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uc BAN NHAN  DAN 	CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 

	

T!NH KON TUM 	 Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S: )t /2014/QD-UBND 	 Kon Turn, ngày,2 .-thángc/,f nám 2014 

QUYET oir*i 
Ve vic ban hành Bang don giá các 1oi cay trông 

trên dja bàn tinh Kon Turn närn 2014 

Ulk BAN NH AN DAN TIN!! KON TUM 

Cn cü Lust T6 chirc HDND và UBND ngày 26/11/2003; 

Can dr các Nghj djnh cüa ChInh phü: so^ 197/2004/ND-CP ngây 
03/12/2004 ye vic bôi thu&ng, ho^ trçi và tái djnh cu khi Nhà nuâc thu hôi dat; 
S 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009 quy djnh bô sung ye quy hoach sr dung 
dat, giá dat, thu hôi dat, bôi thixmg, ho trçl và tái djnh cu; 

Can cü Thông tu so^ 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 cUa Bq^ Tài 
nguyen và Môi tri.r?Yng quy djnh chi tiêt ye bôi thuxing, ho trq, tái djnh cu và thu 
tiic thu hôi Mt, giao dat, cho thuê dat; 

Xét de^ nghj cüa Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn tai  Tar trInh s6: 
1 46/TTr-SNN ngày 31 tháng 12 näm 2013 và Cong van so 62/SNN-KH ngày 
17/01/2014, 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Bang dan giá các 1oi cay 
trông trên dja bàn tinh Kon Turn näm 2014 (co phy lye kern theo). 

Diu 2. Bang dan giá các l°ai  cay trng dirçic quy djnh tai  Diêu 1 áp dung 
cho tat câ các dôi tuxqng du.rçic bôi thithng khi Nhà nuâc thu hôi dat dé sü dung 
vào mic dIch quôc phông, an ninh, lçii Ich quôc gia, lçii Ich cong cong và miic 
dIch phát triên kinh té - xA hi trên dja bàn tinh Kon Turn. 

Bang don giá nay con ducic áp dung d6 quãn 1 các loai  hot dong mua 
ban, kinh doanh các loai cay trông và các loai  phi, 1 phi có lien quan den cay 
trông theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 3. Giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn 

1. Chu'trI phi hcrp Sâ Tài chInh huóng din, theo däi, kim tra vic thrc 
hin Quyêt djnh nay theo dung quy djnh. 

2. Xây drng dan giá cay trng trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét ban 
hành và thçrc hin ti'r ngày 01/0 1 hang näm. 
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Diu 4. Các Ong (BA): Chánh Van phông JiJy ban nhãn dan tinh; Giám 
doe các Sâ: Nông nghip và Phát triên nông thOn, Tài chInh, Tài nguyen và MOi 
tri.thng, My dirng; Chü tjch UBND các huyn, thành phô và Thu tnrng cac ca 
quan, don vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành sau 10 ngày U tü ngãy k ban hành 
và thay the Quyêt djnh so 20/2013/QD-UBND ngày 09/4/2013 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Kon Turn./. 

Nc'inIzn: 
-NhuDiêu4; 
- Van phông ChInh phü; 
- Bô Tis pháp (Cuc Kiém tra VB QPPL); 
- B îàî chInh; 
- BO Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
 -TfTinhu; 

- IT HDND tinh; 
- UB MTTQ Vit Nam tinh; 
- Doàn Dai biéu Quôc hi tinh; 
- Chfi tjch, các PCT UBND tmnh; 
- Si Ti.r phap; 
- Báo Kon Turn; 
- Dâi Phát thanh-Truyên hInh tinh; 
- Cong báo UBND tinh; 
- Cong thông tin din Ur; 
- Chi cic Van Thu - Luu trü tinh; 
- Lãnh dao VP UBND tinh; 
- Lt.ru: VT, KTh8, 2, KTTH. 

TM. UY BAN NH AN DAN 
C1LI!T 'T'TLI 

Nguyn Vn Hung 
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PHU LVC  1 
BANG DON GIA CAY TRON(; NAM 2014 TREN D!A  BAN TiNH KON TUM 

(Ban hành kern theo Quyt djnh sd: /201 4/QD- UBND ngày2?fhángainam 2014 cüa UBND tinh Kon Turn) 

STT Danh rniic cay trongA DOflVI

tItih Don gia Ghi chu 

i cAy HANG NAM  
1 Câylüa  

1.1 Láanuóc2vu  

Mài gieo sa cl/ha 13,000,000  

Dang tr6 bong, có hat  non cl/ha 30,600,000  
1.2 Láa nwóc 1 vu  

Mâi gieo sa cl/ha 10,500,000  
Dang tro^ bong, có hat  non cl/ha 24,700,000  

1.3 Diary  

M&i gieo sa cl/ha 10,000,000  
Dang tr6 bong, CO hat non cl/ha 24,000,000  

2 Cay ngô  
2.1 Ngô Iai  

Mài tr6ng cl/ha 10,000,000  
Dang trti c, cO trái non cl/ha 28,800,000  

2.2 Ngô dja phuong  

- Mâi tr6ng cl/ha 7,000,000  

- Dang tr6 th, cO trái non cl/ha 13,000,000  

3 Câysn  
- M&i tr6ng cl/ha 12,000,000  

- Co cü non cl/ha 30,000,000  
4 Khoai lang (trng My cü hoc trng lam rau, thirc an gia süc)  
- Mài tr6ng cl/ha 12,000,000  
- Dang phát frin hoc cO cü non cl/ha 18,000,000  
5 CáymIa  

5.1 MIaônà  
Trng mài (mIa t(y, dtrói 6 thing tu6i) cl/ha 65,700,000  
Mia Iuu96c näm 1 cl/ha 110,000,000  
MIa luu g& nAm 2 cl/ha 90,000,000  
MIa kru g6c nAm 3 cl/ha 45,000,000  

5.2 MIadi  

Trng mài (mIa to, dtrài 6 thing tui) cl/ha 55,700,000  
MIa luugc nãm I cl/ha 100,000,000  

MIa hru gc nãm 2 cl/ha 80,000,000  
MIa km gc näm 3 cl/ha 41,700,000  

5.3 MIa vuirn (Ertngphân tan)  

Trng mcvi cl/cay 5,000  
Trng chtra thu hoch cl/cay 30,000  

6 Cay Lac (du phyng)  
______ Mài trng cl/ha 9,700,000  



I 	Co cü non 	 I d/ha  I 	29,000,000 I 
7 Diu các loi (Du tLro'ng, du xanh, du den...) _____

Mâi tr6ng ha j 12,500,000  

CO trái non dTha 24,000,000  

8 Thuc Ia  
Mâi trng d/ha 7,500,000  

Bang phát trin d/ha 15,000,000  

9 Duachut,dira Leo  
Mâi trng d/m2 3,000  

Bang ra hoa, có trái non d/m2 6,500  

10 Dirahu  
Mài tr6ng d/m2 7,000  

Bang ra hoa, cO trái non d/m2 14,000  

11 Raumung  
Màitrông dIm2 6,500  

Bang thu hoach d/m2 15,400  

12 Rau cal, rau ngót, rnng Wi  
Mài trng d/m2 4,600  

Bang thu hoach d/m2 12,000  

13 Su hào  
Mài tr6ng dJm2 20,000  

Bang phát trin d/m2 50,000  

14 Khoai tây, khoai m, khoai mOn, khoai tIni, khoai trng  

M&i trng d/m2 6,500  

Bang phát trin d/m2 14,500  

15 Hành, tôi  
Màitrông d/m2 17,000  

Bang phát trin d/m2 37,000  

16 Ca chua: Mt d§ 35.000-40.000 cay/ha  

16.1 Ca chua kh Ong ghép  
Môi trng d/rn2 5,000  

Bang ra hoa, CO trái non d/rn2 14,000  

16.2 Càchuaghép  
Mai trong d/m2 5,500  

Bang ra hoa, có trái non d/m2 25,000  

17 Du cô ye, du düa  
Mài trng d/m2 4,000  

Bang ra hoa, có trái non d/m2 7,800  

18 Câyrt dIm2  

18.1 TrEing 41p (rung: Mu! dI 20.000 cay/ha  
Mài trng d/m2 8,640  

Bang ra hoa, có trái non d/m2 17,000  

18.2 Trngphântán iIJcây 7,200  

19 Ca tim, cà pháo, cà ding, cà dia  
Mi trng d/m2 7,000  

Bang ra hoa, Co trái non d/m2 15,000  
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20 Bu, bI, miwp, su su: Mt d§ 4.200 cay/ha  

Màitr6ng d/gc 5,000  

Dang ra hoa, có trái non d/g6c 30,000  

21 Cay W qua (muó'p ding): Mt do 5.0009c/ha  

Mâi trng d/gôc 17,000  

Dang ra hoa, Co trái non d/gc 48,000  

22 Bp cãi (bp sü)  
Màitrng d/rn2 30,000  

Dang dóng bäp d/m2 90,000  

23 Rau gia vi các 1oi  
Mài trng d/rn2 3,600  

Dang phát trin d/m2 8,000  

24 Ring, ngh 
Mài trng d/ha 15,000,000  

Co eCi non d/ha 30,000,000  

25 Minh tinh  

25.1 Trong IIp trung  

Mài tr6ng d/ha 3,600,000  

CO cü non d/ha 7,600,000  

25.2 Triing phdn tan  

Mâi trng d/biii 2,600   

C6 c6 non d/bi 5,600  

26 Sa Nhân, gfrng  
Tr6ng mâi d/ha 24,000,000  

Co cü non d/ha 70,000,000  

27 Si  

27.1 Trong 41p trung  

Trng mài d/ha 6,720,000  

Dang phát trin d/ha 9,600,000  

27.2 TMngpkân tan d/bui 3,000  

28 Cay Nha dam  
Trng mâi d/cây 1,400  

ChuAn bj thu hooch dn dang thu hoch d/cây 5,000  

29 Hoa thiên Ii', chanli day (gui), du dü day (dun tây), Gc  
Trng mâi d/gc 60,000  

Dang ra hoa, có trái non d/g6c 120,000  

30 Câydiranithc d/m2 6,500  

32 Cay Sam day (Hng ding Sam) d/ha 30,000,000  

33 CâyNguvtfr d/g6c 15,000  

34 Cay bo ho  
- Cay mài trng d/ha 12.000,000  

- Co hat non d/ha 30.000,000  

II CAY LAU NAM  
1 Cay cao su (Stum trim): Mt d: 555 cay/ha  

1.1 Thôi kj' kiin hull co bàn  

Trng mâi và chäm soc närn th(r I d/cây 65,900  



Chäm soc näm thir 2 d/cây 100,600  

Chäm sOc näm th(r 3 d/cay 131,900  

ChAm soc nàm th(r 4 d/cay 158,900  

Chãm sOc näm th(r 5 d/cây 191,400  

ChAm sOc nAm thu 6 d/cây 248,600  

Chäm sOc nAm thfr 7 d/cây 302,700  

1.2 Thôi Içj) kink doanh  
Kinh doanh närn thCr I dn näm th(r 5 d/cây 490,000  

Kinh doanh tir nAm th& 6 dn nam th(r 16 d/cây 560,000  

Kinh doanh tr näm thur 17 dn närn thur 20 d/cãy 260,000  

Kinh doanh Ur näm thur 21 dn nAm thur 25 d/cãy 150,000  

Cay già ci (näm th(r 25 trô di)  Khong bi thixông 

2 Cay cao su (Bu dt hat):  Mt d: 555 cay/ha  

2.1 Thlyi kj kiln Mill co' bàn  
Trng mâi va chAm sOc näm th(r 1 d/cây 76,000  

Chãm sOc näm thir 2 dlcây 108,000  

ChAm sOc näm thur 3 d/cây 141,000  

Chäm soc näm thfx 4 dlcây 168,000  

Chãm sOc nãm th(r 5 d/cây 200,000  

ChAm sOc nAm thur 6 d/cãy 249,000  

ChAm soc näm thir 7 d/cãy 305,000  

2.2 Thiti k kink doank  
Kinh doanh näm thur 1 dn nãm thur 5 d/cây 490,000  

Kinh doanh tur näm thur 6 dn näm thur 16 d/cây 560,000  

Kinh doanh tur näm thur 17 dn nãm thur 20 d/cãy 260,000  

Kinh doanh tur narn thur 21 dn näm thr 25 d/cây 150,000  

Cay già ci (näm thur 25 trâ di)  Khong bi thu&ng 

3 Cay ging cao su  

3.1 Slum lrn 10 tháng twii: 8 0. 000 cay/ha  

Tur khi dt hat  dn 8 thang tui d/cây 2,000 DM vài cay dü tiéu 
chuân xuât vu&n 
(di.rcrng kinh >= 
16mm) thi khong 

. 	. 	 * boi thuong ma chi 

Tfr 8 tháng tu6i dn truàc khi ghep d/cây 3,000 

n xu Urkhi ghep den trtroc khi du tieu chuaat 
• 

vircm 
d/cay 4,000 

Dênthi diem xut vlx?in nhixng chtra d6tieu 
chubxuat 

d/cây 4,000 ho trq chi phi di 
dc' 

3.2 Slum bu 10 thdng luôi: M1l do 150.000-160.000 b:ilha  
Tur khi dt hat  dn 8 tháng tui d/cây 2,000 D6i vài cay dü tiêu 

chuân xut vithn 
o, (dirng kinh >= 

16mm) thu khong 
. 	• boi thtrang ma chi 

htrq chi phi di 
dai 

hr 8 thang tu6i dn tnràc khi ghép d/cây 4,000 
• 	 .. Tu khi ghep den trircrc khi du ti 	chuan xuat 

viran 
d/cay 12,000 

________________________________ 
Dênth&i diem xuât vi.rm nhung chira di tiU 
chuan xuat 

________ 
d/cây 12,000 

4 Cay cà phê Rubusta (vi): Mt d: 1.100 6y/ha  

4.1 Thôi kj kiln thilt có Mn  
Trng mài và chäm soc nAm thu 1 d/cây 85,000  

______ Chäm soc nAm thir 2 d/cây 148,000  



Chäm soc nAm thu 3 d/cay 218,000  

4.2 Thôikjkin1:doanh  
Kinh doanh nAm thCr 1 dn nãm thir 5 d/cây 600,000  
Kinh doanh tr näm thr 6 dn näm thtr 16 dlcây 500,000  
Kinh doanh Ur nãm thir 17 dn näm thCr 25 d/cây 350,000  
Kinh doanh tr nãrn thtr 26 dn nm th(r 30 d/cay 200,000  

Cay già ci (tr nãm th(r 21 trâ di)  Không bi thuing 

5 Cay cà phi mit: Mt d: 830 cay/ha  

5.1 TIthi kj kiln thilt có ban  
Tr6ng mài và chäm soc näm thfr I d/cây 73,000  

ChAm soc näm thur 2 d/cây 130,000  

Chäm soc nãm thur 3 dlcây 182,000  

5.2 Thôi kj kink doanh  
Kinh doanh näm th(r I dn nAm thur 3 d/cây 300,000  

Kinh doanh t& nAm thu 4 dn nAm thur 9 d/cây 400,000  

Kinh doanh tr näm thu 10 dn nAm th(r 25 d/cây 500,000  

Kinh doanh tr näm thCr 26 dn nAm thu 30 d/cây 150,000  

Cay già ci (tir näm 30 tth di)  KhOng bi thu&ng 

6 Cay cà phê Catimor, cà phê chè các 1oi: Mt d6 5.000 cay/ha  
* TM kj) kiln thilt có ban  

Tr6ng mri và chAm soc nàm thtr I d/cây 45,000  

ChAm soc näm thu 2 d/cây 64,000  

Chãm soc näm thur 3 d/cây 76,000  
* Thuti k kink doank  

Kinh doanh näm thCr 1 dn näm thtr 5 d/cãy 200,000  

Kinh doanh tr nàm thur 6 dn näm thur 16 d/cây 180,000  

Kinh doanh tir näm thCr 17 dn näm thur 21 d/cãy 75,000  

Cay già ci d/cây  Không bi thtring 
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 Cay tiêu: Mt d6 2.000 try/ha  

BOW f/twang try tiêu  
Trii g 	sang d/trV 200,000  

Tri be tOng, trii xây d/tri 400,000  
* Bi thwinng My lieu  

a Thini kj' kiln thiut co ban  
Trng mói và chAm sOc näm I d/tru 70,000  

Chárn soc nãm thCr 2 d/tru 120,000  

Chärn soc nám thur 3 d/trii 190,000  

b Thinik3'kinhdoanli  
Kinh doanh näm th(r I dn näm th(r 5 d/tru 920,000  

Kinh doanh t& näm thCr 6 dn näm th(r 110 d/tru 980,000  

Kinh doanh tr näm thu 11 dn narn thur 16 d/trti 570,000  

Kinh doanh t& näm thir 17 dn nãrn thur 20 d/tr y  140,000  

Cay già ci d/tru - KhOng bi thu&ng 

8 Nhän, vii, xoài, chôm chôm: Mt d: 420 cay/ha  

8.1 TM kj) kiln thilt co ban  
Trng mài và chAm soc nAm 1 d/cây 120,000  
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ChAm sec nAm thu 2 d/cây 190,000  

Chäm soc näm thCr 3 d/cay 260,000  

Chãm soc nAm thtr 4 d/cây 330,000  

8.2 Thôi kj kink doanh  
Kinh doanh tr nãm thu 1 dn näm thr 5 d/cây 730,000  

Kinh doanh tr nãm thu 6 dn nãm th(r 16 d/cây 1,080,000  

Kinh doanh tir näm thu 17 dn nãm thtr 20 d/cây 180,000  

9 Cam, Chanh, Quyt, BirO'i, Mn, Lê, Hong: Mt d: 600 cay/ha  

9.1 Thvi kj' kiln thilt cc ban  
Trng mài và chãm soc näm th(r nht d/cây 57,000  

ChAm sOc nãm thu 2 d/cây 90,000  

Chãm sOc näm thu 3 d/cây 124,000  

ChAm soc nãm thu 4 d/cây 158,000  

9.2 Th?i kj) kink doank  
Kinh doanh näm thu 1 dn näm th(r 5 d/cây 360,000  

Kinh doanh nãm thu 6 dn näm thir 16 d/cây 500,000  

Kinh doanh fir nàm thCr 17 tth di dlcây 94,000  

10 Thanh long (1.000 trig/ha)  

10.1 Biithw?ingtru 
Tru g d/tru 200,000  

Tri Ay d/tru 400,000  

10.2 Bi thwông cily thank long  

10.2.1 Thanh long rut trng  

a 
A 	. 	 . Thcr, ky kien I/netA  cc ban  

Trng mài va chãm soc näm thu nhAt d/trii 49,000  

Chäm soc nãm thir 2 d/tri 83,000  

Chäm sOc näm thcr 3 d/trt 103,000  

b Thèi kj kink doanh  
Kinh doanh nãm thr I dn nAm thir 5 d/tru 210,000  

Kinh doanh näm thir 6 dn näm thir 16 d/trigi 170,000  

Kinh doanh näm th(r 17 dn näm thu 20 d/trii 20,000  

10.2.2 Thanh long rut dO  

a Thôi kj kiln Mill cc ban  
Trng mài vi chAm sOc näm th(r nhAt d/tru 60,000  

ChAm sOc näm thir 2 d/tru 98,000  

Chãm sOc näm thu 3 d/tru 124,000  

b Thôikj'kinhdoanh  
Kinh doanh nãm thu I dn näm thir 5 d/tr,i 250,000  

Kinh doanh nAm thir 6 dn nãm thfr 16 d/tri 210,000  

Kinh doanh nAm thu 17 dn näm thu 20 d/trV 50,000  

11 Cay su riêng: 200 cay/ha  

11.1 Thôi kj' kiln thilt cc ban  
Tr6ng mOi vi chäm sOc nãm thu nhaft d/cay 218,000  

Chãm soc nãm thu 2 d/cây 358,000  

Chäm sOc näm thu 3 dlcay 507,000  

______ ChAm sOc nàm thu 4 d/cay 658,000  



11.2 TIu'ri kj kinh doanh  
Kinh doanh nAm thir 1 Mn näm th(r 5 d/cây 1,020,000  

Kinh doanh nAm thu 6 den näm tlur 20 d/cây 1,820,000  

______ Kinh doanh tü näm thCr 21 den näm thr 30 d/cây 950,000  

12 Câydira  

a Dith Cayen: M11 dO 38.000 cay/ha  

- Duài 6 thang dIm 2  10,000  

- Trên 6 thing và sap thu hoch dIm 2  20,000  

b Lord Dáa khác: M1t dO 26.000 cay/ha  

- Di.râi 6 thang dIm 2  7,000  

- Trén 6 thang và sp thu hoach dIm 2  12,000  

13 Cay cau: Mt do 555 cay/ha  

Tr8ng mài d/cây 34,300  

Kin thit ca bàn Ur 2 den 3 näm d/cây 75,000  

Kin thi& cci bàn tU 4 den 5 nãm d/cây 99,200  

Thu hoach tr nAm thCr 6 dn nAm thu 20 d/cây 240,000  

Cay già ci dlcây  Không bi thuông 

14 Cay dâu tim: Mt do 50.000-60.000 cay/ha  

Trng mâi d/ha 7,700,000  

Thu hoch d/ha 14,300,000  

15 Cay chu6i: Mt d^ 1.600 bi/ha (1 btii  có tir 2 cay trô len)  

Mài trng, cay non d/cây 45,000  

Cay dn tui trtr&ng thành d/cây 80,000  

Cay clang ra hoa và có trái cl/cay 100,000  

16 fu dü: Mt dfi 1.600 cay/ha  
Ucnn mài dm2 10,000  

Tr*ng mài d/cây 7,000  

Sp có trái d/cây 60,800  

Dang thu hoach d/cây 140,000  

17 
Côc, kh& iii, to, bo, tam rut, mit, me, bo quân, ô rnai, It•iu, diii an trãi, nhót, Sop ri (Mfit do 500-
700 cay/ha)  

Trng mài d/cây 22,000  

Kin thit co bàn näm th(r 2 den näm thr 3 d/cây 57,000  

Kin thi& co bin näm tht'r 4 d/cây 71,500  

Kinh doanh Ur näm th(r I dn nãm th(r 4 dlcãy 150,000  

Kinh doanh tr nAm thCr 5 den näm thtr 12 cl/cay 242,000  

Câygiàcol d/cày 71,500  

18 Cay dfra: Mt d6 160 cay/ha  
Tr6ng mài d/cây 40,000  

Kin thit ca bàn tr 2 den 3 nãm ct/cay 92,000  

Kin thit ca bàn näm thu 4 ct/cay 238,000  

Kinh doanh tr närn I dn nam thu 5 d/cây 550,000  

Kinh doanh tu näm thu 6 dn näm thu 16 d/cây 800,000  

_______ Cay già ci d/cây 150,000  

19 Cay diu (Dào 1n hot)  



19.1 Cay dieu hit: Mit d: 400 cay/ha  
Nãm 1 d/cây 10,000  

Nãm 2 dlcây 25,000  

Näm 3 d/cây 40,000  

NAm 4 d/cây 60,000  

Nãm thu 5 dn nãm thu 7 d/cây 80,000  

Näm thir 8 trâ di d/cây 120,000  

19.2 Cay Dieu ghép (muI dj3 200 cây/h&  
NAm I cllcây 40,000  

Nãm2 d/cãy 55,000  

Näm 3 d/cãy 75,000  

NAm 4 d/cây 100,000  

NAm 5 d/cây 110,000  

Nãm 6 d/cãy 140,000  

Näm 7 dlcây 180,000  

Nãm 8 d/cây 210,000  

NAm 9 d/cây 240,000  

Näm 10 d/cây 300,000  

Näm thu ii trâ di d/cây 350,000  

20 Cay tru  
20.1 Bi tliithng tri  

Tri xây d/trii 256,000  

Tri go d/tri 100,000  

20.2 BEii thwông cay  
Trng mui d/trp 14,000  

Kinh doanh tir 2 dn 15 näm d/tru 58,000  

Cay già ci d/tru 14,000  

21 Ming cut: Mt dfi 555 cay/ha  
Tr6ng mài d/cây 50,000  

Kin thit ca bàn tr 2 dn 3 nãm d/cây 98,000  

Kin thit ca bàn nAm thfr 4 d/cây 282,000  

Thu hoach tr nAm th(r 5 dn näm th(r 20 d/cây 1,560,000  

Cay già col d/cây 130,000  

22 Cay carl: Mt d§ 1 .  111 cay/ha  
- Näm 1 d/cây 50,000  

-Näm2 d/cây 100,000  

- Nãm 3 d/cây 200,000  

- Näm thu 4 trâ di d/cây 250,000  

23 VUÔn chi: Mt do 21.750 cay/ha  

Mài tr6ng d/cây 10,000  

Kin thit ca bàn näm thu 2 d/cây 15,000  

Kin thit ccx bàn nAm thu 3 d/cay 20,000  

Dang thu bói d/cay 40,000  

Kinh doanh tü nàm I - 5 d/cây 80,000  

Kinh doanh tr näm 6 -20 dlcây 120,000  

Cay già co-  I d/cây 7,000 
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24 BM lôi: Mt d: 2.500 cay/ha  

Mài tr6ng d/cây 10,000  
Kin thit cor bàn näm thCr 2 d/cây 20,000  
Kin thit cor ban nAm thCr 3 d/cây 29,000  
Kin thit cor bàn näm thi'r 4 d/cãy 50,000  
Cay dang thu hoch d/cây 100,000  

25 Bch dan, Keo Ia tram: Mt d6 1.100 cay/ha  

Mài tr6ng d/cay 10,000  

Kin thit ca bàn nãm th(r 2 d/cây 20,000  

Kin thi& ca bàn näm thu 3 d/cây 29,000  
Kin thiêt ca bàn nArn thu 4 d/cay 50,000  

Tr näm thur 5 ti-ó di d/cây 100,000  

26 Cay thông: Mt do 1.600 cay/ha  
Tr6ng mài näm th(r nht d/cây 11,000  

Kin thit cor bin nãm th(r 2 d/cây 26,000  

Kin thi& ca bin nAm thur 3 d/cay 31,000  

Kin thit ccr bàn näm thtr 4 d/cây 33,000  

Näm thir 5 dn näm thCr 9 d/cay 160,000  

TrnAmth(r10-16 d/cây 180,000  

Näm thu 17 trâ di cl/cay - Khong dn bü 

27 PhLrcYng vi, Thu du, Gôn, Da, bo d, Go, dong (Ong): Mt do 1.100 cay/ha  
Mài trng cl/cay 7,000  

Tfr 2 dn 3 näm cl/cay 26,000  

Tfr näm thur 4 cl/cay 50,000  

28 Mung, bang lang, Xoan (Su dông), Xà cir: Mt d§ 1.100 cay/ha  
Tröng mài näm thir nht cl/cay 11,000  

Kin thi& ca bàn nAm thr 2 cl/cay 26,000  

Kin thiEt ca bàn nAm thur 3 cl/cay 31,000  

Kin thi& ca bin näm th(r 4 cl/cay 33,000  

Tr näm thur 5 dn näm thfr 10 cl/cay 45,000  

Tr nãm thu 11 dn nãm thur 20 cl/cay 59,000  

Tr nAm thCr 21 dn nãm th(r 30 cl/cay 77,000  

29 Cay Sao, HinYng, Tch: Mt d: 1.100 cay/ha  
Tr6ng mài nãm thur nhtt cl/cay 11,000  
Kik thit cor bàn nAm thCr 2 cl/cay 16,500  

Kin thit cor bàn näm th(r 3 cl/cay 24,000  

Kin thit ca bàn näm th(r 4 cl/cay 40,000  

Tr nãm thu 5 dn näm thCr 10 cl/cay 90,000  

Tr nãm thu ii dn näm thur 20 cl/cay 150,000  

Tr nãm thu 21 dn nãm th(r 30 cl/cay 250,000  

30 LO;' ô, Tre, N(ra: Mt do 270 biai/ha  
Mài trng d/bui 8,000  

ChAm soc 1 nAm d/bi 14,000  

Tir nAm thu 2 dn näm 3 d/bii 90,000  

Nãm thu 4 tr& di d/bii 170,000  

31 CâyVüsu'a  
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NAm thtr I d/cây 50,000  

NAm thu 2 dn nãrn t1ur 3 dlcãy 190,000  

Nám thr 4 dlcây 470,000  

Nam thi.r 5 den nam thu 30 d/cay 1,150,000  

Cay già CO-  I d/cây 200,000  

32 XAm bô chê, Mang cu, Na, hic bat, cay nhàu: Mat d§ 500-700 cay/ha  

Màitrông d/cây 10,000  

Nãrn thr 2 ctn näm th(r 3 d/cây 70,000  

Näm thu 4 dn näm thu 20 d/cây 250,000  

Cay già col d/cây 60,000  

33 Cay Qu: Mt d§ 2.200 cay/ha  

M&i trng d/cây 31,000  

Nàm th(r 2 dn nAm thCr 3 d/cây 78,000 

NAm th(r 4 dn näm thr 5 d/cây 156,000  

Näm thir 5 trâ di d/cây 240,000  

34 Cay Gio (Tram): Mat dQ: 1.600 cay/ha  

Mài trng d/cây 24,000  

NAm thir 2 dn nàm thu 3 d/cây 66,000  

NAm th(r 4 dn näm thu 5 d/cây 240,000  

Näm th(r 5 tr& di cl/cay 340,000  

35 Huynh dan do (gg Stra): Mt d: 1.600 cay/ha  

Trng mài nãm th(r nhAt cl/cay 75,000  

Tir nAm thfr 2 dn näm th 	3 cl/cay 150,000  

Tr näm thir 4 dn nãm thCr 5 cl/cay 200,000  

Tr näm thi:r 6 dn näm thu 9 cl/cay 350,000  

Tr näm thCr 10 tr& di cl/cay 500,000  

36 Cay long não: Mt d: 1.600 cay/ha  
Tr6ng mài nAm 1 cl/cay 30,000  

Kin thit cci bàn tir näm thtr 2 dn nAm thr 3 cl/cay 70,000  

Kin thit ca bàn tr näm thu 4 dn nAm thir 6 cl/cay 110,000  

T& närn thir 7 dn nAm thur 10 cl/cay 150,000  

Tur näm th(r 11 trâ di cl/cay 200,000  

37 Cay box  kt: Mt d: 1.600 cay/ha  

Trng mi näm I cl/cay 30,000  

Kin thit ca bàn 2-4 näm cl/cay 69,000  

Kinh doanh cl/cay 230,000  

Già côi cl/cay 92,000  

38 Các lo3i tre ly màng (Din trñc, huc true, bat do): Mt d: 270 biIha  

NAm th(r I d/biii 54,000  

Näm th(r 2 d/bu,ii 70,000  

Näm th(r 3 d/btui 116,000  

Nàrn thu 4 d/bii 175,000  

Cay clang thu hoach d/bui 320,000  

39 CO trng thfrc an gia sue dm2 12,000  

40 Hoa các loti  
Cay mài tr6ng dm2 17,000  
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41 

4!.' 

Cay dang phát trin 

Cay cãnh cac 1oi 
Cay cãnh: Là 1oii cay dw9c Igo dáng, u 
thui". 

d/m2 I 	37,000 

cong phu và dirc dàng dê trang Irl theo tlutht phong 

41.2 

a 

b 

Trng trong chu: Mçut d 2.500 chI u/ha (H3 trp cOng di dOi) 
Dtrng kInh chu >40 - 60 cm d/chu - 

Dtr?mg kInh chti > 60 cm - I m d/chu - 

Dtràng kInh chãu> I m d/chãu - 

Thing ngoài chIu: MIt dp 2.300 cay/ha  
DLrrng kInhgc < 10 cm d/cây - 

DtrarngkInh9ccây>10cm-20cm d/cAy - 

Dtr&ng kInh 40c cay> 20 cm - 40 cm d/cáy - 

Di.ring kInh gc> 40 cm - 1 m dlcây - 

Di.róng kInh g6c> I m d/cây - 

Cay có tInh chat can!: 

Trtng trong chu: M1t d3 2.500 ch?I u/ha (HJ 1r9 cOng di 
DLrng kInh chLt >40 - 60 cm 	 d/chu 

Du&ng kInh chu > 60 cm - I m 	 d/chti 

Du&ng kInh châu> I iii 	 d/chtu 

Tron2 ni'oài châu: MOE dO 2.300 cay/ha 

80,000 
150,000 

430,000 

150,000 
230,000 
430,000 
650,000 
870,000 

80,000 
150,000 

430,000 

Dtrmg kInh g6c < 10 cm 	 d/cây 	 20,000  
DLr&ng kInh gc cay >10 cm - 20 cm 	 d/cây 	 120,000  
Dtr&ng kInh gSc cay> 20 cm - 40 cm 	 d/cây 	 230,000  
f)ithnr kInh g8c cay> 40 cm - I m 	 d/câv 	 430.000 
DLrông kInli gc cay> I m d/cây 650,000  

41.3 (loin các Ioii cOy cãnh (Mai, Xanh .... ) d1m2 20,000  

42 Cay phát tài, dinh lang  

Trông<1 nAm d/cây 5,000  

T ng> 2 nàm d/cây 10,000  

43 Cay cau vua  

Cay cao dual 2 m dlcây 200,000  

Cay cao trén 2m d/cay 500,000  

44 Chu6i cành (ré guat)  

Cay cao dual 2 m d/cây 100,000  

Cay cao trén 2m d/cây 127,000  

45 Cay So-n tra (cay dã cho qua) d/cãy 242,000 

PHU LUC 2 
NGUYEN TAC VA PHU'CING PHAP AP DUNG MU'C GIA BOI THUUNG 

1. Dan giá các loti cay trng ghi trong bang giá là don giá chu.n, áp ding 
dé bôi thuing cho các 1oii cay trông dirqc dâu tu chäm soc dung quy trInh k5 
thut, có mirc d6 sinh tnthng và phát triên trung bInh. Khi tInh giá trj bôi thu?ng 
can cu vào mirc dâu ttr chAm sOc hoc trông trên các nên thô nhuong Va mi.rc d 
sinh tri.râng và phát triên cüa cay trông dé dánh giá xêp loi theo h8 so phát triên 
cay trông nhu sau: 

+ Müc M phát trin t&: he^ s8 1,2 
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• Mirc Q phát trin trung bInh: h8 s 05  1,0 

• Müc Q phát trin xAu: h s6 0,8 

DM vói các 1oi cay an qua thuc loai ging mâi, ging ghép chit krçmg 
cao chua có trong danh mic bang giá, thI müc giá bôi thung duqc tInh bang 1,2 
lan müc giá bôi thuàrng cüa cay trông cüng !oti (khong phâi giông mOi, giông 
ghep) Co trong danh miic bang giá. 

2. [Mi vâi tnthng hop vix&n cay trông không dat  mt M chun thI giá trj 
bôi thithng thrqc xác djnh bang don giá bôi this&ng cay trông nhân (x) vài so 
Iu'çmg cay thrc té khi kiêm djnh. 

3. [6̂i vói trtthng hap cá bit cay trng thun loai qua mt Q chun thI 
giá trj bôi thix&ng duçic xac djnh bang don giá cay trông nhân (x) v&i so krçmg 
cay trông thirc tê nhixng tôi cia không vllclt qua mt d6 chuân. 

4. [Mi v9i các loai cay trng có nhiu loai mt d6 tüy theo trInh Q thârn 
canh, giá trj bôi thithng duxqc xác djnh bang dan giá cay trông nhân (x) vâi so 
lixcing cay trông thrc tê nhixng không vi.rçlt qua mt d6 tôi cia cho phép theo quy 
trInh k5 thut cüa loai cay trông dO. 

5. [Mi vi cay trng chiza thu hoach nhrng có theA  di chuyn dn dja dim 
khac thI &rqc ho^ trçl chi phi di chuyên và thit hai  thrc tê do phâi di chuyên và 
trông 'ai. 

6. D& vâi tnr1ng ho trên mt dan vj din tIch gieo trng nhiu loai  ca 
CO chu kS'  sinh truâng, san xuât kinh doanh khác nhau: Khi kiêm tra hin trng 
can xác djnh rO cay trông chInh, cay trông xen, m.t doA thirc té cüa tirng loai cay 
trông dê cO sr dánh giá chuân xác ye chat krqng cüa cay trông chInh, cay trông 
xen. Tong chi phi bôi thithng trên mt don vi din tIch có trông xen nhiêu loai 
cay khác nhau bang (=) chi phi bôi thii?mg cüa trng loai cay trOng cong 'ai  (trên 
ca sà so htcrng, chat lwcing và don giá cia tang logi cay theo do dêm, kiêm tra 
hiçn trgng thtc tê), nhixng tôi cia không vuqt qua 1,5 lan giá trj bôi thithng tInh 
theo cay trOng chinh khi trông chuyên canh trén din tich do. 

7. Doi vài nhUng loai cay trng chua có trong danh rniic bang giá, khi xây 
dirng phuong an, Hi dông bôi thii&ng giai phóng mt bang các cap 4n dung 
dan giá cüa các loai cay trOng tuang &rang cia có trong bang giá dê tinh toán. 

TruOrng hop không CO loai cay trng tuang &rang, Hi dng bi thixng 
giâi phOng mt bang các cap khao sat thrc té ye chu k' san xuât, nang suât, san 
luçing và giá trung bmnh ti thii diem thu hôi dat, dé xác djnh mirc giá bôi 
thring phü hçip và dê xuat S& Nông nghip và Phát triên nông thôn, S& Tài 
chInh xem xét cO kiên trtrâc khi thrc hiên./. 

14 


