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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-BCĐ            Krông Nô, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Việc giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý 

đất đai đối với diện tích công ty lâm nghiệp giao về địa phương quản lý 

 

Kính gửi: UBND huyện Krông Nô 

 

Thực hiện nội dung chỉ đạo tại giấy mời số 217/GM-UBND ngày 30/11/2022 

của UBND huyện Krông Nô, về việc họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh 

vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm 

nghiệp giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện. 

Ban chỉ đạo báo cáo tình hình giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh 

vực Lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích công ty lâm nghiệp giao về địa 

phương quản lý trên địa bàn huyện Krông Nô trong thời gian vừa qua như sau: 

1. Tình hình chung 

Huyện Krông Nô có tổng diện tích tự nhiên là 81.349,2ha. Diện tích quy 

hoạch ba loại rừng trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018; Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 19/01/2021; Quyết định số 

2237/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông là 32.541,46 ha, 

trong đó: Rừng sản xuất: 12.471,96 ha; Rừng phòng hộ: 9.393,9 ha; Rừng đặc 

dụng: 10.675,6 ha, cụ thể như sau: 

Diện tích quy hoạch ba loại rừng do UBND xã quản lý trên địa bàn huyện 

Krông Nô là 8.986,26 ha; gồm: Đất có rừng là 2.280,29 ha (rừng tự nhiên là 

2.162,00ha; rừng trồng là 118,29ha - chủ yếu rừng cao su, điều); đất chưa có rừng 

là 6.705,97 ha. 

2. Tình hình triển khai thực hiện giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong 

lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích công ty lâm nghiệp giao 

về địa phương quản lý 

- UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện (Quyết định số 1045/QĐ-

UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện Krông Nô)  và Tổ công tác cấp huyện (Quyết 

định số 1100/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện Krông Nô). Đồng thời, 

UBND các xã, thị trấn cũng thành lập ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực 

lâm nghiệp trên địa bàn huyện Krông Nô. 

- Để triển khai thực hiện, Năm 2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 166/KH-

UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Nông; Năm 2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 về việc thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và 

Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông. Đồng thời, 

ban hành công văn số 397/UBND-KL ngày 14/3/2022, về việc khẩn trương triển khai kế 
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hoạch thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 

2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông để chỉ đạo các phòng ban 

chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện 

triển khai thực hiện. 

- UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các bước về 

giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp theo Quyết định số 2159/QĐ-

UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Nông. 

3. Kết quả thực hiện giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích công ty lâm nghiệp giao về địa 

phương quản lý 

3.1. Kết quả rà soát, xử lý diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm do địa 

phương quản lý 

Tổng diện tích đã thực hiện rà soát được là: 6.939,6 ha, trong đó: Đất quy 

hoạch rừng sản xuất: 4.705,5 ha; Đất quy hoạch rừng phòng hộ: 2.220,4 ha; Đất 

quy hoạch rừng đặc dụng: 13,8 ha.  

- Hiện trạng đã rà soát được: Diện tích trồng keo: 67,9 ha; Diện tích trồng cây 

lâm nghiệp khác (dổi, sao, lõi thọ...): 489,9 ha; Diện tích trồng cao su: 270,5 ha; 

Diện tích trồng cà phê: 1.068,1 ha; Diện tích trồng hồ tiêu: 17,7 ha; Diện tích trồng 

điều: 298,4 ha; Diện tích trồng bơ: 176,4 ha; Diện tích cây ăn quả khác: 37,3 ha; 

Diện tích trồng bắp: 1.788,5 ha; Diện tích trồng mỳ: 2.417,1 ha; Diện tích trồng 

cây ngắn ngày khác: 307,9 ha. 

Đối tượng lấn chiếm: Đã xác định được 78 hộ canh tác, trong đó dân tộc thiểu 

số 49 hộ, dân tộc khác 29 hộ. 

- Diện tích xâm canh trước ngày 01/7/2014: 6.167,1 ha; 

- Diện tích xâm canh sau ngày 01/7/2014: 770,1 ha.  

(Có biểu thống kê kèm theo) 

3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp đối với diện tích đất giao trả địa 

phương 

a) Đối với diện tích rừng tự nhiên 

Đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có 2.162,00 ha, tổ chức tuyên truyền 

người dân là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng tham gia nhận rừng để thực hiện bảo 

vệ rừng và phát triển rừng, kết quả: 

* Thực hiện giao rừng năm 2021 

Năm 2021, UBND huyện Krông Nô đã xây dựng kế hoạch số 185/KH-UBND 

ngày 18/12/2020 về kế hoạch giao rừng năm 2021 huyện Krông Nô; được UBND tỉnh 

Đăk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Kết quả 

đã hoàn tất hồ sơ, thực hiện giao rừng cho 04 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện 

tích: 94,71 ha, cụ thể: 

- Xã Quảng Phú: 03 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 87,01 ha, cụ thể: 

Phạm Văn Hòa: 28,93 ha; Phạm Văn Long: 28,89 ha; Võ Văn Gia: 29,19 ha. 

- Xã Đăk Nang: Hà Văn Thà: 7,70 ha 
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* Thực hiện giao rừng năm 2022 

Năm 2022, UBND huyện Krông Nô xây dựng Kế hoạch giao rừng năm 2022 

số 211/KH-UBND ngày 11/11/2021 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 202/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông 

UBND các xã đã vận động được 24 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn 04 xã đối 

với diện tích 576,65 ha, cụ thể: Xã Đắk Drô: 02 hộ/ 39,55 ha; Xã Đăk Nang:  06 

hộ/114,94 ha;  Xã Quảng Phú: 08 hộ/ 210,69 ha; Xã Đức Xuyên: 08 hộ/ 211,47 ha. 

Hiện nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác điều tra đánh giá hiện trạng rừng, đo 

đạc ranh giới lô rừng với tổng diện tích 447,93 ha/02 xã (Quảng phú, Đăk Nang và 

đức xuyên) và tiếp tục thực hiện các xã còn lại; đến ngày 31/12/2022 sẽ thực hiện 

hoàn thành công tác giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô. 

* Kế hoạch giao rừng năm 2023 

Hiện nay, UBND các xã đã vận động được 05 hộ gia đình cá nhân trên địa 

bàn 03 xã đối với diện tích 116,60 ha, cụ thể: Xã Đăk Nang: 01 hộ đăng ký, tổng 

diện tích 22,63 ha; Xã Quảng Phú: 02 hộ đăng ký, tổng diện tích 41,39 ha; Xã Đức 

Xuyên: 02 hộ đăng ký, tổng diện tích 52,58 ha. UBND huyện đã xây dựng kế 

hoạch số 248 /KH-UBND ngày 14/11/2022, về việc giao đất, giao rừng năm 2023 

huyện Krông Nô, trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh thẩm định, phê 

duyệt để thực hiện theo quy định. 

Như vậy, từ năm 2021 đến năm 2023 đã và sẽ thực hiện giao rừng cho cá 

nhân, hộ gia đình 787,96 ha/2.162,00 ha, số diện tích còn lại 1.374,04 ha rừng tự 

nhiên tiếp tục thực hiện kế hoạch giao rừng đến năm 2025 sẽ hoàn thành. 

b) Đối với diện tích đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quả 

Trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến nay đã vận động nhân dân trồng nông 

lâm kết hợp 568,72 ha/1.299,5 ha, số diện tích còn lại 730,78 ha thời gian tới tiếp 

tục tuyên truyền vận động người dân trồng nông lâm kết hợp. 

c) Đối với diện tích đất trống, đất trồng cây nông nghiệp 

- Tuyên truyền người dân trồng rừng tập trung 

Đến nay đã vận động nhân dân trồng được: 1.324,4 ha trên diện tích đất quy 

hoạch phát triển rừng, cụ thể: Diện tích trồng keo: 67,9 ha; Diện tích trồng cây lâm 

nghiệp khác (dổi, sao, lõi thọ...): 489,9 ha; Diện tích trồng cao su: 270,5 ha; Diện 

tích trồng điều: 298,4 ha và năm 2022 người dân trên địa bàn huyện đã tự đầu tư 

trồng được  197,7 ha rừng tập trung.  

- Thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng 

Tổng diện tích thực hiện tái sinh tự nhiên rừng đối với đối tượng đất chưa có 

rừng thuộc các xã quản lý là 350 ha trong tổng toàn huyện là 600 ha. 

Như vậy, đối tượng là đất chưa có rừng, đất trồng cây nông nghiệp đã thực 

hiện trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên được 1.674,4 ha/4.513,5 

ha, số còn lại trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trồng 

rừng và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích xúc tiến tái sinh tự nhiên. 

4. Khó khăn, vướng mắc 
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- Khối lượng thực hiện trên địa bàn huyện Krông Nô lớn, cụ thể: Tổng diện 

tích đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp do địa phương quản lý lớn. Diện tích 

này đa số đang bị xâm canh, lấn chiếm, canh tác từ trước khi thu hồi, bàn giao về 

địa phương quản lý.  

- UBND các xã thiếu lực lượng có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ. Các lực 

lượng xã nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nên việc bố trí, sắp xếp thực hiện 

Quyết định 500 khó khăn; mặt khác, đa số không có chuyên ngành về lâm nghiệp; 

để xử lý được các tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp cần thực hiện đồng thời các 

nhiệm vụ: rà soát hiện trạng, xác định đối tượng, thời điểm xâm canh; phân tách hồ 

sơ, xác định hình thức xử lý, thực hiện xử lý và thực hiện giao rừng, cho thuê 

rừng,... trong khi khối lượng công việc lớn; để thực hiện hiệu quả, kịp thời đồng bộ 

gặp nhiều khó khăn.  

- Việc rà soát đối tượng xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp gặp khó khăn. 

Phần lớn diện tích người dân canh tác theo mùa vụ (trồng cây hàng năm), người 

dân không ở lại trên diện tích canh tác; do đó việc xác minh, thu thập thông tin đối 

tượng xâm canh gặp nhiều khó khăn, mặt khác các đối tượng xâm canh không có 

hộ khẩu tại các xã có đất lâm nghiệp bị lấn chiếm mà còn ở những xã, huyện khác 

và cả ở những tỉnh khác. 

- Không có quy định và các trang bị đầy đủ công cụ, phương tiện để có thể 

xác định các mốc xâm canh theo phương án được phê duyệt tại Quyết định 

2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. Cụ thể: xác định 

thời điểm phá, lấn chiếm trước hoặc sau thời điểm 01/01/2010 và 01/7/2014. Rất 

khó để xác định, phân loại hồ sơ để xử lý theo Phương án giải quyết các tồn tại 

trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

được phê duyệt. 

- Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện kế hoạch giao rừng; tuy nhiên đối 

với diện tích đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp chưa thực hiện được. Theo 

nguyên tắc xử lý chung, trước khi thực hiện giao đất phải xử lý vi phạm về hành vi 

lấn, chiếm đất hoặc cưỡng chế, giải tỏa thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay đa số diện tích 

đất lâm nghiệp đang bị xâm chiếm, canh tác; quá trình lấn chiếm kéo dài, đa số lấn 

chiếm trước thời điểm giao về địa phương; việc xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi mới giao đất cho dân để thực hiện phát triển rừng gặp 

nhiều khó khăn, tính khả thi trong thực hiện không cao.  

5. Kiến nghị 

Để thực hiện nhiệm vụ giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

UBND huyện Krông Nô kiến nghị như sau: 

- Đối với công tác 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 huyện Krông Nô đã có Báo cáo số 648/BC-UBND ngày ngày 

05/8/2022; đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Hội đồng giải thể Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Đức, 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) triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 2159/QĐ-
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UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh Đăk Nông và kiến nghị của UBNĐ huyện krông Nô tại Báo cáo số 

648/BC-UBND ngày ngày 05/8/2022. 

- Đối với Phương án điều chỉnh Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 

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

một số vấn đề liên quan, UBND huyện Krông Nô đã góp ý 02 văn bản (Công văn 

số 1903/UBND-NN ngày 30/9/2022 và Công văn số 2127/UBND-NN ngày 

01/11/2022); đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và MT, các Sở, 

ngành có liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tham mưu UBND tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung Phương án sao cho phù hợp với quy định pháp luật, có tính 

khả thi cao, thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện và phù hợp với điều kiện 

thực tiễn tại địa phương.  

6. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023  

Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện quyết định 2159, quyết định 

500 và quyết định 2004 (có bản kế hoạch kèm theo) làm cơ sở triển trai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh 

vực Lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích công ty lâm nghiệp giao về địa 

phương quản lý trên địa bàn huyện Krông Nô./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- UBND huyện 

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm; 

- Lưu VT, QLR. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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