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 Để chuẩn bị Sơ kết 05 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW 

ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan 

thường trực về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp báo cáo “Thực trạng 

sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất giải pháp 

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” như sau: 

 I. THỰC TRẠNG SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP 

1. Tổng hợp mô hình sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án tổng thể đối với 40 địa 

phương, đơn vị, với 256 công ty nông, lâm nghiệp (bao gồm cả 08 công ty 

thuộc Bộ Quốc phòng, 04 công ty của tổ chức Chính trị, chính trị - xã hội thuộc 

các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các 

Quyết định riêng) theo 06 mô hình sắp xếp: tái cơ cấu, duy trì mô hình Công ty 

TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 21 

công ty, chiếm 8,2 %; tái cơ cấu, duy trì mô hình Công ty TNHH MTV 100% 

vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công 

ích, 60 công ty, chiếm 23,43 %; chuyển thành công ty cổ phần 102 công ty, 

chiếm 39,84%; chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên 40 công ty, 

chiếm 15,62%; chuyển thành Ban quản lý rừng 05 công ty, chiếm 1,95 %; giải 

thể 28 công ty, chiếm 10,94% tổng số công ty sắp xếp.  

Hiện nay, Phương án tổng thể thành phố Hà Nội chưa được phê duyệt, do 

địa phương đề nghị thay đổi mô hình sắp xếp; Phương án tổng thể tỉnh Thanh 

Hóa đang bổ sung do nhận bàn giao Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang 

Chánh từ Tổng công ty Giấy Việt Nam; Phương án tổng thể tỉnh Cà Mau đề 

nghị điều chỉnh mô hình sắp xếp công ty lâm nghiệp. 
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2. Tình hình thực hiện sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đến 

30/6/2019 

a) Các công ty đã hoàn thành sắp xếp 

Các công ty đã hoàn thành sắp xếp chuyển sang hoạt động theo quy định 

pháp luật theo mô hình mới là 160 công ty, đạt 62,5%, bao gồm: mô hình Công 

ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 19 

công ty, đạt 90,48%; mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích 59 công ty, đạt 

98,33%; công ty cổ phần 49 công ty, đạt 48,04%; công ty TNHH hai thành viên 

15 công ty, đạt 38,46%; chuyển thành Ban quản lý rừng 05 công ty, đạt 100%; 

giải thể 13 công ty, đạt 46,43%.  

b) Các công ty đang thực hiện, dự kiến hoàn thành sắp xếp năm 2019  

Các công ty đang thực hiện, dự kiến hoàn thành sắp xếp trong năm 2019 

chuyển sang hoạt động theo quy định pháp luật theo mô hình mới là 69 công ty, 

bằng 29,95% tổng số công ty phải sắp xếp theo phê duyệt của Thủ tướng Chính 

phủ, gồm: mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh 12 công ty; công ty cổ phần 38 công ty; công ty TNHH 

hai thành viên trở lên 08 công ty; giải thể 13 công ty. 

- Các công ty nông nghiệp đang sắp xếp là 44, gồm: mô hình Công ty 

TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 02; 

công ty cổ phần 30; công ty TNHH hai thành viên trở lên 08; giải thể 04 tập 

trung ở các tỉnh: Nghệ An, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Sơn La, Hòa Bình, 

Thanh Hóa, Đồng Nai, Tây Ninh, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.  

- Các công ty lâm nghiệp đang sắp xếp là 18, gồm: mô hình Công ty 

TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10; 

công ty cổ phần 08; giải thể 07, tại các tỉnh: Sóc Trăng, Quảng Trị, Yên Bái, 

Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Sơn La, Thừa 

Thiên-Huế. 

c) Các công ty chưa thực hiện  

Theo báo cáo của các địa phương, đến 30/6/2019 còn 27 công ty chưa 

thực hiện hiện sắp xếp, chiếm 10,54% tổng số công ty phải sắp xếp theo phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ, gồm: gồm: mô hình Công ty TNHH MTV 

100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng dịch vụ công ích 01; 

công ty cổ phần 13; công ty TNHH hai thành viên trở lên 09 công ty; giải thể 04 

công ty chủ yếu công ty thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (20 công ty), TP. 

Hà Nội 01, TP. Hồ Chí Minh 02, Đắk Lắk 01, Ninh Bình 01, Nam Định 02. 

(Kết quả sắp xếp theo các mô hình cụ thể theo phụ biểu đính kèm) 
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3. Về đất đai 

a) Hiện trạng đất đai 

- Trước sắp xếp, đổi mới (tổng hợp theo Phương án tổng thể sắp xếp, đổi 

mới công ty nông, lâm nghiệp): 2.321.020 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 

2.274.973 ha, đất phi nông nghiệp 46.047 ha. 

- Hiện trạng tính đến 30/6/2019 (tổng theo báo cáo của địa phương, đơn 

vị): 2.229.601 ha, trong đó: đất nông nghiệp 2.192.787 ha, đất phi nông nghiệp 

36.813 ha1. 

b) Phương án sử dụng đất sau sắp, xếp đổi mới (tổng theo báo cáo của địa 

phương, đơn vị):  

- Dự kiến tiếp tục quản lý, sử dụng: 1.858.040 ha, trong đó: đất nông 

nghiệp 1.836.857 ha, đất phi nông nghiệp 21.183 ha 

- Dự kiến tiếp tục giao về địa phương: 371.561 ha trong đó: đất nông 

nghiệp 355.931 ha, đất phi nông nghiệp 15.630 ha 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

c) Về đo đạc, rà soát, cắm mốc ranh giới đất đai, lập bản đồ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất2: 

- Về rà soát ranh giới, cắm mốc giới 

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã thực hiện rà soát ranh giới, 

cắm mốc giới cho 211/245 công ty và chi nhánh, kết quả đã rà soát được 38.236 

km/41.788 km chiều dài đường ranh giới, đạt 91,5% khối lượng dự kiến thực 

hiện; đã cắm 68.073/79.390 mốc giới, đạt 85,7% khối lượng dự kiến thực hiện.  

- Về đo đạc, lập bản đồ địa chính 

Đã thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho 211/245 công ty và 

chi nhánh, kết quả đã hoàn thành (được nghiệm thu) 1.255.163 ha/1.433.811 

ha, đạt 87,54% khối lượng dự kiến thực hiện. 

- Về lập Phương án sử dụng đất 

+ Có 117/245 công ty và chi nhánh đã được phê duyệt phương án sử 

dụng đất sau rà soát (với 889.867/1.886.556 ha dự kiến giữ lại, bằng 47%), 

19/45 tỉnh đã phê duyệt cho trên 75% số công ty và chi nhánh (đã cơ bản hoàn 

thành nhiệm vụ này). 

+ 105 công ty và chi nhánh còn lại đều chưa trình phương án sử dụng đất 

lên Sở Tài nguyên và Môi trường (đang lập, chưa thống nhất được phương án 

sử dụng đất với địa phương trước khi trình thẩm định hoặc chưa lập). 

                                           
1 Theo phương án tổng thể chênh lệch 91.418 ha, nguyên nhân: do đo đạc lại và bào giao về địa phương, 

đơn vị khác, hoặc thu hồi đất của các công ty đã giải thể.  
2 Số liệu theo báo cáo số 65/BC-TNMT ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Có 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho 

các công ty nông, lâm nghiệp theo số liệu sau rà soát (cấp cho lớn hơn 75% diện 

tích và số lượng công ty trên địa bàn)3. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Những mặt đạt được 

- Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc, 

triển khai Nghị quyết 30-NQ/TW, đã đạt được kết quả ban đầu quan trọng tạo 

sự chuyển biến mới về quản lý các công ty nông, lâm nghiệp theo cơ chế thị 

trường. 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, các Bộ, 

ngành ban hành về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp là đồng bộ, 

cơ bản không có vướng mắc nhiều. 

- Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức 

xây dựng phương án trình Hội đồng thẩm định thẩm định; Hội đồng thẩm định 

đã khẩn trương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Trong và sau quá trình sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đất đai đã 

rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; cắm mốc, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bàn giao đất 

về địa phương, cơ bản giải quyết được việc tranh chấp đất đai. Những tồn tại 

về tài chính được xử lý, tạo tiền đề cho doanh nghiệp sau chuyển đổi ổn định 

và phát triển. Lao động hầu hết được sử dụng trong mô hình công ty mới, một 

số được giải quyết chế độ chính sách theo nguyên vọng, đúng chế độ của Nhà 

nước, đảm bảo an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. 

Các doanh nghiệp sau sắp xếp bước đầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

gắn với chế biến, ứng dụng công nghệ mới, nguồn vốn được tăng lên. 

- Các công ty nông, lâm nghiệp đã rà soát, xây dựng phương án sử dụng 

đất, trên cơ sở đã tiến hành rà soát đảm bảo phù hợp với hiện trạng, quy hoạch 

sử dụng đất và quy hoạch 03 loại rừng của địa phương; xác định diện tích đất 

đai cần giữ lại theo hình thức thuê đất hoặc giao đất, đây là tiền đề quan trọng 

để quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật; bước đầu tạo 

điều kiện cho các công ty đổi mới quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất 

kinh doanh. Một số công ty đã tổ chức lại sản xuất theo mô hình kinh doanh 

tổng hợp, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến. 

                                           
3
 11 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các công ty và chi nhánh trên địa bàn, 

gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon 

Tum, Tây Ninh, Đồng Nai. 
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- Trên cơ sở rà soát, sắp xếp đất đai gắn sắp xếp tổ chức, các công ty đã 

bàn giao phần diện tích quy mô lớn về cho địa phương để địa phương lên 

phương án sử dụng, giao cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ dân ở địa 

phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, giao đất hoặc giao, cho thuê đất 

đối với người có nhu cầu chính đáng đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp và thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương; từ đó sẽ góp 

phần quan trọng giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân ở địa 

phương, giảm dần tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, khiếu nại về đất đai tại các 

công ty nông, lâm nghiệp và các vấn đề xã hội phát sinh ở địa phương; đồng 

thời tạo sự đoàn kết, hợp tác, đồng thuận giữa người dân tại địa phương với 

doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển ổn định, bền vững, tạo việc làm, 

sinh kế cho người dân địa phương. 

2. Hạn chế, tồn tại 

a) Một số địa phương, đơn vị thực hiện việc sắp xếp các công ty nông, 

lâm nghiệp chậm đặc biệt là đối với sắp xếp theo mô hình thành lập công ty 

TNHH hai thành viên trở lên (Bà Rịa-Vũng Tàu, Tuyên Quang, Hòa Bình, 

Bình Thuận, Bắc Giang, Tổng công ty Cà phê Việt Nam) và giải thể (Yên Bái, 

Quảng Ngãi, Tổng công ty Cà phê Việt Nam…). 

b) Phương án tổng thể chưa rà soát toàn diện, nên sau khi phương án 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đề nghị điều chỉnh mô hình sắp 

xếp làm chậm tiến độ như Quảng Ninh, Nghệ An, Cà Mau, TP Hà Nội, Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam. 

c) Diện tích đất, tài sản trên đất các công ty bàn giao về địa phương còn 

rất ít (khoảng 78.300 ha/450.000 ha) chưa đo đạc, bàn giao; tài sản trên đất 

chưa được giải quyết rành mạch. Do vậy diện tích đất này vẫn đang tranh chấp, 

lấn chiếm, quản lý rất phức tạp, vẫn giao cho các công ty tiếp tục quản lý. 

- Các công ty nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sau khi sắp xếp phải chuyển sang thuê đất theo theo quy định của pháp luật đất 

đai việc hoàn thiện lại hồ sơ, thủ tục thuê đất đòi hỏi nhiều thời gian. Đối với 

diện tích đất rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên còn có 

vướng mắc về tiền thuê và thuế tài nguyên do thay đổi chính sách về đất đai.  

- Việc chậm phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 

ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các công ty nhất là đảm bảo quyền thế 

chấp, tiếp cận vốn tín dụng không thực hiện được... 

- Một số nơi chưa giải quyết dứt điểm tình trạng cho thuê, liên doanh liên 

kết; sử dụng đất không đúng đối tượng, mục đích còn tiếp diễn. 

- Vấn đề giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; dân 

cư mới đến các địa phương gắn với sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp hiệu 
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quả thấp do hầu hết hầu hết diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp đã khoán 

ổn định lâu dài theo Nghị định 01/CP, Nghị định 135/2005/NĐ-CP và diện tích 

bàn giao về địa phương chưa được thực hiện rất lớn. 

- Việc xử lý đất giao khoán đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh 

nghiệp nhiều nơi còn chưa tốt, tiềm ẩn tranh chấp, khiếu kiện đông người và kéo 

dài. Một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên xuất hiện nhân tố phức tạp hơn 

về yêu cầu giải quyết mối quan hệ đất đai của các hộ đang nhận khoán mới đến 

với người dân tại chỗ. 

3. Nguyên nhân của tồn tại 

a) Nguyên nhân chủ quan 

Một là, quá trình tổ chức thực hiện ở một số địa phương thiếu chỉ đạo 

thường xuyên và quyết liệt; sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp và các 

ngành còn hạn chế, có biểu hiện khoán trắng cho Ban Chỉ đạo và cơ quan 

chuyên môn4. 

Hai là, cơ chế, chính sách chung đối với các doanh nghiệp về tài chính, 

đất đai, lao động…cơ bản phù hợp; tuy vậy, chưa có cơ chế đặc thù riêng phù 

hợp với đặc thù của công ty nông, lâm nghiệp nhất là về: 

- Việc áp dụng cơ chế tài chính các công ty nông, lâm nghiệp chung như 

các doanh nghiệp khác là chưa phù hợp vì đối tượng sản xuất là cây trồng và con 

gia súc, tư liệu sản xuất là đất, chu kỳ kinh doanh dài, phụ thuộc rất nhiều vào 

điều kiện tự nhiên; các công ty lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo cơ chế đặt hàng, 

nhưng thực tế chưa được thực hiện trên thực tiễn nhất là việc thực hiện nhiệm vụ 

công ích để bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

- Đa số các công ty nông, lâm nghiệp có vốn điều lệ thấp, nhưng không 

được cấp bổ sung theo phương án sắp xếp, đổi mới được phê duyệt (chỉ có 10 

công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Gia Lai được cấp). Các công ty nông, lâm 

nghiệp vẫn rất vướng mắc về thủ tục để tiếp cận vốn tín dụng do những quy định 

khác nhau mang tính chuyên ngành. 

                                           
4 Việc chậm hoàn thành Đề án, Phương án tổng thể sắp xếp công ty và thay đổi phương án do thiếu nhất 

quán, thiếu định hướng ngay từ đầu của công ty, của địa phương. Một số nguyên nhân cụ thể như: tồn tại công 

nợ, nghĩa vụ tài chính nhưng các cơ quan liên quan chưa chủ động, tích cực vào cuộc giải quyết dứt điểm; không 

hoặc chậm xây dựng dự thảo phương án sử dụng đất; thay đổi quan điểm về phương án, thay đổi đối tác chiến 

lược khi cổ phần hóa, chuyển thành hai thành viên (do chọn sai đối tượng hay chọn rồi nhưng đối tác không đủ 

năng lực thực hiện...); thay đổi quan điểm xác định diện tích giữ lại hay bàn giao về địa phương; đề xuất hay 

thay đổi quan điểm xác định loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất và rừng nhưng các cơ quan liên quan chưa 

chủ động giải quyết để nhanh chóng đi đến thống nhất; thay đổi phương án sản xuất kinh doanh sau sắp xếp 

nhưng chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm... 

Về nhận thức: Nhận thức của nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương về nội dung, yêu cầu Nghị quyết 

chưa đầy đủ, còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí, vai trò và cách thức đổi mới công ty nông, lâm nghiệp nên 

trong tổ chức chỉ đạo thực hiện có lúng túng, không đồng bộ. Một bộ phận lãnh đạo công ty nông, lâm nghiệp 

muốn duy trì cơ chế cũ, không muốn thay đổi, không chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn, đổi mới tổ chức sản 

xuất kinh doanh. 
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b) Nguyên nhân khách quan 

- Công ty nông, lâm nghiệp hoạt động trên địa bàn rộng, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, biên giới; cơ sở hạ tầng thấp kém; đối tượng 

sản xuất là cây trồng, vật nuôi và sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên.  

- Các vấn đề liên quan đến việc quản lý đất đai, rừng rất phức tạp, khó 

khăn, đã kéo dài qua nhiều thời kỳ qua nhiều giai đoạn quy định pháp luật khác 

nhau, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị. 

- Một số địa phương khi thực hiện sắp xếp doanh nghiệp (cổ phần hóa, 

thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, giải thể…) chưa xử lý dứt điểm 

được các tồn tại về tài chính như: nguồn vốn vay dự án 327 của các công ty 

lâm nghiệp (lâm trường quốc doanh), vốn ODA (Sơn La, Yên Bái…), vốn vay 

ngân hàng (Nông trường Sông Hậu) nên thời gian kéo dài5. 

- Đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc các Tổng công ty Nhà 

nước thuộc các Bộ, ngành: khi thực hiện giải thể liên quan đến xử lý bán vườn 

cây cho người nhận khoán theo Thông tư 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 

của Bộ Tài chính vẫn còn vướng mắc, không thực hiện được do quy định tại 

các Nghị định 118/2014/NĐ-CP và Nghị định 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

có sự khác nhau về đối tượng mua, bán tài sản. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

1. Tập trung hoàn thành sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, kịp 

thời giải quyết khó khăn, tồn tại. Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các công ty 

nông, lâm nghiệp trong năm 2020. 

2. Đánh giá thực tiễn việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến 

sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất một số cơ chế chính 

sách đặc thù để có thể hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới như: việc bổ sung vốn 

                                           
5 Nhiều công ty nông, lâm nghiệp kiến nghị ngành ngân hàng cần tăng cường cho vay tín chấp, giảm 

lãi suất, nâng hạn mức và kéo dài thời gian cho vay, tuy nhiên, chủ yếu các doanh nghiệp chưa tiếp cận được 

vốn tín dụng do năng lực tài chính còn hạn chế, dự án, phương án sản xuất kinh doanh chưa khả thi, hiệu quả, 

khả năng hoàn vốn thấp, tài sản bảo đảm không đáp ứng điều kiện theo quy định,…  

Công tác giải thể đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện bị giải thể gặp nhiều khó khăn như 

hồ sơ giải thể không đủ chứng từ để đối chiếu công nợ do bị thất lạc trong quá trình lưu trữ, việc phân chia tài 

sản và công nợ đối với diện tích nhận giao khoản giữa các hộ nhận khoán và công ty nông nghiệp chưa có 

hướng xử lý và khắc phục phù hợp quy định của pháp luật,… 

Một số công ty nông, lâm nghiệp đề nghị được khoanh, xóa nợ, tuy nhiên theo quy định của pháp luật 

hiện hành không có quy định về khoanh nợ trừ trường hợp khoanh nợ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ nên không có cơ sở thực hiện. 

Phần lớn tài sản bảo đảm của khách hàng là đất nông nghiệp, đất rừng,… có giá trị thấp, tính thanh 

khoản không cao; tài sản bảo đảm là tài sản trên đất (nhà kính, hệ thống tưới nước, vật tư nông nghiệp, hạ 

tầng nông nghiệp,…) được đầu tư với giá trị cao nhưng thường không có giấy tờ sở hữu, không giao dịch tài 

sản bảo đảm được; hoặc tài sản bảo đảm là hàng tồn kho, khoản phải thu (tài trợ vốn lưu động) khó quản lý, 

và dễ dẫn đến tình trạng vay trùng lắp tài sản bảo đảm được thế chấp tại nhiều tổ chức tín dụng.  
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điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; cơ chế chuyển công ty nông, 

lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, bảo đảm minh bạch, 

hiệu quả, nhất là vấn đề tỷ lệ vốn nhà nước, nhà đầu tư chiến lược. 

3. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là 

về quản lý sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên 

doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương 

án quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp 

khi trả về địa phương theo Nghị quyết 112/2015/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

khác có liên quan6. 

4. Đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã hoàn thành việc sắp xếp thì 

hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị 

doanh nghiệp, năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh hiệu quả, ứng dụng công 

nghệ cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, hình thành chuỗi 

liên kết sản xuất trên địa bàn, nhất là đối với người đang nhận khoán bảo vệ, 

phát triển rừng. 

 5. Một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục đánh giá nghiên cứu để có cơ chế 

đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp: 

- Công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp đặc thù quản lý diện tích đất lớn,  

hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vì vậy việc thành lập công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp cần có 

hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hướng dẫn về định giá tài sản góp vốn, tiêu chí, tỷ lệ 

vốn góp để gắn quản lý nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, đời sống của người lao 

động được hài hòa.   

- Có cơ chế xử lý tiền thuê đất, thuế của các công ty nông, lâm nghiệp còn 

tồn đọng do thay đổi cơ chế chính sách về đất đai khi chưa ký hợp đồng thuê 

đất, nhất là đối với các công ty lâm nghiệp. 

- Các công ty nông, lâm nghiệp được đặt hàng, giao nhiệm vụ công ích 

nếu có nguồn thu thì được giữ lại một phần kinh phí nộp ngân sách để thực hiện. 

                                           
6 Các cấp chính quyền địa phương: tổ chức  phê duyệt và triển khai phương án sử dụng đất đối với diện 

tích đất các công ty giữ lại và bàn giao về địa phương; triển khai ngay việc đưa quỹ đất này vào sử dụng thông qua 

việc xác định đối tượng giao hoặc cho thuê cụ thể, tránh tình trạng để tái lấn chiếm hoặc để hoang hóa; tiếp tục rà 

soát để xác định diện tích đất các công ty giữ lại nhưng không phù hợp với nguồn lực hiện có tiếp tục bàn giao lại 

đất cho địa phương đưa vào quản lý, khai thác sử dụng; xác định chính xác ranh giới, mốc giới giữa diện tích giữ lại 

và phần bàn giao về địa phương để ổn định đất đai lâu dài; xác định đầy đủ mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và tổ chức 

thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các 

công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban 

quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc trong phần diện tích dự kiến bàn giao về địa phương đã được chỉ ra. 
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 - Tiền thu được từ cổ phần hóa để lại cho địa phương để bổ sung vốn điều 

lệ, trồng, quản lý bảo vệ rừng; tái canh; rà soát, đo đạc diện tích đất của các công 

ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương. 

- Xem xét chưa bàn giao vốn Nhà nước về SCIC đối với các công ty nông, 

lâm nghiệp thuộc địa phương để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được 

thông suốt gắn với quản lý đất đai, rừng. 

- Đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã đầu tư dự án trên diện tích rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt tiếp tục được thực hiện trồng rừng sản xuất, 

cây có tán có hiệu quả kinh tế cao. 

 - Có nguồn kinh phí để giải quyết dứt điểm rà soát, đo đạc đối với diện 

tích đất các công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương cũng như đất có nguồn 

gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; 

 - Đối với các công ty nông, lâm nghiệp không đủ điều kiện giải thể thì 

được phá sản theo quy định; 

 - Cơ chế tự chủ và đặt hàng nhiệm vụ công ích quản lý, bảo vệ rừng tự 

nhiên trong đó có diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt không có khả năng tái sinh 

rừng; 

 - Cơ chế tín dụng đầu tư vào trồng rừng, trồng cây thay thế, trồng cây 

công nghiệp phù hợp và chính sách bảo hiểm với rừng trồng; 

 - Bổ sung tăng vốn điều lệ theo quy định đối với công ty nông, lâm 

nghiệp./. 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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Phụ lục I: TỔNG HỢP MÔ HÌNH SẮP XẾP CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƯỢC THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT 

 

TT Mô hình sắp xếp, đổi mới 
Công ty  

nông nghiệp 

Công ty 

 lâm nghiệp 

Tổng 

số 

1 

Tái cơ cấu, duy trì mô hình Công ty 

TNHH MTV 100% vốn nhà nước 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh  

18 03 21 

2 

Tái cơ cấu, duy trì mô hình Công ty 

TNHH MTV 100% vốn Nhà nước 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung 

ứng sản phẩm dịch vụ công ích 

0 60 60 

3 Chuyển thành công ty cổ phần 72 30 102 

4 
Chuyển thành Công ty TNHH hai 

thành viên trở lên 
18 22 40 

5 

Chuyển thành Ban quản lý rừng 

hoạt động theo cơ chế đơn vị sự 

nghiệp có thu 

0 05 05 

6 Thực hiện giải thể 12 16 28 

 Tổng cộng 120 136 256 
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Phụ lục II: KẾT QUẢ SẮP XẾP CÔNG TY NÔNG NGHIỆP  

ĐẾN 30/6/2019 

 

TT Mô hình sắp xếp, đổi mới 

Công ty nông nghiệp  

(tính đến ngày 30/6/2019) Tỷ lệ hoàn 

thành trong 

năm 2019 

(%) Tổng 

số 

Đã 

hoàn 

thành 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

1 

Tái cơ cấu, duy trì mô hình 

Công ty TNHH MTV 100% vốn 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh  

18 16 02 0 100 

2 Chuyển thành công ty cổ phần 72 40 30 02 98,61 

3 
Chuyển thành Công ty TNHH 

hai thành viên trở lên 
18 07 08 03 83,33 

4 Thực hiện giải thể 12 04 04 04 66,66 

 Tổng cộng 120 67 44 09 74,42 
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Phụ lục III: KẾT QUẢ SẮP XẾP CÔNG TY LÂM NGHIỆP  

ĐẾN 30/6/2019 

 

TT Mô hình sắp xếp, đổi mới 

Công ty lâm nghiệp  

(tính đến ngày 30/6/2019) 

Tỷ lệ hoàn 

thành trong 

năm 2019 

(%) 

Tổng 

số 

Đã 

hoàn 

thành 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

1 

Tái cơ cấu, duy trì mô hình 

Công ty TNHH MTV 100% 

vốn nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh  

03 03 0 0 100 

2 

Tái cơ cấu, duy trì mô hình 

Công ty TNHH MTV 100% 

vốn Nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất cung ứng sản phẩm 

dịch vụ công ích 

60 59 0 01 98,33 

3 Chuyển thành công ty cổ phần 30 09 10 11 63,33 

4 
Chuyển thành Công ty TNHH 

hai thành viên trở lên 
22 08 08 06 81,81 

5 

Chuyển thành Ban quản lý 

rừng hoạt động theo cơ chế đơn 

vị sự nghiệp có thu 
05 05 0 00 100 

6 Thực hiện giải thể 16 09 07 0 100 

 Tổng cộng 136 93 25 18 86,76 

 

 

 

 


