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Tọa đàm cho Sơ kết 05 năm thực hiện năm thực hiện  

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và 

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

(Tài liệu phục vụ tọa đàm tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 

21/8/2019 và Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 23/8/2019) 

 

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 

của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban đã phối hợp với Bộ NN&PTNT 

ký Biên bản chuyển giao hoàn tất việc chuyển giao Tập đoàn từ Bộ về Ủy ban 

vào ngày 15/11/2018 với 5 doanh nghiệp, trong đó có 03 doanh nghiệp thực hiện 

sắp xếp theo Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị và Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và 

nâng cao hiệu quả của công ty nông lâm nghiệp gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam. 

Tiếp nhận văn bản số 1644/BNN-QLDN ngày 7/3/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; ngày 29/3/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Ủy ban) đã có văn bản số 327/UBQLV-NN 

chỉ đạo Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam - CTCP, Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam - CTCP và Tổng công ty Cà phê Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc báo cáo 

theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Đến nay, các đơn vị đã có báo cáo: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam - CTCP tại công văn số 1143/CSVN-KHĐT ngày 9/4/2019, Tổng công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP tại Báo cáo số 404/TCT-LN ngày 25/4/2019 và 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Báo cáo số 160/BC-TCT-ĐMDNTTr ngày 

29/3/2019; 

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, ngày 11/7/2019, Ủy ban đã có văn bản 

số 931/UBQLV-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết 

quả thực hiện 5 năm sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp; Ủy ban tổng hợp 

kết quả 5 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các đơn vị và 

có ý kiến tại buổi Tọa đàm như sau: 
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I. Tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp 

theo Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định 

số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và 

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

1. Kết quả triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 

của Chính phủ 

03 đơn vị thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp theo quy định 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ có 02 đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp theo hình 

thức cổ phần hóa doanh nghiệp gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

(cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ và 20 cong ty nông nghiệp là Công ty 

TNHH một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ) và Tổng công 

ty Lâm nghiệp Việt Nam (Cổ phần hóa đông thời Công ty mẹ đồng thời cùng 6 

Công ty TNHH một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ), trong 

đó Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị đầu tiên về triển khai Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; còn lại phải tiếp tục 

thực hiện sắp xếp là Tổng công ty Cà phê Việt Nam, cụ thể: 

a) 02 doanh nghiệp đã chuyển thành công ty cổ phần trước khi phần vốn 

nhà nước được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam: Phương án cổ phần hóa Công ty 

mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 03/02/2016. Công ty mẹ - Tổng công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 

ngày 01/9/2016, với vốn điều lệ là 3.500.000.000.000 đồng, trong đó nhà nước 

nắm giữ 1.785.000.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. 

Sau khi được phê duyệt quyết vốn nhà nước lần 2, Tổng công ty đã thực 

hiện bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, hiện nay Tổng công 

ty vẫn đang tiến hành việc đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định. 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Phương án cổ phần hóa Công 

ty mẹ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2090/QĐ-TTg 

ngày 26/12/2017, với vốn điều lệ 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ 

đồng), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; cổ phần nhà nước: 3.000.000.000 cổ 

phần, chiếm 75% vốn điều lệ. Căn cứ kết quả bán cổ phần lần đầu, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều 

chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban Quyết 

định số 401/QĐ-TTg về điều chỉnh điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần của 

Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, với 40.000.000.000.000 

đồng, nhà nước chiếm 96,77% vốn điều lệ. 

Tập đoàn Đại hội đồng cổ đông lần đầu và đã chính thức chuyển sang 

hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/6/2018); hiện nay đang triển khai 
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quyết toán vốn nhà nước lần 2 (Kiểm toán nhà nước đang triển khai thực hiện) 

và thực hiện việc đo đạc cắm mốc cấp giấy sử dụng đất theo quy định. 

b) Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Tổng công ty) 

 - Tổng công ty Cà phê Việt Nam có 07 chi nhánh và 26 công ty đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông 

nghiệp tại văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10/12/2015, theo đó: 

+ Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần, trong năm 

2017 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam, trong đó bao gồm các 

đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất kinh doanh và 7 đơn vị nông nghiệp. 

+ Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần, trong năm 

2016 đối với 18 công ty TNHH một thành viên.  

+ Phối hợp với các nhà đầu tư khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, thực hiện trong năm 2016 đối với 3 công ty TNHH một thành 

viên cà phê: Ea Ktur, 715A và 715C.  

+ Giải thể 5 công ty TNHH một thành viên: Thực hiện trong năm 2016 đối 

với 3 công ty Cà phê (Ea Bá, Ia Châm, Ea Tul); Thực hiện sau khi hoàn tất việc cổ 

phần hóa các công ty trên cùng địa bàn huyện Cư Kuin (gồm các công ty Việt Đức, 

Việt Thắng, Ea Sim, Ea Tiêu, EaKtur) tỉnh Đắk Lắk: 02 công ty (Ea Hnin và Chư 

Quynh). 

Công tác triển khai Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đến nay còn rất chậm và gần như không hoàn thành các nội dung được phê 

duyệt, nguyên nhân theo báo cáo của Tổng công ty thì chủ yếu liên quan đến việc 

phê duyệt phương án sử dụng đất (đến nay vẫn còn 03/28 công ty chưa được phê 

duyệt phương án sử dụng đất) và các tồn tại về tài chính của các đơn vị thuộc 

Tổng công ty qua các lần sắp xếp đổi mới trước đây chưa được giải quyết dứt 

điểm.  

Sau khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban, Tổng công ty có Báo cáo số 38/BC-TCT-

ĐMDNTTr ngày 15/01/2019 về việc đề nghị điều chỉnh nội dung, tiến độ cổ phần 

hóa Tổng công ty Cà phê Việt Nam gửi Ủy ban và các cơ quan liên quan. Xử lý đề 

xuất của Tổng công ty, Ủy ban đã nhiều buổi làm việc với Tổng công ty cũng như có 

văn bản yêu cầu Tổng công ty soát kỹ lưỡng về đất đai, tài sản, nguồn vốn, xác 

định rõ khó khăn tại từng doanh nghiệp dẫn đến việc chưa thực hiện được 

Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đề xuất Ủy ban 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Phương án sắp xếp tổng thể. 

- Ngày 18/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Đổi 

mới và Phát triển doanh nghiệp đã có buổi làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam – Công ty CP (trong đó có mời các doanh nghiệp khác trong 

lĩnh vực nông nghiệp: Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương 

thực miền Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam). 
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Tại Hội nghị, các doanh nghiệp này đã có tham luận, báo cáo về tình hình 

sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện sắp xếp doanh nghiệp báo cáo Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Qua báo cáo của các đơn vị thì Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty CP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, công tác sắp xếp đổi 

mới của Tổng công ty Cà phê Việt Nam rất đáng lo ngại. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ 

đạo Vụ chuyên môn thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế các đơn vị thành viên của 

Tổng công bao gồm nhiều loại hình khác nhau (có đơn vị sản xuất lúa, có đơn vị 

sản xuất cà phê; có đơn vị người lao động chủ yếu là đồng bào dân tộc; có đơn 

vị thuộc cả danh mục cổ phần hóa, chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên, 

giải thể). Qua trao đổi và nắm bắt tình hình cho thấy hiện trạng khó khăn tập 

trung vào 02 nhóm vấn đề chính là (1) quản lý đất đai và (2) quản lý, thu sản 

phẩm giao khoán, ngoài ra còn có một số khó khăn, vướng mắc chung như: truy 

thu thuế không được miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian tái canh. 

- Ngày 9/7/2019, Ủy ban tiếp tục có văn bản số 900/UBQLV-NN chỉ đạo 

Tổng công ty đánh giá kỹ lưỡng việc điều chỉnh phương án sắp xếp đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó kiểm tra, chỉ đạo từng đơn vị thành viên rà 

soát kỹ lưỡng về đất đai, tài sản, nguồn vốn đủ điều kiện sắp xếp; xác định rõ 

khó khăn tại từng doanh nghiệp dẫn đến việc chưa thực hiện được Phương án 

tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đề xuất doanh nghiệp có đủ 

điều kiện cổ phần hóa đồng thời cùng Công ty mẹ, trên cơ sở đó xác định danh 

mục sắp xếp và tiến độ sắp xếp phù hợp; ngày 16/8/2019, Ủy ban cũng đã làm 

việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong đó có đề cập tới vấn đề sắp xếp 

các đơn vị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Ủy ban đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, ưu tiên tối đa đối với việc sắp xếp nhà, đất của Tổng công 

ty Cà phê Việt Nam. 

2. Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh và tình hình sắp xếp, 

quản lý đất đai 

a) Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh trước và sau sắp xếp (đối 

với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam) 

Các đơn vị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn, sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả, 

trong đó như Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, trước sắp xếp vốn chủ sở hữu 

là 2.306.922 triệu đồng, sau khi sắp xếp vốn chủ sở hữu là 4.387.495 triệu đồng 

tăng 190%; doanh thu và lợi nhuận trước khi sắp xếp là 1.528.946 triệu đồng và 

164.660 triệu đồng, sau sắp xếp các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh tăng cao, 

đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận với năm 2017 là 388.000 triệu đồng, năm 2018 là 

854.000 triệu đồng (sau 4 năm thực hiện cổ phần hóa, lợi nhuận tăng gấp 5 lần 

trước khi cổ phần hóa); 
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 Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trước khi sắp xếp có vốn chủ sở 

hữu là 18.915.402 triệu đồng, sau khi sắp xếp là 21.851.126 triệu đồng; doanh 

thu và lợi nhuận trước khi sắp xếp lần lượt là 15.375.000 triệu đồng và 

3.096.000 triệu đồng, doanh thu và lợi nhuận sau khi sắp xếp (năm 2018) lần 

lượt là 22.686.000 triệu đồng và 3.471 đồng. 

Từ kết quả sản xuất kinh doanh trên cho thấy sau khi chuyển sang hoạt 

động theo mô hình công ty cổ phần doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn, 

quản trị của doanh nghiệp có sự thay đổi, qua đó khẳng định mục tiêu, chủ 

trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng, Chính phủ là hết sức 

đúng đắn. 

b) Về quản lý đất đai: 

Các doanh nghiệp đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp thì 

Phương án sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ đã được phê duyệt 100% khi thực hiện cổ phần hóa, 

riêng đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam hiện nay đã được phê duyệt 25/28 

đơn vị (tuy nhiên khó khăn nhất chỉ có Công ty TNHH một thành viên Cà phê 

Đắk Nông với việc xử lý Nông trường Đắk Ngo). 

Nếu tính cả Tổng công ty Cà phê Việt Nam (theo Phương án sử dụng đất 

Tổng công ty xây dựng) thì tổng diện tích đất công ty nông lâm nghiệp tiếp tục 

sử dụng là 276.384 ha, diện tích chuyển giao về địa phương quản lý là 90.030 ha 

(trong đó Tổng công ty Lâm nghiệp lớn nhất với diện tích là 53.239 ha); tính 

đến thời điểm này tổng diện tích đã bàn giao được là 38.117 (Tổng công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam đã bàn giao được 70%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam bàn giao được 4,45%, Tổng công ty Cà phê Việt Nam chưa thực hiện bàn 

giao). 

II. Tham luận mô hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 

1.  Nhận xét, đánh giá 

Các Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban thực hiện nhiều 

hình thức sắp xếp khác nhau, trong đó trọng tâm là cổ phần hóa, ngoài ra các 

doanh nghiệp 100% thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam có thực 

hiện chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, giải thể doanh 

nghiệp. Kết quả sắp xếp nói chung đạt được  khả quan, tuy nhiên vẫn còn một số 

tồn tại nhất định, đặc biệt đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, cụ thể: 

a) Thực hiện cổ phần hóa  

- Trong 03 Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ thì 02 doanh nghiệp đã cổ 

phần hóa mang tính chất rất đặc thù là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

(cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ và 20 công ty nông nghiệp là Công ty 

TNHH một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ) và Tổng công 
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ty Lâm nghiệp Việt Nam (Cổ phần hóa đông thời Công ty mẹ đồng thời cùng 6 

Công ty TNHH một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ); việc 

cổ phần hóa đồng thời này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các công ty nông 

lâm nghiệp bởi lẽ ngoài việc đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện sắp xếp, cổ 

phần hoá các đơn vị trong toàn Tập đoàn, Tổng công ty, tránh trường hợp khi cổ 

phần hóa Công ty mẹ đã hoàn thành và chuyển sang công ty cổ phần, trong khi 

đó các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước vẫn chưa chuyển 

sang công ty cổ phần thì việc quản lý các công ty này sẽ rất khó khăn, đặc biệt là 

xác định chủ sở hữu quản lý, ngoài ra còn có mục đích lớn khác là: 

- Việc cổ phần hóa đồng thời nhằm củng cố, nâng cao vị trí vai trò, sức 

mạnh của Công ty mẹ - Tập đoàn/Tổng công ty sau khi sắp xếp, chuyển thành 

công ty cổ phần; đảm bảo sau cổ phần hoá, Công ty mẹ vẫn giữ được vai trò chủ 

đạo trong định hướng phát triển của Tập đoàn/Tổng công ty nói riêng và cả đối 

với ngành nông, lâm nghiệp nói chung; đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế. 

- Tạo quy mô lớn về đất đai, vườn cây, vốn, tài sản, lao động,… của 

Công ty mẹ; Đảm bảo chủ động được nguồn nguyên liệu sạch, có chất lượng cao 

cung cấp cho nhà máy chế biến và xuất khẩu; làm gia tăng giá trị sản phẩm cũng 

như thương hiệu cho doanh nghiệp  

- Đặc biệt giữ được sự ổn định tại các địa bàn có tính chất đặc thù về đất 

đai, lao động (như Tổng công ty Cà phê Việt Nam còn có đất đai có nguồn gốc 

một phần do đồng bào tự nguyện góp vào để thành lập nông trường trước 

đây,…); góp phần  giữ gìn an ninh trật tự, chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn 

vùng sâu, vùng xa. 

Qua thực tế việc cổ phần hóa đồng thời Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cho thấy đề xuất của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 

là đúng đắn, phù hợp với thực tế. 

- Trước kết quả thực hiện cổ phần hóa đồng thời Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê 

Việt Nam cũng đã báo cáo Ủy ban về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh lại Phương án sắp xếp tổng thể từ thực hiện riêng Công ty mẹ và các công 

ty con thành thực hiện cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ và các công ty con. 

Đây là đề xuất phù hợp, tuy vậy Tổng công ty cần rà soát kỹ lưỡng về đất đai, tài 

sản, nguồn vốn đủ điều kiện sắp xếp; xác định rõ khó khăn tại từng công ty 

thành viên của Tổng công ty dẫn đến việc chưa thực hiện được Phương án tổng 

thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đề xuất doanh nghiệp có đủ điều 

kiện cổ phần hóa đồng thời cùng Công ty mẹ. 

b. Thực hiện các hình thức sắp xếp khác   

b.1. Chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Ngoài việc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần các công ty nông 
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lâm nghiệp trong Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban có chỉ có Tổng công ty 

Cà phê Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án  án sắp xếp, 

đổi mới công ty nông nghiệp (văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10/12/2015), 

trong đó có thực hiện phối hợp với các nhà đầu tư khác thành lập công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thực hiện trong năm 2016 đối với 3 công ty 

TNHH một thành viên cà phê: Ea Ktur, 715A và 715C. 

- Tuy nhiên việc chuyển đổi theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đến nay 

Tổng công ty chưa thực hiện được; theo báo cáo của Tổng công ty, nguyên nhân tập 

trung chủ yếu rất khó tìm kiếm được nhà đầu tư khác quan tâm tham gia thành lập 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên do tính chất quản lý đất đai, quản lý sản xuất 

kinh doanh với việc thực hiện phương án khoán thu sản phẩm nông nghiệp không 

thu hút được nhà đầu tư quan tâm (mặc dù tiêu chí có thể xác định được tiêu chí cho 

nhà đầu tư tham gia mang tính chất rất mở), do đó đối với các doanh nghiệp được 

phê duyệt chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên nêu trên, Tổng 

công ty đề xuất hình thức sắp xếp theo hướng cổ phần hóa đồng thời cùng Công ty 

mẹ và Ủy ban thấy rằng đề xuất này là có căn cứ như đã phân tích ở trên. 

- Ngoài ra việc hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chuyển đổi hiện nay 

chi tiết chỉ có quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, còn về việc 

chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên không có hướng dẫn chi 

tiết về việc góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, vì vậy đơn 

vị rất lúng túng trong việc xây dựng tiêu chí để lựa chọn đối tác, xác định giá trị 

vốn nhà nước khi góp vốn, tỷ lệ góp vốn, bước công việc phải làm, thời gian 

phải hoàn thành. 

b.2. Giải thể doanh nghiệp 

- Điều 7 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

quy định việc giải thể công ty nông nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau: 

“1. Kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp vì lý do chủ quan của công ty và 

có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên. 

2. Khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản 

phẩm trên diện tích chiếm từ 3/4 tổng diện tích đất công ty được giao, thuê. 

3. Quy mô diện tích dưới 500 ha, phân tán, sản xuất kinh doanh kém hiệu 

quả. Trường hợp quy mô diện tích dưới 500 ha, liền vùng, tập trung và 

sản xuất kinh doanh hiệu quả cần giữ lại thì cơ quan chủ sở hữu xem xét, trình 

cơ quan có thẩm quyền quyết định.” 

- Theo Phương án sắp xếp tổng thể Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 

10/12/2015 thì Tổng công ty Cà phê Việt Nam thực hiện: “Giải thể 5 công ty 

TNHH một thành viên: Thực hiện trong năm 2016 đối với 3 công ty Cà phê (Ea Bá, 

Ia Châm, Ea Tul); Thực hiện sau khi hoàn tất việc cổ phần hóa các công ty trên cùng 

địa bàn huyện Cư Kuin (gồm các công ty Việt Đức, Việt Thắng, Ea Sim, Ea Tiêu, 

EaKtur) tỉnh Đắk Lắk: 02 công ty (Ea Hnin và Chư Quynh)”. 
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- Triển khai thực hiện sắp xếp theo Phương án đã được Thủ tướng Chính 

phủ, Tổng công ty đã tiến hành xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, xây 

dựng Phương án giải thể và tiến hành thực hiện giải thể Công ty TNHH một 

thành viên Ea Bá theo quy định, tuy vậy quá trình thực hiện đã phát sinh vướng 

mắc liên quan đến xử lý tài sản là 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, cụ thể theo Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính 

phủ thì thẩm quyền xử lý tài sản trên đất thuộc Hội đồng giải thể của doanh 

nghiệp; việc xử lý tài sản thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai. 

Tuy nhiên, theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính 

phủ thì thẩm quyền xử lý tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc bán tài 

sản trên đất (là vườn cây) thì phải ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán 

(bán thỏa thuận và không thực hiện bán đấu giá). 

- Tổng công ty và UBND tỉnh Phú Yên đã nhiều lần làm việc để thống 

nhất quy định, phương án xử lý, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản xin ý kiến 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng cũng như quy trình thực hiện, 

tuy nhiên hướng dẫn còn chưa thực sự rõ ràng. Để đảm bảo việc giải thể công ty 

nông nghiệp theo đúng thời hạn quy định, Tổng công ty đang triển khai việc xử 

lý tài sản là vườn cây (cao su) theo quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP. 

2. Kiến nghị của Ủy ban 

- Trong 3 Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ 

sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban có 

02 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ và các Công ty 

con là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp 

Việt Nam, mô hình thực hiện cổ phần hóa này hiện nay được đánh giá là rất tốt. 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam trước đây cũng đã báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Ủy ban về việc thực hiện mô hình cổ 

phần hóa đồng thời này. Tuy vậy, qua rà soát và kiểm tra thực tế, Ủy ban đã 

yêu cầu rà soát kỹ lưỡng về đất đai, tài sản, nguồn vốn đủ điều kiện sắp xếp; xác 

định rõ khó khăn tại từng doanh nghiệp để đề xuất doanh nghiệp có đủ điều kiện 

cổ phần hóa đồng thời cùng Công ty mẹ cũng như kế hoạch, lộ trình thực hiện 

sắp xếp doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

- Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần 

hóa đến hết năm 2020, theo đó Tổng cà phê Việt Nam cổ phần hóa, nhà nước nắm 

giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp 

trong năm 2020. Để có thể thực hiện theo tiến độ như trên có 02 nội dung công 

việc Tổng công ty phải hết sức khẩn trương thực hiện: 01 là rà soát, xử lý các tồn 



 9 

tại về tài chính (nội dung này trong quá trình sắp xếp thực hiện); 02 là hoàn thiện 

phương án sử dụng đất, đây là điều kiện rất quan trọng bởi theo quy định của 

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, doanh nghiệp cổ 

phần hóa có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập 

phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp 

lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa. 

- Tính đến nay, Tổng công ty Cà phê Việt Nam còn 3 đơn vị chưa được 

phê duyệt Phương án sử dụng đất, trong đó rất khó khăn là Công ty TNHH một 

thành viên Cà phê Đắk Nông do chưa xử lý xong vấn đề Nông trường Đắk Ngo, 

và nếu Tổng công ty có đề xuất Ủy ban cổ phần hóa Công ty TNHH một thành 

viên Cà phê Đắk Nông đồng thời cùng Công ty mẹ thì vấn đề tại Nông trường 

Đắk Ngo phải xử lý dứt điểm.  

Công ty Cà phê Đắk Nông, Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã báo cáo Bộ 

Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Đắk Nông về việc cần thiết phải bàn giao 

Nông trường Đắk Ngo về cho tỉnh Đắk Nông hoặc cơ quan khác phù hợp; Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc 

phòng đã có các văn bản về việc chuyển giao Nông trường Đắk Ngo cho Binh 

đoàn 16 - Bộ Quốc phòng. 

Ngày 30/6/2018, Bộ Quốc phòng có văn bản số 6975/BQP-TM trả lời Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó: ”Bộ Quốc phòng thống nhất về 

chủ trương tiếp nhận chuyển giao Nông trường Đắk Ngo cho Binh đoàn 16 quản 

lý, nếu Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cấp ủy và chính quyền 

địa phương thực hiện các nội dung theo báo cáo số 151/BC-TTCP ngày 

14/12/2015 của Thanh tra Chính phủ đã được Chính phủ đồng ý”. Tuy vậy, việc 

chuyển giao vẫn chưa triển khai thực hiện được bởi các bên còn chưa thống nhất 

được nguyên tắc chuyển giao, theo đó Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng đề xuất 

việc chuyển giao sẽ thực hiện theo nguyên tắc Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

phải xử lý các tồn tại về tài chính trước khi chuyển giao. 

Về phía Ủy ban, Ủy ban đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc 

phòng khẩn trương tiếp nhận bàn giao theo nguyên tắc nguyên trạng; trường hợp 

cần thiết thì có thể xem xét chuyển giao nguyên trạng cả Công ty TNHH một 

thành viên Cà phê Đắk Nông (bao gồm cả Nông trường Đắk Ngo) hoặc chuyển 

giao nguyên trạng Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đắk Nông về Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông để quản lý. Tuy vậy, thành phần người lao động nhận 

khoán tại Nông trường Đắk Ngo có sự phức tạp nhất định (về dân tộc, tôn giáo,…), 

phù hợp với sự quản lý của Binh đoàn 16 hơn; khắc phục được tình trạng người lao 

động nhận khoán ngang nhiên chiếm giữ tài sản vườn cây, chặt phá, hủy hoại vườn 

cây là tài sản của nhà nước, có biện pháp xử lý các trường hợp xâm chiếm đất đai, 

xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp,… nhằm chiếm đoạt vườn cây của 

Công ty, Nông trường. 
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Việc xử lý xong Phương án sử dụng đất và vấn đề tại Nông trường Đắk Ngo 

sẽ làm cơ sở Tổng công ty Cà phê Việt Nam báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh Phương án sắp xếp tổng thể của Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam, làm căn cứ triển khai cổ phần hóa Tổng công ty theo 

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ngoài ra theo Phương án sắp xếp tổng thể của Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam có 5 doanh nghiệp thực hiện giải thể, hiện nay quy định về sắp xếp công ty 

nông, lâm nghiệp chưa có hình thức phá sản, đối với việc giải thể đòi hỏi phải 

cân đối được tài chính khi thực hiện giải thể, tuy vậy sau khi xác định giá trị 

doanh nghiệp (thanh lý tài sản, thu hồi các khoản nợ,…) không đủ đảm bảo cân 

đối chi trả cho người lao động, thanh toán các khoản nợ vay do đó không đủ 

điều kiện để giải, do đó đối với các công ty nông, lâm nghiệp không đủ điều 

kiện giải thể thì được phá sản theo quy định vì nếu thời gian giải thể kéo dài, đặc 

biệt đối với các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên, tâm lý cũng như thực tế đã phát 

sinh trường hợp hộ nhận khoán cho rằng khi Công ty giải thể sẽ bàn giao đất về 

cho địa phương, địa phương cấp đất cho hộ nhận khoán nên không thực hiện nộp 

khoán cho doanh nghiệp (như tại Công ty TNHH một thành viên cà phê Chư 

Quynh, Ea Hnin thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam sản lượng, tỷ lệ thu khoán 

giảm rất nhanh chóng từ năm 2017, 2018, tỷ lệ thu khoán năm 2018  chỉ đạt 5,6% 

sản lượng thu khoán theo kế hoạch); nếu hiện tượng này lây lan sang các doanh 

nghiệp khác thì sẽ rất nguy hiểm. 

Hoặc trong trường hợp các doanh nghiệp được phê duyệt diện giải thể 

nhưng không thể giải thể thì có thể sáp nhập với doanh nghiệp khác để cân đối 

tài chính để thực hiện cổ phần hóa hoặc cổ phần hóa đồng thời với Công ty mẹ. 

- Để tránh các phát sinh vướng mắc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp khác cũng như các doanh nghiệp của Tổng công ty Cà 

phê Việt Nam thực hiện xử lý tài chính, tài sản trong đó có vườn cây khi giải 

thể doanh nghiệp (tránh trường hợp kéo dài như việc giải thể Công ty TNHH 

một thành viên Ea Bá, Ủy ban đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp có hướng dẫn 

cụ thể về việc áp dụng quy định pháp luật cũng như quy trình thực hiện cho 

phù hợp. 

III. Tham luận thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất của các 

công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát sắp xếp; Mô hình hoạt động và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh 

1. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất; mô hình hoạt động 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

1.1. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất 

- Thực trạng về phương án sử dụng đất 

Các doanh nghiệp đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp thì 

Phương án sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 
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17/12/2014 của Chính phủ đã được phê duyệt 100% khi thực hiện cổ phần hóa, 

riêng đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam hiện nay đã được phê duyệt 25/28 

đơn vị (tuy nhiên khó khăn nhất chỉ có Công ty TNHH một thành viên Cà phê 

Đắk Nông). 

Nếu tính cả Tổng công ty Cà phê Việt Nam (theo Phương án sử dụng đất 

Tổng công ty xây dựng) thì tổng diện tích đất công ty nông lâm nghiệp tiếp tục sử 

dụng là 276.384 ha, diện tích chuyển giao về địa phương quản lý là 90.030 ha 

(trong đó Tổng công ty Lâm nghiệp lớn nhất với diện tích là 53.239 ha); tính đến 

thời điểm này tổng diện tích đã bàn giao được là 38.117 (Tổng công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam đã bàn giao được 70%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

bàn giao được 4,45%, Tổng công ty Cà phê Việt Nam chưa thực hiện bàn giao). 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai: 

Các doanh nghiệp đã chuyển sang công ty cổ phần như Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đều gặp rất nhiều 

khó khăn trong quản lý đất đai bởi diện tích đất đai quản lý rất lớn nhưng hầu 

hết nằm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thuộc các vùng biên giời, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tiểu số, không có đường giao thông, điều 

kiện kinh tế khó khăn. 

Ngoài ra hầu hết đất nông, lâm nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty 

đang quản lý có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh nhiều nhất là Tổng công 

ty lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam được bàn giao nguyên 

trạng, chưa được đo đạc, cắm mốc và chưa có bản đồ địa chính, đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai xảy ra trong thời gian 

dài.  

Việc thu hồi đất, thu hồi lại vườn cây bị lấn chiếm, chiếm đoạt gặp rất 

nhiều khó khăn, do hồ sơ đất bàn giao chưa có mốc giới, đặc biệt sự vào cuộc 

của chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, gần như phó mặc cho doanh 

nghiệp tự giải quyết, tiêu biểu như một số trường hợp tại Tổng công ty Cà phê 

Việt Nam: tại Đội 3 của Công ty (buôn Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, thành phố 

Buôn Mê Thuột) Công ty TNHH một thành viên Cà phê Việt Thắng, Nông 

trường Đắk Ngo thuộc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đắk Nông, tiêu 

biểu là Nông trường Đắk Ngo thuộc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đắk 

Nông. 

 Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đắk Nông được Nhà nước cho 

thuê 1.341,8 ha đất tự nhiên, riêng Nông trường Đắk Ngo diện tích đất được 

giao, thuê 755,0194 ha; đất bị dân lấn chiếm, xâm canh là 245ha chiếm 32,4% 

tổng diện tích của Nông trường do người dân địa phượng và đồng bào dân tộc di 

cư miền Bắc vào phá rừng trồng cây nông nghiệp trước năm 2005, hiện trạng 

chủ yếu là trồng Điều và các loại cây trồng lâu năm.   

Từ tháng 11/2013 đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Nông trường Đắk 

Ngo diễn biến phức tạp, nhiều người nhận khoán bị một số đối tượng kích động, 
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khống chế, gây mất ổn định quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị; như: 

chiếm giữ đất đai, vườn cây như trên; không thực hiện nghĩa vụ nộp khoán và 

trả nợ, tự ý phá bỏ chặt phá vườn cây (hơn 22.000 cây cà phê trồng năm 2000 – 

tương đương 22 ha), chặt 40 cây muồng đen che bóng (lấy trên 30m3 gỗ), làm 

nhà trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp (49 căn), ngăn cản, đe dọa và đánh 

đập cán bộ quản lý của Công ty. Công ty đã lập hồ sơ báo cáo, tố cáo, đề nghị 

chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý nhưng đến 

nay vẫn chưa được giải quyết;... 

Cuối năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thanh tra và kết luận tại 

Kết luận số 3505/KL-TTCP ngày 27/11/2015 và Báo cáo số 151/BC-TTCP ngày 

14/12/2015 của Thanh tra Chính phủ liên quan kết quả thanh tra, kết quả xác 

minh các nội dung liên quan đến kiến nghị, phản ánh của người lao động nhận 

khoán. Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 615/VPCP-V.I chỉ đạo việc 

thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nhưng đến nay người lao động tại 

Nông trường Đắk Ngo vẫn không thực hiện và chính quyền vẫn chưa có biện 

pháp xử lý có hiệu quả, người dân vẫn ngang nhiên chiếm giữ vườn cây, đất đai, 

thu sản phẩm mang về nhà không chịu nộp sản phẩm cho đơn vị nên đã gây 

nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty suốt 6 năm qua 

(Giá trị sản lượng người dân nhận khoán chiếm dụng lũy kế đến 31/12/2018 là 

gần 32 tỷ đồng (tiền gốc). Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đắk 

Nông vẫn chưa được địa phương phê duyệt Phương án sử dụng đất do chưa giải 

quyết xong vấn đề Nông trường Đắk Ngo (bàn giao cho Bình đoàn 16 của Bộ 

Quốc Phòng), điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sắp xếp Công ty 

này cũng như Tổng công ty Cà phê Việt Nam. 

- Thực trạng về thu hồi đất, giao đất cho dự án khác 

+ Đất do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty lâm 

nghiệp Việt Nam quản lý biến động thường xuyên, chủ yếu địa phương thu hồi 

đất cao su, thu hồi đất lâm nghiệp tập trung, trồng rừng thâm canh cao để phát 

triển triển kinh tế, xây dựng các công trình công cộng, khu dân cư… không có 

trường hợp bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; làm cho quỹ đất cao su, 

đất trồng rừng ngày càng giảm đi gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các các doanh nghiệp.  

+ Một số địa phương ban hành Quyết định thu hồi ngay khi công ty cưa 

cắt cao su để thực hiện tái canh mà không thực hiện theo đúng kế hoạch. Với 

cách thức thu hồi đất này thì các địa phương không bồi thường thiệt hại tài sản 

trên đất dẫn đến ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty, 

đặc biệt là gây mất việc làm của người lao động và trong một số trường hợp đất 

bị để trống, tạo điều kiện người dân lấn chiếm như ở tỉnh Kon Tum.  

+ 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 
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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. 

- Công tác đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

+ 02 doanh nghiệp đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần, có nguồn thu từ cổ phần hóa để phục vụ cho công tác đo đạc, cắm mốc và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; đến nay Tổng công ty Lâm nghiệp 

Việt Nam cơ bản hoàn thành (Tổng diện tích giữ lại đã đo đạc cắm mốc là 

40.258 ha – đạt 93%, diện tích còn lại phải hoàn thành là 3.411 ha), Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

+ Tuy vậy, việc đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của các doanh nghiệp thường xuyên gặp nhiều khó khăn do người dân còn 

thiếu hiểu biết, bị các đối tượng khác kích động dẫn tới ngăn cản, không cho các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc đo đạc, cắm mốc trên thực địa hoặc 

mốc đã cắm xong sau đó bị nhổ bỏ, đập phá (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam tại các địa phương: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình). Do đó đối với 

công tác này rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương từ công tác tuyên 

truyền cho đến công tác xử lý, răn đe. 

1.2. Mô hình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Các đơn vị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn, sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả, 

trong đó như Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, trước sắp xếp vốn chủ sở hữu 

là 2.306.922 triệu đồng, sau khi sắp xếp vốn chủ sở hữu là 4.387.495 triệu đồng 

tăng 190%; doanh thu và lợi nhuận trước khi sắp xếp là 1.528.946 triệu đồng và 

164.660 triệu đồng, sau sắp xếp các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh tăng cao, 

đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận với năm 2017 là 388.000 triệu đồng, năm 2018 là 

854.000 triệu đồng (sau 4 năm thực hiện cổ phần hóa, lợi nhuận tăng gấp 5 lần 

trước khi cổ phần hóa); 

 Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trước khi sắp xếp có vốn chủ sở 

hữu là 18.915.402 triệu đồng, sau khi sắp xếp là 21.851.126 triệu đồng; doanh 

thu và lợi nhuận trước khi sắp xếp lần lượt là 15.375.000 triệu đồng và 

3.096.000 triệu đồng, doanh thu và lợi nhuận sau khi sắp xếp (năm 2018) lần 

lượt là 22.686.000 triệu đồng và 3.471 đồng. 

Từ kết quả sản xuất kinh doanh trên cho thấy sau khi chuyển sang hoạt 

động theo mô hình công ty cổ phần doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn, 

quản trị của doanh nghiệp có sự thay đổi, qua đó khẳng định mục tiêu, chủ 

trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng, Chính phủ là hết sức 

đúng đắn. 
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2. Kiến nghị của Ủy ban 

a) Về công tác quản lý đất đai 

 - Đề nghị các địa phương thống nhất ý kiến với Tập đoàn, Tổng công ty  

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

phương trên quỹ đất Tập đoàn, Tổng công ty đang quản lý sử dụng trên địa bàn 

để  Công ty mẹ và các đơn vị thành viên chủ động trong thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh hàng năm, trung hạn và dài hạn, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất 

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

    - Đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ các công ty thuộc 03 doanh nghiệp 

là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, 

đặc biệt Tổng công ty Cà phê Việt Nam 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. 

 - 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, kiến nghị 

các địa phương khi thu hồi đất thuộc phương án trả đất về địa phương của các 

công ty nông nghiệp thuộc Tập đoàn thì có chính sách bồi thường, hỗ trợ theo 

quy định đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp có đất bị thu hồi. 

 - Sau khi địa phương phê duyệt phương án sử dụng đất, trong đó có diện 

tích phải trả về địa phương như trường hợp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

đã xuất hiện tâm lý cho rằng đất trả về địa phương thì hộ nhận khoán không nộp 

sản phẩm cho Công ty nữa, điều này sẽ tạo hiệu ứng không tốt, lây lan đối với 

các công ty nông nghiệp đặc biệt như Tổng công ty Cà phê Việt Nam, do đó đề 

nghị các địa phương đã phê duyệt Phương án sử dụng đất theo Nghị định 

118/2014/NĐ-CP khẩn trương tiếp nhận diện tích đất chuyển giao về địa 

phương theo quy định để không làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc xác định giá trị tài 

sản trên đất khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. 

b) Về cơ chế chính sách 

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, sửa đổi, 

bổ sung 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, trong đó dự thảo Nghị định có bổ sung đối 

tượng nhà, đất không thuộc diện sắp xếp, xử lý nhà, đất gồm: “đất, tài sản gắn 

liền với đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên”. 

Về phía Ủy ban thấy rằng 3 doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện sắp 

xếp theo quy định Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính 

phủ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Phương án sử dụng đất của 3 doanh 

nghiệp nêu trên đã được địa phương phê duyệt theo quy định Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, bao gồm diện tích đất giữ lại 

(nông nghiệp, phi nông nghiệp), diện tích trả về địa phương, do đó nếu phải sắp 
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xếp theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ và tinh thần Nghị định sửa đổi, bổ sung thì gặp rất nhiều khó khăn do khối 

lượng cơ sở nhà đất rất lớn tại 03 đơn vị nêu trên, đồng thời việc phê duyệt sẽ dẫn 

tới việc trùng lặp, tốn kém chi phí rất lớn cho doanh nghiệp, do đó Ủy ban đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng các đối tượng phải sắp 

xếp theo tinh thần Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. Ủy ban đề nghị Bộ Tài chính xem xét đối tượng không 

phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với “Đất, tài sản gắn liền với đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp của các công ty nông lâm nghiệp thực hiện rà soát, đo 

đạc, lập bản đồ, lập, điều chỉnh, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định 

tại Điều 13 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.” 

- Tại khoản 3, Điều 19 quy định Nghị định 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”. Do vậy 

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./. 
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