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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Quảng Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2019                         
 

 

 

BÁO CÁO 

Về giải pháp để quản lý, sử dụng đất có hiệu quả nhằm giảm thiểu tranh 

chấp, lấn chiếm đất đai, bảo vệ rừng, đất rừng gắn với bảo vệ môi trường 

bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 

 

 Về giải pháp tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, 

lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban 

quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh 

theo Nghị quyết 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tỉnh Quảng 

Nam đã có Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 23/7/2018 gửi Hội đồng Dân tộc và 

Văn phòng Quốc hội. 

 Nay tại diễn đàn này, tỉnh Quảng Nam đề xuất một số giải pháp để quản 

lý, sử dụng đất có hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tranh chấp, lấn chiếm đất đai, 

bảo vệ rừng, đất rừng gắn với bảo vệ môi trường bền vững thích ứng với biến 

đổi khi hậu. Cụ thể như sau: 

 1. Một số đặc điểm kinh tế -xã hội của Quảng Nam 

 Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm khu vực miền 

Trung, có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (16 huyện và 2 thành phố), trong đó 

có 9 huyện miền núi (03 huyện thuộc chương trình 30a của Chính phủ).   

Quảng Nam có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 667.332 ha chiếm 63,11% 

tổng diện tích đất tự nhiên; trong đó: đất rừng sản xuất 228.294 ha chiếm 

21,59%, đất rừng phòng hộ 309.188 ha chiếm 29,24%, đất rừng đặc dụng 

129.851ha chiếm 12,28%. 

Dân số Quảng Nam hiện nay có khoảng trên 1.472.000 người, chủ yếu là 

dân tộc kinh; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoản 7,2% dân số với 4 dân tộc 

thiểu số cư trú lâu đời (Cơ Tu, Co, Gié Triêng và Xê Đăng) và một số tộc người 

thiểu số mới di cư đến. 

Trong những năm qua, kinh tế Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, 

duy trì mức tăng trưởng ổn định và tương đối cao. Năm 2018, tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017 (bình quân 3 

năm 2016-2018 tăng 13,1%); vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thuỷ sản còn 12%, khu 

vực công nghiệp và xây dựng, thương mại - dịch vụ 88%, trong đó công nghiệp 

xây dựng 36,8%. GRDP bình quân đầu người hơn 61 triệu đồng/người. 
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2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc 

doanh (các Công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng) 

Sau khi rà soát và sắp xếp lại, đến nay ở Quảng Nam các nông, lâm trường 

đã chuyển sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và Công ty cổ 

phần; riêng đối với các lâm trường có diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

lớn được chuyển sang hình thức Ban quản lý rừng. Việc quản lý, sử dụng đất ủa 

các Công ty nông, lâm nghiệp này chủ yếu là đất rừng trồng sản xuất, đất trồng 

cây cao su, đất trồng cây hằng năm (chè)… Tổng diện tích đất các nông, lâm 

trường tại thời điểm năm 2004 (chưa rà soát, sắp xếp) là 114.352 ha, và đến nay 

sau khi rà soát, sắp xếp còn lại 9.492 ha, trong đó: 

- Hai đơn vị nông nghiệp (Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng 

Quảng Nam và Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Quảng Nam) được giao diện 

tích đất quản lý, sử dụng 378 ha, trong đó đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho diện tích 74 ha. 

- Bốn đơn vị lâm nghiệp (Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, 

Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam, Công ty TNHH MTV cao su Nam 

Giang Quảng Nam, Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam): tổng diện tích 

đất được giao quản lý, sử dụng 8.112 ha. Đến nay, thủ tục giao đất đã hoàn 

thành và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ho 5.869 ha. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH MTV 

InnonGreen được giao với diện tích đất sử dụng 1.002 ha. 

Riêng các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn, vườn 

quốc gia (13 đơn vị) được giao với diện tích đất quản lý là 386.994 ha; hiện nay 

đang tiến hành đo đạc, xác định ranh giới đất lâm phận, đã hoàn thành các thủ 

tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích được xác 

định tạm thời 246.324 ha. 

3. Những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất 

Các nông, lâm trường trước khi được rà soát, sắp xếp, đổi mới hoạt động 

thường xảy ra tình trạng sử dụng đất đai sai mục đích; việ quản lý, sử dụng còn 

nhiều bất cập do diện tích quá lớn, để đất hoang hóa, người dân lấn chiếm đất 

nhưng chậm được khắc phục. 

Hiện nay, việc xác định ranh giới và cắm mốc tại các lâm phận trên thực 

địa chưa được thực hiện nên hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng chưa cao, tình trạng 

xâm lấn, tranh chấp đất rừng vẫn còn. Tỷ lệ đất rừng được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất vẫn còn thấp so với diện tích đất đã giao (đối với 2 công ty 

nông lâm nghiệp là 19,5%, đối với 04 công ty lâm nghiệp là 72,3% và đối với 13 

Ban quản lý rừng là 63,6%). 
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Hầu hết, các Ban quản lý rừng được giao diện tích rừng khá lớn, nhưng 

biên chế ít, trang thiết bị và phương tiện chưa đảm bảo nên gặp nhiều khó khăn 

trong quản lý, bảo vệ diện tích đất rừng được giao. 

3. Các giải pháp để quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh  

a) Giải pháp chung 

- Trên cơ sở quy hoạch kinh tế - xã hội vùng Tây tỉnh Quảng Nam đã phê 

duyệt, tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch 

ngành, sản phẩm cụ thể gắn với cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư tại các huyện miền 

núi.  

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, diện tích trồng cây cao 

su, cây nguyên liệu; chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất 

theo quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo có đủ quỹ đất sản xuất cho nhân 

dân tại địa bàn 09 huyện miền núi. 

- Rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các loại rừng của từng địa 

phương, đảm bảo kinh phí để tổ chức đo đạc, hoàn thành việc cắm mốc trên thực 

địa, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty 

nông lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lâm nghiệp, đảm bảo tất cả 

các hộ dân có nhu cầu sử dụng đất rừng đều được nhận giao khoán và hưởng lợi 

từ rừng, đất rừng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các 

công ty nông, lâm nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập cho người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban ngành liên quan tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho hộ 

gia đình và cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các văn bản luật, chính 

sách pháp luật về đất đai thường xuyên được quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán 

bộ, công chức, đảng viên và cộng đồng dân cư, nhằm đảm bảo đông đảo người 

dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó 

khăn nắm được để chấp hành, triển khai thực hiện đúng quy định.  

b) Giải pháp cụ thể 

- Để phát triển kinh tế-xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 

2017-2010 và định hướng đến năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

đã có Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017. Theo đó, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 về triển khai thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

- Để triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017- 

2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 

11/5/2017.  
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- Để đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhằm giải quyết nhu cầu 

đất sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân, hạn chế tình trạng phá rừng, 

lấn chiếm đất rừng do thiếu đất sản xuất, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 

văn bảo chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện (Công văn số 5227/UBND-

KTN ngày 28/9/2017). 

- Để giải quyết tồn tại, vướng mắc về thủ tục đất đai trồng cây cao su đại 

điền của Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang-Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam 

đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện 

(Thông báo số 342/TB-UBND ngày 11/9/2018).  Đồng thời Tỉnh ủy Quảng Nam 

cũng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung về phát triển cao su trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1664 – CV/TU ngày 03/12/2018. 

- Để hạn chế việc nhân dân tranh chấp, lấn chiếm đất rừng tại các khu vực 

giáp ranh với các khu rừng tự nhiên (đặc dụng, phòng hộ) do các Ban quản lý 

rừng đang quản lý; các khu vực thuộc quy hoạch đất trồng cao su hiện đã trồng 

cao su của Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang-Quảng Nam, UBND tỉnh 

Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện miền núi có liên quan khẩn 

trương xác định diện tích cần đo đạc, khảo sát chỉnh lý để ưu tiên cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân tại vùng tiếp giáp với 

đất giao cho Ban quản lý rừng; ưu tiên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các hộ dân có liên kết trồng cao su với Công ty TNHH MTV cao su Nam 

Giang-Quảng Nam (Công văn số 6581/UBND-KTN ngày 14/11/2018). 

- Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, rà soát thẩm định hồ sơ báo cáo của 09 huyện miền núi về 

Phương án đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, 

miềm núi tỉnh; xác định về quy mô diện tích, định mức chi phí, nguồn kinh phí, 

tiến độ thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp tháng 9/2019 (Công văn số 4172/UBND-KTN ngày 16/7/2019). 

- Đồng thời, để địa phương triển khai thực hiện “Đề án tăng cường quản lý 

đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, hạng mục: cắm mốc 

ranh giới sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới dụng đất cho các Ban quản lý rừng, 

Khu bảo tồn, Vườn quốc gia, các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam”, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí với 

tổng số tiền 87.267.968.000 đồng để tỉnh Quảng Nam thực hiện và hỗ trợ kinh 

phí 6.993.000.000 đồng để thực hiện dự án cắm mốc ranh giới cho 03 công ty 

nông, lâm nghiệp trên địa bàn nhằm để hoàn ứng ngân sách là 6.335.000.000 

đồng và thanh toán khối lượng còn lại cho các đơn vị thi công là 638.816.000 

đồng./. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 


