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BỐI CẢNH

- Ngày 27. 11. 2015 Quốc hội đã ban hành NQ số
112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có
nguồn gốc từ NLTQD do các CTNN, CTLN, BQL rừng
và các tổ chức, HGĐ và các cá nhân khác sử dụng”.

- NQ 112 nhằm giám sát, đánh giá toàn diện việc QLSD
đất đai có nguồn gốc từ NLTQD theo NQ 30 của BCT,
và NĐ 118 của CP.

- FORLAND là một tập hợp nhiều TCXH trực thuộc
VUSTA đã có nhiều nghiên cứu, khuyến nghị chính
sách về đất đai NLTQD từ năm 2012.

BỐI CẢNH

-Để tăng cường hiệu quả giám sát đất đai NLTQD,
FORLAND đã cùng với với HĐDT, với đoàn ĐBQH, với
MTTQ một số tỉnh và chuyên gia xây dựng Khung giám
sát/đánh giá việc QLSD đất đai có nguồn gốc từ NLTQD
để các cơ quan có chức năng giám sát áp dụng.

-Khung giám sát, đánh giá được áp dụng thử nghiệm ở
Quảng Bình và Gia Lai vào năm 2016, và ở Lâm Đồng và
Yên Bái vào năm 2017.

-Báo cáo này trình bày kết quả đánh giá việc QLSD đất
đai có nguồn gốc NLTQD riêng ở hai tỉnh Lâm Đồng và
Yên Bái dựa theo hướng dẫn Khung giám sát.
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MỤC TIÊU

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan Quốc hội về tình
hình thực hiện NQ 112 ở các địa phương.

- Xác định những hạn chế, thách thức, khó khăn trong
QLSD đất đai có nguồn gốc từ NLTQD. Từ đó có
khuyến nghị cho các cơ quan liên quan để tháo gỡ.

- Thử nghiệm để hoàn thiện Khung giám sát đánh giá
đất đai có nguồn gốc từ NLTQD nhằm áp dụng chính
thức từ năm 2018.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

4 nội dung:

1. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi
mới của CTNLN và tổ chức triển khai đề án.

2. Rà soát quỹ đất, điều chỉnh QHSD đất, xác định lại
ranh giới đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các
CTNLN.

3. Giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai và xử lý các
vi phạm pháp luật đất đai có nguồn gốc từ NLTQD.

4. Hiệu quả QLSD đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD.
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PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

I. Địa điểm đánh giá:

1. Tỉnh Lâm Đồng - 2 xã, 2 huyện, 2 công ty/BQL, 1
sở: UBND xã Tam Bố và UBND xã Đạ Nhim; UBND
huyện Di Linh và UBND huyện Lạc Dương; Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp và BQL rừng
phòng hộ Đạ Nhim; Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng.

2. Tỉnh Yên Bái - 3 xã, 2 huyện, 3 công ty, 1 sở: UBND
TT Nông trường Trần Phú, UBND xã Thượng Bằng
La, UBND xã Đại Đồng; UBND huyện Văn Chấn và
UBND huyện Yên Bình; CT Cổ phần chè Trần Phú, CT
TNHH MTV Lâm nghiệp Ngòi Lao, CT TNHH MTV
Lâm nghiệp Yên Bình; Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

II. Phương pháp:

- Gửi đề cương thu thập thông tin/mẫu báo cáo
trước cho tỉnh để chuẩn bị: 3 mẫu theo Khung giám
sát (i) UBND tỉnh, ii) UBND huyện/xã, và iii) CT NLN/
BQL rừng).

- Họp tại các cơ quan: UBND xã, UBND huyện, CT
NLN/BQL rừng, Sở NN&PTNT nghe báo cáo đánh giá
tình hình QLSD đất đai có nguồn gốc từ NLTQD.

- Thảo luận, trao đổi, giải trình các ý kiến giữa các
bên.

- Thăm hiện trường, hộ gia đình.

- Họp nhóm chuyên gia, tổng hợp thông tin.
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CÁC PHÁT HIỆN

I. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới
của CTNLN và tổ chức triển khai đề án.

1. Sau khi các NQ, NĐ của TW ban hành, cơ quan Đảng và
Chính quyền tỉnh đã vào cuộc chỉ đạo sắp xếp, đổi mới các
CTNLN:

-LĐ: TU ban hành 1 CT hành động thực hiện NQ 30; UBND
tỉnh ban hành 14 văn bản đôn đốc triển khai.

-YB: UBND tỉnh ban hành 15 văn bản

Đầu mối thực hiện: Sở NN&PTNT, và các CTNLN, BQL rừng.

Số lượng các VB cho thấy các tỉnh đang rất tích cực chỉ đạo
các ban ngành thực hiện tốt các NQ, NĐ của cấp trên.

CÁC PHÁT HIỆN

2. Việc phê duyệt các phương án tổng thể và đề án chi tiết:

-Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các CTNLN của 2 tỉnh
đã được TTCP phê duyệt vào năm 2015.

-LĐ đã chỉ đạo các CTLN xây dựng các đề án chi tiết. Đến nay,
cả 8 CTLN đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án. Tất cả đều là
CTTNHH MTV LN, 100% vốn NN.

-YB đã ban hành KH cổ phần hóa cả 4 CTLN, thực hiện giải
thể 2 LT và sát nhập 1 LT vào BQL rừng phòng hộ. Việc cổ
phần hóa và giải thể, sát nhập sẽ được thực hiện trong năm
2018.

BC các tỉnh cho thấy có sự chỉ đạo, tham vấn, hướng dẫn
của TW, tỉnh đối với các CTLN trong việc xây dựng đề án.

file:///D:/OXFAM/Oxfam 2018/R2F/BCGS tai Lam Dong (Huệ).docx
file:///D:/OXFAM/Oxfam 2018/R2F/BCGS tai Yen Bai (Tài).docx
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CÁC PHÁT HIỆN

II. Rà soát quỹ đất, điều chỉnh QHSD đất, xác định lại ranh
giới đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất đối với các CTLN.

Phương án sử dụng đất ở các CTLN:

- YB đã được UBND tỉnh phê duyệt

- LĐ đang được xây dựng

- Theo rà soát, CTNLN/LT ở YB đã giao về cho địa phương:
1.662 ha đất, sẽ tiếp tục giao 4.150 ha; LĐ sẽ chuyển
4.523 ha.

- Việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, xây dựng bản đồ của các
CTLN ở 2 tỉnh đang được tiến hành. Riêng YB, việc kiểm
tra, nghiệm thu công tác ngoại nghiệp đã xong.

CÁC PHÁT HIỆN

III. Thực hiện giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai và
xử lý các vi phạm pháp luật đất đai có nguồn gốc từ
NLTQD

- Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai xảy ra hầu khắp
các CTLN/BQL rừng. YB: tranh chấp 2.739 ha, lấn chiếm
587 ha, cấp trùng 77 ha; LĐ: lấn chiếm 4.523 ha.

- Thực tế các con số trên lớn hơn nhiều. Vd riêng CTLN
Tam Hiệp ở LĐ thì Dt đất bị lấn chiếm, tranh chấp năm
2015 đã là 3.140 ha.

- Hầu hết các diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp đã
được người dân canh tác ổn định, lâu dài, là các rẫy cà
phê (LĐ), cam (YB), cây nông nghiệp khác.

- DT lấn chiếm, tranh chấp: không thể xử phạt hoặc thu
hồi do không xác định được người lấn chiếm.
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CÁC PHÁT HIỆN

Hướng giải quyết:

- LĐ: Rà soát, đo đạc chính xác và cấp QSD đất cho người lấn
chiếm. Cam kết trồng xen cây lâm nghiệp vào DT sản xuất
nông nghiệp đối với các trường hợp sản xuất ổn định. Kiên
quyết xử phạt thu hồi Dt lấn chiếm mới.

- YB: Nếu DT đất lấn chiếm nằm trong QH của CTLN thì CT
thực hiện giao khoán. Nếu CT không có nhu cầu thì bóc tách
chuyển giao cho địa phương giải quyết theo nhu cầu. Đối
với đất tranh chấp: Tranh chấp với người dân: Thu hồi giao
lại cho địa phương giải quyết. Tranh chấp với tổ chức: Thu
hồi và cho thuê lại.

- Từ 2012 đến nay, YB đã thực hiện 12 cuộc thanh tra về đất
đai tại các NLTQD, phát hiện đất vi phạm 1.468 ha, kiến nghị
thu hồi 956 ha (65,7%).

CÁC PHÁT HIỆN

IV. Hiệu quả QLSD đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD.

Các BQLR:

-Chủ yếu thực hiện nhiệm vụ QLBV rừng theo KH và chỉ
tiêu của NN.

-Khoán BVR cho người dân, cộng đồng.

Các CTLN:

-Thực hiện nhiệm vụ QLBVR

-CT tự tổ chức SXKD

-LDLK với các CT bên ngoài về KD rừng trồng

-Khoán BVR, khoán trồng rừng với người dân/cộng đồng,
với cán bộ của CT.

Các BQL rừng, CTLN không đủ nguồn lực, phương tiện,
chính sách để quản lý tốt đất đai củamình.
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CÁC PHÁT HIỆN

IV. Hiệu quả QLSD đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD.

CTCP chè Trần Phú:

-Khoán vườn cây trên đất cho người dân. Các hộ tự
chuyển đổi mục đích SD đất. CT không quản lý được.

Các HGĐ/cộng đồng:

-Nhận khoán BVR từ các BQL, CTLN: rất có hiệu quả (41 CĐ
ở huyện Văn Chấn nhận KBV 29.000 ha. Thu nhập 300.000
đ/ha/năm. Rừng được bảo vệ tốt).

-Đất đã giao cho HGĐ hoặc đất lấn chiếm: người dân sản
xuất ổn định, có thu nhập cao từ cà phê, trồng cam (ở Văn
Chấn, YB. Có hộ thu nhập 500 triệu đồng/ha cam). Các
diện tích trồng rừng làm nguyên liệu giấy, trồng cà phê…
cũng cho thu nhập cao và ổn định.

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Hiện trạng QLSD đất của các CTLN / BQL:

-Các CTLN chỉ quản lý đất trên hồ sơ giấy tờ đã lập trước
đây . Trong thời gian dài quản lý không chặt chẽ. Hiện nay
ranh giới bị thay đổi, khó xác định lại chính xác ranh giới
DT quản lý, DT sẽ bàn giao về cho địa phương.

-Khi hình thành các NLTQD, DT qui hoạch đã bao gồm các
khu dân cư, giao thông, CSHT… lẫn lộn giữa đất LN và đất
SXNN. Cho đến nay vẫn chưa thể rà soát, QH các điểm dân
cư tập trung ra khỏi diện tích đất của các CTNLN.
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PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Hiện trạng QLSD đất của các CTLN / BQL:

-Mâu thuẫn về chính sách: Theo NĐ 118 thì các DT khoán
trắng, DT đang tranh chấp giữa CTLN và HGĐ đang SX ổn
định không ảnh hưởng tới PA SD đất của CT thì thu hồi
giao về cho địa phương. Tuy nhiên nếu thu hồi giao về cho
địa phương thì lại ảnh hưởng tới cơ cấu đất LN của toàn
tỉnh.

-Nhiều DT đất trên thực tế là đất thổ cư, đất SXNN nhưng
trước đây vẫn được QH là đất LN. Bây giờ khi QH lại thì
không thể chuyển đổi được mục đích sử dụng do chủ
trương không cho chuyển đổi mục đích sử dung đất LN
của TTCP.

-Nhiều CTNN lâm vào tình trạng nợ nần, phá sản do sử
dụng đất không có hiệu quả.

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Hiện trạng đất đai bàn giao lại cho địa phương:

-Thực tế là các DT đã bị xâm canh. Người dân đã canh tác,
sản xuất ổn định từ rất lâu. Các CTNLN không quản lý
được nên đề xuất bóc tách trả về cho địa phương.

-Các huyện đã đề xuất phương án sử dụng các DT đất này
trình tỉnh xem xét. Đến nay nhiều địa phương vẫn chưa có
được câu trả lời.

 Do vướng chính sách
 Do thiếu kinh phí đo đạc
 Chưa thống nhất được phương án với người dân

- Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất phục vụ chung cho
cộng đồng dân cư, đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc
thiẻu số.
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CÁC KHUYẾN NGHỊ

- Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm,
mâu thuẫn đất đai. Tập trung xây dựng kế hoạch tiếp nhận
đất đai từ các CTNLN giao về địa phương quản lý sử dụng;

-Sử dụng công nghệ, phần mềm để xác định diện tích, ranh
giới đất đai. Nên lồng ghép các QH để thống nhất các loại
đất vàmục đích sử dụng đất.

-Thu hồi đất đai giao lại cho địa phương, cho dân cần ưu
tiên cho đồng bào DTTS. Ưu tiên lợi ích của người dân,
của đồng bào DTTS về đất đai. Đây là vấn đề cốt lõi của NQ
112.

-Ưu tiên giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng, HGĐ để
BV&PTR hơn là cho doanh nghiệp bên ngoài.

Trân trọng cảm ơn!


