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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Thanh Hóa, ngày     tháng 8 năm 2019 
 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Các vấn đề về đất đai khi thực hiện chuyển đổi Công ty nông, lâm nghiệp một 

thành viên nhà nước thành hai thành viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Trước đây, Thanh Hoá là tỉnh có số lượng nông, lâm trường lớn, lúc cao 

nhất có tới 12 nông trường, 15 lâm trường; các nông, lâm trường chủ yếu được 

hình thành từ năm 1956 – 1960. Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước chuyển 

một bộ phận quân đội sau kháng chiến chống Pháp sang làm kinh tế và năm 

1979 xây dựng mới một số lâm trường để tăng cường bảo vệ biên giới; qua các 

giai đoạn khác nhau do nhiều cấp quản lý, từ năm 1995 chuyển về địa phương 

và năm 2003 các nông, lâm trường hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Thực 

hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/3/2003, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004, 

Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định 118/2014/NĐ-CP 

ngày 17/12/2014 của Chính phủ, trong thời kỳ này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

có một số nông, lâm trường tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp, chuyển đổi. 

1. Về nông trường quốc doanh: Trước năm 2004, Thanh Hóa có 12 nông 

trường với tổng diện tích 22.591,28ha gồm: Bãi Trành, Thạch Quảng, Vân Du, 

Thạch Thành, Phúc Do, Lê Đình Chinh, Sao Vàng, Yên Mỹ, Thống Nhất, Lam 

Sơn, Sông Âm và Hà Trung, trong đó: Nông trường quốc doanh do địa phương 

quản lý là 09 nông trường; Nông trường quốc doanh do Trung ương quản lý là 

03; giai đoạn từ năm 2003-2006 đã sáp nhập 6 Nông trường, gồm: Nông trường 

Lê Đình Chinh vào Công ty Đường Nông Cống (nay là Công ty CP Mía đường 

Nông Cống); Nông trường Phúc Do, Bãi Trành, Thạch Thành, Thạch Quảng và 

Vân Du vào Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá (để gia nhập Tổng Công 

ty Cao su và nay là Tập đoàn Công nghiêp Cao su Việt Nam).  

Thực hiện việc sắp xếp lại, 6 Nông trường (Sao Vàng, Hà Trung, Thống 

Nhất, Yên Mỹ, Lam Sơn, Sông Âm) được sắp xếp, chuyển đổi lại thành Công ty 

TNHH 2 TV Lam Sơn – Sao Vàng; Công ty TNHH 2TV Nông Công nghiệp Hà 

Trung; Công ty TNHH 2TV Bò sữa Thống Nhất; Công ty TNHH 2 TV ƯDCNC 

Nông nghiệp và Thực phẩm Sữa Yên Mỹ, Công ty TNHH 2 TV FLC Lam Sơn; 

Công ty TNHH 2TV Hồ Gươm Sông Âm). 

2. Về lâm trường quốc doanh: Trước năm 2004, Thanh Hoá có 15 lâm 

trường với tổng diện tích 96.824,85 ha, từ 2003-2005 đã sáp nhập 3 Lâm trường 

là: Bá Thước, Luồng Lang Chánh và Cẩm Thuỷ vào Công ty nguyên liệu giấy 
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Thanh Hoá (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam); đến năm 2004 Thanh Hóa còn 

13 đơn vị thuộc tỉnh quản lý; trong đó có 12 lâm trường (Thanh Kỳ, Như Xuân, 

Sim, Sông Chàng, Sông Đằn, Lang Chánh, Sông Lò, Na Mèo, Thạch Thành, Hà 

Trung, Mường Lát và Tĩnh Gia) và 01 BQL khu vực lâm nghiệp và rừng phòng 

hộ đầu nguồn Sông Chu. 

Thực hiện việc sắp xếp lại, Thanh Hóa đã chuyển 12 Lâm trường thành 12 

Ban quản lý rừng phòng hộ và thành lập mới Trung tâm NC ƯKHKT Lâm 

nghiệp Thanh Hóa. Đến tháng 5/2017, Tổng Công ty Giấy Việt Nam lại chuyển 

giao 2 Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh về tỉnh quản lý (đến nay 

đang thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi theo quy định). 

3. Tình hình sử dụng đất đai của các Công ty nông, lâm nghiệp hiện nay 

Hiện nay, 12 Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH), 01 Trung tâm 

NCƯDKHKT Lâm nghiệp, 07 Công ty TNHH, 02 Công ty Lâm nghiệp và 03 

Khu BTTN, 02 Vườn quốc gia (Bến En và Cúc phương), 4 Khu DTLSVH và 

Khu bảo tồn loài Nam Động với tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng là 

196.714,40 ha; cụ thể: 

- 12 BQLRPH và Trung tâm nghiên cứu ƯDKHKT Lâm nghiệp được giao 

quản lý, sử dụng 82.846,23 ha đất, trong đó: đất sản xuất nông nghiệp 761,00 

ha; đất lâm nghiệp 81.742,41 ha; đất phi nông nghiệp 334,22 ha). 

- 6 Công ty TNHH: Sông Âm, Yên Mỹ, Lam Sơn, Thống Nhất, Công - 

Nông nghiệp Hà Trung, Lam Sơn – Sao Vàng, được giao quản lý, sử dụng  

12.385,43 ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 8.245,65 ha; đất lâm nghiệp 

1.311,60 ha; đất phi nông nghiệp 2.779,87 ha; đất chưa sử dụng 713,68 ha. 

Riêng Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa quản lý, sử dụng 9.808,19 ha 

(trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 5.812,22 ha; đất lâm nghiệp 2.575,74 ha; 

đất phi nông nghiệp 832,69 ha; đất chưa sử dụng 587,54 ha). 

- Diện tích đất Tổng Công ty Giấy Việt Nam quản lý và bàn giao về cho 

tỉnh (2 Công ty Lâm nghiệp): 14.679,17 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 

155,4ha; Đất lâm nghiệp 13.210,03ha; Đất phi nông nghiệp 1.053,00ha; Đất 

chưa sử dụng 260,74ha). 

- Diện tích đất của 03 Khu BTTN (Xuân Liên, Pù Luông, Pù Hu) và 02 

Vườn quốc gia (Bến En, Cúc phương) và 04 Khu di tích lịch sử, được giao quản 

lý, sử dụng  89.380,81 ha đất, trong đó: Đất lâm nghiệp 89.001,16 ha; đất phi 

nông nghiệp 740,78 ha; đất chưa sử dụng 91,83ha.  

Công tác quản lý và sử dụng đất đai của nông, lâm trường (nay là Công ty 

TNHH, Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý RPH) sau khi sắp xếp, chuyển đổi 

hình thức đã bước đầu phát huy được hiệu quả, 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, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và 

thị trường… điển hình như: Công ty TNHH 2 thành viên bò sữa Thống Nhất, 
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Công ty TNHH 2 thành viên ƯD CNC nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ. 

Đồng thời, việc sắp xếp, chuyển đổi đã phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh với nhiệm vụ công ích và thông qua sắp xếp đã rà soát hiện trạng, lập quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoach sử dụng rừng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa phương và xây dựng phương án sản xuất 

kinh doanh, phương án sử dụng đất, từng bước giải quyết tình trạng thiếu đất sản 

xuất của người dân ở địa phương, giảm dần tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất 

tại các đơn vị. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI KHI 

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ NƯỚC THÀNH HAI THÀNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH THANH HÓA. 

1. Thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới của công ty nông, lâm nghiệp theo 

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

Trong tổng số 06 Công ty nông, lâm nghiệp phải sắp xếp, đổi mới hoạt 

động theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ thì có 

Công ty TNHH 2 thành viên bò sữa Thống Nhất đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi 

mới và 03 đơn vị trực thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý là Công ty TNHH MTV: 

Sông Âm, Yên Mỹ, Lam Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp 

xếp, đổi mới thành 03 Công ty TNHH Hai thành viên theo Phương án tổng thể 

được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 1982/TTg-ĐMDN ngày 

03/11/2015.   

Riêng đối với Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc, Công ty Lâm nghiệp Lang 

Chánh, sau khi Tổng Công ty Giấy Việt Nam bàn giao cho tỉnh quản lý, UBND 

tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Phương án sắp xếp để làm căn cứ thực hiện việc sắp xếp, đổi mới 

theo quy định của pháp luật. 

2. Kết quả rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ 

địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp  

2.1. Rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính 

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ, hồ sơ 

địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 5 Nông trường và 13 Ban 

quản lý rừng phòng hộ (Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) nhưng 

đến nay do khó khăn trong bố trí kinh phí nên mới chỉ thực hiện ở 06 đơn vị: 

Công ty TNHH MTV Cao Su Thanh Hóa, Công ty TNHH Hai TV FLC Lam 

Sơn, Công ty TNHH Hai TV Ứng dụng Công nghệ cao nông nghiệp và Thực 

phẩm sữa Yên Mỹ, Công ty TNHH Một thành viên Sông Âm (nay là Công ty 

TNHH Hai thành viên Hồ Gươm - Sông Âm), Công ty TNHH Nông - Công 

nghiệp Hà Trung và Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc với 1.052,51 km được rà 

soát, cắm 1.716 mốc ranh giới và đo vẽ, lập bản đồ địa chính 20.569,06 ha (bản 

đồ tỷ lệ 1/2000 là 2.520,66 ha; tỷ lệ 1/5000 là 14.264,46 ha; tỷ lệ 1/10000 là 
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3.945,80 ha) với tổng kinh phí đầu tư 32.693 triệu đồng (kinh phí Trung ương 

21.835 triệu đồng; kinh phí địa phương bố trí 10.858 triệu đồng).  

2.2. Về lập phương án sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất: Đến nay, mới có 03 đơn vị được UBND tỉnh 

phê duyệt phương án sử dụng đất (Công ty TNHH: MTV Bò sữa Thống Nhất 

Thanh Hóa, Nông - Công nghiệp Hà Trung, Hai TV ƯD CNC Nông nghiệp và 

Thực phẩm sữa Yên Mỹ). Đối với 02 công ty lâm nghiệp là Công ty Lâm nghiệp 

Cẩm Ngọc, Công ty lâm Lâm nghiệp Lang do chưa được phê duyệt đề án sắp 

xếp, đổi mới nên các đơn vị chưa có cơ sở để lập phương án sử dụng đất theo 

quy định.  

2.3. Rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất đối với phần đất các công ty 
nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương: Các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến bàn giao 1.276,16 ha đất (Đất nông nghiệp 1.233,03 ha; đất phi nông 

nghiệp 42,67 ha; đất chưa sử dụng 0,46 ha) về cho địa phương quản lý trong thời 

gian tới; đây hầu hết diện tích nằm rải rác, không tập trung nên rất khó khăn 

trong việc lập phương án đưa quỹ đất vào sử dụng (phần diện tích đất này chưa 

được xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ địa chính). 

3. Tình hình xử lý tranh chấp, lấn chiếm, mua bán trái phép đất đai do 

các công ty nông, lâm nghiệp quản lý 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra giải quyết cơ bản tình 

hình tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp; đối với diện tích đang 

xảy ra tranh chấp (mà hiện trạng các công ty nông, lâm nghiệp không trực tiếp 

sử dụng, người dân đang sản xuất trên đất), UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thu hồi 

giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. Tình trạng chuyển 

nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn tuy được hạn chế nhưng vẫn còn 

có một số hộ dân lấn chiếm đất tự ý xây dựng công trình nhà ở, cư trú trái pháp 

luật trong phạm vi đất của công ty nông, lâm nghiệp có diễn ra trong phạm vi 

hẹp nhưng chưa được giải quyết triệt để như tại Công ty TNHH 1TV Cao su, 

Công ty TNHH Nông – Công nghiệp Hà Trung, Công ty TNHH 2TV Lam Sơn 

– Sao Vàng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho UBND các huyện, thị xã xử lý 

theo quy định của pháp luật.  

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những hạn chế, khó khăn 

- Các công ty TNHH, công ty LN được nhà nước giao quản lý diện tích đất 

đai lớn, song việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế do năng lực tài chính hạn hẹp. Sau khi chuyển thành các Công ty 

TNHH phải chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

nhưng đến nay mới có 01 đơn vị lập hồ sơ và được UBND tỉnh cho thuê đất, ký 

hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Công ty TNHH 

Nông- Công nghiệp Hà Trung); còn lại các đơn vị chưa thực hiện thuê đất, chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi rà soát đất đai.  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nông, lâm trường được cấp 

từ lâu, trên nhiều loại bản vẽ, dựa trên nền bản đồ cũ, không chính xác hoặc sơ 

đồ, không chỉnh lý khi có biến động về sử dụng đất nên có sự chênh lệch số liệu 
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diện tích giữa giấy chứng nhận và thực tế, làm cho công tác xác định ranh giới, 

cắm mốc ở các công ty nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, không thống nhất 

được ranh giới ngoài thực địa với UBND các xã và các chủ sử dụng đất có liên 

quan nên xây dựng phương án sử dụng đất chậm. 

- Trước khi nhận bàn giao 02 công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 

Giấy Việt Nam về tỉnh quản lý, Thanh Hóa có 03 đơn vị thuộc tỉnh quản lý là 

Công ty TNHH MTV: Sông Âm, Yên Mỹ, Lam Sơn phải thực hiện sắp xếp, đổi 

mới theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và được 

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới công 

ty nông nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý (Công văn số 1982/TTg-ĐMDN 

ngày 03/11/2015) nhưng việc kêu gọi đầu tư để tiến hành sắp xếp, đổi mới các 

công ty nông lâm nghiệp gặp khó khăn. Đến nay, Thanh Hóa cũng đã kêu gọi 

được một số nhà đầu tư chiến lược để thực hiện việc sắp xếp, đổi mới làm cơ sở 

phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 

2TV theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

- Về đất đai của các Công ty TNHH 1TV (trước đây là các nông trường) 

đều thực hiện giao khoán cho các hộ công nhân và nông dân trên địa bàn theo 

Nghị định 01/NĐ-CP ngày 04/01/1995 và Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 

08/11/2005 của Chính phủ. Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 

168/2016/NĐ-CP về quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước 

trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH 1TV 

nông, lâm nghiệp Nhà nước thay thế Nghị định 01/NĐ-CP và Nghị định 

135/2005/NĐ-CP; tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 

168/2016/NĐ-CP không áp dụng đối với Công ty TNHH Hai thành viên. Do 

vậy, khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo quy định, quyền sử dụng đất đai từ 

Công ty TNHH 1TV chuyển sang Công ty TNHH 2TV để tập trung đất đai phục 

vụ sản xuất kinh doanh theo Đề án sắp xếp, đổi mới được Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về xử lý quyền, nghĩa vụ trong các 

hợp đồng giao khoán. 

- Tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn mặc dù 

đã được hạn chế nhưng vẫn chưa triệt để và còn một số hộ dân lấn chiếm đất tự 

ý xây dựng công trình nhà ở, cư trú trái pháp luật trong phạm vi đất của công ty 

nông, lâm nghiệp. 

2. Nguyên nhân 

 - Một số công ty nông, lâm nghiệp chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

quản lý nhà nước địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai (Công ty TNHH 

MTV Cao su Thanh Hóa), chưa tích cực phối hợp với các huyện, các sở, ngành 

liên quan để thực hiện việc rà soát diện tích đất giữ lại, diện tích đất bàn giao về 

địa phương quản lý làm cơ sở lập phương án sử dụng đất theo quy định; một số 

diện tích đất trước đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thu hồi 

đất để bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng đến nay tiến độ bàn giao vẫn 

chậm. Quản trị doanh nghiệp chưa tốt, còn nặng về tư tưởng bao cấp, thực hiện 

theo kế hoạch tập trung.  
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- Theo Nghị định 01/NĐ-CP và Nghị định 135/NĐ-CP của Chính phủ thì 

diện tích đất giao khoán ổn định cho các hộ công nhân và nông dân nhưng nhận 

thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân là mất đất khi chuyển chủ 

sở hữu là Công ty TNHH 2 thành viên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, 

tiến độ thực hiện các dự án của các đơn vị.   

- Chưa có cơ chế, chính sách hoặc cơ chế, chính sách chưa đồng bộ để 

hướng dẫn việc xử lý giải quyết vấn đề đất đai đối với các hộ nhận khoán theo 

Nghị định 01/NĐ-CP và Nghị định 135/NĐ-CP của Chính phủ sau khi các công 

ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới. Chưa có quy định, chế tài xử lý 

cụ thể đối với các Công ty TNHH 2TV được thành lập (sau khi công ty nông, 

lâm nghiệp đã được được phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới) nhưng cố tình 

không thực hiện lập phương án sử dụng đất và thuê đất để thực hiện nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật đất đai.  

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT 

ĐAI  CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Thực hiện dứt điểm để hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới, 

đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các đơn vị chưa được thực hiện (13 Ban quản lý rừng phòng hộ và Công ty 

lâm nghiệp Lang Chánh, Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng). 

2. Tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được 

sắp xếp đổi mới hoàn thiện phương án sử dụng đất để trình phê duyệt theo quy 

định làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các công ty nông, lâm nghiệp.  

3. Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục 

đích, cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định của pháp luật tại các công ty 

nông, lâm nghiệp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá quỹ đất hiện do Ban quản 

lý rừng phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý để tiếp tục thu hồi đất 

và bàn giao về cho địa phương quản lý và giao lại cho nhân dân nhằm ổn định 

nơi ở, tạo điều kiện yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo điều kiện đời 

sống thiết yếu, lâu dài cho nhân dân. Riêng đối với các khu dân cư tập trung, 

khu phố, các khu nhà ở dọc hai bên trục đường giao thông, được xây dựng kiên 

cố thuộc đất của các công ty nông, lâm nghiệp thì nghiên cứu, xem xét hoàn 

thiện hồ sơ để thu hồi đất, bàn giao cho địa phương quản lý làm cơ sở cho 

UBND các huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân theo 

quy định. Riêng đối với các hộ đã xây dựng nhà ở kiên cố và đơn lẻ thì yêu cầu 

UBND các huyện, thị xã nghiên cứu, xem xét, xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không để các hộ dân, hộ nhận 

khoán đất xây dựng mới nhà ở kiên cố trên diện tích đất có nguồn gốc từ Ban 

quản lý rừng phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của 

các công ty nông, lâm nghiệp để phát hiện kịp thời những sai phạm, những 

chanh chấp, khiếu kiện về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân.  
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5. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư chiến lược, có đủ năng lực để đầu tư, khai 

thác quỹ đất, thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai để phát 

triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. 

V. KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp 

tục tham mưu cho Chính phủ rà soát tổng thể các quy định của pháp luật về đất 

đai, lâm nghiệp, tài chính và pháp luật liên quan đến sắp xếp, đổi mới công ty 

nông, lâm nghiệp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.  

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý việc giải quyết vấn đề đất đai đối với các hộ 

nhận khoán theo Nghị định 01/NĐ-CP và Nghị định 135/NĐ-CP (nay là Nghị 

định số 168/NĐ-CP của Chính phủ); đồng thời ban hành quy định, chế tài xử lý 

các Công ty TNHH được thành lập (sau khi công ty nông, lâm nghiệp đã được 

được phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới) nhưng không thực hiện lập phương án 

sử dụng đất và thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật 

đất đai và hoàn thành việc bàn giao diện tích đất mà UBND tỉnh đã thu hồi trước 

đây cho địa phương quản lý. 

3. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chấp thuận điều chỉnh giảm 368,406 

ha đất quy hoạch rừng đặc dụng VQG Bến En (thực tế người dân đã sống lâu 

đời) theo thẩm quyền để giao lại cho 517 hộ với 2.160 nhân khẩu của 9 thôn, 3 

xã Tân Bình, Xuân Qùy, Hóa Quỳ thuộc huyện Như Xuân ổn định nơi ở, tạo 

điều kiện cho nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo điều kiện 

đời sống thiết yếu, lâu dài cho nhân dân.  

4. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ để 

phê duyệt dự án tổng thể, đầu tư kinh phí hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho và xây dựng cơ sở dữ liệu 

đối với đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường (bao gồm cả diện tích các công 

ty nông, lâm nghiệp giữ lại và bàn giao về cho địa phương quản lý). 

5. Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành sớm xem xét phê duyệt Phương án 

tổng thể sắp xếp đổi mới 2 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới 2 công ty lâm nghiệp theo quy 

định.  

                                                        UBND TỈNH THANH HÓA 


