
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:             /TTr-SNN Khánh Hòa, ngày      tháng 12 năm 2021 

V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 

21/12/2017 của UBND tỉnh. 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các chi cục trực thuộc Sở. 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

12321/UBND-XDNĐ ngày 03/12/2021 về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Ngày 27/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loài 

vật nuôi, cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Quy định có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2018, đến nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, 

gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng. Bên cạnh đó, Kết luận kiểm tra số 18/KL-KtrVB ngày 18/3/2021 của Cục 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp đã chỉ ra một số nội dung 

không phù hợp với quy định của pháp luật của Quyết định số 27/2017/QĐ-

UBND. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo kết luận số 478/TB-

UBND ngày 15/11/2021, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh phù hợp với tình 

hình thực tiễn và đúng theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi rà soát các nội dung 

của Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, đối chiếu với quy định của pháp luật tại 

Luật Đất đai năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Dự thảo 

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt Quyết định 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND. 
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Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định theo đúng 

trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát nội dung quy định tại Quyết định 

số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

tham gia góp ý các Dự thảo nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước ngày 17/12/2021 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành. 

Để thuận tiện cho việc tổng hợp thông tin, đề nghị các đơn vị gửi file mềm 

văn bản góp ý về địa chỉ e-mail: dttphuong@khanhhoa.gov.vn./. 

(Đính kèm Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Dự thảo Tờ trình của Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 12321/UBND-XDNĐ ngày 03/12/2021 và 

Thông báo kết luận số 478/TB-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh; Kết 

luận kiểm tra số 18/KL-KtrVB ngày 18/3/2021 của Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật – Bộ Tư pháp). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Danh sách đính kèm); (VBĐT) 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Công thông tin điện tử Sở NN&PTNT; 

- Lưu VT, NVTH, KHĐT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Lê Bá Ninh 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

 

Số TT Cơ quan, đơn vị 

I Các, sở, ban, ngành 

1 Sở Tư pháp 

2 Sở Xây Dựng 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5 Sở Tài Chính 

6 Sở Khoa học và Công nghệ 

7 Sở Y tế 

8 Ban Dân tộc 

9 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

10 Công an tỉnh 

11 Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong 

II Các đoàn thể, hiệp hội 

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

2 Hội Nông dân tỉnh 

3 Hội Cựu Chiến binh 

4 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa 

5 Liên minh các hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa 

III UBND các huyện, thị xã, thành phố 

1 UBND thành phố Nha Trang 

2 UBND thành phố Cam Ranh 

3 UBND thị xã Ninh Hòa 
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4 UBND huyện Vạn Ninh 

5 UBND huyện Diên Khánh 

6 UBND huyện Cam Lâm 

7 UBND huyện Khánh Sơn 

8 UBND huyện Khánh Vĩnh 

IV Các chi cục trực thuộc Sở 

1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

2 Chi cục Kiểm lâm 

3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Tổng cộng:  27 cơ quan, đơn vị 
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