i�u 7. Quy ��nh chuy�n ti�p 

1. ��i v�i d� án, h�ng m�c d� án �ã ���c c� quan có th�m quy�n phê 

duy�t ph��ng án b�i th��ng, h� tr� ��i v�i cây tr�ng, v�t nuôi là th�y s�n tr��c 

ngày Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành thì th�c hi�n theo ph��ng án �ã ���c 

phê duy�t, không áp d�ng và �i�u ch�nh theo quy ��nh này. 

2. ��i v�i d� án �ang l�p ph��ng án, ch�a ���c c� quan có th�m quy�n 

phê duy�t ph��ng án b�i th��ng, h� tr� ��i v�i cây tr�ng, v�t nuôi là th�y s�n 

sau ngày Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành thì th�c hi�n ho�c �i�u ch�nh theo 

quy ��nh này.  
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Ph� l�c  
��N GIÁ B�I TH��NG, H� TR� CÂY TR�NG, V�T NUÔI LÀ TH�Y 

S�N PH�C V� CÔNG TÁC GI�I PHÓNG M�T B�NG KHI NHÀ 
N��C THU H�I ��T TRÊN ��A BÀN T�NH NAM ��NH 

(Kèm theo Quy�t ��nh s�:  06/2022/Q�-UBND ngày  22  tháng 4 n�m2022  
c�a UBND t�nh Nam ��nh) 

–––––––––––––––    
TT DANH M�C B�I TH��NG ��n v� tính  ��n giá  

I CÂY L��NG TH�C VÀ HOA MÀU     

A Cây l��ng th�c     

1 Lúa     

  Lúa ��ng/m2 6.000  

  M� ��ng/m2  4.000  

2 Ngô ��ng/m2 6.000  

3 L�c, �� t��ng ��ng/m2   8.500  

4 V�ng ��ng/m2 7.500  

5 Các lo�i �� l�y h�t: �� �en, �� xanh, ��u ��… ��ng/m2 6.500  

6 S�n  ��ng/m2 5.000  

7 C� ��u, C� m�, C� Dong ri�ng ��ng/m2 5.000  

8 Khoai s�, Khoai môn, C� t� ��ng/m2 9.000  

9 Khoai lang, Khoai tây ��ng/m2 9.000  

10 Sen n��c ��ng/m2 11.000  

11 C� ni�ng ��ng/m2 14.000  

B Rau màu:     

1 Su hào, C�i b�p, C�i th�o, Rau c�i các lo�i ��ng/m2 15.000  

2 Súp l� tr�ng, Súp l� xanh ��ng/m2 15.000  

3 C�n ta ��ng/m2 15.000  

4 C�n tây, t�i tây ��ng/m2 15.000  

5 Rau mu�ng  ��ng/m2 13.000  

6 Rau �ay, M�ng t�i ��ng/m2 13.000  

7 Rau ngót ��ng/m2 13.000  

8 Ng�i c�u ��ng/m2 12.000  

9 Lá n�p th�m ��ng/m2 12.000  

10 Lá dong, Lá n�t, X��ng xông ��ng/m2 5.500  

11 D�c mùng, Khoai n��c ��ng/m2 8.000  

12 Rau rút ��ng/m2 10.000  

13 Rau th�m các lo�i ��ng/m2 12.500  

14 Hành, h� ��ng/m2 15.000  

15 Cà chua ��ng/m2 15.000  

16 Cà pháo, Cà bát, Cà tím ��ng/m2 8.000  
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TT DANH M�C B�I TH��NG ��n v� tính  ��n giá  

17 �t ��ng/m2 11.000  

18 C� c�i các lo�i, Cà r�t ��ng/m2 11.500  

19 Ngh�, G�ng, Ri�ng, S� ��ng/m2 13.000  

20 T�i ta ��ng/m2 15.000  

21 D�a ��ng/cây 5.000  

22 
Cây c� voi và các lo�i c� dùng cho ch�n nuôi 
khác 

��ng/m2 4.000  

C Cây dây leo (ch�a có giàn leo)     

1 M��p, M��p ��ng, B�u, Bí, Su su, Thiên lý     

  Lo�i ch�a có qu� ��ng/m2 6.500  

  Lo�i �ã có qu� ��ng/m2 11.000  

2 Nhót, Nho, Chanh leo, G�c     

  Lo�i ch�a có hoa, ch�a có qu� ��ng/m2 7.000  

  Lo�i �ã có hoa, có qu� ��ng/m2 10.500  

3 D�a h�u, D�a gang, D�a lê, D�a b�     

  Lo�i ch�a có qu� ��ng/m2 8.500  

  Lo�i �ã có qu� ��ng/m2 12.000  

4 M� �n lá ��ng/m2 11.000  

5 ��u các lo�i (��u l�y qu�) ��ng/m2 10.500  

6 Tr�u không ��ng/m2 giàn 8.000  

7 Trâm b�u ��ng/m2 giàn 4.000  

8 S�n dây     

  Ch�a leo giàn ��ng/khóm 12.000  

  �ã leo giàn ��ng/khóm 16.000  

D Cây thu�c và cây khác     

1 
Cây thu�c: B�ch ch�, Cau xi, ��a li�n, Ng�u t�t, 
Sa nhân, Cây thu�c b�c, Thu�c nam các lo�i 

��ng/m2 30.000  

2 Hàng rào cây xanh     

  Chi�u cao d��i 1,0 m ��ng/m 10.000  

  Chi�u cao trên 1,0 m ��ng/m 15.000  

II CÂY �N QU�     

1 Mít     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 6cm; 1,5m ≤ cao < 2,5m ��ng/cây 83.000  

  6cm ≤ �K thân < 10cm; 2,5m ≤ cao < 3,5m ��ng/cây 190.000  

  10cm ≤ �K thân < 20cm; cao ≥ 3,5m ��ng/cây 350.000  

  20 cm ≤ �K thân < 30cm; cao ≥ 3,5m ��ng/cây 600.000  

  30 cm ≤ �K thân < 40cm; cao ≥ 3,5m ��ng/cây 850.000  

  �K thân ≥ 40cm;  cao ≥ 3,5m ��ng/cây 1.100.000  
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2 Nhãn, V�i     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 5cm; 1,5m ≤ cao < 2 m ��ng/cây 250.000  

  5cm ≤ �K thân < 10cm; 2m ≤ cao < 3m ��ng/cây 490.000  

  10cm ≤ �K thân < 15cm; cao ≥ 3m ��ng/cây 700.000  

  15cm ≤ �K thân < 25cm; cao ≥ 3m ��ng/cây 1.100.000  

  �K thân ≥ 25cm;  cao ≥ 3m ��ng/cây 1.300.000  

3 H�ng xiêm, H�ng, Xoài, B��i, B�     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 10cm; 2m < cao ≤ 3 m ��ng/cây 150.000  

  10cm ≤ �K thân < 15cm; 3m < cao ≤ 4 m ��ng/cây 200.000  

  15cm ≤ �K thân < 20cm; 4m < cao ≤ 6 m ��ng/cây 300.000  

  �K thân ≥ 20cm; cao > 6m ��ng/cây 400.000  

4 Cam, Chanh, Ch�p     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 5cm; 0,5m ≤ cao < 1 m ��ng/cây 80.000  

  5cm ≤ �K thân < 10cm; cao > 1,5m ��ng/cây 150.000  

  10cm ≤ �K thân < 15cm; cao > 1,5m ��ng/cây 220.000  

  15cm ≤ �K thân < 20cm; cao > 1,5m ��ng/cây 300.000  

  �K thân ≥ 20cm;  ��ng/cây 350.000  

5 Na, Táo, M�, M�n, �ào, Me qu�, Lê, L�u     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 10cm; 1m < cao ≤ 2 m ��ng/cây 73.000  

  10cm ≤ �K thân < 15cm; cao > 2m ��ng/cây 150.000  

  15cm ≤ �K thân < 20cm; ��ng/cây 190.000  

  �K thân ≥ 20cm;  ��ng/cây 250.000  

6 
Kh�, Chay, H�ng bì, Tr�ng gà, Sung, �i, Roi, 
S�u, Dâu da 

    

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 10cm; 1m ≤ cao < 1,5m ��ng/cây 75.000  

  10cm ≤ �K thân < 20cm; 1,5m ≤ cao < 2m ��ng/cây 150.000  

  20cm ≤ �K thân < 25cm; cao  ≥ 2 m ��ng/cây 220.000  

  �K thân > 20cm; �k tán ≥ 4,5m ��ng/cây 300.000  

7 Cau (Cau l�y qu�)     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  1m ≤ cao < 2m; ��ng/cây 60.000  

  2m ≤ cao < 3,5m; ��ng/cây 150.000  

  3,5m ≤ cao < 5m; ��ng/cây 250.000  

  Cao ≥ 5m ��ng/cây 300.000  



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 07+08/Ngày 04-5-2022 26

4 
 

 

TT DANH M�C B�I TH��NG ��n v� tính  ��n giá  

8 D�a l�y qu�     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  1m ≤ cao < 2m; ��ng/cây 100.000  

  2m ≤ cao < 3,5m; ��ng/cây 180.000  

  3,5m ≤ cao < 5m; ��ng/cây 300.000  

  Cao ≥ 5m ��ng/cây 350.000  

9 �u ��     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  Ch�a có qu� ��ng/cây 40.000  

  Cao ≤ 1,0m;  có qu� ��ng/cây 80.000  

  Cao ≥ 1,0 m; �ang có qu� ��ng/cây 120.000  

  Cao ≥ 1,5m; �ang có qu� ��ng/cây 180.000  

10 Chu�i     

  Chu�i m�i tr�ng ��ng/cây 10.000  

  Khóm 1 m� ch�a tr� hoa và 1,2 cây con ��ng/khóm 50.000  

  
Khóm 1 cây m�i tr� hoa ho�c qu� non ch�a dùng 
���c và 1,2 cây con 

��ng/khóm 120.000  

  
Khóm có 2 ��n 3 cây m�i tr� hoa ho�c qu� non 
ch�a dùng ���c 

��ng/khóm 200.000  

  
Khóm có t� 4 cây m�i tr� hoa ho�c qu� non ch�a 
dùng ���c tr� lên 

��ng/khóm 300.000  

11 Cây thanh long     

  Thanh long m�i tr�ng (cây �ã ra r�, m�m) ��ng/khóm 20.000  

   Cây ch�a có qu�  ��ng/khóm 40.000  

   Cây  có qu�  ��ng/khóm 70.000  

III CÂY L�Y G�     

1 B�ch �àn, keo, Thông, Phi lao, Xoan     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 45.000  

  5cm ≤ �K thân  < 15cm;  ��ng/cây 120.000  

  15cm ≤ �K thân  < 20cm; ��ng/cây 200.000  

  20cm ≤ �K thân  < 25cm; ��ng/cây 300.000  

  �K thân ≥ 25cm 

Cây có ���ng kính thân 25cm 
tr� lên áp d�ng nhóm g� và 
m�c giá theo công b� giá  

v�t li�u xây d�ng c�a  
S� Xây d�ng 

2 Tre, Hóp     

  2m ≤ cao < 3m; 3cm < �K thân ≤  5cm;  ��ng/cây 7.000  

  3m ≤ cao < 5m; 5cm < �K thân ≤ 10cm;  ��ng/cây 14.000  

  Cao ≥ 5m, �K thân > 10cm ��ng/cây 20.000  
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IV CÂY CÔNG NGHI�P     

1 Cây dâu t�m ��ng/m2 9.000  

2 Chè     

  Chi�u cao ≤ 50cm ��ng/cây 35.000  

  50cm < Chi�u cao ≤ 100cm ��ng/cây 60.000  

  Chi�u cao > 100cm ��ng/cây 100.000  

3 Mía  ��ng/khóm 2.000  

4 Mây     

  
Cây gi�ng (Chi�u cao cây t� g�c ��n ng�n t� 12- 
20 cm) 

��ng/m2 12.000  

  Cây d��i 3 n�m tu�i (ch�a cho thu ho�ch) ��ng/ khóm 35.000  

  Cây t� 3-7 n�m tu�i (b�t ��u cho thu ho�ch) ��ng/ khóm 60.000  

  
Cây t� 7 n�m tu�i tr� lên (chi�u dài thân 3 - 4m, 
m�i g�c có kho�ng 30 nhánh) 

��ng/khóm 100.000  

V CÂY BÓNG MÁT     

1 Cây v�i     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 40.000  

  3cm ≤ �K thân < 5cm;  ��ng/cây 24.000  

  5cm ≤ �K thân < 10cm; ��ng/cây 50.000  

  10cm ≤ �K thân  < 15cm;  ��ng/cây 80.000  

  15cm ≤ �K thân  < 20cm; ��ng/cây 120.000  

  20cm ≤ �K thân  < 25cm;  ��ng/cây 160.000  

  25cm ≤ �K thân  < 30cm; ��ng/cây 200.000  

  30cm ≤ �K thân  < 35cm; ��ng/cây 300.000  

  35cm ≤ �K thân  < 50cm; ��ng/cây 400.000  

  �K thân ≥ 50cm ��ng/cây 450.000  

2 
Cây bàng, cây g�o, cây ph��ng v�, cây mu�ng, 
cây tr�ng cá, cây núc nác 

    

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 38.000  

  3cm ≤ �K thân < 5cm;  ��ng/cây 30.000  

  5cm ≤ �K thân < 10cm; ��ng/cây 60.000  

  10cm ≤ �K thân  < 15cm;  ��ng/cây 100.000  

  15cm ≤ �K thân  < 20cm; ��ng/cây 120.000  

  20cm ≤ �K thân  < 30cm;  ��ng/cây 180.000  

  30cm ≤ �K thân  < 40cm; ��ng/cây 210.000  

  �K thân ≥ 40cm ��ng/cây 300.000  

3 Cây s�a     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 60.000  

  5cm ≤ �K thân < 10cm; ��ng/cây 90.000  

  10cm ≤ �K thân  < 15cm;  ��ng/cây 180.000  
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  15cm ≤ �K thân  < 20cm; ��ng/cây 270.000  

  20cm ≤ �K thân  < 30cm;  ��ng/cây 350.000  

  30cm ≤ �K thân  < 40cm; ��ng/cây 490.000  

  40cm ≤ �K thân  < 50cm; ��ng/cây 600.000  

  �K thân ≥ 50cm ��ng/cây 750.000  

VI HOA - CÂY C�NH TR�NG TRÊN ��T     

1 Cúc ��i �óa, Cúc pha lê      

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 20.000  

  Cây ch�a có hoa ��ng/m2 50.000  

  Cây có hoa ��ng/m2 85.000  

2 
Cúc các lo�i khác, Th��c d��c, C�m ch��ng, 
F�ng  

    

  Cây ch�a có hoa ��ng/m2 30.000  

  Cây �ã có hoa ��ng/m2 60.000 

3 Violet      

  Cây ch�a có hoa ��ng/m2 18.000  

  Cây có hoa ��ng/m2 30.000  

4 Hoa Su si, Mào gà  ��ng/m2 12.000 

5 Hoa Súng, Hoa Sen ��ng/m2 12.000 

6 ��ng ti�n, Th�ch th�o, Mimoza  ��ng/m2 40.000  

7 Lay �n, Loa kèn, Hu�      

  Cây ch�a có hoa ��ng/m2 30.000  

  Cây có hoa ��ng/m2 60.000  

8 Salem     

  Cây ch�a có hoa ��ng/m2 18.000  

  Cây có hoa ��ng/m2 40.000  

9 Cây b�ng ��ng/m2 18.000  

10 Hoa Ngâu, Nguy�t qu�, Sói      

  15 cm ≤ cao < 25 cm ��ng/m2 20.000 

  25 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/m2 30.000 

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/m2 55.000 

  100 cm ≤ cao < 200 cm ��ng/m2 85.000 

  Cao ≥ 200 cm ��ng/m2 120.000 

11 Hoa L�u ly      

  Ch�a có hoa ��ng/cây 12.000 

  Có hoa ��ng/cây 25.000 

12 �ào hoa     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 250.000 

  40 ≤ Cao <80cm, ���ng kính tán <50cm ��ng/cây 5.000 
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  80 ≤ Cao <150cm, ���ng kính tán <50cm ��ng/cây 10.000 

  80 ≤ Cao <150cm, ���ng kính tán ≥ 50cm ��ng/cây 189.000  

  150 ≤ Cao <200cm, ���ng kính tán ≥ 50cm ��ng/cây 262.000  

  Cao ≥ 200cm, ���ng kính tán > 50cm ��ng/cây 363.000  

13 Mai     

   30 cm ≤ cao < 70 cm �/cây 40.000  

  70 cm ≤ cao < 100 cm �/cây 90.000  

  Cao ≥ 100 cm �/cây 130.000  

14 Qu�t c�nh     

  Cao < 30 cm ��ng/cây 30.000 

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 50.000 

  50 cm ≤ cao < 70 cm ��ng/cây 80.000  

  70 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 130.000 

  100 cm ≤ cao < 150 cm ��ng/cây 160.000 

  Cao  ≥ 150 cm ��ng/cây 250.000 

15 Hoa h�ng các lo�i     

  Ch�a có hoa  ��ng/m2 60.000  

  Có hoa  ��ng/m2 115.000  

16 Hoa s�a c�nh     

  Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000 

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 12.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 25.000 

17  Hoa hòe     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 250.000  

  40 cm ≤ cao < 80 cm, ���ng kính tán < 50 cm ��ng/cây 5.000 

  80cm ≤ cao < 150 cm, ���ng kính tán < 50 cm ��ng/cây 10.000 

  80cm ≤ cao < 150 cm, ���ng kính tán  ≥  50 cm ��ng/cây 189.000 

  150 cm ≤ cao < 200 cm, ���ng kính tán  ≥  50 cm ��ng/cây 262.000 

  Cao ≥ 200 cm, ���ng kính tán > 50 cm ��ng/cây 363.000 

18 Hoa s�     

  Cao  < 30 cm ��ng/cây 13.000 

  30 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 25.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 60.000 

19 Hoa gi�y, Ti gôn, T�m xuân, Lan tiêu ��ng/m2 giàn 12.000 

20 Hoa nhài     

  Cao < 50 cm ��ng/khóm 13.000  

  Cao  ≥ 50 cm ��ng/khóm 25.000 
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21 Trà h�ng, Trà thâm, Trà b�ch, H�i ���ng     

  20 cm ≤ cao < 30 cm ��ng/cây 15.000  

  30 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 30.000  

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 55.000  

22 Tr�ng nguyên, Chu�i nh�t     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 8.000  

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 14.000  

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 25.000  

23 Tr�c bách di�p     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 15.000 

  Cao  ≥ 50 cm ��ng/cây 25.000 

24 Trúc anh �ào     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/khóm 12.000 

  Cao  ≥ 50 cm ��ng/khóm 20.000 

25 
Trúc mây, Trúc ph�t bà, Trúc quân t�, Trúc 
t�m, Trúc vàng, Trúc nh�t 

    

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/khóm 13.000 

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/khóm 19.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/khóm 35.000 

26 T��ng vi, T��ng quân     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 8.000  

  Cao  ≥ 50 cm ��ng/cây 14.000  

27 Thi�t m�c lan, Trà mi     

  Cao < 1m ��ng/cây 7.000 

  1m ≤ cao < 1,5 m ��ng/cây 20.000 

  1,5 m ≤ cao < 2 m ��ng/cây 30.000 

  Cao ≥ 2 m ��ng/cây 50.000 

28 Cau lùn (Cau L�n c�)     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 35.000  

  3 cm ≤ �K thân < 5 cm; chi�u cao < 1,5 m ��ng/cây 50.000 

  5 cm ≤ �K thân ≤ 10 cm; chi�u cao < 1,5 m ��ng/cây 196.000  

  10 cm <�K thân ≤ 20 cm; chi�u cao ≥ 1,5 m ��ng/cây 311.000 

  �K thân ≥ 20 cm, chi�u cao ≥ 1,5 m ��ng/cây 432.000 

29 Cau sâm panh     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 30.000  

  5 cm ≤ �K thân < 10 cm; ��ng/cây 65.000  

  10 cm ≤ �K thân < 15 cm; ��ng/cây 110.000 

  15 cm ≤ �K thân < 25 cm; ��ng/cây 150.000 

  �K thân ≥ 25 cm ��ng/cây 250.000 
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30 Cau vua     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 60.000 

  3 cm ≤ �K thân < 5 cm; ��ng/cây 25.000 

  5 cm ≤ �K thân < 10 cm; ��ng/cây 50.000 

  10 cm ≤ �K thân < 25 cm; ��ng/cây 100.000 

  25 cm ≤ �K thân < 30 cm; ��ng/cây 150.000 

  �K thân ≥ 30 cm ��ng/cây 250.000 

31 Chu �inh lan ��ng/khóm 13.000 

32 D� h��ng, Kim ngân     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 13.000  

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 20.000  

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 40.000  

33 D�a c�nh     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/khóm 14.000  

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/khóm 25.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/khóm 38.000 

34 D�a c�nh, Huy�t d�, Ké, L��i h� ��ng/khóm 7.000 

35 Du�i c�nh     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 13.000 

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 25.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 35.000 

36 Cây ��i c�nh (��, vàng, tr�ng)     

  30 cm ≤ cao < 50 cm ��ng/cây 12.000 

  50 cm ≤ cao < 100 cm ��ng/cây 30.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 60.000 

37 Bách, tùng (tr� tùng la hán)     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/m2 60.000 

  2 cm ≤ �K thân < 3 cm; ��ng/cây 13.000 

  3 cm ≤ �K thân < 5 cm; ��ng/cây 25.000 

  5 cm ≤ �K thân < 10 cm; ��ng/cây 50.000 

  �K thân ≥ 10 cm ��ng/cây 85.000 

38 Cây tùng La Hán     

  
3 cm ≤ �K thân ≤ 5 cm, ���ng kính tán > 1m, 
chi�u cao > 1,0 m 

��ng/cây 121.000 

  
5cm< �K thân ≤ 10 cm, ���ng kính tán > 1m, 
chi�u cao > 1,5 m 

��ng/cây 167.000 

  
10 cm < �K thân ≤ 20 cm, ���ng kính tán > 1m, 
chi�u cao > 1,5 m 

��ng/cây 394.000 

  
�K thân > 20 cm, ���ng kính tán > 1m, chi�u cao 
> 1,5 m 

��ng/cây 523.000 
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39 V�n tu�, Thiên tu�     

  Cây gi�ng trong v��n ��m ��ng/cây 8.000 

  �K thân < 10 cm, chi�u cao > 1,0 m ��ng/cây 126.000 

  10 cm ≤ �K thân ≤ 20 cm; chi�u cao > 1,0 m ��ng/cây 174.000 

  20 cm < �K thân ≤ 30 cm; chi�u cao > 1,0 m ��ng/cây 243.000 

  �K thân > 30 cm, chi�u cao > 1,0 m ��ng/cây 300.000 

40 V�n niên thanh ��ng/khóm 7.000 

41 Cây c�n th�ng     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 19.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 30.000 

42 C� c�nh     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000 

  Cao ≥ 50 cm ��ng/cây 13.000 

43 C�m tú mai ��ng/cây 37.000 

44 C�m tú c�u     

  Ch�a có hoa ��ng/khóm 7.000 

  �ã có hoa ��ng/khóm 20.000 

45 ��a lan ��ng/khóm 20.000 

46 �inh l�ng     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 19.000 

  Cao ≥ 50 cm ��ng/cây 25.000 

47 �uôi l��n; �uôi ch�n; �uôi ph��ng ��ng/khóm 7.000 

48 Lá b�c hà ��ng/cây 3.000 

49 Lá láng ��ng/khóm 12.000 

50 L�c di�p ��ng/cây 12.000 

51 L�u c�nh     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000  

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 20.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 35.000 

52 Li�u c�nh     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000  

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 13.000  

  100 cm ≤ Cao < 150 cm ��ng/cây 20.000  

  Cao ≥ 150 cm ��ng/cây 25.000  

53 M�u ��n, M�c     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 15.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 25.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 35.000 
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54 Ngô ��ng c�nh     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000 

  Cao ≥ 50 cm ��ng/cây 12.000 

55 Ng�c bút, Giành giành     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 7.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 13.000 

  100 cm ≤ Cao < 150 cm ��ng/cây 25.000 

  Cao ≥ 150 cm ��ng/cây 50.000 

56 Ng�c trai     

  10 cm ≤ Cao < 20 cm ��ng/cây 3.000 

  Cao ≥ 20 cm ��ng/cây 7.000 

57 Ng� gia bì     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 10.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 15.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 25.000 

58 Cây ng� s�c     

  Cây ch�a hoa ��ng/cây 5.000 

  Cây có hoa ��ng/cây 7.000 

59 Qu� h��ng     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 13.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 20.000 

  100 cm ≤ Cao < 150 cm ��ng/cây 35.000 

  Cao ≥ 150 cm ��ng/cây 60.000 

60 Cây Phát l�c     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/khóm 3.000  

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/khóm 6.000  

  100 cm ≤ Cao < 150 cm ��ng/khóm 9.000  

  Cao ≥ 150 cm ��ng/khóm 15.000  

61 Cây Cô Tòng vành chanh, Vàng anh lá mít     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 5.000 

  Cao ≥ 50 cm ��ng/cây 10.000 

62 X��ng r�ng     

  30 cm ≤ Cao < 50 cm ��ng/cây 5.000 

  50 cm ≤ Cao < 100 cm ��ng/cây 7.000 

  Cao ≥ 100 cm ��ng/cây 10.000 

63 
Si c�nh, Xanh c�nh, sung c�nh, L�c v�ng, �a 
c�nh     

  
5cm ≤ �k thân ≤ 10cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 233.000 
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10cm < �k thân ≤ 20cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 377.000 

  
20cm < �k thân  ≤ 30cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 394.000 

  
30cm < �k thân ≤ 40cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 728.000 

  
40cm < �k thân ≤ 50cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 1.011.000 

  
50cm < �k thân ≤ 60cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 1.405.000 

  
60cm < �k thân ≤ 80cm, ���ng kính tán > 1,5m, 
chi�u cao > 2,0m 

��ng/cây 1.954.000 

  
 �k thân > 80cm, ���ng kính tán > 1,5m, chi�u 
cao > 2,0m 

��ng/cây 2.716.000 

64 Cây xanh s�ng     

  3 cm ≤ �K thân < 5 cm ��ng/cây 45.000  

  5 cm ≤ �K thân < 7 cm ��ng/cây 105.000  

  7 cm ≤ �K thân < 10 cm ��ng/cây 150.000  

  10 cm ≤ �K thân ≤ 20 cm ��ng/cây 225.000  

  20 cm < �K thân < 30 cm ��ng/cây 300.000  

  �K thân ≥ 30 cm ��ng/cây 450.000  

VII  V�T NUÔI     

1 Cá gi�ng n��c ng�t, n��c m�n, n��c l� ��ng/m2 18.000 

2 Cá Th�t     

2.1 Cá th�t n��c ng�t ��ng/m2 13.000 

2.2 Cá th�t n��c m�n, n��c l� ��ng/m2 25.000 

3 Tôm gi�ng n��c ng�t, n��c m�n, n��c l� ��ng/m2 25.000  

4 Tôm th�t n��c ng�t, n��c m�n, n��c l� ��ng/m2 16.000  

 

 


