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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Kon Tum, ngày       tháng 8 năm 2019    

 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân với nông, lâm trường 

 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 Tại buổi tọa đàm “Rà soát, sắp xếp các Công ty nông, lâm nghiệp gắn với 

bố trí đất đai cho người dân địa phương và dân di cư tự do” UBND tỉnh Kon 

Tum xin báo cáo tham luận về tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân với 

nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Đặc điểm tình hình: 

Tỉnh Kon Tum nằm ở cực bắc vùng Tây Nguyên, giáp vùng kinh tế trọng 

điểm Miền trung, nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - CamPuChia, 

Phía Tây: Giáp nước Cộng Hoà Dân chủ nhân dân Lào (142,4 km) và Vương 

quốc Cam Pu Chia (138,3 km); tổng chiều dài biên giới giáp hai nước khoảng 

280,7 km, Phía Bắc: Giáp tỉnh Quảng Nam (142 km), Phía Nam: Giáp tỉnh Gia 

Lai (203 km), Phía Đông: Giáp tỉnh Quảng Ngãi (74 km).  

Tỉnh Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên 967.418ha, với 3/4 diện tích là 

đất rừng, chiếm 3,1% diện tích toàn quốc, với tổng dân số là 540.438 người, mật 

độ trung bình 55 người/km2. Trong đó dân tộc thiếu số chiếm 53% dân số toàn 

tỉnh (trong đó có 6.664 hộ DTTS sống ở thành thị và 58.350 hộ DTTS sống ở 

nông thôn).  

Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 5 Công ty nông nghiệp và 7 lâm nghiệp có 

nguồn gốc nông lâm trường quốc doanh với tổng diện tích đất các Công ty đang 

quản lý là 219.256ha. 

2. Tình hình rà soát, sắp xếp các Công ty nông, lâm nghiệp: 

Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc 

hội, 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; Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ Tướng Chính phủ, Thông tư số 

07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng 

đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp và được sự hỗ trợ về kinh phí từ 

trung ương tỉnh Kon Tum đã tiến hành đo đạc cắm mốc ranh giới đối với 7 Công 

ty lâm nghiệp. Phê duyệt xong phương án sử dụng đất của 5 Công ty nông 

nghiệp và 7 lâm nghiệp với tổng diện tích đất giữ lại là 219.256ha; tổng diện 
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tích đất bàn giao về địa phương quản lý là 15.983ha. Ranh giới sử dụng đất của 

các Công ty nông, lâm nghiệp đã xác định cụ thể trên thực địa tạo điều kiện 

thuận lợi trong công tác quản lý đất đai và tổ chức sản xuất của các công ty. 

3. Tình hình tranh chấp khiếu nại phức tạp về đất đai: 

Việc khiếu nại đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum có chiều hướng gia tăng 

và có tính chất phức tạp trong việc đòi lại đất cũ, tranh chấp, lấn chiếm đất đai 

tại các Công ty Nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh, công tác thu hồi đất để thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế 

của người dân dẫn đến phát sinh khiếu nại và tranh chấp đất đai nhiều nơi đã trở 

thành điểm nóng. Nhiều vụ việc công dân tụ tập nhằm gây áp lực đòi được giải 

quyết quyền lợi theo yêu cầu gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

- Khiếu nại đòi lại đất, tranh chấp đất đai trước có nguồn gốc đây do ông 

bà, cha mẹ khai hoang từ trước giải phóng. Sau giải phóng, Nhà nước thực hiện 

các chính sách quản lý về đất đai giao cho các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã và 

hộ đình, cá nhân là xã viên (hoặc thành viên) tập đoàn sản xuất sau khi giải thể 

tại vị trí đất này giá trị đất rất cao nên thường phát sinh tranh chấp khiếu nại đòi 

lại đất. 

- Tranh chấp giữa đồng bào dân tộc thiểu số với các nông, lâm trường và 

các công ty Nhà nước; tranh chấp, khiếu kiện về hợp đồng nhận khoán vườn cây 

(cao su, cà phê) nhằm đòi lại đất hiện do các được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất.  

4. Công tác chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 

- Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra 

Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn 

đọng kéo dài. 

- Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra 

Chính phủ về tiếp tục kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

phức tạp tồn đọng. UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2424/KH-

UBND ngày 24/10/2013 về tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo phức tạp tồn đọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội về 

về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về 

đất đai. 

- Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành 

Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo.Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum đã có Văn bản số 

3590/VP-TU ngày 23/9/2014 về việc yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW 

của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2633/KH-

UBND ngày 15/10/2014 về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ chính trị về 



3 

 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo. 

- UBND tỉnh Kon Tum đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với chính 

quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó công tác giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng 

cường và thực tế cho thấy ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được nâng lên. 

Nhiều huyện không phát sinh mới các vụ việc về đất đai phức tạp, đông người 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phần lớn các vụ việc tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết. Các vụ việc khiếu nại 

đông người được tập trung chỉ đạo xử lý, góp phần ổn định về chính trị, giữ 

vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Năm 2019 Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP 

ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về rà soát giải quyết các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Để triển khai thực hiện Kế hoạch nêu 

trên, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

06/5/2019 về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn 

tỉnh. Hiện nay Tổ công tác phúc tra rà soát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 

đang triển khai thực hiện việc rá oát khiếu nại theo kế hoạch của Thanh tra 

Chính phủ. 

Về nội dung khiếu nại tranh chấp đất đai của các hộ gai đình cá nhân liên 

quan đến đất đai có nguồn gốc Nông lâm trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

báo cáo việc rà soát và kết quả giải quyết như sau: 

5. Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại: 

5.1. Vụ việc đã giải quyết xong: 

- Từ năm 2012, UBND tỉnh Kon Tum đã chủ động phối hơp với Thanh tra 

Chính phủ giải quyết vụ việc khiếu nại phức tạp về đất đai có 07 vụ việc, trong 

đó có 03 vụ việc khiếu nại đông người liên quan đến đất Công ty TNHH MTV 

Cao su Kon Tum có nguồn gốc là Nông Lâm trường gồm: (i)Khiếu nại của các 

hộ dân xã Sa Sơn huyện Sa Thầy; (ii) khiếu nại của ông Trần Đăng Doãn và 36 

hộ dân tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum liên quan đến đất đưa vào trồng cao 

su trên địa bàn tỉnh và (iii) khiếu nại của của 37 hộ dân tại xã Ngọc Bay, thành 

phố Kon Tum đòi lại đất cũ liên quan đến diện tích đất trồng cao su sau khi tái 

canh. Đến nay UBND tỉnh Kon Tum và Thanh tra Chính phủ đã thống nhất 

hướng giải quyết các vụ việc nêu trên và ban hành Quyết định giải quyết khiếu 

nại theo quy định của pháp luật. 

- UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục ban hành Kế hoạch số 2424/KH-UBND 

ngày 24/10/2013 về tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo phức tạp tồn đọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tập trung giải quyết các vụ 

việc khiếu nại có liên quna đến đất đai có nguồn gốc Nông Lâm trường gồm: 

+ Khiếu nại của các hộ dân xã Kroong tại Nông trường cao su Thanh 
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Trung: Hiện nay, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thụ lý giải quyết từ 

năm 2016. Ngày 07/02/2018, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 

Quyết định số 431/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn 

Dũng và các hộ dân trú tại xã Kroong, thành phố Kon Tum (lần hai) với kết quả: 

Công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh 

KonTum tại Quyết định số 576/QĐ-GQKN ngày 21/11/2013 là đúng quy định 

của pháp luật, yêu cầu các hộ nghiêm chỉnh chấp hành. 

+ Khiếu nại của các hộ dân tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon 

Tum liên quan đến đất nông trường cao su Hòa Bình: Chủ tịch UBND thành phố 

đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu với các hộ dân, với nội dung: Không công nhận nội dung đơn 

khiếu nại của 107 hộ trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum và được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết giải quyết khiếu nại lần 2 tại 

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06/5/2016, với nội dung: Không công nhận 

nội dung đơn khiếu nại của 107 hộ trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum; công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của 

Chủ tịch UBND thành phố. Sự việc cho đến nay các hộ dân không có ý kiến 

thắc mắc, kiến nghị. 

 + Vụ việc khiếu nại đòi lại đất của các hộ dân thôn Plei Sar và thôn Lâm 

Tùng, xã Ia Chim tại khu vực 209,81ha Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 

đã thanh lý vườn cây nhưng các hộ dân lấn chiếm đòi lại đất để sản xuất diễn ra 

từ năm 2017. Đến nay UBND tỉnh Kon Tum và các ngành địa phương ngoài 

biện pháp tuyên truyền vận động và giải quyết dứt điểm vụ việc đồng thời xử lý 

các đối tượng quá khích lôi kéo khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã thực hiện tái canh tròng cao su trên 

đất theo kế hoạch của Tổng Cong ty cao su Việt Nam. Hiện nay tình hình sử 

dụng đất và tình hình an ninh trật tự tại xã Ia Chim có liên quan đến việc sử 

dụng đất Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã ổn định 

+ Ngoài ra UBND tỉnh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát nội dung 

kiến nghị liên quan đến đất trồng cao su trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (nội dung 

kiến nghị của ông A Đông) liên quan đến diện tích đất đưa vào trồng cao su. Đến 

nay ông A Đông vẫn không có ý kiến thắc mắc về nội dung liên quan đến việc 

trồng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tại huyện Ngọc Hồi 

5.2. Vụ việc còn tồn đọng: 

- Vụ việc còn tồn đọng liên quan đến đất của Công ty TNHH MTV Cao su 

Kon Tum: 

 - Khiếu nại của 08 hộ dân do bà Y Thê (con ông A Bẽk) làm đại diện và 

các hộ dân gồm: A Bêk, A Hap, Y Kuẽk, Y Bal, Y Ngông, A Xong, A Nuy và A 

Bih đòi lại đất đang nhận khoán với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang 

tái canh trồng mới cao su.  
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Ngày 15/9/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 2130/UBND-

NC về việc chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục công tác tuyên truyền, vận 

động 08 hộ dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Các hộ yêu cầu trả 

lại đất để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. Qua làm việc có 03 hộ (Y Bih, A 

Háp, Y Bal) là có thái độ chống đối. Hiện nay UBND xã Ngok Bay đang tiếp tục 

vận động các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước không tranh giành, lấn 

chiếm đất tại diện tích nêu trên.  

- Vụ việc tồn đọng liên quan đất Tổng Công ty cà phê Việt Nam:  

+ Diện tích đất thanh lý vườn cây của Công ty TNHH MTV cà phê 734 tại 

thôn Pa Cheng, xã Đăk Long chưa được xem xét giải quyết do Công ty TNHH 

MTV cà phê 734 đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, 

nhưng đã sử dụng những Giấy chứng nhận này để thế chấp tại Ngân hàng phát 

triển Kon Tum. Hiện nay UBND tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo UBND huyện Đăk 

Hà xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân chuyển nhượng cho 

Công ty cà phê TNHH MTV 734 để giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ 

dân. 

+ Đơn ông Phạm Văn Chúc: Đề nghị quan tâm, xem xét, giải quyết việc 

các Công ty cà phê trên địa thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam được UBND 

tỉnh Kon Tum cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nhưng các Công ty không 

trực tiếp sản xuất mà giao cho người lao động sản xuất đã 20 năm nay theo Nghị 

định số 135/NĐ-CP (thực chất là khoán trắng cho người lao động), người dân 

tự lo liệu và mỗi năm phải có trách nhiệm nộp sản lượng bằng thóc, cà phê (quy 

thành tiền từ 10-15 triệu đồng/ha); trong khi đó, đất nông nghiệp nhà nước giao 

quyền sử dụng cho người dân, nhưng không phải nộp bất cứ một khoản nào. 

6. Đánh giá chung: 

- Nguyên nhân phát sinh là do có sự xúi giục của một số đối tượng, người 

dân trong bộ phận người đồng bào DTTS tại chổ kiến nghị cho rằng diện tích đất 

trên là do ông bà, cha mẹ khai hoang từ xưa và Công ty TNHH MTV cao su 

Kon Tum mượn để trồng cao su và đòi hỏi khi chu kỳ khai thác cây cao su đã 

hết, Công ty đã thanh lý vườn cây thì phải trả lại đất cho họ để họ tự chia cho 

nhau, đây là đòi hỏi không đúng và không theo quy định của Luật đất đai, vì 

diện tích đất trên do Nhà nước đang quản lý, cho Công ty TNHH MTV cao su 

Kon Tum thuê để trồng cao su. 

- Một số hộ dân đồng bào DTTS tại chổ trên địa bàn tỉnh thiếu đất sản 

xuất và đất ở nhưng chưa được giải quyết đã tiến hành lấn chiếm đất của các 

Công ty Nông trường trên địa bàn tỉnh. Đòi lại đất cũ vì cho rằng diện tích đất 

này có nguồn gốc của cha ông để lại để tạo ra tranh chấp đất đai. 

- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn tỉnh đối với đất 

do các Công ty cà phê thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam và Công ty cao su 

thuộc Tổng Công ty cao su Việt Nam sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 

xảy ra. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kịp thời 
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giải quyết nên từng bước giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài do đó hạn 

chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đông người gây mất trật tự, an ninh tại địa 

phương. 

Hiện nay vấn đề tồn tại đối với các Công ty cà phê là phần diện tích khoán 

trắng cho các hộ dân, một số hộ nhận khoán với diện tích lớn, một số trường hợp 

không đúng đối tượng nhận khoán; Đối với Công ty cao su một số diện tích 

người dân đưa đất vào Công ty để hợp tác sản xuất và ăn chia theo tỷ lệ thỏa 

thuận, diện tích đất được Công ty hỗ trợ công khai khoang và chưa thực hiện thu 

hồi đất hiện nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty, các 

trường hợp này đã được xử lý, nhưng hiện nay người dân lấy cớ các trường hợp 

này để đòi lại đất đối với nhiều vị trí đất khác. 

7. Kiến nghị đề xuất: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến đất đai 

đến vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật để nâng cao năng suất trên diện tích đất, ổn định đời sống, sản xuất giảm 

tranh chấp đất đai và phát sinh việc lấn chiếm đất trái phép. 

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ 

đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng mua bán đất trái phép bằng 

giấy viết tay không thông qua chính quyền địa phương của các hộ dân trong 

vùng đồng bà DTTS. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 

Thanh tra Chính phủ về rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp kéo dài để kịp thời giải quyết khiếu nại phát sinh từ cơ sở. 

- Chỉ đạo Cơ quan Thanh tra và cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở từng 

cấp phối hợp rà soát các đơn thư hiện có, tập trung giải quyết dứt điểm những 

đơn thư chưa giải quyết và những đơn thư đã giải quyết nhưng chưa phù hợp với 

pháp luật và tình hình thực tế. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp 

luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là về thẩm quyền và thời hạn giải quyết. 

Khắc phục có hiệu quả tình trạng cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm giải 

quyết nhưng đã không giải quyết, dẫn tới khiếu nại vượt cấp. Những cơ quan, 

địa phương có nhiều đơn, thư tồn đọng hoặc có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo 

cần được xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Đối với các phương án sử dụng đất của các Công ty cà phê và Công ty 

cao su: Phần diện tích đất thống nhất bàn giao về địa phương quản lý đề nghị 

Tổng công ty cà phê Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam chỉ đạo 

Công ty thành viên xử lý tài sản trên đất để bàn giao về cho địa phương quản lý, 

bố trí sử dụng. 

- Đối với phương án sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp:  

+ Kon Tum là tỉnh ngheo do đó Trung ương quan tâm bố trí kinh phí để 

địa phương thực hiện đo đạc bản đồ địa chính đối với phần diện tích đất bàn 

giao về địa phương quản lý với diện tích 15.983ha để xây dựng phương án sử 
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dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong đó chủ 

yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục lập thủ tục 

cho thuê đất đối với phần diện tích đất được giữ lại theo phương án sử dụng đất 

được duyệt đối với các Công ty lâm nghiệp. 

+ Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể đối với việc 

thẩm định phương án sử diện tích đất trồng lúa của các Công ty cà phê Việt 

Nam đóng chân trên địa bàn tỉnh để sử dụng đất có hiệu quả nhằm giải quyết dứt 

điểm kiến nghị của ông Phạm Văn Chúc cho rằng Công ty cà phê đóng chân trên 

địa bàn tỉnh có hiện tượng khoán trắng diện tích đất này. 

- Căn cứ Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, kính đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với trường giao đất ở cho hộ gia 

đình, cá nhân tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Do các hộ dân 

là người dân tộc thiểu số tại chỗ là hộ nghèo không đủ khả năng nộp tiền sử 

dụng đất. 

Trên đây là báo cáo tham luận của UBND tỉnh Kon Tum về tình trạng 

tranh chấp đất đai giữa người dân với nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, Kính mong Hội nghị xem xét./. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 


