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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2019 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN  

Đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp bố trí đất ở, đất sản xuất cho người lao 

động, người dân sinh sống tại chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc 

thiếu đất và người dân di cư tự do.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương 

về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm 

trường quốc doanh, đặc biệt là Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh 

Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo thực hiện, kết quả đã có những tác động lớn 

đến việc quản lý, sử dụng đất và đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích tự nhiên là 586.790 

ha, chiếm 1,77% tổng diện tích của cả nước, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 

441.620 ha, chiếm 75,26 % tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh (đất rừng sản xuất 

274.791 ha; đất rừng phòng hộ 120.292 ha; đất rừng đặc dụng 46.537 ha). Trên 

địa bàn tỉnh có 22 dân tộc cùng chung sống với dân số 773.512  người, trong đó 

dân tộc kinh chiếm tỷ lệ chủ yếu với 46,0%, Tày chiếm 25,5%, Dao chiếm 

12,7%, Sán chay chiếm 8,7%, Mông chiếm 2,3%, Nùng chiếm 1,9%, Sán Dìu 

chiếm 1,7%, dân tộc khác chiếm 1,2%.  

Toàn tỉnh hiện nay đang quản lý 75.748,63 ha đất của 14 đơn vị (gồm 03 

Công ty nông nghiệp; 08 Công ty lâm nghiệp; 01 trung tâm nghiên cứu và thực 

nghiệm cây nguyên liệu giấy và 02 Ban quản lý rừng). Đến nay Tỉnh đã hoàn 

thành việc  rà soát, cắm mốc ranh giới và đã cấp 127 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất với diện tích là 67.759 ha (đạt 89%). Việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho 

người lao động, người dân sinh sống tại chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số không có 

đất hoặc thiếu đất và người dân phải di chuyển do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống... 

(đến nay tỉnh Tuyên Quang cơ bản không còn di cư tự do) được thực hiện lồng 

ghép với nhiều chương trình, dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 

các cơ quan Trung ương, như: 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; Quyết định số Quyết định 

số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính 

sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 
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và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn... Quỹ đất ở, đất sản xuất nông 

nghiệp để bố trí cho người lao động, người dân sinh sống tại chỗ, đồng bào dân 

tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất chủ yếu từ quỹ đất chưa sử dụng mà có 

khả năng khai hoang, phục hóa; quỹ đất nhận chuyển nhượng của các hộ dân sở 

tại (tạo quỹ đất sạch để giao) và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trả lại 

địa phương. 

Kết quả thực hiện từ năm 2013 đến nay toàn tỉnh rà soát, quy hoạch và 

giao được 4.550,53 ha, trong đó: 

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

Chính phủ: Triển khai tại 05 dự án bố trí dân cư ra khỏi vùng thiên tai 1, đã giao 

được 82,6 ha đất cho 119/162 hộ gia đình (trong đó có 3,64 ha đất ở cho 94 hộ; 

4,0 ha đất sản xuất nông nghiệp cho 25 hộ và 75,0 ha đất lâm nghiệp cho 25 hộ), 

đạt 85% quy hoạch được duyệt. 

- Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ: Đã giao đất cho 366 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất 

sản xuất với diện tích 13,0 ha. 

- Giao đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trả lại địa phương: Thực 

hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004, Nghị định số 

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

17/12/2014 của Chính phủ, các công ty nông lâm nghiệp đã lập phương án sử 

dụng đất, trong đó tổng diện tích trả lại địa phương là 28.261 ha. Uỷ ban nhân 

dân tỉnh đã thu hồi 24.508 ha/56.648 ha đất (chiếm 43%) của 14/14 Công ty 

nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh và giao cho địa phương 

quản lý để lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình theo 

quy định của pháp luật, trong đó có các hộ gia đình dân tộc thiểu số. Trong tổng 

diện tích 24.508 ha đất nông, lâm trường trả lại địa phương quản lý có 7.347 ha 

đất không giao được cho hộ gia đình, cá nhân (do diện tích này thuộc rừng tự 

nhiên sản xuất 4.230,31 ha, rừng phòng hộ 1.686,91 ha, rừng đặc dụng 59,12 ha, 

đất xây dựng công trình công cộng 240,74 ha, đất sông suối 21,43 ha, đất  núi đá 

không có rừng cây 62,31 ha, đất còn vướng mắc về tài sản của Công ty 1.031,58 

ha; đất chưa sử dụng 14,53 ha) và 17.161,07 ha diện tích đất cần cấp giấy cho hộ 

gia đình, cá nhân. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã giao đất cho 9.833 hộ gia đình, 

                                           
1 Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ĐBKK xã Sơn Phú, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang; Dự án dầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ĐBKK thôn Ngòi 

Xen, tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Khâu Tinh, thôn Tát Kẻ, huyện Na Hang,  tỉnh 

Tuyên Quang; Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu 

nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Dự án bố trí sắp xếp di dân khẩn cấp ra 

khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến TP 

Tuyên Quang. 
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cá nhân với diện tích 4.454,93 ha, 15.666 giấy chứng nhận, trong đó có 3.369 hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích được giao đất là 3.085,94 ha. 

* Kết quả đạt được đã có những tác động lớn đến việc quản lý, sử dụng 

đất và đời sống kinh tế - xã hội, như: Việc sử dụng đất hợp lý hơn và mức độ 

thâm canh cao hơn; góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất của nhân 

dân, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, tăng 

thu nhập từ kinh tế rừng; giảm dần tình trạng khai thác rừng trái phép, tranh 

chấp đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường, cơ sở vật chất hạ tầng 

được cải thiện. 

Bên cạnh kết quả đạt được, còn có những hạn chế, tồn tại, vướng mắc: 

Thứ nhất:  Quỹ đất ở và đất sản xuất để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu 

số không có đất hoặc thiếu đất là rất khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Phần lớn diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại đã có người 

sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng mà có khả năng khai hoang, phục hóa để 

giao còn rất ít, phân bố ở nơi có độ dốc cao, chi phí cải tạo lớn, trong khi mức 

hỗ trợ cho chính sách khai hoang còn thấp. 

- Việc thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất của các hộ dân sở tại để 

tạo quỹ đất sạch cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu 

đất sản xuất khó khăn do mức hỗ trợ thấp hơn nhiều so với giá trị chuyển 

nhượng đất thực tế (mức hỗ trợ từ 15 triệu đến 30 triệu/hộ). 

Thứ hai:  Khó khăn trong việc lập phương án giao đất có nguồn gốc từ 

các nông, lâm trường trả lại địa phương: Kết quả giao đất, cấp giấy chứng nhận 

cho hộ gia đình đạt tỷ lệ thấp (khoảng 30% diện tích đất cần cấp) do các nguyên 

nhân chủ yếu sau: 

a) Về lập phương án giao đất và đối tượng ưu tiên giao đất:  

Tại khoản 4 Điều 46 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định: “Đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thì UBND cấp 

tỉnh lập phương án sử dụng đất” và tại điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định: “Giao diện tích đất 

nông lâm trường trả lại phải ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 

địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất...” 

Tuy nhiên, thực tế phần lớn diện tích các nông, lâm trường trả ra đã có 

người đang sử dụng từ lâu. Trường hợp lập phương án giao đất cho người khác 

(theo đối tượng ưu tiên nêu trên) thì phải thu hồi và bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 nên phải có nguồn kinh phí rất lớn để 

thực hiện, đồng thời xử lý các trường hợp này là rất khó khăn do có liên quan 

đến quyền lợi của người đang trực tiếp sử dụng đất (trên địa bàn huyện Hàm 

Yên tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện thí điểm đo đạc, lập phương án giao đất tại 

03 thôn thuộc 03 xã: Minh Hương, xã Hùng Đức và thị trấn Tân Yên, kết quả 
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diện tích đất đất “sạch” do công ty đang quản lý, sử dụng bàn giao cho địa 

phương chỉ chiếm khoảng 06% tổng diện tích đất bàn giao cho địa phương quản 

lý (9,58ha/162,57ha). 

b) Diện tích trả lại địa phương cơ bản chưa được đo đạc chi tiết từng thửa 

nên gặp khó khăn trong quá trình lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận cho 

các hộ gia đình (theo quy định hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận phải có bản 

trích đo địa chính, tức là thửa đất phải được đo đạc theo quy định). 

c) Về xử lý tài sản trên đất (trên đất còn rừng sản xuất, chè, cây ăn quả, 

mía,…): Tài sản trên đất được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, như từ 

nguồn vốn của Công ty nông, lâm nghiệp; nguồn vốn liên doanh giữa Công ty 

nông lâm nghiệp với các hộ dân; nguồn vốn do các hộ gia đình tự đầu tư (thống 

kê riêng vướng mắc về tài sản hình thành bằng nguồn vốn của công ty nông, lâm 

nghiệp là 1.031,58 ha). Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ: “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. Người 

nhận chuyển nhượng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) phải trả tiền trong thời 

gian 01 (một) năm kể từ thời điểm nhận chuyển nhượng, đối với các đối tượng 

là hộ nghèo theo quy định của pháp luật được xem xét miễn, giảm theo phần vốn 

của Nhà nước còn lại”. Tuy nhiên hiện nay do các hộ gia đình khó khăn về kinh 

phí để nhận chuyển nhượng tài sản nên chưa giải quyết dứt điểm tài sản trên đất 

của các Công ty nông, lâm nghiệp mà phải tiếp tục chờ hết chu kỳ cây trồng, 

Công ty khai thác xong bàn giao lại đất để giao cho các hộ gia đình. 

Đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Để bố trí đất ở, đất sản xuất cho người lao động, người dân sinh sống tại 

chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất. UBND tỉnh Tuyên 

Quang đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, cụ thể: 

a) Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, lâm 

nghiệp, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo 

thiếu đất sản xuất... để bảo đảm tính thống nhất phù hợp với thực tiễn. Triển 

khai có hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách hiện hành và một số chính sách 

mới. 

b) Tiếp tục nghiên cứu quy định về lập phương án sử dụng đất đối với 

diện tích đất nông, lâm trường trả về địa phương quản lý: 

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Khoản 4 Điều 46 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ theo hướng:  

- Đối với diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đang 

có người trực tiếp sử dụng và có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy 
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định thì lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất. 

- Đối với diện tích trả lại địa phương mà chưa có chủ sử dụng (chủ yếu là 

đất đang do Công ty nông, lâm nghiệp quản lý trước đây) thì UBND cấp xã lập 

phương án sử dụng đất, trình UBND cấp huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện, 

trong đó ưu tiên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. 

c) Về thu tiền sử dụng đất ở khi công nhận quyền sử dụng 

* Đề nghị thu tiền sử dụng đất tương tự như các hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất ở có nguồn gốc khai phá đang sinh sống trên cùng địa bàn, cụ thể: 

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, 

không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai; nay được Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch 

xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy 

hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời 

điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì không 

phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức 

công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. 

 (Theo quy định hiện nay trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 

không được nông lâm trường giao đất thì tùy từng trường hợp phải nộp 40% 

hoặc 50% theo giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh) . 

* Bổ sung quy định thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do các nông, lâm trường 

bán thanh lý hóa giá công trình xây dựng trên đất từ ngày 01/7/2004 đến trước 

ngày 01/7/2014 (hiện nay khoản 7 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ chỉ quy định thu tiền sử dụng đất ở đối với trường hợp 

sử dụng trước ngày 01/7/2004) 

Đề xuất: Trường hợp sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 

01/7/2014 do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sử dụng đất mà không được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nên xác định mức thu như đối với 

trường hợp chiếm đất, mức thu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP, bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, 

Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định 

công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ). 

d) Hỗ trợ nguồn lực để tổ chức thực hiện 

 - Bố trí vốn hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang hoàn thành công tác đo đạc địa 
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chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích các nông lâm 

trường trả lại địa phương (kinh phí dự kiến khoảng trên 34 tỷ đồng). Đồng thời 

xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí cho hộ dân để xử lý tài sản trên diện tích đất các 

nông lâm trường trả lại địa phương. 

- Quan tâm sớm phê duyệt và giao kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang thực 

hiện đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn kinh phí khoảng 274,3 tỷ 

đồng). 

Trên đây là tham luận về nội dung: “Đánh giá tình hình, đề xuất giải 

pháp bố trí đất ở, đất sản xuất cho người lao động, người dân sinh sống tại 

chỗ, đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất và người dân di cư 

tự do”./. 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 


