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Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là từ khi thực hiện đường lối 

đổi mới của Đảng và Nhà nước trong nông nghiệp, các nông, lâm trường quốc 

doanh đã có những chuyển đổi quan trọng cả về tổ chức quản lý và nội dung, 

phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời 

sống người lao động. Nhiều nông, lâm trường đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng kinh tế - xã hội, hình thành các tụ điểm văn hoá, trung tâm kinh tế - xã 

hội, thị trấn, thị tứ trên địa bàn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, góp phần tích cực vào việc phát triển 

kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc, 

góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất đai còn thấp, diện tích đất chưa sử dụng 

còn nhiều; quản lý đất đai, tài nguyên rừng còn nhiều yếu kém; tình trạng lấn 

chiếm, tranh chấp đất đai giữa hộ dân với nông trường xảy ra ở nhiều nơi. Mô 

hình quản trị của nhiều nông, lâm trường còn nhiều bất cập, còn nắm giữ quỹ đất 

quá lớn không tương xứng với nguồn lực hiện có trong khi người dân tại chỗ và 

di cư tự do thiếu đất ở, đất sản xuất. 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định 

số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới 

và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp là rất 

đúng đắn nhằm thay đổi căn bản mô hình quản trị doanh nghiệp, phát huy nguồn 

lực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đất đai, trong đó có một số mục tiêu cơ bản 

đặt ra đó là rà soát, sắp xếp đất đai và tài nguyên rừng phải được giao cho những 

chủ thể quản lý, sử dụng có hiệu quả; gắn quyền lợi với trách nhiệm trong quản 

lý, sử dụng đất đai, bảo vệ, phát triển rừng; giải quyết cơ bản các tồn tại, vướng 

mắc về đất đai, nhất là đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc, bảo đảm ổn định 

xã hội và thực hiện tốt việc đổi mới quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát 

triển rừng theo quy định của pháp luật. 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 
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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW 

1. Về tổ chức chỉ đạo và ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết 

Triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ và Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2014 Thủ tướng 

Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công như: 

- Tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định, 01 Chỉ thị 

và nhiều văn bản chỉ đạo về tiếp tục 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 khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Ban 

hành Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 để chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai; Phối hợp các Bộ, ngành ban hành 12 Thông tư và nhiều văn bản hướng 

dẫn, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và sắp xếp, đổi mới và phát 

triển nông, lâm trường quốc doanh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ đã ban 

hành 17 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương để triển khai và phối 

hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quản 

lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động 

của công ty nông, lâm nghiệp. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham 

mưu và trực tiếp tổ chức nhiều Hội nghị để quán triệt, hướng dẫn và đánh giá việc 

thực hiện như: 

+ Trực tiếp tổ chức Hội nghị tổ chức triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW 

và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP tại tỉnh Lâm Đồng với tất cả các địa phương có 

đất nông, lâm trường; 

+ Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện 

chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và đo đạc lập bản đồ địa 

chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác tại các nông trường, lâm trường (ngày 14 tháng 10 năm 2017); 

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị sơ kết 

công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ 

giải pháp đến năm 2020 tại Hà Nội với sự tham gia của các Bộ, ngành và địa 

phương có công ty nông, lâm nghiệp (ngày 28 tháng 10 năm 2017); 

+ Ngay sau 02 Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã chủ trì tổ chức 02 Hội nghị tại tỉnh Nghệ An ngày 12/01/2018 và tại tỉnh Đắk 

Nông ngày 19/01/2018 với sự tham gia của Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và 

Môi trường và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường cùng đại diện Ban Kinh tế 

Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, một số ban quản lý rừng, công ty nông, lâm nghiệp để đánh giá 

kết quả rà soát, sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh; thảo luận các giải pháp 
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nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất của các nông, lâm trường; phương án 

sử dụng đất đối với phần diện tích các nông, lâm trường bàn giao về địa phương. 

nguyên nhân và giải pháp giải quyết tranh chấp đất đai giữa các nông, lâm trường 

với người dân địa phương và dân di cư tự do; giải pháp ổn định dân di cư tự do, 

hạn chế phá rừng ở khu vực Tây Nguyên.  

+ Ngày 09 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cùng Phó Thủ tướng 

thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội 

nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng 

đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại Tây Nguyên” tại thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Thành lập Tổ công tác liên ngành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch 

hoạt động hàng năm để tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, đôn đốc và hướng dẫn tại 

các địa phương, trên cơ sở đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

địa phương tổ chức thực hiện; 

- Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện và có 

giải pháp cụ thể cho từng địa phương. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo và hướng dẫn các địa 

phương thực hiện rà soát quy hoạch sử dụng đất; đối tượng sử dụng đất; tình trạng 

hồ sơ kỹ thuật, pháp lý quản lý đất đai; xác định nhu cầu khối lượng và kinh phí 

thực hiện việc rà soát đất đai; lập phương án sử dụng đất; rà soát ranh giới, cắm 

mốc, đo đạc địa chính; thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng 

nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo 

Nghị định 118/2014/NĐ-CP; phát hiện các tồn tại, hạn chế, vướng mắc để giải 

quyết kịp thời trong quá trình thực hiện. 

2. Kết quả rà soát, sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp 

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, trên cơ sở danh sách 

các công ty nông, lâm nghiệp đã được thẩm định, tính đến hết tháng 7 năm 2019, 

sau khi rà soát, sắp xếp các nông trường, lâm trường theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP trên địa bàn cả nước như sau: 

- Tổng số công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh1 sau rà soát là 246 công 

ty với diện tích giữ lại là 1.868.538 ha, tại 45 tỉnh, thành phố2; 

- Diện tích dự kiến các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa 

phương để quản lý, sử dụng là 463.088 ha. 

                                                 
1 Gồm: 221 công ty, 21 Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty, 04 điểm sử dụng đất ở tỉnh khác của 04 công ty. 

2 Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, 

Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên  Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ và Kiên Giang. 
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2.1. Diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến giữ lại 

a) Về lập, phê duyệt Phương án sử dụng đất 

Trên cơ sở kết quả rà soát, sắp xếp lại, đến nay các công ty nông, lâm nghiệp 

đã thực hiện việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất giữ 

lại là 1.868.538 ha, kết quả đạt được như sau: 

- Có 117 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, với tổng diện tích dự kiến giữ lại 

là 889.854 ha, bằng 47,6%. 

- Có 02 công ty nông, lâm nghiệp xác định không lập Phương án sử dụng 

đất (Công ty LN Cao Bằng và Công ty NN Đồng Tháp I tại tỉnh Long An). 

- Có 21 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định hoặc đang trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- 106 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh còn lại chưa trình phương án 

sử dụng đất lên Sở Tài nguyên và Môi trường (đang lập, chưa thống nhất được 

phương án sử dụng đất với địa phương trước khi trình thẩm định hoặc chưa lập). 

b) Hiện trạng sử dụng đất 

Trong tổng số diện tích 1.868.538 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến giữ lại, trong đó: 

- Đất lâm nghiệp: 1.413.158 ha, chiếm 75,63% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

- Đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là cây lâu năm và cây hàng năm): 

404.276 ha, chiếm 21,64% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

- Đất ở (các hộ dân đang làm nhà ở): 444 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích 

dự kiến giữ lại; 

- Đất công trình sự nghiệp và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (chủ 

yếu là đất trụ sở công ty): 2.571 ha, chiếm 0,14% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

- Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: 14.686 ha, chiếm 0,79% tổng diện 

tích dự kiến giữ lại; 

- Đất chưa sử dụng: 33.403 ha, chiếm 1,79% tổng diện tích dự kiến giữ lại. 

c) Hình thức giao đất, cho thuê đất 

Trong tổng số diện tích 1.868.538 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến giữ lại, chia ra các hình thức sử dụng như sau: 

- Diện tích đất đang sử dụng theo hình thức giao đất (Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất) là 1.007.386 ha, chiếm 53,91% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

- Diện tích đang sử dụng theo hình thức thuê đất (Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền hàng năm) là 706.575 ha, chiếm 37,81% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

- Diện tích đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, thuê đất hoặc công 

nhận quyền sử dụng đất là 154.576 ha, chiếm 8,27% tổng diện tích dự kiến giữ lại. 
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d) Hình thức sử dụng đất 

Trong tổng số diện tích 1.868.538 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến giữ lại, chia ra các đối tượng quản lý, sử dụng như sau: 

- Tự tổ chức sản xuất hoặc đang quản lý trực tiếp là 1.622.751 ha, chiếm 

86,85% tổng diện tích dự kiến giữ lại. 

- Giao, khoán, liên doanh liên kết, cho thuê, mượn, đang có tranh chấp, bị 

lấn, chiếm là 245.787 ha, chiếm 13,15% tổng diện tích dự kiến giữ lại, trong đó: 

+ Giao, khoán cho hộ dân theo Nghị định 01/CP (1995) và Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP là 97.077 ha, chiếm 5,2% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

+ Giao khoán cho hộ dân theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP là 9.944 ha, 

chiếm 0,53% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

+ Các hình thức giao khoán khác (giao khoán theo quy định riêng của địa 

phương hoặc công ty tự giao khoán..., không bao gồm khoán trông coi bảo vệ 

rừng) là 54.594 ha  ha, chiếm 2,92% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

+ Liên doanh, liên kết là 15.276 ha, chiếm 0,82% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

+ Cho thuê, mượn là 12.227 ha, chiếm 0,65% tổng diện tích dự kiến giữ lại; 

+ Đang có tranh chấp, lấn, chiếm (thực tế doanh nghiệp không quản lý được 

đất) là 56.669 ha, chiếm 3,03% tổng diện tích dự kiến giữ lại. 

đ) Rà soát ranh giới, cắm mốc giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp 

Giấy chứng nhận 

- Về rà soát ranh giới, cắm mốc giới: đến nay đã có 224/246 công ty nông, 

lâm nghiệp, chi nhánh đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ rà soát ranh giới tại thực 

địa, cắm mốc; 40/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này (tỉnh 

Tuyên Quang chỉ thực hiện được một phần đối với các công ty thuộc địa phương; 

tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện tổng rà 

soát ranh giới, cắm mốc theo kế hoạch chung mà chỉ thực hiện theo nhiệm vụ 

quản lý đất đai thường xuyên; tỉnh Khánh Hòa chưa có số liệu kết quả thực hiện). 

Riêng trong giai đoạn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã thực 

hiện rà soát ranh giới, cắm mốc giới được 211/246 công ty nông, lâm nghiệp, chi 

nhánh. Kết quả đã rà soát được 38.236 km/41.788 km chiều dài đường ranh giới, 

đạt 91,5% khối lượng dự kiến thực hiện; đã cắm 68.073 mốc/79.390 mốc giới, đạt 

85,7% khối lượng dự kiến thực hiện.  

- Về đo đạc, lập bản đồ địa chính: đến nay đã có 234/246 công ty nông, 

lâm nghiệp, chi nhánh đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa 

chính; 43/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này (tỉnh Tuyên 

Quang chỉ thực hiện được một phần đối với các công ty thuộc địa phương, tỉnh 

Khánh Hòa chưa có số liệu kết quả thực hiện). 

Riêng trong giai đoạn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã thực 

hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính được 211/246 công ty nông, lâm nghiệp, 

chi nhánh. Kết quả đã hoàn thành (được nghiệm thu) 1.255.163 ha/1.433.811 ha, 

đạt 87,54% khối lượng dự kiến thực hiện. 
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- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đến nay đã có 57/246 công 

ty nông, lâm nghiệp, chi nhánh (tại 20 tỉnh) đã được cấp đổi lại Giấy chứng nhận 

theo số liệu rà soát, với 358.626 ha/1.540.983 ha; 2.611 hồ sơ/9.481 hồ sơ (Giấy), 

đạt 23,27% về diện tích, và đạt 27,54% về số Giấy dự kiến cần cấp. 

Có 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các 

công ty nông, lâm nghiệp theo số liệu sau rà soát (cấp cho lớn hơn 75% diện tích 

và số lượng công ty trên địa bàn)3. 

e) Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với phần diện tích đất các công ty 

nông, lâm nghiệp giữ lại 

Tính đến tháng 5/2019, theo số liệu báo cáo của các địa phương, trên cả 

nước có 38/45 tỉnh, thành phố, 01 Tổng Công ty (Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam) đã bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc giới; đo 

đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận; xây dựng phương án sử dụng đất 

phần diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại sau sắp xếp. 

Tổng kinh phí nhu cầu là 1.142.637 triệu đồng, trong đó: 

- Tổng kinh phí đã được bố trí là 927.700 triệu đồng, gồm:  

+ Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương (70% nhu cầu) là 

752.577 triệu đồng; 

+ Nguồn ngân sách địa phương tự bố trí là 157.632 triệu đồng; 

+ Nguồn nhà nước để lại cho doanh nghiệp khi cổ phần hóa là 17.491 triệu đồng. 

- Tổng kinh phí còn lại chưa bố trí là 214.937 triệu đồng. 

2.2. Diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương  

Sau khi rà soát, sắp xếp tổ chức, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm 

nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương là 463.088 ha. Kết quả rà soát, xác định 

diện tích đất theo các hình thức quản lý, sử dụng đất như sau: 

a) Hiện trạng sử dụng đất trước khi bàn giao 

Trong tổng số diện tích 463.088 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến bàn giao về địa phương, trong đó: 

- Đất lâm nghiệp: 278.342 ha, chiếm 60,11% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

- Đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là cây lâu năm và cây hàng năm): 158.441 

ha, chiếm 34,21% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

- Đất ở (các hộ dân đang làm nhà ở): 1.564 ha, chiếm 0,34% tổng diện tích 

dự kiến bàn giao; 

- Đất công trình sự nghiệp và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 1.263 

ha, chiếm 0,27% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

                                                 
3 11 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các công ty và chi nhánh trên địa bàn, 

gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon 

Tum, Tây Ninh, Đồng Nai. 
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- Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: 9.694 ha, chiếm 2,09% tổng diện 

tích dự kiến bàn giao; 

- Đất chưa sử dụng: 13.784 ha, chiếm 2,98% tổng diện tích dự kiến bàn giao. 

b) Hình thức sử dụng đất  

Trong tổng số diện tích 463.088 ha đất các công ty nông, lâm nghiệp dự 

kiến bàn giao về địa phương, hiện đang có các hình thức sử dụng đất như sau: 

- Tự tổ chức sản xuất hoặc đang quản lý trực tiếp là 195.643 ha, chiếm 

42,23% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

- Giao khoán, liên doanh liên kết, cho thuê, mượn, đang có tranh chấp, bị lấn 

chiếm là 267.445 ha, chiếm 57,75 % tổng diện tích dự kiến bàn giao về địa phương, 

trong đó: 

+ Giao khoán cho hộ dân theo Nghị định 01/CP (1995) và Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP là 90.449 ha, chiếm 19,53% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

+ Các hình thức giao khoán khác (giao khoán theo quy định riêng của địa 

phương hoặc công ty tự giao khoán..., không bao gồm khoán trông coi bảo vệ 

rừng) là 15.398 ha  ha, chiếm 3,33% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

+ Liên doanh, liên kết là 4.385 ha, chiếm 0,95% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

+ Cho thuê, mượn là 23.413 ha, chiếm 5,06% tổng diện tích dự kiến bàn giao; 

+ Đang có tranh chấp, bị lấn (thực tế đang do đối tượng khác quản lý, sử 

dụng) chiếm 133.800 ha, chiếm 28,89% tổng diện tích dự kiến bàn giao. 

c) Phương án quản lý, sử dụng đất đối với phần diện tích đất các công ty 

nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phuơng 

Trong tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp có phương án bàn 

giao đất về địa phương (463.088 ha), diện tích Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết 

định thu hồi là 237.715 ha (tại 120/246 công ty có đất dự kiến bàn giao về địa 

phương), chiếm 51,33% tổng diện tích dự kiến bàn giao về địa phương. 

Diện tích địa phương đã xây dựng phương án quản lý, sử dụng là 158.045 

ha (chiếm 66,78% tổng diện tích đã có quyết định thu hồi; chiếm 34,14% tổng 

diện tích dự kiến bàn giao về địa phương), trong đó: phương án giao cho hộ gia 

đình là 10.983 ha, chiếm 6,95% tổng diện tích xây dựng phương án (trong đó dự 

kiến giao cho hộ dân tộc thiểu số 1.535 ha); phương án giao cho tổ chức 57.312 

ha, chiếm 36,26% tổng diện tích xây dựng phương án (trong phần diện tích này 

đã bao gồm 35.637 ha của 05 công ty lâm nghiệp chuyển đổi thành thành Ban 

quản lý rừng); phương án giữ lại chưa giao là 89.751 ha, chiếm 56,79% tổng diện 

tích xây dựng phương án. 

d) Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với phần diện tích đất các công ty 

nông, lâm nghiệp dự kiến trả về địa phương 

Để đảm bảo tính đồng bộ và tổng thể đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, 

lâm trường quốc doanh, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn 
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gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý 

rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” để tổ chức thực 

hiện nhằm giải quyết phần diện tích mà các nông, lâm trường bàn giao về địa phương, 

quy hoạch, sắp xếp các điểm dân cư tập trung, tách ra khỏi diện tích đất đã giao cho 

các công ty nông, lâm nghiệp để tạo quỹ đất giao cho người dân, nhất là hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất ở địa phương sử dụng theo 

quy định của pháp luật về đất đai. 

Đến nay, Đề án này đã được các Bộ ngành tổ chức thẩm định và Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến đồng ý với việc ban hành Đề án. 

Việc triển khai Đề án này sẽ đảm bảo giải quyết toàn diện đất đai có nguồn gốc 

từ nông, lâm trường, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và nông thôn, nhất là 

trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần 

ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, đối tượng thụ hưởng chính từ kết quả của Đề án này là hộ gia 

đình, cá nhân những người trước đây phải nhận khoán hoặc thuê đất sản xuất từ 

chính các nông trường, lâm trường. 

Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện Đề án khoảng 2.800 tỷ đồng, 

tuy nhiên, do hầu hết các địa phương có quỹ đất này đều là những tỉnh có khó 

khăn về ngân sách và hàng năm Trung ương phải hỗ trợ trong khi Chính phủ chưa 

quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ theo Đề án. 

II. BỐ TRÍ ĐẤT CHO NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG VÀ DI CƯ TỰ DO 

1. Tình trạng và nguyên nhân người dân thiếu đất sản xuất 

2.1. Tình trạng người dân thiếu đất sản xuất 

Theo kết quả điều tra, cả nước có 381.293 hộ thiếu đất sản xuất với tổng 

diện tích thiếu là 211.741 ha. Trong đó:  

- Vùng Tây Bắc có 171.585 hộ (chiếm 45% tổng số hộ thiếu) với diện tích 

97.497 ha (chiếm 46% tổng diện tích thiếu); 

- Vùng Tây Nguyên có 57.771 hộ (chiếm 15% tổng số hộ thiếu) với diện 

tích 31.364 ha (chiếm 15% tổng diện tích thiếu); 

- Vùng Tây Nam Bộ có 49.819 hộ (chiếm 13% tổng số hộ thiếu) với diện 

tích 13.223 ha (chiếm 6% tổng diện tích thiếu); 

- Các tỉnh còn lại có 102.118 hộ (chiếm 27% tổng số hộ thiếu) với diện tích 

là 69.657 ha (chiếm 33% tổng diện tích thiếu). 

2.2. Các nguyên nhân thiếu đất 

- Do đói nghèo nhiều hộ gia đình đã phải sang nhượng, cầm cố, thế chấp 

đất sản xuất nhưng không có khả năng giải chấp hoặc chuộc lại; một số hộ gia 

đình đã được Nhà nước giao đất sản xuất nhưng chủ hộ đã tự ý sang nhượng để 

lấy tiền sử dụng cho mục đích cá nhân. 
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- Do tình trạng di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung lên Tây 

Nguyên không kiểm soát được; tình trạng thu gom, tích tụ đất đai (qua mua bán, 

sang nhượng trái phép) từ các hộ đồng bào DTTS tại chỗ đã gây tình trạng thiếu 

đất sản xuất của các hộ DTTS4. 

- Do dân số tăng nhanh dẫn đến tình trạng tách hộ, các hộ được tách ra hầu 

như không có quỹ đất có khả năng canh tác để giao nên cũng dẫn đến tính trạng 

thiếu đất sản xuất. Một số vùng do bị xói mòn, rửa trôi nên đất không còn khả 

năng canh tác. 

- Do bị thu hồi đất phục vụ các dự án đã làm giảm nhiều diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp của đồng bào dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất. 

- Công tác giao đất cho các nông, lâm trường trước đây không bóc tách 

phần diện tích đất của các hộ, gia đình đang sử dụng và sinh sống nằm xem kẽ để 

đưa vào quỹ đất giao cho nông, lâm trường. 

- Công tác giao, khoán đất lâm nghiệp trước đây (khoán theo Nghị định 

01/1995/NĐ-CP, giao theo Nghị định 02/1994/NĐ-CP) nhưng không đúng đối 

tượng hoặc diện tích quá lớn dẫn đến không còn quỹ đất để giao cho hộ, gia đình 

và cá nhân khác5; 

- Thực hiện chủ trương của Nhà nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát 

triển kinh tế nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân, đưa cây cao su, cà phê vào 

trồng trên đất sản xuất, canh tác nông nghiệp kém hiệu quả. Một số địa phương 

đã thu hồi đất của người dân đang canh tác để giao cho công ty nông, lâm nghiệp 

để trồng cây cao su, cà phê hoặc vận động người dân góp đất vào doanh nghiệp. 

2. Kết quả giao đất cho hộ gia đình cá nhân từ quỹ đất nông, lâm 

trường bàn giao về địa phương 

Việc rà soát, sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp gắn với bố trí đất ở, đất 

sản xuất cho người lao động, người dân sinh sống tại chỗ, đồng bào dân tộc thiểu 

số, dân di cư tự do và các hộ nghèo không có đất hoặc thiếu đất giảm thiểu việc 

lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất đã được thực hiện từ năm 2003 theo 

chỉ đạo tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị và Nghị 

định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả 

đến nay đã thực hiện như sau: 

Tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao về địa phương 

từ trước đến nay là 1.084.653 ha (theo Nghị quyết số 28-NQ/TW là 621.565 ha, 

theo Nghị quyết số 30-NQ/TW là 463.088 ha), trong đó đã xử lý như sau: 

- Đã xây dựng phương án sử dụng đất là 158.045 ha, bằng 15% tổng diện 

tích bàn giao về địa phương (trong đó phương án giao cho hộ gia đình cá nhân là 

32.074 ha, giao cho tổ chức là 28.737 ha; chuyển toàn bộ công ty thành Ban quản 

lý rừng phòng hộ 97.234 ha); 

                                                 
4
 Trong hơn 10 năm (2004 - 2017) có hơn 200.000 người dân di cư tự do từ các địa phương đến tỉnh Đắk Nông, hiện 

nay còn khoảng 11.000 hộ với trên 50.000 nhân khẩu chưa có hộ khẩu (Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Hội 

nghị ngày 19/01/2018). 
5
 Tỉnh Gia Lai có trường hợp đối tượng được giao trên 100 ha. 
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- Phần diện tích chưa có phương án (tạm giữ lại chưa giao) là 927.376 ha, 

bằng 75% tổng bàn giao về địa phương. 

Như vậy, thông qua rà soát, sắp xếp lại đất của các công ty nông nghiệp, 

lâm nghiệp, đến nay việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân chủ yếu đang dừng lại 

ở giai đoạn xác định được những khu vực có thể tạo ra quỹ đất có quy mô diện 

tích lớn phục vụ mục tiêu giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương 

không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Đánh giá kết quả đã đạt được 

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai theo Nghị quyết số 30-

NQ/TW, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP các địa phương đã cơ bản hoàn thành 

việc rà soát đất đai gắn với rà soát, sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi công ty nông, 

lâm nghiệp và làm cơ sở để xử lý các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, vi phạm pháp 

luật trong quản lý, sử dụng đất; tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng 

nguồn lực đất đai hiện do các công ty nông, lâm nghiệp. Kết quả thực hiện đã làm 

rõ được một số nội dung sau: 

- Xác định cụ thể đối tượng sử dụng đất để làm rõ nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và nhiệm vụ sự nghiệp công ích; phân định rõ ràng giữa đối tượng được 

Nhà nước giao đất để quản lý như Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên; Ban 

quản lý rừng (đặc dụng, phòng hộ) với các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất 

là các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp. 

- Xác định nhu cầu và phạm vi sử dụng đất để phát huy nguồn lực và hiệu quả 

sử dụng đất trên cơ sở rà soát quỹ đất mà các nông trường, lâm trường đang quản lý, 

sử dụng sẽ giữ lại và bàn giao một phần hoặc toàn bộ (nếu giải thể) để các địa phương 

có kế hoạch cân đối quỹ đất giao cho các đối tượng thực sự có nhu cầu sử dụng (như 

hộ dân thiếu đất tại địa phương và tổ chức khác). 

- Đã hạn chế việc sử dụng quỹ đất của Nhà nước mà các nông trường, lâm 

trường đang quản lý để liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn; đất bị tranh chấp, 

lấn chiếm có xu hướng giảm. 

- Nguồn lực đất đai đã một phần phát huy được hiệu quả, đất đai được giao 

cho đúng đối tượng có nhu cầu thực sự, diện tích đất bàn giao về địa phương đã 

được lập phương án sử dụng, trong đó ưu tiên giao cho các hộ dân thiếu đất sản 

xuất, hộ thuộc diện giãn dân, tách hộ, cho doanh nghiệp thuê đất, góp phần vào 

việc định canh, định cư, phát triển kinh tế và ổn định tình hình chính trị - xã hội 

của địa phương. 

- Công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường đã dần 

đi vào nề nếp, tạo điều kiện cho các công ty đổi mới quản trị doanh nghiệp, phát 

triển sản xuất kinh doanh; Nhà nước đã thiết lập được hồ sơ kỹ thuật và pháp lý 

quản lý, sử dụng đất ban đầu; hiệu lực hiệu quả quản lý, sử dụng đất được đã từng 

bước được cải thiện hơn. 
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- Đã cơ bản hoàn thành bước đầu về rà soát, xác định nguồn gốc sử dụng 

đất, phân định ranh giới thực tế của các đối tượng đang sử dụng; xác định cụ thể 

phần diện tích các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng 

và phần diện tích phải bàn giao cho địa phương. Đã làm rõ được ranh giới sử dụng 

đất đối với phần đất các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại, đảm bảo phù hợp giữa 

ranh giới giữa thực địa với hồ sơ quản lý; đã bước đầu thiết lập được hệ thống hồ 

sơ quản lý đất đai theo đúng quy định hiện hành. 

- Đã rà soát, bóc tách trên hồ sơ đang quản lý được khối lượng lớn diện tích 

đất bên trong tổ chức; làm rõ được về vị trí, ranh giới, diện tích từng loại đất và từng 

trạng thái pháp quản lý, sử dụng đất (giao đất, cho thuê đất; sử dụng đúng mục đích, 

không đúng mục đích, không sử dụng; giao khoán, cho thuê, cho mượn, liên doanh 

liên kết, hợp tác đầu tư; bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp), đây là tiền đề quan 

trọng để làm cơ sở xử lý các tồn tại, vướng mắc, vi phạm pháp luật về đất đai. 

Cung cấp hồ sơ tin cậy, có chất lượng cho công tác xử lý các vi phạm về 

quản lý, sử dụng đất; phát hiện những tồn tại, bất cập, đề xuất các giải pháp, chính 

sách để xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất; xây dựng lộ 

trình giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai, thu hồi tài sản, đất đai và 

tài chính cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Từ đó đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho phát triển thị trường quyền sử dụng đất, cho người dân và doanh nghiệp 

huy động vốn tín dụng bằng thế chấp, tín chấp quyền sử dụng đất;  nguồn lực về 

đất đai đã được phát huy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Một số nông, lâm trường đã được sắp xếp, chuyển đổi để phân biệt rõ nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ công ích. Trên cơ sở đó đã tiến hành rà soát 

hiện trạng và 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. 

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp, phần lớn đã xây dựng phương án sản 

xuất kinh doanh, phương án sử dụng đất; xác định rõ diện tích đất đai cần giữ lại 

để chuyển sang hình thức thuê đất; chuyển giao một phần diện tích đất về cho địa 

phương quản lý, nhờ đó đã góp phần tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, 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 nông, lâm trường. Số liệu về diện tích đất 

của các công ty đã gắn với số liệu đo đạc thực tế, từ đó chấm dứt cơ bản tình trạng 

không rõ ràng về số liệu thống kê cơ bản; đã cơ bản hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; giao đất, cho thuê đất đồng bộ, thống nhất với 

ranh giới đất trên thực địa; xử lý được về cơ bản các phần khó khăn, vướng mắc 

do lịch sử để lại bên trong các tổ chức từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc để 

các công ty chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Trên cơ sở phần diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa 

phương, bước đầu đã xác định được khu vực tạo ra quỹ đất để phục vụ mục tiêu 

giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất 

sản xuất; giao đất hoặc cho thuê đất đối với người có nhu cầu chính đáng đang 

nhận giao khoán trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 
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2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Mặc dù công tác quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường trong thời 

gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực như nêu trên; tuy nhiên đánh giá về 

tổng quan thì việc quản lý sử dụng chưa hiệu quả; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm 

đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ 

việc phức tạp (đặc biệt là giữa các công ty nông, lâm nghiệp với người dân) nhưng 

chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội; việc giải 

quyết nhu cầu bố trí đất ở, đất canh tác cho người dân địa phương (chủ yếu là 

đồng bào DTTS, dân di cư tự do) chưa có giải pháp một cách căn cơ, thấu đáo. 

Một số tồn tại, hạn chế cụ thể như: 

2.1. Đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại 

(1) Hiệu quả sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường chưa 

cao; vẫn còn tình trạng sử dụng quỹ đất của Nhà nước giao, cho thuê để cho thuê, 

cho mượn, liên danh liên kết trái pháp luật; tình trạng lợi dụng ranh giới giữa các 

loại rừng không rõ ràng để khai thác rừng không đúng pháp luật còn diễn ra. Tình 

trạng sử dụng đất không đúng đối tượng, không đúng mục đích vẫn còn xảy ra, 

gây lãng phí nguồn tài nguyên. Việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức 

sử dụng đất còn chưa đúng, đủ theo diện tích, loại đất đang sử dụng; có nhiều 

công ty nông nghiệp, lâm nghiệp đã cổ phần hóa hoặc đã chuyển thành mô hình 

hai thành viên, ba thành viên nhưng vẫn chưa thực hiện chuyển từ giao đất không 

thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; vẫn sử dụng nhiều diện tích đất Nhà nước giao 

đất không thu tiền sử dụng đất hoặc chưa xác định hình thức giao đất, thuê đất. 

Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

- Mặc dù việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất của 

các nông, lâm trường quốc doanh được thực hiện từ những năm 2003, (theo Nghị 

quyết số 28-NQ/TW, Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-

CP), tuy nhiên các địa phương chưa tập trung cho công tác hoàn thiện hồ sơ kỹ 

thuật và pháp lý để quản lý loại đất này thống nhất với thực tế sử dụng. 

Phần lớn diện tích bên trong các nông trường, lâm trường và diện tích bàn 

giao về địa phương chưa thực hiện việc đo đạc, rà soát chi tiết; các địa phương 

chưa quan tâm đầu tư về kinh phí cho rà soát, đo đạc, thiết lập hồ sơ quản lý đất 

đai và chỉ đạo sát sao nên hầu hết các đơn vị chỉ rà soát trên cơ sở số liệu sẵn có 

trên sổ sách mà không thực hiện việc rà soát đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa; từ 

đó dẫn đến tình trạng hồ sơ đất đai không đầy đủ, không rõ ràng. Thực tế phần 

diện tích đất đai các nông trường, lâm trường giữ lại và bàn giao về địa phương 

qua báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp và qua báo cáo theo từng chuyên đề của 

các địa phương cho thấy số liệu chênh lệch nhau rất lớn càng chứng tỏ sự quản lý 

không tập trung, thiếu thống nhất, thiếu nguồn số liệu, thông tin tin cậy, ổn định; 

nhất là đối với việc theo dõi, tổng hợp, quản lý phần diện tích các nông, lâm trường 

bàn giao về địa phương khi rà soát theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị định số 

170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP; 
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- Chưa thực hiện xong việc xác định cụ thể ranh giới, mốc giới sử dụng đất 

trên thực địa, chưa xác định được vị trí, ranh giới đất (phạm vi sử dụng, loại đất...) 

thuộc nhiệm vụ công ích và sản xuất kinh doanh, đất được giao không thu tiền và đất 

phải chuyển sang thuê đất; nhiều tổ chức là đơn vị sự nghiệp, đơn vị công ích nhưng 

vẫn đang quản lý loại đất thuộc diện phải thuê đất (đất rừng sản xuất là rừng trồng 

và đất sản xuất nông nghiệp là chủ yếu); nhiều tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh 

tự chủ vẫn quản lý nhiều diện tích đất thuộc loại đất phục vụ công ích (đất rừng đặc 

dụng, đất rừng phòng hộ là chủ yếu); hay bên trong các tổ chức vẫn còn nhiều loại 

đất ở, đất của các hộ gia đình, cá nhân chưa xác định cụ thể… Các tồn tại trên đã 

tạo ra sự đan chéo, xen kẽ loang báo khó kiểm soát; từ đó các nông lâm trường, 

người sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường thuộc quy hoạch rừng có xu 

hướng ưu tiên sử dụng đất cho mục đích mang lợi lợi ích trực tiếp ngắn hạn hơn 

là mục tiêu quản lý đất theo quy hoạch sử dụng đất, cũng từ đó tạo tâm lý so bì 

trong dân cư ở địa phương, kích ứng hoạt động khai phá, lấn chiếm đất rừng cho 

các mục đích trồng cây lâu năm và cây nông nghiệp không phải là cây rừng; 

- Nguồn lực lao động trực tiếp trong danh sách của nhiều nông trường, lâm 

trường không đáp ứng với diện tích đất được giao để sử dụng có quy mô quá lớn, 

dẫn đến tình trạng các nông, lâm trường không kiểm soát được ranh giới, giao 

khoán đất sai mục đích, sai đối tượng, thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai, tài 

nguyên rừng khá phổ biến. Một số đơn vị được giao đất do không quản lý tốt hoặc 

buông lỏng nên đã để bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép mà không được ngăn 

chặn, giải quyết kịp thời gây nên tình trạng rất phức tạp, chưa giải quyết được6; 

- Thiếu kinh phí để triển khai đồng bộ và toàn diện công tác rà soát, đo đạc, lập 

bản đồ, cắm mốc xác định ranh giới, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và giao đất, cho 

thuê đất; trong khi để thực hiện các công việc này cần nguồn kinh phí rất lớn; 

- Các địa phương, chưa quan tâm, vào cuộc thực sự, chưa tập trung nguồn 

lực cho công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường; cấp huyện - 

xã tại nhiều nơi còn cho rằng trách nhiệm quản lý đất này thuộc các ban ngành ở 

tỉnh và thuộc về nông, lâm trường, phó mặc cho nông, lâm trường tự giải quyết 

lấn chiếm, tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai; từ đó tính hiệu lực cao và tính 

kịp thời của công tác phát hiện, xử lý các vấn đề về đất đai có nguồn gốc từ nông, 

lâm trường chưa đạt được. 

(2) Bên trong phần diện tích đất các công ty dự kiến giữ lại vẫn còn 444,3 

ha các hộ dân đang làm nhà ở (đất ở, đất kinh tế hộ gia đình), tại 23 công ty và 

chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố7; 151.670 ha tại 115 công ty và chi nhánh tại 27 

tỉnh đang giao khoán cho hộ dân theo Nghị định 01/CP (1995), Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP và giao khoán khác; 25.503 ha tại 27 công ty và chi nhánh đang 

                                                 

6 Bình quân diện tích đất/người của một số Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp điển hình như: Công ty Nam 

Hòa là 840 ha/người; Công ty Đắk Tô là 1.123 ha/người; Công ty Đắk Hà là 5.687 ha/người; Công ty Kon Plông 

là 1.358 ha/người; Công ty Kông Chro là 992 ha/người; Công ty Chư Phả là 689 ha/người; Công ty Tam Hiệp là 

713 ha/người; Công ty Đạ Tẻh là 653 ha/người... 
7 Có 20 công ty và chi nhánh còn đất ở, đất kinh tế hộ gia đình bên trong phần giữ lại. 
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có đất liên doanh liên kết, cho thuê mượn; 56.670 ha tại 80 công ty và chi nhánh, 

tại 21 tỉnh đang có tranh chấp, lấn chiếm về đất đai với các hộ sử dụng đất xung 

quanh. Sắp tới các công ty nông, lâm nghiệp và các địa phương cần tiếp tục rà 

soát phương án sử dụng đất và xây dựng phương án xử lý dứt điểm để tránh tiếp 

tục phát sinh phức tạp tại các công ty này. 

Ngoài ra, phần lớn diện tích đất các hộ dân đang làm nhà ở (1.564 ha); đang 

giao khoán cho hộ dân (105.847 ha); đang liên doanh liên kết, cho thuê mượn 

(27.801 ha); đang có tranh chấp, lấn chiếm (133.800 ha) các công ty đã lên phương 

án bàn giao về địa phương để các địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

- Công tác giao đất trước đây đã không bóc tách các hộ gia đình sinh sống trước 

khi thành lập các nông, lâm trường; việc thực hiện một cách đơn giản, chủ yếu trên 

giấy tờ sổ sách, không phù hợp trên thực địa, dẫn đến nhiều khu vực có bao gồm nhà 

ở trước đây bị khoanh vào đất nông trường, lâm trường quốc doanh hoặc địa phương 

đã thực hiện việc giao khoán đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp gắn với nhà ở theo 

phương án giao khoán trước đây, nay không phù hợp với quy hoạch bố trí đất ở; 

- Tình trạng di dân tự do trong một thời gian dài không được kiểm soát và 

công tác quản lý đất đai của các nông, lâm trường bị buông lỏng, dẫn đến các hộ 

gia đình di cư đã chiếm đất của các nông, lâm trường để làm nhà ở và sản xuất; 

- Các nông, lâm trường tự ý giao đất cho cán bộ, nhân viên để làm nhà ở và 

sản xuất diễn ra trong thời gian dài, nhiều nơi đã hình thành những khu dân cư tập 

trung ngay trong ranh giới của nông, lâm trường. 

(3) Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, vi phạm hợp đồng giao khoán đất có 

nguồn gốc nông, lâm trường diễn ra phức tạp, khó kiểm soát; việc giải quyết các 

trường hợp tự ý xây dựng công trình, nhà ở, cư trú trái pháp luật trong phạm vi đất, 

rừng do các nông, lâm trường quản lý còn  lúng túng, chưa có biện pháp hiệu quả.  

Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

- Việc các nông, lâm trường quản lý và sử dụng đất với diện tích lớn, có 

nhiều vị trí thuận lợi nhưng không hiệu quả, trong khi người dân tại chỗ lại thiếu 

đất sản xuất, phải nhận khoán lại đất của nông, lâm trường (nhiều trường hợp phải 

nhận thuê, khoán lại chính diện tích thuộc địa bàn cư trú, canh tác trước đây trước 

đây) và nhận khoán lại từ người nhận khoán của nông, lâm trường, trong khi nhiều 

hộ dân khác lấn, chiếm đất hoặc được nhà nước giao đất không phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính gì, điều đó đã gây ra sự so sánh giữa người dân và các công ty 

nông, lâm nghiệp; cộng thêm tình trạng người dân di cư tự do (chủ yếu đến khu 

vực đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường). Trong khi đó, việc hỗ trợ đất ở, đất 

sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo và dân di cư tự do vẫn còn khó khăn, tiến 

độ chậm; 

- Ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của một bộ phận người dân, 

người nhận khoán còn hạn chế. Việc tự ý chuyển đổi cây trồng không theo quy 

hoạch, làm nhà trái phép trên vườn cây giao khoán còn diễn ra; 

- Thiếu kinh phí và nhân lực thực thi, thiếu quyết liệt trong giải quyết các 

vấn đề đang tồn tại của các cấp chính quyền. 
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2.2. Đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

(1) Chưa quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng 

phần diện tích nông trường, lâm trường bàn giao về cho địa phương. Nguyên nhân 

của tình trạng này là do:  

- Phần lớn diện tích đất bàn giao về địa phương là đất trước đây nông 

trường, lâm trường đã giao khoán, cho thuê, cho mượn; liên doanh, liên kết, hợp 

tác đầu tư; bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp... (không phải là đất sạch) nên rất 

khó khăn khi xác định đối tượng, diện tích để giao, cho thuê; nhiều trường hợp đã 

thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phi chính thức. Từ đó, việc thu hồi đất 

của đối tượng này để phân bổ lại cho các đối tượng sử dụng đất tại chỗ rất khó 

khăn, phức tạp, còn bộc lộ lúng túng, không có phương án chung... 

- Diện tích đất mà nông trường, lâm trường bàn giao về địa phương thường 

là sông suối, núi đá hoặc đất đai ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó quản lý; một số nơi 

khi bàn giao diện tích đất đã có tài sản trên đất thì chính quyền địa phương (huyện, 

xã) và người dân không có kinh phí để thanh toán bồi thường lại giá trị tài sản 

trên đất cho người sử dụng trước hoặc doanh nghiệp đã đầu tư; 

- Một số diện tích là rừng phòng hộ nằm đan xen hoặc trên đỉnh núi là rừng 

phòng hộ, chân núi lại là rừng sản xuất, đất sản xuất nông nghiệp nên không bóc 

tách chi tiết được trên thực địa để bàn giao lại cho địa phương, tạo sự không rõ 

ràng về trách nhiệm quản lý giữa địa phương và nông, lâm trường; 

- Các địa phương địa phương đều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí cho 

công tác rà soát, đo đạc chi tiết để xây dựng phương án giao đất, giao rừng cho các đối 

tượng (trong đó có nguyên nhân không được hỗ trợ kinh phí để bảo vệ diện tích rừng) 

nên đất bị bỏ hoang hoá, rừng bị chặt phá, người dân lấn chiếm, xâm canh; 

- Do việc giải quyết đối với diện tích đất này khó khăn, phức tạp, nên một 

số địa phương, nhất là cấp huyện, xã còn đùn đẩy, không thực sự đeo bám, sát sao 

để giải quyết; 

- Sự phối hợp giữa các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là các công ty cà phê 

với chính quyền địa phương còn chưa tốt, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai 

nhưng không giải quyết ngay và triệt để. 

(2) Nhiều nơi chưa lập phương án sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất 

Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

- Phần lớn diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

nằm rải rác, không tập trung, nằm trên những khu vực có địa hình phức tạp...; chất 

lượng đất xấu khó bố trí sản xuất; 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, xác định mốc giới, xác định loại 

đất đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

để xây dựng phương án sử dụng đất chưa được bố trí kịp thời.  

(3) Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về đất 

đai đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được thực hiện 
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thường xuyên, triệt để; đặc biệt là vai trò chủ động của Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất 

chưa phát huy tốt; tình trạng đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng sử dụng 

không đúng mục đích hoặc chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả 

còn xảy ra ở  nhiều nơi nhưng chưa giải quyết kịp thời. 

(4) Cơ cấu tổ chức, biên chế để thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về 

đất đai quá bất cập và không phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Nguyên nhân của tình trạng này là do: Quy mô diện tích tự nhiên đơn vị hành 

chính xã, huyện ở một số khu vực này là quá lớn, nhiều xã, huyện bằng một tỉnh 

của Đồng bằng Bắc bộ nhưng chỉ có 01 cán bộ địa chính xã và 01 đến 02 cán bộ 

trong Phòng Tài nguyên và Môi trường ở cấp huyện làm công tác quản lý đất đai. 

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận diện một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm giải quyết trong 

thời gian tới 

- Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai; cho thuê, cho mượn đất, tự ý 

chuyển mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật; vi phạm hợp đồng nhận khoán 

đất và vườn cây. Nếu để tình trạng này tiếp diễn kéo dài nữa sẽ có thể gây ra xung 

đột lợi ích gay gắt giữa người dân với các nông, lâm trường, tạo ra các điểm nóng. 

- Trật tự xã hội chưa bền vững, chưa ổn định được đời sống nhân dân các xã 

biên giới; tình trạng du canh, du cư, di dân tự do vào khu vực đất thuộc các nông, 

lâm trường vẫn còn tiếp diễn; cơ sở pháp lý và kỹ thuật giải quyết các vướng mắc 

phát sinh tại vùng DTTS, dân di cư tự do là đồng bào DTTS nghèo thiếu đất chưa 

phù hợp với tập quán, thiếu thuyết phục. Điều đó đòi hỏi các cấp các ngành phải có 

cơ chế, chính sách đột phá để tập trung ổn định được khu vực tập trung đồng bào 

DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, do không có hoặc thiếu đất 

ở, đất sản xuất, dẫn đến du canh, du cư, di cư tự do gây mất ổn định xã hội. 

- Chưa xác định được cụ thể ranh giới trên thực địa với nhiều khu vực rừng 

và đất rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt; quỹ đất có nguồn gốc nông, lâm trường, 

nhất là phần diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương vẫn khó và 

chậm đưa vào quản lý tổng thể; kinh phí bố trí cho công tác rà soát, đo đạc, lập 

bản đồ, cắm mốc xác định ranh giới đất, xác lập giá trị quyền sử dụng đất, rừng 

và cấp Giấy chứng nhận vẫn rất khó khăn, khó cân đối đảm bảo được theo yêu 

cầu thực tế. Trong khi để thực hiện được các công việc này lại tốn nhiều thời gian, 

nhân lực, nguồn lực do vướng mắc lịch sử để lại. 

- Tình hình thế giới và khu vực có những thay đổi nhanh, khó lường có ảnh 

hưởng đến nước ta; nhiều nước đã có chủ trương đầu tư và quy hoạch phát triển 

ở khu vực biên giới, trong đó đề cập đến việc quản lý, khai thác tài nguyên đất đai 

khu vực biên giới giáp với Việt Nam, đòi hỏi nhà nước cần có giải pháp phát triển 

kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh và chủ động trong việc đảm bảo an ninh, trật 

tự xã hội. 
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2. Kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Với phương châm phải có những quyết sách đột phá trong công tác quản lý 

và sử dụng đất đai, trong đó tập trung ổn định người sử dụng đất tại chỗ, bảo vệ 

đất đai và tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, 

trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ và các Bộ, 

ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp sau đây: 

- Tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; 

chính sách đất đai cho đồng bào DTTS và dân di cư tự do là các hộ DTTS, các hộ 

nghèo;... để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Xây dựng kế hoạch 

chi tiết, ưu tiên nguồn lực đất đai, kinh phí và con người để thực hiện chính sách 

đất sản xuất cho đồng bào DTTS thiếu đất và dân di cư tự do là các hộ DTTS, các 

hộ nghèo để giảm thiểu việc lấn chiếm đất đai. Xem xét, cập nhật nội dung, 

phương án quy hoạch quỹ đất bố trí cho đồng bào DTTS vào kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cấp huyện để có cơ sở triển khai thực hiện; 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản triển khai, hướng dẫn chỉ đạo các địa 

phương, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị 

quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, lấn chiếm, 

tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. 

- Xác định cụ thể cơ chế tài chính để mang lại nguồn thu tương xứng cho 

ngân sách đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại 

- Các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, cơ chế xây dựng, phát 

triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản lý các công ty 

nông, lâm nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương. 

Hoàn thiện và thực hiện ngay phương án quản lý, sử dụng quỹ đất các nông, 

lâm trường bàn giao về địa phương để giao cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất ở địa phương quản lý, sử dụng; 

- Tiếp tục lập tổ công tác liên ngành xuống từng địa phương để khảo sát 

đánh giá về công tác quản lý đất đai và công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm 

trường; tập trung thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, trách nhiệm trong quản 

lý sử dụng đất nông, lâm trường; 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Tăng cường quản lý đố́ ́́i với đất 

đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông 

nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng” (Đề án nông, lâm trường) theo yêu cầu tại Nghị quyết số 

112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến phần đất các 

nông, lâm trường bàn giao về địa phương; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi sát sao, hướng dẫn các 

địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
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hiện; tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó 

quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm 

trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương; 

- Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, doanh nghiệp 

trong công tác quản lý đất đai, thực hiện rà soát, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ 

địa chính, lập phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

đối với các ban quản lý rừng, các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện thực 

hiện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP; 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất nông, lâm nghiệp; chủ động quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư 

tập trung, quy định định mức diện tích đất ở vùng nông thôn; có kế hoạch khắc 

phục tình trạng di cư tự phát, dân cư trú phân tán trên diện rộng trong diện tích 

đất do các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng quản lý, sử dụng. Thực 

hiện ngay việc bàn giao mốc giới, ranh giới và cho thuê đất đối với phần diện tích 

mà nông, lâm trường giữ lại để quản lý, sử dụng để không xảy ra tình trạng tái lấn 

chiếm, tranh chấp; 

- Chủ động đề xuất các giải pháp, phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng đất nông, lâm nghiệp của các công 

ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Phê duyệt phương án sử dụng đất đai đối 

với từng nông, lâm trường tại địa phương; 

- Đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung 

ương cho các địa phương bảo đảm việc đo đạc, cắm mốc giới đất đai, vẽ bản đồ, 

lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 

các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng, do địa bàn này nằm hầu hết 

ở các tỉnh có khó khăn về ngân sách, hàng năm ngân sách Trung ương phải hỗ 

trợ, hơn nữa đối tượng thụ hưởng đa số là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng có vị trí chiến lượng về quốc phòng, an ninh. 

Trên đây là Báo cáo về quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm 

nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


