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 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CAO SU VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 –––––––––– –––––––––––––––––––––––– 
      TP. Hồ Chí Minh, ngày    30    tháng   8   năm 2019 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất giữ lại  

sau khi rà soát sắp xếp; đề xuất đổi mới quản lý sử dụng đất đai  

của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

I.  KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT 

NAM 

Tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiền thân là Ban Cao 

su Nam bộ, tháng 4 năm 1975 chuyển thành Tổng Cục Cao su thuộc Chính phủ 

Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, thực hiện việc khôi phục sản xuất từ 

các đồn điền cao su gần như bỏ hoang với 47.000 ha vườn cây già cỗi bị chiến 

tranh tàn phá và các nhà máy sơ chế mủ cũ kỹ, đổ nát. 

Thực hiện đề án thí điểm thành lập Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ có 

quyết định số 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 về việc phê duyệt Đề án thí 

điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và chuyển sang hoạt 

động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo 

Quyết định số 981/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ với vốn 

điều lệ là 18.574 tỷ đồng.  

Thực hiện theo Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành 

Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với vốn 

điều lệ 40.000 tỷ đồng, Công ty mẹ Tập đoàn đã chính thức chuyển sang CTCP 

từ ngày 01/6/2018. Hiện tập đoàn đang quản lý 107 công ty trong đó có 67 công 

ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý hơn 400.000 ha cao su cả trong 

và ngoài nước, là doanh nghiệp đang quản lý diện tích đất lớn nhất ở trong nước, 

do vậy việc quản lý, sử dụng đất đai được Tập đoàn đặc biệt quan tâm. 

II. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI; ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai 

a) Nguồn gốc đất 

Các công ty cao su ở khu vực Đông Nam Bộ một phần diện tích tiếp quản, 

một phần được tỉnh giao hoặc tiếp nhận một số nông trường hiện hữu của địa 

phương để trồng cao su. Việc giao đất trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 

1993 chỉ theo bản đồ quy hoạch đất, khoanh vùng chuyên canh cao su, không có 

ranh giới chi tiết trên thực địa. Các công ty cao su ở khu vực Tây Nguyên, 
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Duyên hải Miền Trung thì được các Tỉnh giao, cho thuê hoặc tiếp nhận các 

Nông lâm trường của các Tỉnh trong giai đoạn từ 1980 - 2000 để trồng cao su, 

cũng theo hình thức bàn giao nguyên trạng, chưa được rà soát đo đạc. Diện tích 

bàn giao, quy hoạch khá lớn, nhưng trong quá trình thực hiện chỉ sử dụng một 

phần diện tích này, từ năm 2000 Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tích cực thực 

hiện việc đo đạc và hoàn thành các thủ tục đất đai theo quy định, tuy nhiên với 

nguồn gốc như trên, vẫn cps tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục xử lý. 

b) Hiện trạng quản lý, sử dụng đất: 

Thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP, Tập đoàn đã triển khai xây dựng 

phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo quy định của Chính 

phủ, hướng dẫn của Bộ, Ngành và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

văn bản số 2296/TTg-ĐMDN ngày 16/12/2015. Tập đoàn đã được các địa 

phương thống nhất diện tích đất dự kiến bàn giao về địa phương quản lý khoảng 

28.000 ha1, diện tích đất dự kiến bàn giao theo nhu cầu sử dụng đất của địa 

phương, diện tích này hiện mới bàn giao một ít, phần lớn đang hoàn tất thủ tục 

để bàn giao. 

Hiện nay, tổng diện tích Tập đoàn đang quản lý sử dụng khoảng 370 ngàn 

ha trong nước (và gần 150 ngàn ha ở nước ngoài, trong đó: Lào gần 30 ngàn ha 

và diện tích còn lại ở Campuchia), trong đó đất nông nghiệp chiếm 90% tổng 

diện tích Tập đoàn quản lý sử dụng và chủ yếu được sử dụng với mục đích trồng 

cây cao su. 

Diện tích đất của Tập đoàn được trực tiếp quản lý sử dụng thông qua các 

đơn vị thành viên của Tập đoàn; công ty tự tổ chức sử dụng đất, diện tích khoán 

cho người dân theo Nghị định 01, 135 không lớn và Tập đoàn có chủ trương sẽ 

thu hồi quản lý theo hình thức đại điền khi hết hạn hợp đồng. 

Trong tổng diện tích quản lý, sử dụng của Tập đoàn hiện nay có một phần 

diện tích nhỏ là rừng (khoảng 4.000 ha, chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên) được 

các địa phương giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý cùng với diện tích giao, cho thuê 

để trồng cao su2. Với lực lượng bảo vệ mỏng, không có đủ chức năng thẩm 

quyền để xử lý  khi có hành vi xâm hại rừng, các trường hợp lấn chiếm, đặc biệt 

là đối tượng đồng bào dân tộc nên Tập đoàn gặp không ít khó khăn trong công 

tác bảo vệ, quản lý đối với các diện tích này. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất: 

Đối với vườn cây đã khai thác ổn định, trong điều kiện giá mủ cao su thấp 

như hiện nay, bình quân 1 ha cao su mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn khoảng 5 

triệu đồng/năm. Khi vườn cây cao su già, hết chu kỳ khai thác thì sẽ tiến hành 

thanh lý bán gỗ với giá khoảng 200 triệu đồng/ha. Để nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất, đối với các vườn cây trong giai đoạn KTCB, Tập đoàn cũng đã thực hiện 

                                              
1 Đông Nam Bộ: 10.100 ha, Tây Nguyên: 9.700 ha và Duyên hải miền Trung 8.100 ha 
2 Diện tích được tiếp nhận từ các nông, lâm trường. 
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trồng xen canh các loại cây nông nghiệp ngắn ngày như mía, chuối, các loại cây 

họ đậu… và một số loại cây lấy gỗ như keo, tràm…  cũng giúp bổ sung khoảng 

30 triệu đồng/ha. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã có chủ trương làm việc với các 

tỉnh để đề nghị cho phép được chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cao su 

sang trồng các cây trồng khác, chủ động giảm dần diện tích cao su để góp phần 

giảm nguồn cung - là chủ trương của các nước trồng cao su lớn trên thế giới - để 

nâng giá bán mủ cao su, đồng thời sử dụng các giống mới có trữ lượng gỗ lớn để 

tăng doanh thu từ sản phẩm gỗ của cây cao su. 

III  CÁC GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SAU SẮP XẾP CỦA 

TẬP ĐOÀN 

1. Tăng cường công tác rà soát, đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc và 

hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai 

Hiện nay, hầu hết các công ty cao su đã thực hiện đo đạc, cắm mốc, chỉnh 

lý giấy CNQSDĐ…trong khoảng thời gian từ năm 2000-2008. Một số công ty 

tại các tỉnh như: Gia Lai, Đak Lak, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thanh Hóa… cũng 

đang được tiến hành đo đạc theo diện được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của tỉnh. 

Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên chưa thực hiện tích cực 

triển khai và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương 

hoàn tất công tác đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định … Riêng đối với 20 Công ty TNHH MTV Cao 

su, Tập đoàn cũng đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 

kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(đối với diện tích chưa được đo đạc, cắm mốc…) từ nguồn thu bán cổ phần khi 

Tập đoàn cổ phần hóa và đã được Thủ tướng chấp thuận; hiện Tập đoàn cũng 

đang triển khai thực hiện. 

2. Tích cực chủ động phối hợp với địa phương  

- Phối hợp địa phương rà soát và thống nhất ý kiến với địa phương trước 

khi lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

trên quỹ đất Tập đoàn đang quản lý sử dụng trên địa bàn để Tập đoàn và các đơn 

vị thành viên chủ động trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm 

hiệu quả sử dụng đất trong thời gian chờ bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

đất; đồng thời nhằm tránh ảnh hưởng việc làm của người lao động, đến đời sống 

của người dân và hạn chế nguy cơ mất ổn định xã hội. 

- Tăng cường phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng giải 

quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm, đặc biệt là tình trạng lấn 

chiếm khi thực hiện thanh lý tái canh cao su để tránh hiệu ứng lây lan tác động 

lớn đến các công ty thành viên Tập đoàn; tăng cường tuyên truyền người dân 

nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng 

có liên quan  để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đơn vị của Tập đoàn trong công 
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tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho diện tích chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi công ty chuyển 

loại hình doanh nghiệp khi cổ phần hóa, cập nhật biến động đất đai khi công ty 

bàn giao đất về địa phương; 

- Ký kết quy chế phối hợp với các địa phương có các đơn vị thành viên 

đóng chân để tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị ổn định trong công tác quản lý đất 

đai nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. 

- Thống nhất với địa phương về trình tự thủ tục thu hồi đất; Tập đoàn chỉ 

bàn giao đất về địa phương khi đảm bảo hồ sơ thu hồi đảm bảo theo quy định, 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có chính sách bồi thường, hỗ 

trợ thiệt hại đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên. 

3. Củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và hệ thống quản lý 

- Tăng cường tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn về lĩnh vực quản 

lý đất đai vào các phòng ban phụ trách công tác đất đai; củng cố, nâng cao trình 

độ của cán bộ phụ trách bằng cách thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập 

huấn, lớp chuyên đề, tham quan các mô hình quản lý hiệu quả; đồng thời hình 

thành hệ thống quản lý đất đồng bộ từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, theo 

đó phân công và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, 

ban phụ trách công tác quản lý đất đai của từng đơn vị. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý đất đai, quản lý vườn 

cây của Tập đoàn. Sau khi phần mềm quản lý thống kê đất đai toàn Tập đoàn 

hoạt động ổn định, việc cập nhật và truy xuất số liệu đất đai của các đơn vị và 

toàn Tập đoàn sẽ nhanh chóng hơn,  giúp giảm bớt khối lượng công việc báo cáo 

của các đơn vị và công tác tổng hợp báo cáo từ các đơn vị thành viên của Tập 

đoàn 

4. Tăng cường hiệu quả sử dụng đất 

- Đối với vườn cây trong giai đoạn KTCB, thực hiện trồng xen canh các 

loại cây nông nghiệp và một số loại cây lấy gỗ như keo, tràm…; một số công ty 

cho công nhân vừa chăm sóc cao su của công ty vừa trồng cây ngắn ngày để 

nâng cao thu nhập và tạo điều kiện cho công nhân có đất sản xuất; 

- Điều chỉnh quy cách trồng cao su ( trồng hàng kép) để tăng diện tích trồng 

xen, trên một diện tích có thể trồng nhiều loại cây theo nhu cầu thị trường; 

- Sử dụng giống cao su mủ - gỗ; gỗ - mủ có tốc độ tăng trưởng nhanh để 

tăng sản lượng gỗ cao su, cung cấp cho ngành chế biến gỗ; 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cao su sang trồng các cây khác 

hoặc liên kết sản xuất trong nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Đầu tư mở rộng quy mô các ngành công nghiệp cao su, chiến gỗ của Tập 

đoàn để tăng giá trị nguyên liệu mủ, gỗ cao su. 
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III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Đất đai của Tập đoàn hình thành qua nhiều giai đoạn, diện tích tiếp quản, 

tiếp nhận và được các địa phương giao tương đối lớn (hàng chục ngàn ha/năm) 

trong khi nhân lực, công cụ để rà soát, đo đạc ở giai đoạn trước năm 2000 còn 

hạn chế, bị chi phối bởi các quy định khác nhau ở từng thời kỳ. Cùng với đặc 

điểm, nguồn gốc đất ở từng khu vực cũng khác nhau, đặc biệt là ở các khu vực 

vùng sâu, vùng xa thường đã có người dân sinh sống và canh tác lâu năm trên 

đất vùng dự án trước khi Tập đoàn tiếp nhận, hầu hết là người đồng bào dân tộc, 

do đó từ lúc tiếp nhận diện tích đất để trồng cao su đến nay không thể khỏi tránh 

những bất cập, vướng mắc như: lấn chiếm, chồng lấn, tranh chấp… 

- Theo quy định tại Luật đất đai 2013, cần thiết có sự “Hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời 

sống, sản xuất và phát triển” (Điều 3 khoản 14, Luật đất đai 2013); với cách tính 

toán phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định, các đơn vị thành viên hiện chỉ 

được bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất, không được đền bù tiền đất (do đất thuê) 

nên giá trị bồi thường hỗ trợ khá thấp, không đảm bảo nguồn tài chính để tái đầu 

tư, khôi phục năng lực sản xuất của công ty nhất là các công ty bị thu hồi diện 

tích lớn, đồng thời không đảm bảo để ổn định đời sống cho công nhân viên. 

- Đối với việc bàn giao tài sản trên đất về địa phương khi thực hiện thu hồi 

và bàn giao đất về địa phương theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP (theo phương 

án sử dụng đất khi cổ phần hóa): theo quy định Thông tư số 51/2015/TT-BTC 

ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính, khi bàn giao tài sản trên đất khi thu hồi thì 

xác định giá trị tài sản này và công ty nông lâm nghiệp hạch toán tăng/giảm vốn 

nhà nước, tuy nhiên hiện nay Tập đoàn không còn là doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ và đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần, do vậy một số công ty nông nghiệp đang vướng trong công tác triển khai 

trả đất về địa phương theo phương án sử dụng đất đã được tỉnh thống nhất do 

không thể bàn giao tài sản trên đất mà không có bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định của Luật đất đai, trong khi đó các địa phương lại thiếu nguồn ngân sách để 

chi trả cho các công ty. 

- Tại khoản 3, Điều 19 quy định Nghị định số 118/2014/NĐ-CP   “Kinh phí 

rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp do ngân sách địa phương đảm 

bảo; ngân sách trung ương hỗ trợ một phần cho các địa phương có khó khăn về 

ngân sách. Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp ứng trước tiền để thực hiện rà 

soát, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn lại; trường hợp công ty nông, lâm 

nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thì được trừ vào tiền thu từ cổ phần hóa”, 

tuy nhiên chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể đến khi triển khai còn gặp lúng 

túng.  



6 

 

2. Đề xuất, kiến nghị  

- Đề nghị các công ty cao su đựợc làm chủ đầu tư các dự án phát triển khu 

công nghiệp, các khu/cụm dân cư nông thôn, các điểm dân cư nông thôn mới …. 

chuyển đổi từ đất trồng cao su theo quy hoạch của địa phương, để phát triển 

đồng bộ các ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, ổn định đời sống người 

lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

- Đề nghị các địa phương thống nhất ý kiến với Tập đoàn trước khi lập, 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trên quỹ 

đất Tập đoàn đang quản lý sử dụng trên địa bàn để Tập đoàn và các đơn vị thành 

viên chủ động trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả 

sử dụng đất trong thời gian chờ bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Đối với diện tích đất trả về địa phương, đặc biệt là đất sử dụng để thực 

hiện các dự án phát triển kinh tế, theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, 

đề nghị các địa phương có lộ trình cụ thể,  thực hiện việc thu hồi theo đúng quy 

định của Luật Đất đai và có chính sách bồi thường, hổ trợ đảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa các bên, bảo đảm sự phát triển ổn định của Công ty bị thu hồi đất. 

- Đề nghị địa phương sớm thực hiện thu hồi các diện tích đất Tập đoàn 

không có nhu cầu sử dụng hoặc khi địa phương quản lý, sử dụng sẽ hiệu quả 

hơn như:  

+ Các diện tích lấn chiếm, tranh chấp trước thời điểm các đơn vị thành viên 

Tập đoàn nhận bàn giao đất để quản lý hoặc giải quyết đất sản xuất cho người 

dân;  

+ Diện tích đất chồng lấn, tranh chấp đã phối hợp với địa phương giải 

quyết nhưng không thể xử lý dứt điểm;  

+ Các diện tích là hợp thủy, đất ven sông suối không thích hợp trồng cao su 

hoặc các diện tích đường giao thông, bị ảnh hưởng bởi hành lang đường điện;  

+ Các diện tích đất rừng tự nhiên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ. 

- Đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ các công ty thuộc Tập đoàn giải 

quyết dứt điểm các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp trên địa bàn; tăng cường tuyên 

truyền người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. 

- Đề nghị địa phương thống nhất chủ trương chuyển đổi cây trồng đối với 

các vùng đất trồng cao su ít có lợi thế so sánh so với cây trồng khác, phù hợp với 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao …để tăng hiệu quả sử dụng đất; 

- Kiến nghị Bộ, ngành và các cơ quan thẩm quyền ban hành quy định và 

hướng dẫn cụ thể về hồ sơ và trình tự thủ tục để thuận lợi cho công tác triển khai 

thực hiện đo đạc, cắm mốc từ nguồn thu cổ phần hóa./. 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 


