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I. VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI SINH KẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI 

Việt Nam có 54 thành phần dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với 

dân số 14,119 triệu người1, chiếm 14,7% dân số cả nước. Đồng bào các dân tộc 

thiểu số (DTTS) cư trú thành cộng đồng ở 5.266 đơn vị hành chính cấp xã, 548 

huyện, 51 tỉnh, thành phố2. Địa bàn cư trú của các DTTS phần lớn là miền núi, 

chiếm ¾ diện tích cả nước, chủ yếu tập trung ở vùng miền núi, trung du phía 

Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Đây là những địa 

bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về chính trị, an ninh - quốc phòng và tài 

nguyên thiên nhiên của đất nước. Nhưng cũng là vùng có cấu tạo địa chất, tự 

nhiên phức tạp, có độ dốc cao, chia cắt, cơ sở hạ tầng khó khăn, tập trung chủ 

yếu là các xã nghèo, huyện nghèo và người nghèo.  

Hầu hết đồng bào các DTTS có sinh kế gắn liền với hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp và đây là sinh kế chính và quan trọng nhất (khoảng 

trên 90% lao động người dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông3). Vì thế, 

đất đai (đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng…) là tư liệu sản xuất đặc biệt quan 

trọng đối với cuộc sống của đồng bào DTTS.  

Cộng đồng các DTTS số sinh sống gắn với rừng từ ngàn đời, có những 

bản sắc văn hóa và phong tục tập quán riêng, theo từng vùng. Trong đó, nhiều 

tập tục có giá trị rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy rừng. Rừng đóng vai trò 

rất quan trọng trong đời sống của đồng bào DTTS. Rừng vừa là địa bàn cư trú, 

vừa là sinh kế đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, nơi 

sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc. Rừng là một phần không thể thiếu trong 

sinh hoạt văn hóa, tâm linh; không gian năn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số 

gắn bó mật thiết với rừng, có những dân tộc thiểu số tự gọi tên dân tộc mình gắn 

liền với rừng. Đặc biệt các yếu tố cấu thành tổ hợp Đất – Rừng – Nước là môi 

trường lưu giữ, vun đắp, làm nên bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của đồng 

bào các dân tộc Việt Nam. Ðồng bào dân tộc thiểu số ở vùng rừng núi, là những 

                                                 
1 Kết quả Điều tra tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2019. 
2 Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  
3 Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân 

tộc thiểu số 2012 - Ủy ban thường vụ quốc hội. 
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người dân sinh ra từ rừng, đồng bào thường nói “rừng là cha, đất là mẹ, đất và 

rừng nuôi người, sống rừng nuôi, chết rừng chôn”. 

Trước đây, khi còn chưa có các thể chế kinh tế, xã hội hiện đại tác động 

đến, để tồn tại, con người tạo ra một không gian xã hội gắn với không gian rừng. 

Rừng, tài nguyên, đất đai trong quan niệm của nhiều dân tộc thiểu số đều thuộc 

sở hữu của các làng, được “Thần linh” giao cho từng làng, có ranh giới rõ rệt, 

được chế định bởi Luật tục. Một làng cần và được sở hữu các loại đất rừng, 

gồm: (i) Đất thổ cư (đất ở), gồm cả đất xây dựng các công trình cộng đồng, bến 

nước…; (ii) Đất để làm rẫy và rẫy luân canh (đất sản xuất); (iii) Đất rừng sinh 

hoạt, là nơi dân làng khai thác các nguồn lợi trong rừng để phục vụ đời sống; 

(iv) Đất rừng đầu nguồn (rừng thiêng, rừng ma), được coi là nơi trú ngụ của các 

Thần linh, không ai được khai thác.  

Như vậy, về quan niệm, hay theo tập tục (được các cộng đồng thừa nhận, 

xác lập và tuân thủ, chưa có văn bản pháp lý), thì toàn bộ tài nguyên, đất và rừng 

là thuộc sở hữu của các cộng đồng dân cư. Chủ làng, già làng, trưởng tộc là các 

đại diện cho quyền sở hữu đó. Mọi người trong cộng đồng làng đều có quyền sử 

dụng. Các làng thường được lấy các vật chuẩn tự nhiên để làm mốc, như dòng 

suối, ngọn núi, con đường, cây cổ thụ…để làm dấu và đánh dấu vùng đất, vùng 

rừng mà mình làm chủ và được các cộng đồng khác thừa nhận. Những ai xâm 

phạm bị cộng đồng trừng phạt theo Luật tục. Bằng cách đó, các cộng đồng 

người dân tộc thiểu số sở hữu, quản lý, sử dụng đất đai, rừng và các tài nguyên 

khác theo luật tục. 

Mặc dù quyền sở hữu cá nhân và tư nhân chưa phát triển, thậm chí chưa 

hình thành, nhưng quyền sở hữu công cộng của cộng đồng đối với đất và rừng 

của các DTTS đã định hình từ lâu đời, gắn với đời sống “kinh tế rừng”, và theo 

đó là những tập quán văn hóa đặc sắc của các dân tộc. “Từ sự quy định đó, mà 

những mảnh rừng, đất đai, sông suối, động thực vật được bảo vệ rất tốt và có 

hiệu quả”4.  

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG 

TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG  

1. Hiện trạng diện tích đất đai  

Theo báo cáo của Chính phủ5, tính đến tháng 8 năm 2018, tổng diện tích 

đất có nguồn gốc nông, lâm trường hiện do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

quản lý, sử dụng là 9.154.846 ha, bao gồm: 

- 745 tổ chức nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn, gọi chung là nông, 

                                                 
4 H.V. Quynh (2009), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 25. Hà Nội. Xem 

thêm: Trần Xuân Sơn 2011, Vũ Tuấn Anh (2014) và nhiều tác giả khác. 
5 Báo cáo số 199/BC-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ về “Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị 

quyết số112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông 

trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”. 
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lâm trường bao gồm Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên, Ban quản lý 

rừng, các tổ chức sự nghiệp khác, các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp và các 

loại hình tổ chức khác đang quản lý, sử dụng 8.130.668 ha tại 52 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương6, trong đó:  

+ 116 đơn vị quản lý đất rừng đặc dụng; tổng diện tích đang quản lý, sử 

dụng là 2.318.258, tại 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ 228 Ban quản lý rừng phòng hộ và đơn vị sự nghiệp khác; tổng diện tích 

đang quản lý, sử dụng là 3.538.532 ha, tại 18 tỉnh, thành phố. 

+ 401 công ty, chi nhánh công ty nông, lâm nghiệp, Trung tâm, Tổng đội 

TNXP (250 công ty nông nghiệp, 151 công ty lâm nghiệp), tổng diện tích đang 

quản lý, sử dụng là 2.273.878 ha tại 45 tỉnh, thành phố (số liệu này chưa bao 

gồm của 32 công ty tại 16 tỉnh có phương án giải thể, bàn giao đất về địa 

phương theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP). 

- Có khoảng 1.024.178 ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường do các tổ 

chức trên đã bàn giao một phần hoặc toàn bộ (giải thể) diện tích về địa phương 

trong quá trình rà soát, sắp xếp, đổi mới từ năm 2004, hiện nay do UBND xã, hộ 

gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng. 

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

a) Theo mục đích sử dụng đất 

- Đất nông nghiệp: 8.852.465 ha, chiếm 96,6 % tổng diện tích đang quản 

lý, sử dụng (đất rừng sản xuất 2.649.817 ha, đất rừng đặc dụng 2.293.407 ha, đất 

rừng phòng hộ 3.274.594 ha, đất sản xuất nông nghiệp và đất nông nghiệp khác 

1.041.155 ha). 

- Đất phi nông nghiệp là 230.268 ha, chiếm 2,4 % tổng diện tích đang quản 

lý, sử dụng (đất ở 9.293 ha; đất công trình sự nghiệp, SXKD PNN 27.812 ha; đất 

có mục đích công cộng 3.054 ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 5.182 ha, đất có 

mặt nước chuyên dùng 5.100 ha, đất phi nông nghiệp còn lại 136.710 ha). 

- Đất chưa sử dụng là 91.656 ha, chiếm 1,0 % tổng diện tích đang quản lý, 

sử dụng. 

b) Về tình hình sử dụng 

- Diện tích đất đã giao, cho thuê là 8.303.630 ha, chiếm 90,7 % tổng diện 

tích đang quản lý, sử dụng (trong đó diện tích giao khoán, cho thuê, cho mượn, 

liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư là 813.284 ha, bằng 8,9 % tổng diện tích 

đang quản lý, sử dụng). 

                                                 
6  Hà Giang, Cao Bằng, Bắk Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 

Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Cà Mau, 

Kiên Giang,  Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang và Trà Vinh. 
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- Diện tích bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp là 198.472 ha, bằng 2,2 % 

tổng diện tích đang quản lý, sử dụng. 

- Hầu hết diện tích đất đã được các địa phương rà soát, thực hiện lập quy 

hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng chung với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 

địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều diện tích chưa được rà soát chi tiết để 

điều chỉnh vào quy hoạch chung của địa phương hay lập phương án sử dụng đất 

để quản lý, nhất là phần diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa 

phương qua các thời kỳ. 

3. Hiện trạng hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai 

Diện tích đã thiết lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất là 2.674.168 ha, bằng 

29,1 % tổng diện tích đang quản lý, sử dụng. 

Diện tích đã có bản đồ địa chính chi tiết là 4.863.709 ha, bằng 52,9 % tổng 

diện tích đang quản lý, sử dụng. 

Đến nay, đã có 46,3% diện tích các công ty nông nghiệp, 78% diện tích 

các công ty lâm nghiệp và 70% diện tích ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên đã được cấp Giấy chứng nhận. 

4. Kết quả rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

a) Số lượng đơn vị phải rà soát, sắp xếp 

Tổng số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đất nông trường, lâm 

trường thuộc diện phải rà soát là 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong đó thành phố là Hải Phòng và tỉnh Phú Yên mỗi địa phương có 01 công ty 

nhưng đã giải thể theo phương án, do đó còn 45 tỉnh, thành phố còn phải rà soát, 

sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. 

Cả nước có 252 tập đoàn, tổng công ty, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp 

sở hữu 100% vốn nhà nước thuộc diện phải sắp xếp, đổi mới (trong đó có 120 

công ty nông nghiệp; 132 công ty lâm nghiệp; 88 công ty do Bộ, ngành Trung 

ương quản lý, 164 công ty do địa phương quản lý). 

Tổng diện tích đất giữ lại sau rà soát, sắp xếp của các công ty nông, lâm 

nghiệp là 2.018.879 ha, trong đó: các công ty nông nghiệp (chủ yếu có nguồn 

gốc từ nông trường) giữ lại là 497.204 ha; các công ty lâm nghiệp (chủ yếu có 

nguồn gốc từ lâm trường) giữ lại là 1.521.675 ha. Cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp là 1.966.216 ha, chiếm 97,4 % diện tích đất giữ lại; 

- Đất phi nông nghiệp là 24.634 ha, chiếm 1,2 % tổng diện tích đất giữ lại; 

- Đất chưa sử dụng là 28.028 ha, chiếm 1,4 % tổng diện tích đất giữ lại. 

b) Hình thức giao quyền sử dụng đất 

- Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là 1.127.881 ha (công ty 

nông nghiệp 179.770 ha, công ty lâm nghiệp là 948.111 ha), chiếm 55,9 % tổng 

diện tích đất giữ lại; 
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- Nhà nước cho thuê đất là 689.619 ha (công ty nông nghiệp 264.704 ha, 

công ty lâm nghiệp là 424.915 ha), chiếm 34,1 % tổng diện tích đất giữ lại; 

- Đất chưa xác định rõ hình thức giao hay cho thuê: 201.377 ha (công ty 

nông nghiệp 52.731 ha, công ty lâm nghiệp là 148.646 ha), chiếm 10 % tổng 

diện tích đất giữ lại; 

c) Hình thức, tình trạng sử dụng đất bên trong các công ty nông, lâm 

nghiệp 

- Đất tự tổ chức sản xuất là 1.523.587 ha (công ty nông nghiệp 301.041 

ha, công ty lâm nghiệp là 1.222.546 ha), chiếm 75,5 % tổng diện tích đất giữ lại; 

- Đất đang giao khoán là 267.571 ha (công ty nông nghiệp 88.384 ha, công 

ty lâm nghiệp là 179.187 ha), chiếm 13,25 % tổng diện tích đất giữ lại; 

- Đất đang cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết là 88.685 ha (công ty 

nông nghiệp 30.235 ha, công ty lâm nghiệp là 58.450 ha), chiếm 4,4 % tổng diện 

tích đất giữ lại; 

- Đất đang có tranh chấp, bị cấp trùng và đang bị lấn chiếm là 38.609 ha 

(công ty nông nghiệp 7.633 ha, công ty lâm nghiệp là 31.720 ha), chiếm khoảng 

1,8 % tổng diện tích đất giữ lại; 

Diện tích đất bàn giao về cho các địa phương theo phương án được duyệt 

hoặc dự kiến là 402.612 ha (chưa bao gồm 19.532 ha của 04 công ty lâm nghiệp 

đã chuyển đổi thành Ban quản lý rừng phòng hộ) 

d) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

- Rà soát ranh giới, cắm mốc: đã rà soát được 34.975 km/40.791 km (đạt 

85,7% khối lượng nhu cầu); cắm được 63.079 mốc/74.999 mốc (đạt 84,1% khối 

lượng nhu cầu). Có 34/45 tỉnh thành phố đã cơ bản hoàn thành7. 

- Về đo đạc lập bản đồ địa chính: đã đo đạc, lập bản đồ địa chính 

1.335.637 ha/1.404.870 ha (đạt 95,1% khối lượng khối lượng nhu cầu). Có 

38/45 tỉnh thành phố đã cơ bản hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính8.  

- Về cấp Giấy chứng nhận: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 

112/2015/QH13, hầu hết các công ty nông, lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng 

nhận (đã có 46,3% diện tích các công ty nông nghiệp, 78% diện tích các công ty 

lâm nghiệp và 70% diện tích ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên đã được cấp Giấy chứng nhận). Thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 

                                                 
7 Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, 

Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau. 
8 Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, 

Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình 

Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng 

và Cà Mau. 
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số 112/2015/QH13, các địa phương đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận theo 

kết quả đo đạc địa chính chính quy được 1.672 hồ sơ/9.862 hồ sơ, (đạt 17% khối 

lượng nhu cầu), đến nay, có 12/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất9.  

- Về phê duyệt phương án sử dụng đất: có 13/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành 

việc phê duyệt phương án sử dụng đất cho các công ty theo số liệu sau rà soát 

gồm Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon 

Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng. 

Tuy nhiên, do hầu hết các địa phương có quỹ đất này đều là những tỉnh có 

khó khăn về ngân sách và hàng năm Trung ương phải hỗ trợ nên chưa bố trí kinh 

phí để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Đề án, do đó các địa phương khó có 

khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo thời gian mà Nghị quyết số 112 đã giao cho 

Chính phủ. 

III. NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ 

CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG  

1. Nguồn lực đất đai chưa thực sự phát huy hiệu quả 

Tình trạng sử dụng quỹ đất của Nhà nước để cho thuê, cho mượn, khoán 

trắng; tình trạng lợi dụng ranh giới giữa rừng sản xuất với rừng đặc dụng và 

rừng phòng hộ không rõ ràng để khai thác rừng không đúng pháp luật còn 

thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do: 

- Hồ sơ quản lý đất đai trước đây được lập còn quá sơ sài, chủ yếu là sử 

dụng hồ sơ dạng giấy, tài liệu đo đạc lạc hậu, biến động đất đai không cập nhật 

đầy đủ nhất là trong giai đoạn vừa qua việc chuyển nhượng đã diễn ra khá phổ 

biến; không kiểm soát được việc lấn, chiếm đất đai, tranh chấp xảy ra khá phổ 

biến nhưng cơ sở hồ sơ để làm căn cứ giải quyết không đảm bảo. 

- Tình trạng sử dụng đất không đúng đối tượng, không đúng mục đích vẫn 

còn xảy ra khá phổ biến, hiệu quả sử dụng đất không cao, gây lãng phí nguồn tài 

nguyên. Còn tình trạng hợp thức hóa cho các vi phạm đã xảy ra, gây ra sự không 

ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương. 

- Trong thời gian dài không kiểm soát được việc khai thác rừng, nhiều nơi 

đã lợi dụng chủ trương trồng rừng đã phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để tạo 

quỹ đất cho trồng rừng sản xuất, nhiều diện tích rừng bị chặt phá làm cho đất 

rừng nghèo kiệt; đất rừng ngày càng bị thu hẹp, bị lấn chiếm. 

- Một thời gian dài công tác quản lý nhân khẩu bị buông lỏng, thiếu kiểm 

soát đã để tình trạng người dân di cư tự do từ các địa phương về Tây Nguyên 

với khối lượng rất lớn phá rừng để lấy đất sản xuất, do đó vấn đề đặt ra đối với 

các hộ di dân tự do là làm thế nào để công nhận hộ khẩu và giải quyết đất đai 

                                                 
9 Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, 

Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng. 
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như thế nào để người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo được trật tự an ninh - xã 

hội, tránh bị lôi kéo, mua chuộc và kích động10. 

2. Chưa đánh giá hết được tính phức tạp khi cổ phần hóa  

Quá trình xây dựng cơ chế chính sách chưa đánh giá hết được tính phức 

tạp khi cổ phần hóa, địa bàn thực hiện, đối tượng, loại hình, chưa nghiên cứu các 

tác động tổng thể; chưa tính đến đặc thù về các vấn đề đất đai, đối tượng sử 

dụng đất là đồng bào dân tộc, tình trạng di dân tự do kéo dài. Nguyên nhân của 

tình trạng này là do: 

 - Pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng còn thiếu 

tính thống nhất từ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, đến 

quy định về giao đất, giao rừng,..; một số quy định còn hợp thức cho việc lấn 

chiếm đất rừng dẫn đến Nhà nước phải chi trả tiền bồi thường rất lớn khi thực 

hiện thu hồi, sắp xếp đối với đất của các nông, lâm trường.  

- Chính sách hỗ trợ cho người được giao bảo vệ rừng không tương xứng 

với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp làm cho người được giao buông lỏng trách 

nhiệm bảo vệ rừng. 

- Chính sách không thu thuế sử dụng đối với đất nông, lâm nghiệp đã tạo 

ra sự bất bình đẳng, một số nông, lâm trường cố tình giữ lại đất để cho thuê, 

khoán mặc dù nguồn lực lao động hiện hữu rất hạn chế mà không bàn giao về 

địa phương. 

3. Công tác quản lý đất đai của các nông, lâm trường còn hạn chế 

- Quy mô quản lý của các nông trường, lâm trường là quá lớn, nguồn lực 

quản lý lại quá mỏng và công cụ để quản lý lại thô sơ. Lịch sử hình thành các 

nông lâm trường trải qua nhiều giai đoạn với nhiều chính sách quản lý khác 

nhau, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, nhiều hộ dân đã sử dụng đất trước khi 

thành lập nông trường, lâm trường. Mặt khác, đây là địa bàn có địa hình khó 

khăn, phức tạp; tập trung nhiều đồng bào dân tộc ít người, tình trạng di dân tự 

do kéo dài và phân tán ra nhiều khu vực; nhận thức pháp luật nói chung và pháp 

luật về đất đai nói riêng còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý của các doanh 

nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế mới, còn tư tưởng ỷ lại trông chờ 

vào Nhà nước.  

- Công tác giao đất trước đây được thực hiện một cách đơn giản, chủ yếu 

trên giấy tờ, dùng bản đồ địa hình không đúng trên thực địa; nhiều khu vực 

trước đây là đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, khu dân cư ...đã bị khoanh 

vào đất nông trường, lâm trường quốc doanh hoặc địa phương đã thực hiện việc 

giao khoán đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp gắn với nhà ở theo phương án 

giao khoán trước đây (theo chủ trương người nông dân vào rừng để bảo vệ rừng) 

                                                 
10 Trong hơn 10 năm (2004 - 2017) có hơn 200.000 người dân di cư tự do từ các địa phương đến tỉnh Đắk Nông, 

hiện nay còn khoảng 11.000 hộ với trên 50.000 nhân khẩu chưa có hộ khẩu. 
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dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai giữa các công ty nông, lâm nghiệp với 

người dân tại chỗ và người dân di cư tự do diễn ra rất phức tạp và có chiều 

hướng gia tăng. 

- Nhiều hộ dân nhận khoán đất của nông, lâm trường hoặc địa phương đã 

tự ý chuyển nhượng qua nhiều lần, một số đã đầu tư tạo lập tài sản trên đất (máy 

móc, vườn cây, nhà xưởng,...); do đó việc giải quyết vấn đề đất đai và tài sản 

gắn liền với đất khi sắp xếp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gặp rất nhiều 

khó khăn, nếu thực hiện thu hồi đất phải bồi thường chi phí rất lớn.  

- Một số nông, lâm trường viên trước đây góp đất vào nông, lâm trường 

tạo ra quỹ đất tập trung với quy mô lớn; nay thực hiện việc cổ phần hóa nhiều 

trường hợp đòi lại đất dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai đòi hỏi phải có các 

biện pháp để giải quyết. Nếu thực hiện việc thu hồi trả lại đất cho nông, lâm 

trường viên sẽ dẫn tới làm manh mún đất đai, khó thực hiện tích tụ, tập trung đất 

đai cho mô hình sản xuất lớn. 

- Việc xác định giá đất, giá trị cổ phần để thực hiện cổ phần hóa doanh 

nghiệp nông, lâm nghiệp còn nhiều vướng mắc. Các Ban Quản lý rừng quản lý 

quỹ đất rừng lớn nhưng lại cho thuê, khoán; không quản lý hoặc quản lý yếu 

kém để lấn chiếm, tự ý phá rừng chuyển sang làm nương rẫy. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về đất 

đai đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được thực hiện 

thường xuyên, triệt để; đặc biệt là vai trò chủ động của Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất 

chưa phát huy tốt; tình trạng đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng sử dụng 

không đúng mục đích hoặc chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả 

còn xảy ra ở  nhiều nơi nhưng chưa giải quyết kịp thời. 

- Sự thiếu hợp tác của một số hộ dân trong công tác điều tra, xác định ranh 

giới hạn chế, thậm chí không hợp tác, chống đối, cản trở các đơn vị liên quan 

thực hiện xác định ranh giới, đo đạc chi tiết, thiết lập hồ sơ đất đai... dẫn đến 

khó khăn khi rà soát đất đai, thiết lập hồ sơ để quản lý11. 

- Tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai vẫn 

diễn ra thường xuyên, trong thời gian dài và nhiều vụ việc phức tạp, các hình 

thức vi phạm chủ yếu là: lấn chiếm đất đai, cho thuê, cho mượn đất, tự ý chuyển 

mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật. Tình trạng giao khoán đất sai mục 

đích, sai đối tượng, thất thoát, để đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai, tài 

nguyên rừng khá phổ biến tại các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp. 

Hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm và hiệu quả 

sản xuất chưa cao. 

                                                 
11 Một số nông, lâm trường khi đơn vị thi công cùng cán bộ vào để xác định ranh giới nhưng người dân cản 

trở và đe dọa không cho thực thi nhiệm vụ...(Đắk Lắk…). 
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Trong Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại Hội 

nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 đã 

nêu: “Tài nguyên rừng, đất đai, nguồn nước tiếp tục suy giảm; tình trạng phá 

rừng lấy đất sản xuất; việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vẫn còn khó khăn, tiến độ chậm. Đồng thời 

phải tập trung xử lý vấn đề đất đai, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của vùng 

Tây nguyên trong năm 2017 và một số năm tiếp theo...”. Do vậy, nếu để tình 

trạng này tiếp diễn sẽ có thể gây ra xung đột lợi ích dân tộc giữa người dân với 

các nông, lâm trường, tạo ra các điểm nóng nhưng khó có căn cứ để giải quyết 

dứt điểm do nguồn gốc đất đai và hồ sơ quản lý của cơ quan nhà nước vừa thiếu 

lại vừa không chặt chẽ12. 

Chính quyền các cấp ở một số nơi có nông, lâm trường còn có tình trạng 

buông lỏng quản lý đất đai; chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện rà soát, 

kiểm kê, theo dõi biến động đất đai thường xuyên; chưa quan tâm phối hợp với 

doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trên 

địa bàn; nhất là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất, thu hồi đất sử dụng sai mục đích, không hiệu quả…còn hạn 

chế, thiếu quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý 

các các tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai chưa thường xuyên, chưa kịp thời. 

Nhiều nơi chính quyền địa phương còn phó mặc cho nông, lâm trường, công ty 

nông, lâm nghiệp tự giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai. 

4. Tình trạng sử dụng đất không đúng đối tượng, không đúng mục 

đích xảy ra khá phổ biến 

- Công tác rà soát chức năng nhiệm vụ của tổ chức quản lý, sử dụng đất 

thực hiện chưa triệt để giữa đơn vị sự nghiệp công ích với đơn vị kinh doanh, 

như các đơn vị sự nghiệp công ích (Vườn quốc gia, Ban Quản lý rừng, khu bảo 

tồn thiên nhiên…) quản lý, sử dụng đất rừng sản xuất, đất sản xuất nông nghiệp, 

một số loại đất phi nông nghiệp; các đơn vị sản xuất kinh doanh quản lý sử dụng 

đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… hay bên trong các tổ chức vẫn còn nhiều 

loại đất ở, đất của các hộ gia đình, cá nhân chưa xác định cụ thể… các tồn tại 

trên đã tạo ra sự đan chéo, xen kẽ loang báo khó kiểm soát. 

- Chưa thực hiện xong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức sử 

dụng đất, có nhiều công ty nông nghiệp, lâm nghiệp đã cổ phần hóa hoặc đã 

chuyển thành mô hình hai thành viên, ba thành viên nhưng vẫn chưa thực hiện 

chuyển đổi hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; vẫn 

                                                 
12 Tỉnh Đắk Nông: Diện tích rừng bị chặt phá tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng tín là 969,3 ha; 

Công ty Quảng Sơn là 1900 ha, công ty Đăk Rmăng 1.610,8 ha và 1.960 ha rừng giao khoán theo Nghị định 

135/2005 bị chặt phá. Tỉnh Đắk Lắk có 19.286 ha rừng bị tranh chấp, lấn chiếm chưa được giải quyết dứt điểm. 

Tỉnh Gia Lai có trên 51 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân xen kẽ, lấn chiếm, tranh chấp trong các 

lâm trường, trong đó huyện Kông Chro có  6.452 ha, huyện Chư Sê 10.192 ha. Tổng số vụ cháy rừng từ 2004 -2014 là 

33 vụ; phá rừng là 506 vụ; Tổng diện tích rừng bị xâm hại là 745,67 ha. 
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sử dụng nhiều diện tích đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Công tác giao đất trước đây được thực hiện một cách sơ sài, chủ yếu trên 

giấy tờ, không đúng trên thực địa; nhiều khu vực có bao gồm nhà ở trước đây bị 

khoanh vào đất nông trường, lâm trường quốc doanh hoặc địa phương đã thực 

hiện việc giao khoán đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp gắn với nhà ở theo 

phương án giao khoán trước đây (theo chủ trương người nông dân vào rừng để 

bảo vệ rừng). 

5. Chưa có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích do nông 

trường, lâm trường bàn giao lại cho địa phương 

- Phần diện tích đất mà nông trường, lâm trường bàn giao về địa phương 

thường là sông suối, núi đá hoặc đất đai ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó quản lý; 

một số nơi khi bàn giao diện tích đất đã có tài sản trên đất thì chính quyền địa 

phương (huyện, xã) và người dân không có kinh phí để thanh toán bồi thường lại 

giá trị tài sản trên đất cho người sử dụng trước hoặc doanh nghiệp đã đầu tư; 

- Một số diện tích là rừng phòng hộ nằm đan xen hoặc trên đỉnh núi là 

rừng phòng hộ, chân núi lại là rừng sản xuất nên không bóc tách chi tiết được 

trên thực địa để bàn giao lại cho địa phương, tạo sự không rõ ràng về trách 

nhiệm quản lý giữa địa phương và nông, lâm trường; 

- Một số địa phương không có kinh phí xây dựng phương án giao đất, giao 

rừng cho các đối tượng (trong đó có nguyên nhân không được hỗ trợ kinh phí để 

bảo vệ diện tích rừng) nên đất bị bỏ hoang hoá, rừng bị chặt phá, người dân lấn 

chiếm, xâm canh; 

- Nhiều diện tích đất bàn giao về địa phương trước đây nông trường, lâm 

trường đã giao khoán, cho thuê, cho mượn; liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư; 

bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp... (không phải là đất sạch) nên rất khó khăn 

khi xác định đối tượng, diện tích để giao, cho thuê; nhiều trường hợp đã thực 

hiện việc mua bán, chuyển nhượng phi chính thức. Việc thu hồi đất của các 

nông, lâm trường và phân bổ lại cho các đối tượng sử dụng đất tại chỗ còn bộc 

lộ nhiều lúng túng, không có phương án chung... 

6. Cơ cấu tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về đất đai bất 

cập, không phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

- Quy mô diện tích tự nhiên đơn vị hành chính xã, huyện ở khu vực này là 

quá lớn, nhiều xã bằng một huyện của đồng bằng Bắc Bộ, có huyện của vùng 

Tây Nguyên bằng diện tích tự nhiên của một tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ nhưng 

chỉ có 01 cán bộ địa chính xã và 01 đến 02 cán bộ trong Phòng Tài nguyên và 

Môi trường ở cấp huyện làm công tác quản lý đất đai. Công tác đào tạo chuyển 

giao công nghệ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống theo mô hình 

hiện đại chưa được chú trọng, ở một số địa phương mặc dù đã được đầu tư xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhưng cán bộ vẫn tác nghiệp trên hồ sơ dạng giấy.   
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- Nguồn lực con người, lao động trong danh sách của nhiều nông trường, 

lâm trường không đáp ứng với diện tích đất được giao để sử dụng, có những 

công ty diện tích bình quân 01 người (bao gồm cả cán bộ quản lý) trên 500 ha13, 

dẫn đến tình trạng các nông, lâm trường giao khoán đất sai mục đích, sai đối 

tượng, thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng khá phổ biến (điển 

hình ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung). 

Một số đơn vị được giao đất do không quản lý tốt nên đã để bị lấn chiếm, 

chuyển nhượng trái phép mà không được ngăn chặn, giải quyết kịp thời gây nên 

tình trạng rất phức tạp, chưa giải quyết được. 

7. Tình trạng khai thác cạn kiệt tài nguyên khoáng sản  

Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản diễn ra rất phức tạp làm ảnh 

hưởng suy thoái môi trường và có tác động không nhỏ tới công tác quản lý đất 

đai trên địa bàn. Diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp, do các nông, lâm 

trường, Ban Quản lý rừng quản lý diện tích lớn nhưng cho thuê, khoán hoặc 

không quản lý được để người dân lấn chiếm hoặc nhận thuê khoán tự ý phá rừng 

chuyển sang làm nương rẫy. Nguy cơ suy thoái môi trường tăng cao sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp tới khu vực Tây Nguyên và các khu vực miền Trung, Nam bộ do 

công tác quản lý rừng và đất rừng chưa thực sự hiệu quả, chưa xác định được cụ 

thể “chỉ giới đường đỏ” trên thực địa khu vực rừng và đất rừng cần được bảo vệ 

nghiêm ngặt. 

 8. Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai chưa đáp ứng 

 Theo yêu cầu nhiệm vụ như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 

02/2008/NQ-CP “Bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất để thực 

hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất...”; việc đầu tư còn manh mún, dàn trải và không đồng bộ; 

việc xây dựng kế hoạch triển khai chưa sát với năng lực tổ chức thực hiện và 

kinh phí được bố trí; chưa tập trung vào những địa bàn trọng điểm; nhiều địa 

phương chỉ chú trọng vào việc đo vẽ bản đồ địa chính, mà ít quan tâm đến việc 

kê khai đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; lập hồ sơ địa chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai để xác lập tính pháp lý của từng thửa đất và đưa vào 

vận hành thường xuyên.  

Việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ, cắm mốc xác định ranh giới, phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp nông, lâm 

nghiệp tốn nhiều thời gian, nhân lực, nguồn lực từ vướng mắc do lịch sử để lại. 

Việc xác lập giá trị quyền sử dụng đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất hết sức phức tạp và tốn kém kinh phí. Ngân sách của Nhà nước, doanh 

                                                 
13 Bình quân diện tích đất/người của một số Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp điển hình như: Công ty Nam 

Hòa là 840 ha/người; Công ty Lâm sản Khánh Hòa là 975 ha/người; Công ty Trầm Hương là 746 ha/người; 

Công ty Ninh Sơn là 698 ha/người; Công ty Tân Tiến là 934ha/người; Công ty Đắk Tô là 1.123 ha/người; Công 

ty Đắk Hà là 5.687 ha/người; Công ty Kon Plông là 1.358 ha/người; Công ty Kông Chro là 992 ha/người; Công 

ty Chư Phả là 689 ha/người; Công ty Tam Hiệp là 713 ha/người; Công ty Đạ Tẻh là 653 ha/người... 
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nghiệp và nhân lực dành cho công việc này còn eo hẹp, chính quyền các cấp 

chưa dành đủ nguồn lực để thực thi theo quy định của pháp luật, trong khi nhu 

cầu sử dụng đất của người dân tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng du canh, du 

cư, di dân tự do vào các nông, lâm trường, đòi hỏi các cấp các ngành phải có cơ 

chế, chính sách để tập trung ổn định ở khu vực tập trung đồng bào dân tộc ít 

người và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, do không có hoặc thiếu đất 

ở, đất sản xuất. 

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; chính sách đất 

đai cho đồng bào dân tộc ít người;...để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực 

tiễn; tiếp tục hoàn thiện các văn bản triển khai, hướng dẫn chỉ đạo các địa 

phương, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, lấn 

chiếm, tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. 

2. Các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, cơ chế xây dựng, phát 

triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản lý các công ty 

nông, lâm nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương. Có các giải pháp kiên 

quyết và đủ mạnh, đồng bộ để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Trên 

cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả, tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, 

kinh doanh, làm dịch vụ hiệu quả; đồng thời kiên quyết cho giải thể, phá sản đối các 

công ty nông, lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, không 

quản lý được đất đai, giao khoán trắng, sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, không 

thực hiện được các nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp, tài chính đất đai...  Thu hồi diện 

tích đất chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, bàn giao cho 

chính quyền địa phương để quản lý, sử dụng, ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc 

thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất; giao đất cho các tổ 

chức, cá nhân thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.  

3. Các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, 

doanh nghiệp trong công tác quản lý đất đai, thực hiện rà soát, cắm mốc giới, đo 

đạc lập bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, đối với các ban quản lý rừng, các công ty nông, lâm nghiệp không 

thuộc diện thực hiện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP. 

4.  Chủ động quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung, ban hành 

định mức diện tích đất ở vùng nông thôn; khắc phục tình trạng di cư tự phát, dân 

cư trú phân tán trên diện rộng trong diện tích đất do các công ty nông, lâm 

nghiệp, ban quản lý rừng quản lý, sử dụng. Thực hiện ngay việc bàn giao mốc 

giới, ranh giới và cho thuê đất đối với phần diện tích mà nông, lâm trường giữ 
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lại để quản lý, sử dụng để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tranh chấp. 

5. Các địa phương phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan chủ quản trong 

việc tổ chức chỉ đạo các nông, lâm trường trên địa bàn rà soát, đánh giá hiệu quả 

và nhu cầu sử dụng đất; thống nhất giải pháp giải quyết dứt điểm và thu hồi đất 

thuộc diện phải bàn giao về địa phương để lên phương án quản lý, sử dụng. Chủ 

động quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung, quy định định mức diện 

tích đất ở vùng nông thôn; có kế hoạch khắc phục tình trạng di cư tự phát, dân 

cư trú phân tán trên diện rộng trong diện tích đất do các nông, lâm trường quản 

lý, sử dụng. 

6. Các công ty nông, lâm nghiệp chủ động phối hợp với các cấp chính 

quyền địa phương trong việc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

rà soát, đánh giá nhu cầu, phương án sử dụng đất nông, lâm nghiệp phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động bàn giao về địa phương quản lý, sử 

dụng các diện tích đất không phù hợp nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị 

và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp đất cho 

thuê, cho mượn, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, đất liên doanh, liên kết, hợp tác 

đầu tư; đất giao khoán ... để xử lý./. 

 


