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Số:         /BC-UBND            Krông Nô, ngày      tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO 

Việc rà soát, xử lý diện tích Giao khoán 135, diện tích liên doanh liên kết  

và xử lý diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các Công ty Lâm nghiệp  

Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng  

là tổ chức khác (trừ doanh nghiệp tư nhân) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 97/BC-SNN ngày 07/3/2022 tình hình rà 

soát, xử lý các hợp đồng giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, dự án liên 

doanh liên kết tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, UBND cấp huyện với 

các tổ chức, hộ giai đình cá nhân trên địa bàn tỉnh và Báo cáo số 398/BC-SNN 

ngày 29/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về giải quyết các vấn đề tồn tại 

chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công 

ty nông, lâm nghiệp giao địa phương quản lý. UBND huyện Krông Nô báo cáo 

như sau: 

1. Đối với việc rà soát, xử lý diện tích Giao khoán 135, diện tích liên 

doanh liên kết 

Tại Báo cáo số 97/BC-SNN ngày 07/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

nêu: Thực hiện chính sách giao khoán rừng, đất lâm nghiệp của Chính phủ, trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông có 07 đơn vị thực hiện: Giao khoán theo Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 (gọi tắt Nghị định số 135/2005/NĐ-CP) gồm 

06 Công ty TNHH MTV LN: Đăk N’Tao, Nam Nung, Gia Nghĩa, Quảng Tín, 

Thuận Tân, Trường Xuân; giao khoán theo Nghị định số 01-CP Công ty TNHH 

MTV LNN Đức Lập cho các hộ giá đình, cá nhân, với tổng diện tích khoán 

7.335,51 ha/881 hợp đồng; không có Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức thực 

hiện giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP. Đối với các dự án liên doanh 

liên kết: (i) Hợp đồng với các hộ gia đình, cá nhân: Từ năm 2006 - 2012, Công ty 

TNHH MTV LN Quảng Đức đã ký 61 hợp đồng/56 hộ gia đình, cá nhân để trồng, 

chăm sóc 541,1 ha rừng trồng; bản chất nội dung hợp đồng là khoán công đoạn, 

không phải hợp đồng liên doanh liên kết. (ii) Hợp đồng đối với tổ chức: Từ năm 

2008 - 2014, Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức đã ký 02 Hợp đồng liên kết 

trồng rừng, trồng cao su với 02 doanh nghiệp, cụ thể: Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Mai với tổng diện tích 420,0 ha. Công ty cổ phần Đại La Thiên Phát với 

diện tích 650,3 ha; Hợp đồng liên kết giữa Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức 

với Công ty cổ phần Đại La Thiên Phát không triển khai thực hiện do Công ty cổ 

phần Đại La Thiên Phát không đủ năng lực thực hiện hợp đồng. Tại Báo cáo số 

398/BC-SNN ngày 29/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT nêu: UBND huyện 
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Krông Nô chưa có báo cáo việc rà soát, xử lý diện tích Giao khoán 135 (328,2 

ha/55 HĐ) và diện tích LDLK (1.521,4 ha/63 Hợp đồng, LDLK với 56 hộ gia 

đình và 02 tổ chức), nguồn gốc thu hồi của Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức.  

Trong quá trình thực hiện nhận bàn giao diện đất theo Quyết định số 

2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thu hồi đất 

của Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức giao UBND huyện Krông Nô quản lý, 

UBND huyện Krông Nô không có tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến diện tích 

giao khoán 135 và diện tích liên doanh liên kết giữa Công ty TNHH MTV LN 

Quảng Đức với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nên không có cơ sở để rà soát, xử 

lý theo Quy định tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết 

định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông.   

2. Xử lý diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các Công ty Lâm 

nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng là tổ 

chức khác (trừ doanh nghiệp tư nhân) 

Theo quy định tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết 

định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông thì các đơn vị 

chủ rừng phải thực hiện rà soát, tổng hợp đối tượng, diện tích, hiện trạng đất lấn, 

chiếm; căn cứ kết quả kiểm tra để xử lý theo quy định; UBND huyện xử lý trường 

hợp không chấp hành. Trong thời gian qua, UBND huyện Krông Nô chỉ nhận được 

02 báo cáo của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Báo cáo số 238/BC-KBT ngày 

20/8/2019 và Báo cáo số 63/BC-KBT ngày 18/3/2020), 02 báo cáo nêu trên đang 

thực hiện công tác rà soát, tổng hợp đối tượng; chưa có đề xuất chính quyền địa 

phương xử lý theo quy định. Các đơn vị khác chưa có báo cáo về kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ của Công ty Lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc 

dụng và chủ rừng là tổ chức khác (trừ doanh nghiệp tư nhân) theo quy định tại 

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 500/QĐ-

UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông nên không có cơ sở báo cáo và 

xử lý theo quy định như Báo cáo số 398/BC-SNN ngày 29/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã nêu. 

3. Kiến nghị 

3.1. Đối với việc rà soát, xử lý diện tích Giao khoán 135, diện tích liên 

doanh liên kết  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Quảng Đức rà soát lại diện tích Giao khoán 135, diện tích liên doanh 

liên kết; giải quyết các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Hội đồng giải thể 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Đức, các Sở, ngành liên quan và cung 

cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Giao khoán 135 liên doanh 

liên kết của Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức với hộ gia đình, cá nhân và tổ 

chức thuộc trách nhiệm của UBND huyện theo quy định tại Quyết định số 

2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 

11/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông để UBND huyện Krông Nô tổ chức thực 

hiện. 
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3.2. Đối với việc xử lý diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các Công ty 

Lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng là 

tổ chức khác (trừ doanh nghiệp tư nhân) 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Công ty Lâm nghiệp Nhà 

nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng là tổ chức khác (trừ 

doanh nghiệp tư nhân) xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-

UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Nông tại đơn vị; báo cáo tiến độ thực hiện, các kiến nghị với 

chính quyền địa phương và cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xử lý vi phạm tại 

đơn vị để UBND huyện Krông Nô có cơ sở xử lý vi phạm theo quy định.  

Trên đây là báo cáo rà soát, xử lý diện tích Giao khoán 135, diện tích liên 

doanh liên kết và xử lý diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các Công ty Lâm 

nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chủ rừng là tổ chức 

khác (trừ doanh nghiệp tư nhân) của UBND huyện Krông Nô; kính đề nghị Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Nông xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Phòng: NN&PTNT, TN&MT; 

- Phòng Tài nguyên & MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 
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