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  ỦY BAN NHÂN DÂN  
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Đắk Lắk, ngày  20 tháng 8 năm 2019 

         

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Thực trạng công tác rà soát, sắp xếp nông lâm truờng nhằm  

tạo quỹ đất bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do  

và các hộ nghèo thiếu đất sản xuất; khó khăn, vuớng mắc và  

đề xuất giải pháp trong tổ chức thực hiện 

 

1. Rà soát đất đai, lập Phương án sử dụng đất 

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 44 Công ty nông, lâm nghiệp (nông trường, 

lâm trường) quản lý, sử dụng 247.120 ha, bao gồm:  

- 23 Công ty trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk: quản lý diện tích 219.711 

ha (10 Công ty nông nghiệp diện tích 18.485 ha; 13 Công ty lâm nghiệp diện 

tích 201.226 ha). 

- 21 Công ty nông nghiệp trực thuộc Trung ương: quản lý diện tích 27.409 

ha (19 Công ty cà phê thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam quản lý diện tích 

18.144 ha; 02 Công ty cao su thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam quản lý diện tích 

9.265 ha) 

Thực hiện Nghị quyết số  30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về 

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

nông, lâm nghiệp; 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. Trong số 44 Công ty nông, lâm nghiệp: 

- 37 Công ty thuộc diện sắp xếp, đổi mới: cổ phần hóa, Công ty 2TV, duy 

trì củng cố phát triển, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án sử dụng đất 34/37 

đơn vị (03 đơn vị hoàn thành trong tháng 9 năm 2019). 37 Công ty đang quản lý 

sử dụng diện tích 240.886 ha, qua rà soát đất đai: diện tích đất giữa lại sản xuất 

kinh doanh là 204.892 ha, diện tích đất bàn giao về địa phương quản lý 35.995 

ha (UBND tỉnh đã thu hồi bàn giao về địa phương quản lý 1.374 ha; diện tích 

Công ty đang lập hồ sơ đề nghị thu hồi 34.621 ha) 

- 7 Công ty thuộc diện giải thể (6 Công ty thuộc diện giải thể, 01 Công ty 

TNHH MTV SXKD tổng hợp Krông Ana đề nghị giải thể) diện tích 6.234 ha, 

UBND tỉnh đã thu hồi bàn giao về địa phương quản lý diện tích 3.429 ha (3 

Công ty thuộc tỉnh quản lý), chưa lập thủ tục thu hồi bàn giao địa phương quản 

lý diện tích 2.805 ha (3 Công ty thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam, 01 Công ty 

thuộc tỉnh quản lý do chưa có quyết định giải thể Công ty). 
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Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ, đối với diện tích 42.229 ha (35.995 ha đất của 37 

Công ty nông, lâm nghiệp rà soát đất đai, bàn giao địa phương quản lý; 6.234 

ha đất của 7 Công ty thuộc diện giải thể) giải quyết cho: 

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất. 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình 

thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. 

- Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

nêu trên không được cao hơn mức bình quân của các hộ dân sử dụng đất tại địa 

phương. Diện tích trên mức bình quân phải chuyển sang thuê đất. 

2. Nhu cầu đất để giải quyết cho các dự án bố trí ổn định dân di cư; 

giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Tổng diện tích đất để giải quyết cho 21 dự án bố trí dân cư (dự án bố trí 

dân cư trong vùng thiên tai; dự án bố trí dân cư vùng biên giới; dự án bố trí, 

sắp xếp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh) và hỗ trợ đất ở, đất sản xuất 

cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh là 12.886 ha (bố trí đất ở 374 ha, đất sản xuất nông 

nghiệp 12.512 ha, bao gồm: 

a. Nhu cầu đất để giải quyết cho các dự án bố trí ổn định dân di cư theo 

Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-

2015 và định hướng đến năm 2020; trên địa bàn tỉnh có 21 dự án với tổng diện 

tích đất cần 7.145 ha (bố trí đất ở 211 ha, bố trí đất sản xuất nông nghiệp 6.934 

ha), bao gồm: 

- Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai: 4 dự án với tổng diện tích 9 ha (bố trí 

đất ở); 

- Dự án bố trí dân cư vùng biên giới: 3 dự án với tổng diện tích 3.097 ha 

(76 ha đất ở, 3.021 ha đất sản xuất nông nghiệp); 

- Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do: 14 dự án với tổng diện 

tích 4.039 ha (126 ha đất ở, 3.913 ha đất sản xuất nông nghiệp). 

b. Nhu cầu đất để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn 

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 2652/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 về việc phê duyệt Đề án thực hiện 

chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 
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miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó,   

 - Tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, 

thôn, buôn đặc biệt khó khăn có nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất 17.975 hộ 

  + Hỗ trợ hộ không có hoặc thiếu đất ở        : 8.097 hộ. 

  + Hỗ trợ hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất    : 9.878 hộ. 

- Tổng diện tích đất cần giải quyết   : 5.741 ha. 

        +  Đất ở                 : 165 ha.  

        +  Đất sản xuất      : 5.576 ha. 

 c. Kinh phí để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất  

 - Đối với diện tích đất có nguồn gốc nông trường giao hộ gia đình, cá 

nhân nhận khoán trồng cây cà phê: Bình quân 600 triệu đồng/ha (không bồi 

thường về đất chỉ hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 2 lần giá đất nông 

nghiệp theo bảng giá đất, bồi thường cây cà phê). 

 - Đối với diện tích đất có nguồn gốc hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm của 

các lâm trường: Bình quân 155 triệu đồng/ha (không bồi thường về đất, chỉ hỗ 

trợ công khai hoang, bồi thường các loại cây lâu năm trên đất). 

3. Kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc 

a. Kết quả đạt được 

- Việc xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính cho các 

Công ty nông, lâm nghiệp: đã hoàn thành nghiệm thu sản phẩm đo đạc, xác định 

đường ranh giới sử dụng đất, lập bản đồ địa chính cho 34/38 Công ty nông, lâm 

nghiệp (đo đạc lập bản đồ địa diện tích 190.672 ha, xây dựng 430 điểm địa 

chính, xác định 4.719 km đường ranh giới, cắm 10.050 mốc giới ngoài thực địa); 

4 đơn vị còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- 37 Công ty nông, lâm nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc rà 

soát đất đai, lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt, đến nay có 

34/37 đơn vị đã phê duyệt Phương án sử dụng đất, đạt tỷ lệ 92%, đã xác định 

diện tích đất 35.995 ha bàn giao về địa phương quản lý (Công ty TNHH MTV 

sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana đề nghị chuyển sang giải thể nên 

khong lập phương án sử dụng đất). 

- 3/7 đơn vị giải thể đã được UBND tỉnh thu hồi, bàn giao về địa phương 

quản lý với diện tích 3.429 ha/6.234 ha. 

b. Khó khăn, vướng mắc 

- Đến nay, các Công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát đất đai, phê duyệt 

Phương án sử dụng đất chỉ ở bước xác định diện tích đất giữa lại sản xuất kinh 

doanh, diện tích đất bàn giao về địa phương quản lý. Công ty vẫn giữ phương 

thức sản xuất giao khoán cũ, chưa có đổi mới phương thức sản xuất, đầu tư thâm 

canh, chưa có kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để 



4 

 

mang lại hiệu quả kinh tế nên chưa nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty 

nông, lâm nghiệp. 

- Sau khi các Công ty nông nghiệp phê duyệt Phương án sử dụng đất, xác 

định phần diện tích đất giữ lại sản xuất kinh doanh thì các hộ công nhân nhận 

khoán đất sản xuất có đơn thư kiến nghị, khiếu nại tập thể đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền thu hồi đất bàn giao cho địa phương để họ canh tác và đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gây bất ổn chính 

trị, xã hội ở địa phương. 

- Đối với 3 Công ty cà phê thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam thuộc 

đối tượng giải thể theo Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10/12/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay chưa có quyết định giải thể của cơ quan có 

thẩm quyền nên chưa có cơ sở để xử lý đất đai theo quy định của pháp luật.  

- Đối với diện tích 42.229 ha thuộc diện thu hồi bàn giao địa phương quản 

lý không thuộc đối tượng được đo đạc lập bản đồ địa chính theo quy định tại 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ nên rất khó 

khăn trong việc xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất; việc xác định diện 

tích trên mức bình quân phải chuyển sang thuê đất theo quy định Điều 15 của 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP gặp nhiều vướng mắc nên việc lập phương án sử 

dụng đất đối với phần diện tích đất bàn giao địa phương quản lý chậm. 

- Đối với diện tích 35.995 ha đất do 37 Công ty đề nghị bàn giao về địa 

phương quản lý phải xác định tài sản trên đất theo giá thị trường và quy định của 

pháp luật về thẩm định giá tại thời điểm nhận giao, thuê để thu hồi phần vốn của 

nhà nước hoặc người đã đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Thông tư số 51 Thông tư số 51/2015/TT-

BTC ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng 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 gặp nhiều khó khăn. Lý do các Công ty cho rằng đất bị dân lấn 

chiếm, tài sản trên đất của người dân hoặc diện tích vườn cây Công ty đã bán 

cho người nhận hoặc đất liên doanh, liên kết nhưng vườn cây cây do dân đầu tư 

nên không lập hồ sơ xác định tài sản nhà nước đã đầu tư nên việc thu hồi đất 

chậm. 

- Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 

03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc 

doanh, 15 Công ty lâm nghiệp đã rà soát, lập hồ sơ thuê khoảng 143.334ha đất 

rừng sản xuất (trong đó có khoảng 110.868 ha đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

sản xuất), UBND tỉnh đã ban hành quyết định cho thuê đất rừng tự nhiên, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên từ đó đến nay các Công ty chưa 

ký hợp đồng thuê đất, chưa nộp tiền thuê đất do không có nguồn kinh phí. Theo 

quy định của Luật Đất đai 2013 thì thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử 

dụng đất. 
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- Đối với diện tích 42.229 ha thuộc diện thu hồi bàn giao địa phương quản 

lý là quỹ đất để giải quyết 21 dự án ổn định dân cư; giải quyết đất ở đất sản xuất 

cho đồng bào dân tộc tại chỗ không có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất. Tuy nhiên, 

thực tế hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, nhận khoán sử dụng từ lâu, tài sản trên 

đất là của hộ gia đình, cá nhân nên cần có khoản kinh phí rất lớn để bồi thường, 

hỗ trợ khi Nhà nước sử dụng quỹ đất này để giải quyết các đối tượng quy định 

tại Điều 15 của Nghị định số 118 của Chính phủ, giải quyết các Dự án ổn định 

dân cư (bình quân 600 triệu đồng/ha đối với đất nhận khoán; bình quân 155 triệu 

đồng/ha đối với đất lấn chiếm các Công ty lâm nghiệp) 

- Đối với diện tích đất 34.093 ha đất thu hồi từ 13 Công ty lâm nghiệp, 

hiện trạng hộ gia đình, cá nhân đã lấn chiếm sản xuất nông nghiệp thuộc diện 

phải lập phương án sử dụng đất để làm cơ sở xem xét, xử lý cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, Dự án ổn định dân cư. 

Tuy nhiên, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định: Thu hồi toàn bộ đất lâm 

nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua, 

bán và "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật” nhưng 

không quy định thời điểm phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất nông 

nghiệp thì không được phép "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất. Thông báo số 

166/TB - VPCP ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk 

Lắk: UBND tỉnh tổ chức rà soát toàn bộ đất lâm nghiệp không còn rừng, đề xuất 

giải pháp phù hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định nên việc lập phương án sử dụng đất đối với 34.093 ha đất có nguồn gốc đất 

lâm nghiệp gặp vướng mắc do chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 

3512/QĐ-UBND phê duyệt 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, lâm nghiệp 

không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Vườn quốc 

gia, Khu bảo Tồn, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng với tổng diện tích thực hiện Dự án 439.856 ha, kinh phí 233,34 

tỷ đồng (kinh phí Trung ương hỗ trợ 90%; kinh phí địa phương 10%) nhưng đến 

nay chưa triển khai thực hiện do chưa có nguồn kinh phí. 

- Đối với Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana, 

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị điều chỉnh từ cổ phần hóa theo Công văn số 

1832/TTg-ĐMDN ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sang giải thể 

nhưng đến nay chưa có văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. 
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4. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung quy định tại Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ cho thống nhất với quy định tại Điều 

22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí 210 tỷ đồng (90% 

kinh phí Trung ương hỗ trợ) theo Thông báo số 475/TB - VPCP ngày 

25/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và theo Chỉ thị 

số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đo đạc 

lập bản đồ địa chính, song song với việc lập Phương án sử dụng đất đối với diện 

tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường theo quy định tại Nghị quyết số 

112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội. 

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xóa nợ tiền thuê đất đối với các 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp phải thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003. 

- Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều 15 của Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về đối tượng sử dụng đất, loại 

tài sản trên đất (của Nhà nước, của dân) phải xác định theo giá thị trường và quy 

định của pháp luật về thẩm định giá để các Công ty nhanh chóng lập thủ tục bàn 

giao đất, tài sản của Nhà nước về địa phương quản lý. Đối với trường hợp Công 

ty xác định toàn bộ tài sản là của dân (Nhà nước không có đầu tư) thì Tổng 

Công ty phải có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và có ý kiến cụ thể về phần vốn 

nhà nước đã đầu tư, tài sản của Nhà nước để làm cơ sở thu hồi đất theo quy 

định. 

- Đối với 3 Công ty cà phê thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam thuộc 

đối tượng giải thể theo Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10/12/2015 của 

Thủ tướng Chính, đề nghị sớm có quyết định giải thể Công ty.  

- Đối với diện tích đất các Công ty bị giải thể mà nằm trong quy hoạch 

phát triển đô thị, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cần phải bồi thường, hỗ trợ 

đất và tài sản gắn liền với đất để tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư, phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương. 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
                                          

 

 

 


