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THÔNG BÁO 

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

tại buổi làm việc với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để triển khai  

thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ 
 

 

Ngày 25/12/2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã tổ chức làm việc với với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để triển 

khai thực hiện 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, trong đó có 

đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT- TTg 

ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Lâm nghiệp 

Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh 

đạo UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng và lãnh đạo các Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc và Công ty cổ phần 

Giống Lâm nghiệp Vùng Đông Bắc. 

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo, ý 

kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các 

cấp, các ngành phối hợp với các Công ty thành viên của Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là các Công ty thành viên) thực hiện rà soát, 

cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa chính, lập phương án 

quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường để làm cơ sở giải quyết 

dứt điểm các tranh chấp, lấn chiếm giữa người dân với các Công ty thành viên; 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất để các Công ty thành viên yên tâm quản lý, sử dụng đất, tập 

trung thực hiện phương án kinh doanh góp phần nâng cao hoạt động sản xuất và 

ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong năm 2020, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết xác định việc lập, phê duyệt phương 

án sử dụng đất các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương để 

quản lý, sử dụng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện năm 2020. 

Mặt khác, sau khi nhận được Kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 

của Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

1215/UBND-KT ngày 01/10/2020 chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện. Đến 
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nay, các nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện nghiêm túc và đã cơ bản hành thành 

việc cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa chính; đã ban 

hành Quyết định cho các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình 

Lập, Đông Bắc thuê đất, cấp Giấy CN.QSD đất đối với phần diện tích giữ lại để 

sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Công ty cổ phần 

Giống Lâm nghiệp Vùng Đông Bắc đã được đo đạc bản đồ địa chính, cắm mốc 

ranh giới sử dụng đất, tổ chức thẩm định và yêu cầu hoàn thiện phương án sử 

dụng đất để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê 

duyệt phương án sử dụng đất của 30/35 xã có đất do các Công ty thành viên của 

Tổng công ty Lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương để quản lý, sử dụng tại 

địa bàn các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và Hữu Lũng; đã thực hiện điều chỉnh 

diện tích đất Nhà nghỉ Lâm Đình của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình 

Lập ra khỏi phương án sử dụng đất bàn giao về cho địa phương theo đúng kết 

luận Thanh tra. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung Kết luận Thanh tra đang được các cơ 

quan chức năng rà soát, xác minh làm cơ sở giải quyết như: việc xử lý đất chồng 

lấn, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích đất của các 

Công ty thành viên tại huyện Lộc Bình, Đình Lập; việc giải quyết các trường 

hợp tranh chấp đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; việc xử lý tài sản còn lại 

của các Công ty thành viên trên diện tích đất bàn giao về địa phương. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Việc đo đạc đối với diện tích 534,98 ha đất lâm nghiệp tại thôn Nà U, 

thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình có nguồn gốc của Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Lộc Bình: hiện nay, tình trạng tranh chấp đất đai giữa người 

dân và Công ty tại 02 thôn nêu trên đang rất gay gắt, việc triển khai đo đạc 

tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, do vậy 

đề nghị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam chỉ đạo Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Lộc Bình phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lộc Bình tăng 

cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; từng bước xác minh, giải 

quyết khiếu nại của người dân tại 02 thôn nêu trên; đồng thời thực hiện rà 

soát cụ thể, đề xuất phương án xử lý tài sản còn lại trên đất , xem xét bàn giao 

đất quỹ đất nêu trên cho địa phương quản lý, lập phương án sử dụng đất theo 

quy định. 

2. Việc xử lý tài sản còn lại của các Công ty thành viên trên diện tích 

đất đã bàn giao về địa phương quản lý, lập phương án sử dụng đất: yêu cầu 

các Công ty thành viên, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, rà 

soát kỹ lưỡng, chi tiết, cụ thể các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc do 

các Công ty thành viên bàn giao về địa phương còn có tài sản trên đất để có 

phương án xử lý thu hồi tài sản, thanh lý các hợp đồng giao khoán đối với 

người nhận khoán trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên ký kết 

hợp đồng nhận khoán, ổn định an ninh trật tự và phù hợp với tình hình thực 
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tế, làm cơ sở để UBND các huyện, thành phố xem xét, thực hiện việc giao 

đất, cho thuê đất và cấp Giấy CNQSD đất theo phương án sử dụng đất đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Việc giải quyết các diện tích đất bị lấn, chiếm và chồng lấn: 

- Đề nghị Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam chỉ đạo các Công ty 

thành viên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện rà soát cụ thể, chi 

tiết các diện tích đất bi ̣ lấn, bị chiếm, chồng lấn chưa đươc̣ giải quyết dứt 

điểm để đánh giá tính khả thi trong việc thu hồi đất lấn, chiếm, chồng lấn để 

giữ lại sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó tập trung giải quyết dứt điểm đối 

với phần diện tích đất được người dân đồng thuận trả lại diện tích đất lấn, 

chiếm, chồng lấn; đối với diện tích chưa có sự đồng thuận cao cần tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật về chấp hành hợp đồng 

giao khoán, phương án sản xuất kinh doanh và pháp luật có liên quan để giải 

quyết bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

Đồng thời rà soát, đánh giá laị tình hình quản lý, hiêụ quả sử dụng 

phần diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê để quản lý chặt chẽ, sử duṇg 

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 . Đối với phần 

diện tích đất chưa đủ khả năng quản lý, không phù hợp với phương án sản 

xuất kinh doanh thì chủ đôṇg đề xuất điều chỉnh Phương án sử duṇg đất, báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan 

có trách nhiệm phối hợp với các Công ty thành viên trong việc giải quyết các 

trường hợp tranh chấp, lấn, chiếm đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường 

bàn giao về địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 

4. Về phương án xử lý 500 m2 đất tại khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình: diện tích 500 m2 đất nêu trên thuộc quỹ đất Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý sau cổ 

phần hóa. Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh 

phương án giải quyết theo quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng tháng 01/2021. 

5. Về kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc đối 

với diện tích 722,97 ha đất tại các xã: Thiện Kỵ, Tân Thành, Minh Sơn, Sơn 

Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất:: giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ 

để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Đông Bắc theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Về đề xuất của UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình về việc sử dụng 

quỹ đất của các Công ty thành viên để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - 
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xã hội trên địa bàn: yêu cầu UBND các huyện thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai trên cơ sở đó báo cáo 

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
 

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

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam: 

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

Đình Lập, Đông Bắc; 

- Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp Vùng Đông Bắc; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (NNT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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