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TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ 
VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 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, bảo vệ và phát triển rừng để gắn quyền lợi với trách nhiệm của 

chủ thể quản lý sử dụng đất đối với phần đất giữ lại 

  

 

1. Đặc điểm tình hình:  

Tổng công ty Cà phê Việt Nam tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Cà 

phê Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 174/HĐBT ngày 13/10/1982 

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trên cơ sở Công ty Cà phê Ca cao - 

thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, và từ việc chuyển 03 Sư đoàn quân đội (331, 

333 & 359) sang làm kinh tế cùng với một số đơn vị kinh tế thuộc Bộ Nông 

nghiệp & PTNT và các tỉnh ở Tây Nguyên. 

Ngày 29/4/1995, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 251/QĐ-TTg 

thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam - là Tổng công ty Nhà nước hạng đặc 

biệt theo Quyết định số 91/QĐ-TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về 

thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế nhà nước; Ngày 29/10/2009, Thủ tướng 

Chính phủ có Quyết định số 1736/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con 

và Quyết định số 1737/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Cà 

phê Việt Nam; Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 980/QĐ-

TTg chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty 

TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP. 

Tổng công ty hiện có 45 đơn vị thành viên: Công ty mẹ có 10 đơn vị hạch 

toán phụ thuộc (trong đó có 07 đơn vị sản xuất nông nghiệp; 03 đơn vị kinh 

doanh thương mại); 27 Công ty con là công ty TNHH MTV do Công ty mẹ đầu 

tư 100% vốn điều lệ; 03 Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối;  

05 Công ty liên kết: Địa bàn hoạt động của Tổng công ty trên 13 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên. 

2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai: Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

có 32 đơn vị sản xuất nông nghiệp. Quản lý 30.110,54 ha đất tự nhiên, Hầu hết 

các đơn vị thuộc Tổng công ty quản lý tốt diện tích đất được giao, đất của các 

đơn vị đã được cấp GCNQSDĐ, sử dụng đất có hiệu quả, đất sản xuất nông 

nghiệp được giao khoán đến từng người lao động theo Nghị định 168/2016/NĐ-

CP của Chính phủ. Hàng năm các loại sản phẩm nông nghiệp được sản xuất cụ 

thể: Cà phê 26.000 tấn; Lúa 24.500 tấn; Cao su: 1500 tấn, Điều 500 tấn.. 
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Tuy nhiên: Trong thời gian gần đây, tại một số ít đơn vị, tình trạng người lao 

động không ký hợp đồng giao nhận khoán, không nộp sản phẩm cho công ty, 

Người lao động tự ý chuyển đổi cây trồng, làm nhà trái phép trên đất Nông 

nghiệp diễn ra hết sức phức tạp ( Như: Tại Nông trường Đăk Ngo thuộc Công ty 

cà phê Đăk Nông; Các đơn vị ( EaKtur, EHnin, Chư Quynh, EaSim, Việt Đức, 

Việt Thắng trên tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). 

- Tại một số đơn vị (như Công ty Đăk Nông, EaKtur, Chư Quynh, EaSim, 

Việt Thắng) Các đơn vị đã chủ động báo cáo với ngành, các cấp chính quyền địa 

phương, Chủ động khởi kiện ra tòa án địa phương đối với những trường hợp vi 

phạm ( Không ký hợp đồng, không nộp sản phẩm, chặt phá vườn cây, nhà làm 

trái phép), nhưng cũng không được các ngành, các cấp chính quyền địa phương 

cũng như cơ quan thi hành pháp luật hỗ trợ, giúp đỡ xử lý kịp thời, dẫn đến tình 

trạng này ngày càng có chiều hướng phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến quá trình 

sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như gây mất ổn định an ninh trật tư trên địa 

bàn.  

3. 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, bảo vệ và phát triển rừng để 

gắn quyền lợi với trách nhiệm của chủ thể quản lý sử dụng đất đối với phần 

đất giữ lại 

3.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất giữ lại sau khi rà soát sắp 

xếp. 

- Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính 

phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, các đơn vị thuộc 

Tổng công đã tiến hành xây dựng phương án sử dụng đất và có kết quả như sau: 

+ Có 25/28 đơn vị đã được UBND Các tỉnh phê duyệt phương án sử dụng 

đất ( Còn 3 Công ty IaGrai, EaSim, Đắk Nông chưa được phê duyệt)  

+ Tổng diện tích giữ lại sau sắp xếp là: 23.077,74 ha/30.110,54 ha 

+ Tổng số diện tích đất trả về địa phương: 7.032,81 ha/30.110,54 ha ( bao 

gồm 3.959,08 ha của 05 đơn vị giải thể theo VB số 2252 của thủ tướng 

Chính Phủ). 

 Đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất giữ lại sau khi rà soát sắp xếp:  

- Sau khi lập phương án trả về địa phương 7.032,81ha kể cả diện tích của 5 đơn 

vị nằm trong loại hình giải thể; Tổng công ty giữ lại 23.077,74 ha Bao gồm:  

    + Diện tích Cà phê:  15.281 ha 

    + Diện tích lúa nước:  2.163 ha 

    + Diện tích Cao su:  1.519 ha 

    + Diện tích Điều:       267 ha 

    + Diện tích Tiêu:        630 ha 

    + Diện tích cây trồng khác:  610 ha  
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 Trong toàn bộ diện tích này, Các công ty thuộc Tổng công ty đã giao khoán đến 

tận từng người lao động, tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình, 

diện tích Cà phê già cổi tiếp tục được tái canh, hiệu quả sử dụng đất không 

ngừng được tăng cao, đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt. 

3.2 Đề xuất, kiến nghị: 

Để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với việc thực hiện 

phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông nghiệp của Tổng công ty được 

đảm bảo theo đúng quy định, Tổng công ty kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ ngành Trung ương một số nội dung sau: 

- Điều chỉnh, bổ sung về chính sách, luật pháp hiện hành hoặc ban hành 

mới về chính sách đất đai, đặc biệt là chính sách về tiền thuê đất đối với doanh 

nghiệp nông nghiệp, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 

ở Tây Nguyên để hạn chế khiếu kiến, đòi đất làm phức tạp tình hình tại địa bàn. 

- Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với các 

doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để xử lý kịp thời tình trạng lấn, chiếm đất 

đai, làm nhà trái phép, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD 

của doanh nghiệp; tạo hiệu ứng xấu trên diện rộng, ngày càng phức tạp. 

- Chỉ đạo cơ quan công an các địa phương điều tra và xử lý nghiêm minh 

những đối tượng lôi kéo, hù dọa, chặt phá tài sản của cán bộ, người lao động tốt 

nhằm ngăn cản việc chấp hành nghĩa vụ của người lao động đối với doanh 

nghiệp. 

- Đề nghị Tòa án địa phương thụ lý kịp thời các vụ án do doanh nghiệp 

khởi kiện người vi phạm (có nhiều vụ án đã xảy ra từ nhiều năm nay nhưng 

không được xét xử). 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam xin trân trọng báo cáo và cảm ơn sự quan 

tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan./. 

  

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM 

 

 

 

 


