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Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần xin được báo cáo 

về công tác quản lý sử dụng đất trong các công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng 

công ty như sau: 

I.  Về đất đai của Tổng công ty khi sắp xếp : 

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 9 đơn vị trực tiếp hoạt động lâm 

nghiệp; nằm phân tán, rải rác trên 149 xã, 49 huyện của các tỉnh Lạng Sơn, Bắc 

Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đồng Nai 

(Chủ yếu nằm tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, không có đường giao thông, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của các 

tỉnh này). 

 Trước cổ phần hóa, diện tích các công ty quản lý là: 96.900 ha; 

 Sau cổ phần hóa, diện tích giữ lại là :  43.700 ha;  

 Diện tích bàn giao về địa phương:  53.200 ha 

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc rất lớn khi là đơn vị 

đầu tiên thực hiện cổ phần hóa đồng thời công ty Mẹ theo nghị định 

59/2011/NĐ-CP với thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp theo Nghị định 

118/2014/NĐ-CP nhưng với sự quyết tâm, Tổng công ty đã chủ động, tích cực 

phối hợp với các địa phương xây dựng Phương án sử dụng đất của Tổng công ty 

phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, quy hoạch của các tỉnh cũng như tình hình của Tổng công ty.  

Kết quả, tất cả UBND 12 tỉnh, thành phố đều đã có ý kiến chấp thuận 

phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Tổng công ty. Qua đó, Tổng 

công ty đã cơ bản hoàn tất công tác cổ phần hóa gắn với việc sắp xếp đổi 

mới các công ty lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP theo đúng quy 

định, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng tiến độ đã được cấp thẩm quyền 

phê duyệt. Vốn nhà nước được tăng lên đáng kể (giá trị phần vốn Nhà nước 

đã tăng thêm 2.000 tỷ đồng, đạt trên 4.000 tỷ đồng. Và giai đoạn từ khi cổ 

phần hóa đến khi hoạt động theo mô hình CTCP, Tổng công ty đã nộp về 

Nhà nước phần lợi nhuận tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng).  

 Kết quả SXKD sau cổ phần hóa: Tổng công ty tiếp tục tập trung tổ chức 

sản xuất kinh doanh theo ngành nghề chính, lấy hoạt động lâm nghiệp là cốt lõi; 

tiếp tục quản lý, sử dụng đất có hiệu quả; bảo toàn, phát triển vốn cổ đông (trong 
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đó Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ); đời sống người lao động ngày càng được 

chăm lo, thu nhập ngày càng nâng cao. 

Kết quả cụ thể theo các BCTC đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán 

big4 như sau: 

 Năm 2017 (năm đầu tiên sau cổ phần hóa) 

+ Doanh thu: 1.204 tỷ đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế: 388 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch và tăng 68% so 

với thời điểm trước khi cổ phần hóa (31/12/2014) 

+ Cổ tức được chia: 10%, đạt 149% kế hoạch.  

+ Diện tích trồng rừng: 3.190 ha. 

+ Lương bình quân người lao động: 11,5 triệu đ/người/tháng 

 Năm 2018 

+ Doanh thu: 1.750 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch 

+ Lợi nhuận sau thuế: 854 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch, tăng 270% so với 

thời điểm trước khi cổ phần hóa. 

+ Cổ tức: 20%, đạt 166% kế hoạch.  

+ Diện tích trồng rừng: 3.290 ha. 

+ Lương bình quân người lao động: 11,9 triệu đ/người/tháng. 

 Kế hoạch năm 2019: 

+ Lợi nhuận sau thuế: 710 tỷ đồng. 

+ Cổ tức dự kiến tối thiểu: 18% 

+ Diện tích trồng rừng:  3.140 ha. 

- Công tác tổ chức SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các đơn 

vị lâm nghiệp sau cổ phần hóa: Rừng trồng được đầu tư thâm canh cao; trồng 

bằng cây mô, hom hoặc hạt giống nhập khẩu…, tại một số khu vực đã áp dụng 

cơ giới hóa trong công tác trồng và khai thác rừng nên năng suất và hiệu quả 

kinh tế từ rừng rất cao; không chỉ đầu tư thâm canh cao mà Tổng công ty còn 

nâng cấp hệ thống quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Giai đoạn 2017-

2019, Tổng công ty đã phê duyệt kế hoạch bổ sung vốn cho các đơn vị lâm 

nghiệp khoảng 350 tỷ đồng (trong đó đã bổ sung vốn năm 2017 khoảng 100 tỷ 

đồng, năm 2018 khoảng 51 tỷ đồng, kế hoạch trong năm 2019 khoảng 180 tỷ 

đồng).  

- Đánh giá của Kiểm toán nhà nước : Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước 

đã kiểm toán chuyên đề việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp của Tổng 

công ty và cơ bản đánh giá : «Việc sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp của 

Tổng công ty cơ bản đã đảm bảo phù hợp với chủ trương định hướng phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Việc sắp xếp, đổi mới 

các công ty lâm nghiệp của đơn vị đã xác định cụ thể hơn về người sử dụng đất, 
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chủ rừng, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, bảo vệ và phát 

triển rừng, tài nguyên rừng ». 

II. Các vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý đất lâm nghiệp 

sau cổ phần hóa: 

Sau cổ phần hóa Tổng công ty giữ lại sử dụng khoảng 43.700 ha đất lâm 

nghiệp. Tổng công ty đã chủ động xây dựng quy chế quản lý lâm nghiệp, đất 

đai; kiểm kê, rà soát lại toàn bộ hiện trạng đất giữ lại để xây dựng phương án 

quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả cao hơn. Cơ bản diện tích đất lâm nghiệp của 

Tổng công ty đã được đo đạc, cắm mốc; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, 

chặt phá rừng tại Tổng công ty được hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình quản 

lý, sử dụng đất lâm nghiệp Tổng công ty vẫn gặp một số vướng mắc khó khăn 

sau: 

- Về đo đạc, cắm mốc, cấp GCNQSD đất: Tổng diện tích đất giữ lại cần 

đo đạc, cắm  mốc : 43.700 ha, trong đó : 

+ Đã đo đạc, cắm mốc xong : 40.300 ha (chiếm 92% số diện tích đất giữ 

lại) ; gồm : 

+ Đã cấp GCNQSD đất : 17.000ha. 

+ Đang hoàn thiện thủ tục để cấp GCNQSD đất : 23.300 ha. 

+ Diện tích chưa đo đạc xong: 3.400 ha (chiếm 8% diện tích đất giữ lại). 

Nguyên nhân do người dân cản trở việc đo đạc, đập phá mốc đã cắm…  

- Về bàn giao đất về địa phương:  

+ Diện tích phải bàn giao về địa phương: 53.200 ha ; 

+ Diện tích đã bàn giao về địa phương khoảng 37.200 ha; 

+ Diện tích phải tiếp tục bàn giao: Khoảng 16.000 ha.  

Việc bàn giao 16.000 ha còn lại về địa phương còn chậm là do Thông tư 

số 30/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ bàn giao phải có 

bản đồ địa chính; trong khi đó hầu hết diện tích này chưa được đo đạc và một số 

địa phương chưa chủ động lập phương án để tiếp nhận. 

- Công tác thu hồi đất lấn chiếm:  

+ Trước cổ phần hóa, diện tích đất lấn chiếm là: 8.800 ha. 

+ Các đối tượng lấn chiếm đã trả lại đất cho Tổng công ty khoảng 2.100 ha. 

+ Diện tích tiếp tục thu hồi: Khoảng 6.700 ha đất bị lấn chiếm từ nhiều 

năm trước 

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động nên cơ bản không phát sinh 

mới diện tích đất lấn chiếm tuy nhiên vẫn gặp khó khăn trong công tác chống 

lấn chiếm và thu hồi đất lấn chiếm. Hiện nay, Tổng công ty cũng đã xây dựng 

phương án thu hồi các diện tích đất lấn chiếm còn lại này. 

-  Về miễn giảm tiền thuê đất: Hiện nay một số công ty lâm nghiệp thuộc 
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đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng chưa được miễn, giảm tiền thuê 

đất đối với thời gian từ ngày 01/01/2018 trở về trước (thời điểm Nghị định số 

123/2017/NĐ-CP có hiệu lực về quy định hồ sơ miễn tiền thuê đất không bắt 

buộc phải có hợp đồng thuê đất) là do địa phương còn lúng túng trong việc xác 

định hồ sơ miễn, giảm cho thời gian trước đây phải có hợp đồng thuê đất hay 

không ? 

- Về giao khoán rừng trồng: Việc giao khoán rừng và đất rừng trước đây 

theo nghị định 01/CP và nghị định 135/2005 làm cho quỹ đất của các công ty 

lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ; hạn chế cho việc phát triển lâm nghiệp quy mô 

lớn, đầu tư thâm canh cao, cơ giới hóa, phục vụ chế biến sâu theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khắc phục các bất cập này, Tổng công ty đã tập trung 

triển khai vận động người nhận khoán thực hiện theo các quy định của nghị định 

168/2016/NĐ-CP nhưng việc chuyển đổi giao khoán theo nghị định 

168/2016/NĐ-CP tại một số địa phương còn chậm do nhiều người nhận khoán 

không muốn chuyển đổi mà tiếp tục thực hiện giao khoán theo quy định cũ. Do 

vậy việc tranh chấp, lấn chiếm đất của các đơn vị lâm nghiệp vẫn diễn biến phức 

tạp.  

-  Tình trạng thu hồi đất giao cho dự án khác: Một số địa phương thu 

hồi đất lâm nghiệp đang sử dụng có hiệu quả để thực hiện dự án kinh tế, làm cho 

quỹ đất quy hoạch để phát triển lâm nghiệp bền vững của các Tổng công ty nói 

riêng và cả nước nói chung ngày càng bị thu hẹp tác động xấu đến môi trường 

sinh thái (biến đổi khí hậu, xói mòn, sạt lở đất…).  

III.Một số công tác sắp xếp, tái cơ cấu đang triển khai hiện nay và 

trong thời gian tới: 

- Tái cơ cấu bộ máy tổ chức : Song song với việc thực hiện Phương án 

cổ phần hóa, Tổng công ty đang rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp 

tái cơ cấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam – công ty cổ phần giai đoạn 

2019-2025 để báo cáo cấp thẩm quyền cho ý kiến, trong đó tập trung đầu tư vào 

ngành nghề chính của Tổng công ty là hoạt động sản xuất lâm nghiệp, trồng 

rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn gắn với chế biến và thị trường. 

- Phương án sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp sắp xếp theo 

Nghị định 118/2014 :  

Hiện nay, Tổng công ty đang làm việc với một số tỉnh để tham gia mua cổ 

phần hoặc trở thành thành viên góp vốn tại các đơn vị lâm nghiệp của các tỉnh 

được sắp xếp theo Nghị định 118/2014 nhằm mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ 

các dự án chế biến sâu của Tổng công ty. Mặc dù, Tổng công ty đã đặt vấn đề 

tham gia với các tỉnh này, tuy nhiên việc sắp xếp các công ty lâm nghiệp của các 

tỉnh còn chậm, nhiều tỉnh vẫn chưa phê duyệt phương án sử dụng đất. Khi xây 

dựng phương án sắp xếp, quỹ đất giữ lại để trồng rừng của một số đơn vị bị thu 

hẹp rất nhiều, cá biệt có trường hợp giữ lại chưa tới 50% diện tích đất trước sắp 

xếp (diện tích đất lâm nghiệp dự kiến bị tỉnh thu hồi để chuyển đổi sang mục 
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đích khác chiếm tỷ trọng cao), nên khi triển khai thực hiện Phương án sau sắp 

xếp gặp khó khăn (Công ty thiếu đất trồng rừng, không áp dụng được khoa học 

công nghệ…). Trong trường hợp này, việc sắp xếp chỉ mang tính hình thức, 

không thực sự đổi mới và không phát huy được hiệu quả các đơn vị sau sắp xếp. 

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét giữ lại tối đa diện tích trồng rừng 

cho các Công ty lâm nghiệp để sản xuất lâm nghiệp có hiệu quả hơn. 

IV.  Một số kiến nghị: 

 Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên, Tổng công ty có một 

số kiến nghị sau: 

1. Sửa đổi Luật đất đai : Đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa 

đổi Luật đất đai theo hướng điều chỉnh hạn điền, thời hạn giao/cho thuê đất lâu 

dài để khuyến khích doanh nghiệp phát triển lâm nghiệp bền vững; khuyến 

khích tích tụ đất đai và quy định chặt chẽ hơn việc chuyển đổi mục đích đất lâm 

nghiệp sang các mục đích khác không tác động xấu đến môi trường sinh thái 

(biến đổi khí hậu, xói mòn, sạt lở đất…).  

2. Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững: Việc đầu 

tư phát triển lâm nghiệp có nhiều rủi ro, lợi nhuận không cao so với các ngành 

khác; hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa trong khi đó chính sách cho vay để 

trồng rừng ngắn (dưới 5 năm) và một số công ty lâm nghiệp sắp đến kỳ không 

được miễn tiền thuê đất hoặc chỉ được giảm 50% tiền thuê đất do vậy đề 

nghị Chính phủ, các Bộ ban ngành : 

+ Có thêm chính sách ưu đãi về lãi vay, ưu đãi về thuế, ưu đãi về thuế 

suất nhập khẩu giống cây trồng, máy móc thiết bị trong việc lai tạo giống, chế 

biến gỗ ... để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn, đặc biệt là đầu tư phát triển lâm nghiệp thâm canh cao, bền vững. 

+ Nếu không được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất thì các đơn 

vị lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và có thể bị thua lỗ. Do vậy, đề nghị 

miễn, giảm tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. 

+ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan ban ngành trung ương và địa 

phương xem xét đơn giản hóa thủ tục để miễn giảm tiền thuê đất cho các công 

ty lâm nghiệp thuộc đối tượng được miễn, giảm từ ngày 01/01/2018 trở về 

trước. 

3. Về bàn giao đất lâm nghiệp về địa phương : Đề nghị Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xem xét sửa đổi Thông tư số 30/2014 theo hướng quy định hồ sơ 

thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất có nguồn gốc nông, lâm 

trường thì việc bàn giao theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng theo số liệu trên 

sổ sách. 

4. Về xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm khi 

sắp xếp các Công ty nông lâm nghiệp : 

Hiện nay, khi xây dựng Phương án sắp xếp (cổ phần hóa hoặc chuyển đổi 
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thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên), một số địa phương đã tính bổ sung 

giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm (đất nông nghiệp và đất phi 

nông nghiệp) vào giá trị doanh nghiệp để bán cổ phần hoặc phần vốn cho nhà 

đầu tư (Trong khi nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với 

diện tích đất thuê trả tiền hàng năm, doanh nghiệp thực hiện hình thức thuê đất 

có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai và trả tiền thuê đất hàng năm 

theo giá đất cụ thể do địa phương quyết định). Việc này sẽ khó thu hút nhà đầu 

tư tham gia sắp xếp. 

Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính xem xét không đưa việc tính giá trị quyền 

sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm (đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp) vào 

giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp. Trường hợp vẫn phải tính giá trị này thì đề 

nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn phương pháp tính. 

5. Đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương giải quyết những khó khăn 

vướng mắc để hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc, cấp GCNQSD đất cho 

diện tích đất giữ lại; có Phương án tiếp nhận và sử dụng đất doanh nghiệp bàn 

giao về địa phương; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai 

theo thẩm quyền. 

6. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu các 

cấp, các ngành của địa phương thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính 

phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng tới mọi tầng lớp nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ rừng và phát triển rừng; coi 

đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành trong 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

 Trên đây là báo cáo về quản lý sử dụng đất đai trong các công ty lâm 

nghiệp trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- Công ty cổ phần. 

 Trân trọng báo cáo ! 

                                   

   TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM  


