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Phần 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN

1. Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ
Chính trị

2. Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của
Chính phủ

3. Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 Chương
trình, kế hoạch của CP thực hiện Nghị quyết 30

4. Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về
khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

5. Quyết định 38/2016/QĐ-CP ngày 14/9/2016 
về một số chính sách ….giao nhiệm vụ công ích
đối với CTNLN

Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại Quảng Trị

Phần 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN

6. Quyết định 2394/QĐ-TTg
ngày 25/12/2015 phê duyệt, phân bổ
kinh phí đo đạc, ….và cấp GCNQSDĐ 
của CTNLN

7. Thông tư 02/2015/TT-
BNNPTNT ngày 27/01/2015 hướng
dẫn xây dựng đề án và PA tổng thể…

8. Thông tư 17/2015/TT-
BNNPTNT-BTC xác định giá trị rừng
trồng, vườn cây...

9. Thông tư số 51/2015/TT-BTC 
ngày 17/4/2015 xử lý tài chính khi sắp
xếp, đổi mới….. Rừng của Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Yên Thế

sau đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP



11/29/2021

3

10. Thông tư số 52/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 cơ chế

tài chính đặc thù sau khi sắp xếp, đổi mới….

11. Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 lập dự

toán, cấp phát, thanh toán kinh phí thực hiện QĐ 2242/QĐ-

TTg

12. Thông tư 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/2/2015 lập PA 

sử dụng đất…XĐ giá thuê đất, giao đất,…

13. Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 HD 

nghị định 63/2015/NĐ-CP – lao động dôi dư ….

14. Thông tư 11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015 xử lý nợ

vay của công ty NLN tại các tổ chức tín dụng.

15. Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Ban chấp

hành Trung ương tiếp tục TH NQ 30 (QĐ 984/QĐ-TTg ngày

23/6/2021 – Kế hoạch).
Rừng keo trồng thâm canh Công ty Scansia Pacific liên

kết với người dân tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Phần 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thẩm định, phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty NLN

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm định và trình Thủ

tướng Chính phủ 41/41 Phương án tổng thể.

- Tổng số: 256/256 công ty nông, lâm nghiệp:

+ Công ty Nông nghiệp: 120 Công ty;

+ Công ty Lâm nghiệp: 136 Công ty.

- Ngoài ra, có 08 tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp không phải lập

phương án tổng thể theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP.

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 40/41 phương án tổng thể (Phương án

tổng thể của Thành phố Hà Nội chưa được phê duyệt) với 252/256 công ty NLN.
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2. Mô hình sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

• 19 Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước SXKD (16 nông nghiệp; 03 lâm

nghiệp);

• 60 Công ty TNHHMTV lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước cung ứng sản phẩm

dịch vụ công ích;

• 102 Công ty TNHHMTV thành công ty cổ phần (71 nông nghiệp; 31 lâm

nghiệp);

• 38 Công ty TNHHMTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (19 nông

nghiệp; 19 lâm nghiệp);

• 28 Công ty TNHHMTV thực hiện giải thể (12 nông nghiệp; 16 lâm nghiệp);

• 05 Công ty TNHHMTV lâm nghiệp chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ.

3. Kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm

nghiệp theo Phương án được phê duyệt:

- Đã có 166/256 công ty nông, lâm nghiệp đã hoàn thành

việc sắp xếp, chuyển sang hoạt động theo mô hình mới;

- Còn 90 công ty nông, lâm nghiệp thuộc 24 tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương và 02 Tổng công ty chưa

hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới.
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4. Về quản lý đất đai thuộc các công ty nông, lâm nghiệp

- Trước khi sắp xếp, quản lý, sử dụng: 2.229.601 ha,

+ Đất nông nghiệp 2.192.787 ha,

+ Đất phi nông nghiệp 36.814 ha.

- Sau sắp xếp, các công ty tiếp tục quản lý, sử dụng: 1.719.987 ha;

- Diện tích bàn giao về địa phương là 509.614 ha;

- Đã bàn giao về địa phương 239.587 ha còn 270.027 ha.

- Có 234 công ty hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính;

- Đã được cấp 2.611 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 23,27%.

5. Về quản lý rừng

- Hiện nay, 150 công ty nông, lâm nghiệp

quản lý gần 1,42 triệu ha rừng.

- Có 63 công ty TNHHMTV 100% vốn nhà

nước quản lý 1,15 triệu ha:

+ 755 ngàn ha rừng sản xuất là rừng tự

nhiên;

+ 88 ngàn ha rừng sản xuất là rừng trồng;

+ 214 ngàn ha rừng phòng hộ và rừng đặc

dụng.
Rừng Dầu rái ở Đồng Nai (ảnh tư liệu)
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6. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Chức năng, nhiệm vụ được phân định, điều chỉnh phù hợp với các mô hình mới.

- Có chuyển biến phương thức quản trị doanh nghiệp; tổ chức sản xuất kinh doanh

theo chuỗi.

- Thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực;

- Tình hình tài chính lành mạnh, giải quyết được nợ khó đòi, vốn chủ sở hữu tăng.

7. Về lao động

- Tiếp tục sử dụng với 173.617 lao động,

+ Lao động có bảo hiểm xã hội là 99.745 người;

+ Đào tạo nghề cho 744 người lao động;

+ Tạo việc làm cho trên 19 ngàn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Hạn chế, tồn tại:

- Kết t quả thực hiện việc sắp xếp, đổi mới đạt thấp, còn 90 công ty chưa hoàn thành;

- Mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và cổ phần hóa mới hoàn thành 50%;

- Đa số công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối hoạt động chưa hiệu quả;

- Công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối còn phức tạp trong quản lý đất đai, quản

lý rừng;

- Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện dịch vụ công ích vốn điều lệ thấp;

- Các công ty giải thể còn chậm, vẫn trong tình trạng quản trị yếu kém, thua lỗ kéo dài;

- Việc đo đạc, rà soát, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất chậm;

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại một số công ty còn phải tiếp tục xử lý;

- Một số công ty chưa xử lý được các tồn tại về tài chính;

- Việc xử lý bán vườn cây, chế độ cho người lao động khi giải thể còn vướng mắc.
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9. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

- Sắp xếp đổi mới có tính lịch sử, phức tạp,

diễn ra trong một thời gian dài;

- Việc giải quyết liên quan đến nhiều ngành,

lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị;

- Quản lý đất đai cần có nguồn tài chính và thời

gian mới có thể giải quyết dứt điểm.

- Tồn tại về tài chính kéo dài trong nhiều năm.

- Cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật

còn thiếu đồng bộ:

+ Quy định về điều kiện, hình thức, tiêu chí,

trình tự, nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư;

+ Phương pháp định giá tài sản; tỷ lệ vốn

góp để thành lập công ty TNHH hai thành

viên trở lên;

+ Cơ chế đặt hàng nhiệm vụ công ích.

+ Bổ sung vốn điều lệ đối với công ty

TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước;

+ Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong

công ty cổ phần có diện tích đất lớn;

+ Xử lý tiền thuê đất, thuế sử dụng đất...

+ Áp dụng phương thức phá sản, sáp

nhập, hợp nhất trong sắp xếp.

Phần 3. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁT THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển

hiệu quả công ty nông lâm nghiệp theo KL 82-KL/TW của Ban chấp hành TW

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng

cao hiệu quả hoạt động của công ty NLN theo kế hoạch tại QĐ 984/QĐ-TTg

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp công ty NLN

+ Hoàn thiện quy định của pháp luật về mô hình CT TNHH hai thành viên trở lên;

+ Quy định tỷ lệ vốn điều lệ Nhà nước nắm giữ tại CT cổ phần quản lý nhiều đất đai;

+ Quy định về sáp nhập, hợp nhất một số CT trên cùng địa bàn, cùng chủ sở hữu;

+ Quy định về kinh phí hỗ trợ giải quyết các tồn tại tài chính đối với CT giải thể;

+ Hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho công tác đo đạc, cắm mốc, cấp GCNQSDĐ
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b) Cơ chế, chính sách phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt
động của công ty NLN sau sắp xếp:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định đặc thù về tài chính, thuế SD 
đất;

- Đề xuất cơ chế giao vốn, tài sản trên đất về địa phương;

- Quy định cơ chế đặt hàng nhiệm vụ công ích;

- Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển DVMT rừng, Kinh
doanh dưới tán rừng; cơ chế tín dụng đối với chu kỳ cây
trồng dài ngày; bảo hiểm rừng trồng.

c) Tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng

đất đai, rừng tại các công ty nông, lâm nghiệp:

- Hoàn thành việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt phương án sử dụng đất;

- Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật diện tích đất

các công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương;

- Rà soát phương án sử dụng đất; duy trì cơ chế khoán, bàn giao

đất về địa phương theo phương án được phê duyệt.
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d) Tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả
hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp

- Nâng cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo sắp xếp, đổi mới CTNLN;

- Công ty NLN sau sắp xếp phải có phương án đổi mới quản lý SX, KD, quản
trị doanh nghiệp;

- Đáp ứng yêu cầu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, tinh gọn bộ máy.

đ) Phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn
thành việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới CTNLN.

Đến 2025: 100% công ty NLN được xử lý dứt điểm tồn tại về tài chính, đất
đai, kinh doanh có lãi, đạt tiêu chí phổ biến về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn
quốc tế.

ĐỀ XUÂT: 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của
Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả
hoạt động của công ty nông lâm nghiệp.

- Khắc phục, giải quyết triệt để những khó khăn, tồn tại về:

+ Mô hình sắp xếp;

+ Quản lý đất đại, tài nguyên rừng…

+ Xử lý tài chính, tài sản, các khoản nợ…

+ Lao động

- Các nội dung khác thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị định 118.
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