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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý 

sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với 

các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 01/6/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá 

nhân với các Công ty Lâm nghiệp đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai của các Công ty lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và 

Tổ chuyên viên giúp việc theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp 

việc Ban Chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với 

các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 

1546), Lãnh đạo các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Đông Bắc, Lộc Bình, 

Đình Lập; Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung cuộc họp, 

ý kiến của thành phần tham dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1546 kết luận như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban 

Chỉ đạo 1546 đã tích cực tập trung triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 

68/KH-BCĐ1546 ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra tình hình quản lý 

sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả 

nhất định: Tổ chức 11 kiểm tra trực tiếp tình hình quản lý, sử dụng đất; tập trung 

đôn đốc chỉ đạo hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính đối 

với phần đất các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương; cơ bản xây dựng 

hoàn thành và triển khai phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp bàn giao 

về địa phương; thực hiện công bố, công khai rộng rãi phương án sử dụng đất; tổ 

chức đăng ký đất đai thực hiện giao đất, thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất cho hộ 

gia đình cá nhân theo phương án được duyệt; thực hiện giao đất tại thực địa; quản 

lý tốt phần đất giữ lại sử dụng mục đích công cộng, phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương; giải quyết cơ bản các nội dung tồn tại chỉ ra trong Kết luận số 

1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp 

luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đã 

cơ bản hoàn thành việc rà soát tình trạng tranh chấp, lấn chiếm; bước đầu lập hồ 

sơ để xử lý các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm; tăng cường tuyên truyền, vận 

động người dân ký lại Hợp đồng giao khoán nên phần diện tích đất đưa vào sản 

xuất của các Công ty lâm nghiệp tăng; diện tích tranh chấp, lấn chiếm đất đai đã 
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có chiều hướng giảm so với trước. UBND huyện, UBND xã, các lực lượng chức 

năng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình trên địa 

bàn quản lý; kịp thời rà soát, giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai 

giữa hộ gia đình, cá nhân với công ty lâm nghiệp; không để phát sinh các vụ 

việc khiếu kiện tập trung đông người mới; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn 

cơ bản ổn định. 

Tuy nhiên, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa người dân với 

các công ty lâm nghiệp còn diễn ra phức tạp với nhiều nguyên nhân, diện tích 

tranh chấp lớn khó xác định vị trí cụ thể (nằm xen, kẹp, rải rác trong tổng 

diện tích công ty thuê). Để giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm 

đất đai. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 1546 tiếp tục thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Đối với các Công ty lâm nghiệp 

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo địa bàn từng xã và giao trách 

nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong việc rà soát, giải quyết tình trạng tranh 

chấp, lấn chiếm đất đai. Kế hoạch phải thống nhất với UBND huyện, UBND cấp 

xã. Lập hồ sơ tranh chấp, lấn chiếm đất đai báo cáo chính quyền địa phương để 

giải quyết theo đúng trình tự quy định trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn 

của địa phương. 

- Báo cáo Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam theo hướng khấu trừ tài sản 

còn lại trên đất bàn giao về địa phương theo hướng ưu tiên nhất cho các hộ gia 

đình, cá nhân đang có tài sản trên đất liên quan đến các hợp đồng giao khoán của 

Công ty để giải quyết dứt điểm làm cơ sở để  thực hiện phương án sử dụng đất. 

- Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các công ty lâm 

nghiệp theo Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp 

xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp. Đánh giá lại tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng diện tích đất đã được 

Nhà nước cho thuê để quản lý chặt chẽ, sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, vị 

trí, không để phát sinh mới các trường hợp lấn, chiếm; kịp thời phát hiện, báo cáo 

và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất theo 

quy định của pháp luật. Cương quyết xử lý đối với các trường hợp thực hiện 

không đúng hợp đồng nhận khoán, người sử dụng đất không phải là người nhận 

khoán. Việc rà soát và giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai phải bám 

sát theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 

Chính phủ.    

Đối với phần diện tích đất chưa đủ khả năng quản lý, không phù hợp với 

phương án sản xuất kinh doanh thì chủ động đề xuất điều chỉnh Phương án sử 

dụng đất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình báo cáo Tổng công ty lâm 

nghiệp Việt Nam có ý kiến cụ thể đối với việc giải quyết phần diện tích khoảng 
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535ha hiện tranh chấp với người dân tại thôn Nà U, Kéo Cọ, xã Lợi Bác, huyện 

Lộc Bình và phần diện tích khoảng 90ha người dân cấp trùng lấn sổ đỏ, sổ xanh 

tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình theo hướng nghiên cứu xử lý tài sản, hợp 

đồng giao khoán liên quan để bàn giao về địa phương lập phương án sử dụng đất 

theo quy định. 

- Yêu cầu các Công ty lâm nghiệp hoàn thành việc giải quyết tình trạng 

tranh chấp, lấn chiếm đất đai đối với diện tích được thuê đất trong năm 2022. 

2. Đối với UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Cao Lộc, 

Tràng Định và thành phố Lạng Sơn   

- Phối hợp với các công ty lâm nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, 

đối thoại với người dân, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; trong đó tập trung tuyên 

truyền trực tiếp tại cơ sở không chỉ riêng các điểm tranh chấp đang nổi cộm mà 

phải tổ chức tuyên truyền trên diện rộng tại các địa bàn người dân có đất liên 

quan đến đất các công ty nông, lâm nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất. 

- Công khai danh sách hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất, thuê đất 

theo Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn người 

dân hoàn thiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy CN.QSD đất, bàn giao đất tại 

thực địa để người dân yên tâm sản xuất; giảm tình hình tranh chấp đất đai với 

các công ty lâm nghiệp. 

Tập trung chỉ đạo triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo hoàn thành 

trong năm 2022. Trong đó chú ý quản lý chặt chẽ quỹ đất công cộng, phát triển 

kinh tế - xã hội theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, 

chuyển nhượng trái phép đối với đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường bàn 

giao về địa phương. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thống nhất Kế hoạch giải quyết 

tranh chấp, lấn chiếm đất đai với công ty lâm nghiệp để làm căn cứ tổ chức triển 

khai thực hiện cụ thể trên địa bàn từng xã. 

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc UBND huyện, nhất là UBND cấp xã xử lý dứt 

điểm ngay tại cơ sở các trường hợp cố tình lấn, chiếm đất các công ty lâm 

nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê; không để phát sinh các điểm nóng, lan 

rộng, vượt cấp, khiếu kiện đông người; kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp 

giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định. 

- Thực hiện giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc trách nhiệm của 

UBND huyện trong Kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng 

Công ty Lâm nghiệp Việt Nam. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  
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- Chỉ đạo tập trung rà soát, xác định rõ ranh giới đất theo dự án lập hồ sơ 

ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp 

Giấy CN.QSD đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo phương án đã được phê duyệt; phối hợp giám sát việc thực hiện nghĩa vụ 

tài chính về đất đai của các công ty đối với Nhà nước.  

- Đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định phương án sử dụng đất bàn giao về địa 

phương của các công ty lâm nghiệp chưa hoàn thành và phương án sử dụng đất 

giữ lại để quản lý, sử dụng của Công ty cổ phần Chè Thái Bình, Công ty cổ phần 

Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. 

- Tiếp tục chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 1546 thực hiện 

hoàn thành Dự án đo đạc đất nông, lâm trường giai đoạn 2; đồng thời đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

nông, lâm trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với UBND cấp huyện giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các công 

ty lâm nghiệp tập trung nguồn lực khẩn trương thực hiện hoàn thành giải quyết 

tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai trong năm 2022. Sau năm 2022, nếu còn 

tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ 

chức kiểm tra, thanh tra để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật về đất 

đai.   

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Tiếp tục tham mưu đôn đốc các Công ty lâm nghiệp xử lý giải quyết tình 

trạng tranh chấp tài sản trên đất đối với phần đất công ty được thuê và phần đất 

bàn giao về địa phương. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra để 

kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương 

án quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán bảo vệ rừng của các Công ty lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các 

Công ty lâm nghiệp và các biện pháp khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất 

không hiệu quả; báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh phương án điều chỉnh 

diện tích cho các Công ty lâm nghiệp thuê, thu hồi đối với diện tích đất sử dụng 

không hiệu quả, không đủ năng lực quản lý để chuyển về địa phương lập 

phương án sử dụng đất theo quy định. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 8/2022. 

5. Các lực lượng chức năng (Kiểm lâm, Công an tỉnh): Chỉ đạo các 

phòng chức năng, Hạt kiểm lâm, Công an các huyện, thành phố tăng cường 

kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm 

đất, chặt phá rừng của các công ty lâm nghiệp trái phép. 

6. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo 1546  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1546 tiếp tục phối hợp tham mưu đề xuất các nhiệm vụ để giải quyết cơ bản tình 
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trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với các Công ty 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

7. Về vướng mắc trong việc giao đất, thuê đất đối với diện tích đất các 

Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương theo quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện 

rà soát Phương án sử dụng đất Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét Quyết định điều chỉnh diện tích thuê đất 

trong Phương án sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện thành viên BCĐ 1546; 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, 

Đình Lập, Đông Bắc; 

- Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc; 

- Công ty Cổ phần Chè Thái Bình-Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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