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BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng   08 năm 2019 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN  

(Tài liệu phục vụ buổi tọa đàm về quản lý sử dụng đất trong các công ty 

nông, lâm nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì). 

 

Để triển khai sơ kết 05 năm thực hiện 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 

về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp. Về nội dung quản lý sử dụng đất trong các công ty nông, lâm 

nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Tài chính báo cáo như sau: 

1. Thực trạng và giải pháp xử lý các khoản vay, cơ chế xử lý các 

khoản nợ cũ (kể cả nợ gốc, nợ lãi) của Ngân hàng phát triển Việt nam tại 

các công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp đổi mới 

 - Đối với các khoản nợ vay của các công ty nông, lâm nghiệp khi thực 

hiện chuyển đổi: tiếp tục duy trì, củng cố theo hình thức Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ, cổ phần hóa, chuyển sang công ty TNHH hai thành viên đã 

được quy định tại Điều 7 Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.  

1.1. Tình hình cho vay, thu nợ đến ngày 30/6/2019 của các dự án thuộc 

lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại NHPT: 

Theo báo cáo của NHPT, hiện nay NHPT đã quản lý và cho vay một số 

tập đoàn, tổng công ty, công ty nông, lâm nghiệp có quan hệ vốn tín dụng đầu tư 

(TDĐT) của Nhà nước với NHPT, cụ thể: 

Tổng số dự án: 61 dự án; Tổng số vốn giải ngân: 1.700.419 triệu đồng; Số 

trả nợ gốc: 533.562 triệu đồng; Số trả nợ lãi: 542.416 triệu đồng; Dư nợ: 

1.166.857 triệu đồng. 

1.2. Tình hình cho vay, thu nợ và thực trạng các dự án nông, lâm nghiệp 

của một số tỉnh, chủ đầu tư có dư nợ lớn tại NHPT tính đến ngày 30/6/2019 gồm 

các đơn vị (Tập đoàn, Tổng công ty): Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, 

Tổng Công ty giấy Việt Nam,Tổng Công ty 15 (Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty 

16 (Bộ Quốc phòng, Tổng công ty cà phê, Bộ Tư lệnh- Quân khú 5 (Bộ Quốc 

phòng). 

1.3 Thực trạng các khoản vay tại địa phương theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP 

a) Thực trạng các khoản vay: 
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- Tại tỉnh Sơn La: NHPT cho vay 4 dự án từ năm 2001, với số vốn đã giải 

ngân 10.355 triệu đồng, có phát sinh nợ quá hạn.  

-  Tại tỉnh Bắc Giang: NHPT cho vay 11 dự án, với số vốn đã giải ngân 

28.545 triệu đồng, có phát sinh nợ quá hạn.  

- Tại tỉnh Tuyên Quang: NHPT cho vay 8 dự án, với số vốn đã giải ngân 

21.951 triệu đồng, có phát sinh nợ quá hạn.  

b) Về vướng mắc khi thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty 

nông, lâm nghiệp của tỉnh Sơn La, Bắc Giang và Tuyên Quang có liên quan đến 

khoản nợ vay NHPT: 

- Việc giải thể các công ty nông, lâm nghiệp tại các tỉnh gặp vướng mắc 

do: Theo quy định Khoản 2, Điều 201, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và  Khoản 

2, Điều 24 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm 

chủ sở hữu thì: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Tuy nhiên, hiện nay các công ty đều không 

đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (còn nợ NHPT) 

nên chưa phê duyệt được phương án giải thể đối với các công ty. 

Theo báo cáo của NHPT: Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 51/2015/TT-

BTC quy định: Việc xử lý các khoản nợ phải trả tồn đọng khác thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về 

quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định 

số 59/2011/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, tại Điều 13 

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý các khoản nợ quá hạn của 

các doanh nghiệp vay tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện nay, chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các khoản nợ 

quá hạn của doanh nghiệp tại NHPT. (Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT 

vẫn đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành). 

Thông tư số 11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015 của Ngân hàng nhà nước 

chỉ hướng dẫn xử lý nợ vay của các công ty nông, lâm nghiệp tại các ngân hàng 

thương mại, nên không thể áp dụng đối với NHPT. Do đó, hiện tại NHPT chưa 

thực hiện được việc xử lý tài chính, xử lý các khoản nợ quá hạn trong trường 

hợp chuyển đổi, giải thể các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 

số 118/2014/NĐ-CP. 

2. Về xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất khi sắp xếp, 

đổi mới  

2.1. Về cơ chế, chính sách: 

Các chính sách liên quan đến đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp khi 

thực hiện sắp xếp (cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên, 

giải thể). 
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- Bộ Tài chính tham mưu trình Chính phủ ban hành: Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử 

lý tài sản công; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển 

doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Bộ 

Tài chính đã ban hành Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 quy 

định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào 

mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 

51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên 

tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 hướng dẫn phương 

pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. 

 Như vậy, các văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính liên quan 

đến đất đai đã tương đối đầy đủ. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản 

trên đất khi sắp xếp, đổi mới đã được quy định tại Điều 13, Điều 14, 15,16,17 

của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, quy định rõ việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ, 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi, bàn giao đất về địa phương... 

2.2. Xử lý tài sản trên đất đối với trường hợp thu hồi đất để bàn giao về 

địa phương 

Căn cứ quy định tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 51/2015/TT-BTC 

ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn xử lý đối với tài sản có vốn nhà 

nước trên đất khi thu hồi và bàn giao đất về địa phương, theo đó đã quy định rõ 

về tài sản bàn giao, nguyên tắc bàn giao, thời điểm bàn giao, người chủ trì việc 

bàn giao, đối tượng giao nhận, Biên bản bàn giao…và nguyên tắc xác định giá 

trị tài sản trên diện tích đất thu hồi khi địa phương giao đất hoặc cho thuê đất 

cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, theo đó khi bàn giao đất cho hộ gia đình, cá 

nhân, địa phương phải xác định giá trị tài sản trên đất tại thời điểm chuyển giao 

làm căn cứ thu hồi phần vốn nhà nước đã đầu tư. 

2.3. Xử lý đất, tài sản trên đất trường hợp chuyển thành công ty TNHH 

hai thành viên: Đã được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 51/2015/TT-BTC 

ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp . 

2.4. Xử lý đất đối với trường hợp cổ phần hóa: 

+ Phương án sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp được thực 

hiện rà soát theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

+ Về rà soát đất đai của các công ty thực hiện cổ phần hóa: Sở Tài nguyên 

Môi trường phối hợp cùng công ty nông, lâm nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở 

hữu báo cáo diện tích công ty quản lý, để xác định đất giữ lại và đất giao về địa 
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phương báo cáo UBND tỉnh, thành phố phê duyệt làm căn cứ xây dựng phương 

án cổ phần hóa. 

+ Về xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa đối với giá trị quyền 

sử dụng đất đã được quy định tại Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 

ty cổ phần, theo đó  Đối với những diện tích đất được giao để sử dụng vào mục 

đích xây dựng nhà để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc 

cho thuê theo phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải xác định lại giá trị quyền sử 

dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp. 

2.5. Đối với đất đai có tài sản là rừng trồng, vườn cây áp dụng đối với các 

công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi: đã được hướng dẫn tại 

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ 

Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phương 

pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. 

Như vậy, về cơ bản việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên 

đất khi sắp xếp, đổi mới của các công ty nông, lâm nghiệp đã được quy định, 

hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.  

2.6. Về kinh phí hỗ trợ cho việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ quy định: “3. 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.” 

a. Về kinh phí Ngân sách trung ương (NSTW) đã bố trí để thực hiện công 

tác rà soát, đo đạc, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp theo 

Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: 

+ Về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho các địa phương có thực 

hiện chính sách: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

539/VPCP-KTTH ngày 22/01/2015 của Văn phòng Chính phủ, NSTW hỗ trợ 

70% nhu cầu kinh phí cho các địa phương nhận bổ sung cân đối, các địa phương 

còn lại tự đảm bảo kinh phí thực hiện.  

+ Về kinh phí thực hiện chính sách: Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ này trên địa bàn 38 địa phương là 1.126.591 triệu đồng, bằng số Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường xác định. 

Tổng kinh phí NSTW hỗ trợ 34 địa phương thực hiện nhiệm vụ này là 

753.848 triệu đồng = 70%*1.126.591 triệu đồng (34 địa phương nhận bổ sung 

cân đối được NSTW hỗ trợ 70% nhu cầu kinh phí, 04 địa phương điều tiết 

khoản thu phân chia về NSTW tự đảm bảo kinh phí thực hiện). Đến nay, NSTW 

đã hỗ trợ đủ cho các địa phương để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa 

chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm 

nghiệp theo quy định là 753.848 triệu đồng. (30% còn lại các địa phương tự 

đảm bảo kinh phí thực hiện). (Đây là phần kinh phí NSTW hỗ trợ đo đạc phần 

đất để lại các công ty nông, lâm nghiệp). 

b. Về kinh phí hỗ trợ từ NSTW cho Ngân sách địa phương (NSĐP) hàng 

năm để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: NSTW cho các địa phương để thực hiện nhiệm 

vụ đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất từ năm 2014 đến năm 2018 là 1.050.000 triệu đồng. (năm 2014: 

300.000 triệu đồng; năm 2015: 300.000 triệu đồng; năm 2016: 150.000 triệu 

đồng; năm 2017: 150.000 triệu đồng, năm 2018: 150.000 triệu đồng). (Đây là 

phần kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP để thực hiện đo đạc phần đất giao về địa 

phương). 

2.7. Về ưu đãi, miễn giảm tiền thuê đất 

- Các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê 

đất theo quy định tại Điều 19; Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ vì: Dự án trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng của 

Công ty thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện trên những địa bàn có 

điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc tại vùng nông thôn 

được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất. Thời gian được miễn, giảm tiền 

thuê đất tùy thuộc vào địa bàn nhưng chủ yếu được miễn tiền thuê đất cho cả 

thời gian thuê đất. 

Ngoài ra đối với trường hợp thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp mà 

thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp nông thôn thì được hưởng ưu 

đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 

19/12/2013 và nay là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 với mức ưu 

đãi cao hơn chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước chung. 

2.8. Về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp:  

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và 

Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017), trong đó quy định cho phép miễn thuế sử 

dụng đất nông nghiệp đến hết năm thuế 2020 như sau:  

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo. 
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- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp cho các đối tượng sau đây: 

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, 

bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; 

+ Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 

nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác 

xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp 

theo quy định của pháp luật; 

+ Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của 

Luật hợp tác xã. 

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp 

được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực 

tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. 

Như vậy, chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện hành đã quy định 

mức ưu đãi cao đối với đất sử dụng sản xuất nông nghiệp góp phần khuyến 

khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp. 

3. Kiến nghị, đề xuất và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian 

tới 

- Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quy 

chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT để NHPT sớm có cơ chế thực hiện xử lý đối 

với các khoản nợ quá hạn của các dự án nông, lâm nghiệp của các tập đoàn, tổng 

công ty, công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND các tỉnh trên cả nước. 

- Để có thể thực hiện giải thể các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND 

các tỉnh theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp (chỉ được giải thể khi đảm 

bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác), NHPT kiến nghị các 

tỉnh giao cho một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh ký nhận các khoản nợ và các 

nghĩa vụ tài sản của các công ty. 

- Chính phủ chỉ đạo các địa phương có nông, lâm trường; các Bộ, ngành 

thuộc trung ương được giao quản lý nông, lâm trường: Tiếp tục thực hiện rà 

soát, đánh giá lại thực trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm 

trường; có kế hoạch, thời gian cụ thể hoàn thành nhiệm vụ rà soát đất đai, quy 

hoạch sử dụng đất, đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính theo chương 

trình của chính phủ và thực tế phê duyệt phương án tổng thể về sắp xếp đổi mới 

các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. 

- Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm 

nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

cơ quan tài nguyên môi trường làm các thủ tục giao đất, cho thuê đất, ký hợp 

đồng cho thuê đất cho các công ty nông, lâm nghiệp được giao, cho thuê đất, 
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đồng thời cơ quan tài nguyên môi trường chuyển hồ sơ cho cơ quan Thuế để lập 

sổ bộ, xác định và thông báo số tiền thuê đất phải nộp cho các nông, lâm trường 

thực hiện. 

- Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế tại địa phương phối hợp 

với cơ quan Tài nguyên môi trường để đôn đốc các doanh nghiệp sớm hoàn 

thành thủ tục giao đất, thuê đất để có cơ sở xác định và thu nộp nghĩa vụ tài 

chính về đất. 

- Đề nghị tỉnh ủy, UBND các tỉnh tích cực chỉ đạo các Công ty nông, lâm 

nghiệp trên địa bàn thực hiện sắp xếp chuyển đổi rà soát bàn giao đất đai về địa 

phương theo Phương án sắp xếp mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. 

 - Bộ Tài chính sẽ chủ động và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan 

(Bộ, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty) để hướng dẫn thực hiện, 

tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. 

- Đối với kinh phí đo đạc, cắm mốc: Phần trách nhiệm của NSTW đã cân 

đối đủ. Đối với phần trách nhiệm của NSĐP, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn 

cứ vào nhiệm vụ đo đạc để bố trí kinh phí từ nguồn NSĐP theo quy định của 

Luật ngân sách để chi cho đơn vị đo đạc, cắm mốc. 

- Đối với diện tích đất của công ty nông, lâm nghiệp giao cho địa phương 

để giao cho dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Tài chính, sở Nông nghiệp và 

các cơ quan để xác định giá trị vốn, tài sản trên đất để ghi nợ và hoàn trả các 

doanh nghiệp. 

- Các công ty nông, lâm nghiệp rà soát các khoản nợ của NHPT, phân loại 

nợ gốc, nợ lãi để phối hợp nhận nợ và xử lý. Đồng thời tổng hợp các chi nhánh 

của NHPT địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính để báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 

- Về rà soát đất đai khi thực hiện cổ phần hóa: UBND các tỉnh, cơ quan 

chủ sở hữu, các cơ quan của địa phương để rà soát đất đai theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP để xác định đất giữ lại và 

đất giao về địa phương làm căn cứ xây dựng phương án cổ phần. 

Trên đây là tham luận của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng đất trong các 

công ty nông, lâm nghiệp, kính chúc các Quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Hội 

nghị thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 

 


