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BAO CÁO 

A 

 Kt qua th.rc hin cac chInh sách v sp xp, di mói 
Cong ty nong, lam nghiçp theo Ngh d1nh so 118/2014/ND-CP 

KInh giri: B Nông nghip và PTNT. 

Thrc hin Cong van s 4901BNN-TCLN ngày 19/01/2022 cüa B Nông 
nghip và PTNT ye vic tong két, danh giá vic thirc hin Nghj djnh so 

118/2014/ND-CP ngày 17/12/20 14 cüa ChInh phü ye vic sap xêp, dôi mOi và 
phát triên, nâng cao hiu qua boat dng cüa cong ty nông lam nghip, UBND 
tinh Quàng Trj báo cáo kêt qua thirc hin vic sap xêp, dôi mi các Cong ty lam 
nghip trên dja bàn tinh cii the nhir sau: 

I. KET QUA THVC HIN SAP XEP, DO! MO! CONG TY NONG, LAM 
NGHIP 

A A A A. P P A • A P 

1. Ye phe duyçt phuo'ng an sap xep, do. mo. cac Cong ty hiçn co: 

Thirc hin Nghj djnh 118/2014/ND-CP ngày 17/12/2014 cüa ChInh phü v 
vic sap xêp, dôi mOi và phát triên, nâng cao hiu qua boat  dng cüa cong ty 
nông lam nghip; Thông tu so 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 cáa B 
Nông nghip & PTNT hu&ng dn vic xây dirng dê an và phi.rcmg an tOng the 
sap xêp, dôi mOi cong ty nông, lam nghip theo quy djnh tai  Nghj djnh 
so 1 18/2014tND-CP, U ban nhãn dan tnh Quãng Tij dã chi dao  3 cong ty Lam 
nghip: Ben Hãi, Triu Hài và Di.r&ng 9 l.p dé an sap xêp, dôi mâi cong ty. Các 
Dê an dä thrçic UBND tinh thâm djnh theo quy djnh 

Tren co sô kát qua thm djnh các D an cüa các Cong ty, S& Nông nghip và 
PTNT dã d thào Phucng an tong the chuyên doi, dôi miii các Cong ty lam ngbip 
trên dja bàn tinh Quáng Tn. Phuang an tong the dã dugc B Nông nghip và PTNT 
thông qua trong tháng 6 nm 2015 và dã ducic Thu tithng ChInh phü phê duyt tai 
van bàn 2119/11 g-DMDN ngày 20/11/2015 the9 phuang an sap xêp: Chuyén các 
Cong ty Lam nghip nhà nuOc näm giü 100% von diêu I thành Cong ty cO phân, 
Nba nithc khOng nàm giü cô phân chi phôi dôi vói các cOng ty, gôm: Cong ty 
TNHH MTV Lam nghip Ben Hâi, Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hãi và 
Cong ty TNHH MTV Lam nghip fXrng 9. 

Vic sp xp, di mOi nay rthtm xác djnh cij th ng1Iii sü diing dt, chñ 
rirng, quán 1 cht chë, nâng cao hiu qua sr diing dat dai, bão v và phát triên 
rirng, tài nguyen thng; tao  sir chuyên bien can bàn ye phung thic to chüc quán 
l và quán trj doanh nghip; gàn vâi cOng nghip che bien và thj trn&ng theo 
chuOi giá trj hang boa. 

2. Kt qua trin khai Phtrong an tng the sap xp, di mO'i 
- Trên Co s& kêt qua phê duyt Phuong an tong the, UBND tinh dâ thành 



2 
1p các Ban chi dao cô phân hóa các Cong ty lam nghip và thành 1p các To 
giüp vic cüa Ban chi dao  và ban hành kê hoach cô phân hóa cii the vd tirng 
cong ty, trong do, xác djnh rO 1 trInh các buc và các dâu vic c11 the trong 
cOng tác cô phân hóa các cong ty lam nghip dê to chüc thirc hin. 

- LJBND tinh dã phê duyt dir toán chi phi cô phân hóa các Cong ty TNHH 
MTV Lam nghip: Triu Hãi, Ben Hâi và Dix?ng 9 ti các Quyêt djnh: so 
3476/QD-UBND ngày 15/12/2017, so 634/QD-UBND ngày 27/3/2018; so 
533/QD-UBND ngày 15/03/2018; Phê duyt kê hoach 1ira chn nhà thâu dcrn vi 
cô phân hóa tti Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hãi (Quyêt djnh sO 
244/QD-UBND ngày 02/02/2018), tai  Cong ty TNHHMTV Lam nghip Di&ng 
9 (Quyêt djnh so 785/QD-UBND ngày 16/4/2018), tai  Cong ty TNHH MTV 
Lam nghip Ben Hãi (Quyêt djnh sO 941/QD-UBND ngày 9/5/20 18). 

- Ban chi do CPH các Cong ty Lam nghip dã ban hành nhiêu van ban clii 
do, htrng dan các Cong ty thirc hin các ni dung cô phân hóa, day nhanh tiên 
d thirc hin, dam bâo dung kê hoch dé ra. 

- T chirc kim kê, phân loai tài san, báo cáo tài chInh, báo cáo quy& 
toán thuê, phôi hçp vói co quan có lien quan xü 19 nhüng van dê ye tài chInh 
den thôi diem xác djnh giá trj doanh nghip; Ch9n dcm vj kiêm toán dc Ip 
trInh UBND tinh ra quyêt djnh don vj kiêm toán; Rà soát laj toàn b din tIch 
dat, rung các cOng ty dang quân 19, d lam cci sâ xây dirng Phwmg an si'r d%ing 
dat theo Thông tu 07/201 5/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 cüa B Tài nguyen và 
MOi trithng dam báo hài bOa igi ich cüa nhà nuc, cüa doanh nghip, phü hçip 
vi quy hoch sir diving dat cüa dja phumg; Kiêm ké tài san ±ng và dat thng 
theo dung hin trng; Xây dirng phuong an xác djnh giá trj doanh nghip, 
phixo'ng an sr diing lao dng theo quy djnh cüa pháp lut; Lira ch9n to chüc 
djnh giá dê giao cho cOng ty k9 ket hçip dông djnh giá. 

- Các COng ty Lam nghip dã tin hành tuyên truyn sâu rng dn toàn the 
CBCNV trong cOng ty ye chü tnrong cUa nhà nuóc ye sap xêp, dôi mâi và nâng 
cao hiu qua cüa doanh nghip nhà nuc (co phân hOa cOng ty). Chuân bj các 
ho so pháp 19 ye thành l.p doanh nghip; Các ho so pháp 19 ye tài san, nguOn 
vOn, cOng nçi cüa COng ty; Lp du toán chi phi cô phân boa doanh nghip; L.p 
danh sách và phuong an sü ding lao dng dang quân 19. 

- UBND tinh dã phe duyt Phuong an sir ding d.t cho 2/3 Cong ty Lam 
nghip gOm COng ty TNHI-1 MTV lam nghip Dung 9, COng ty TNHH MTV 
Lam nghip Triu Hãi và 01 COng ty dã hoàn thành Phuong an sir diing dat dir 
kiên së ducic phê duyt trong tháng 2/2022, cii the: 

+ COng ty TNHH MTV lam nghip Di.thng 9: Dà duqc UBND tinh phê 
duyt phuang an si'r ding dat ti Quyêt djnh so: 3580/QD-UBND ngày 
10/11/202 1. Tong phuong an sir diing dat: 6.890,7 13 ha. Trong do, din tIch giü 
'ai tiêp tiic s1r dung là 3.849,213 ha ( bao gôm, dat ri'rng san xuat: 3.848,40 ha, 
dat thuong mai  djch viii: 0,813 ha); Din tIch bàn giao dja phuong là: 3.041,5 
ha, bao gOm (Dat rung san xuât: 2.995,4 ha; Dat rung phOng h: 46,10 ha).. 

+ Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hãi: Dã duçic UBND tinh phe 
duyt phuong an 5ir dung dat ti Quyêt djnh sO: 4243/QD-UBND ngày 
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15/12/2021. Tong din tIch phinmg an sir ding dat: 5.052,77 ha. Din tich duçc 
giü lai tiêp tVc  s diing là: 4.065,83 ha, gôm ( Dat rirng san xuât: 4.063,91 ha, 
Dat nông nghip khác: 1,32 ha, Dat thuong mai,  djch vii: 0,60 ha); Din tIch 
Cong ty bàn giao dja phircng là: 986,94 ha dat rrng san xuât. 

+ Cong ty TNHH MTV Lam nghip Bn Hãi: Dä duçic S& Tài nguyen và 
Môi truông trmnh UBND tinh phucng an sir dung dat t.i Th trInhsô: 264/TTr-
STNMT ngày 25/01/2022 (chua duçic UBND tinh phê duyt). Tong din tIch 
phixng an si:r diing dat là 8.581,9 ha. Din tIch di.rçic gi1r lai  tiêp tic sir dimg 
5.897,9 ha, gôm (dat rmg san xuât: 5.786,0 ha, dat rirng phông h: 102,10 ha, dat 
nông nghip khác: 5,20 ha, dat thi.xcing mi, djch vu: 4,60 ha). Din tIch Cong ty 
bàn giao dja phi.rang là 2.684,0 ha (gom dat thng san xuât: 2.144,4 ha, dat rfrng 
phOng h: 53 2,0 ha ti xä Vinh, dat giao thông 3,3 ha, dat thüy lori: 4,3 ha). 

3. Kêt qua rà soát hii dat dai, thrc hin bàn giao v d!a  phtro'ng quãn 
1, sfr diung 

3.1. V rà soát, do dc, cm mc, cp giy CNQSD dat 

- V Do d.c, cm mc ranh gi1i: UBND tinh dã chi do Si Tài Nguyen — 
MOi tnrxng phôi hçp v9i các dja phuong và các Cong ty thirc hin hoàn thành 
vic rà soát, do dtc, cam mOc và cap giây chrng nhn QSD dat cho các Cong 
ty, cii the nhu sau: 

+ Hoàn thành xây dirng hrâi dja chInh: 50/50 dim, vào tháng 12 näm 
2017 

+ Hoàn thành vic rà soát ranh giâi sir diving dt: 806,4/880 km, vào tháng 
12 nàm 2017; cl,i the: Cong ty TNHH MTV Lam nghip Di.rèng 9: 210,95km; 
COng ty TNHIH MTV Lam nghip Triu Hãi: 114,3km; Cong ty TNHH MTV 
Lam nghip Ben Hãi: 310,15km 

+ Hoàn thành 1p bàn mô tã vj tn mc ranh giói sir dicing dat, vào tháng 12 
näm 2017. 

+ Hoàn thành cong tác ye so d vj trI mc, cm mc ranh giOi, do dac  xác 
dnh t9a d môc ranh giii sir ding dat: 1.485/1.485 mOc, vào tháng 12 nàm 
2017 c11 the: Cong ty TNHH MTV Lam nghip Duè'ng 9: 375/ 375 môc; Cong 
ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hâi: 145/145 mOe; Cong ty TNHH MTV 
Lam nghip Ben Hãi: 400/400 môc 

- V cong tác do dac bàn d dia chInh: Dä hoàn thành do dac  bàn do dja 
chinh: 24.9 17,73/26.866 ha. Cii the: Cong ty TNHH MTV Lam nghip Dumg 
9 là 6.482,4/7.673 ha; Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hâi là 
5.105,8/5.260 ha; Cong ty TNI-I1-I MTV Lam nghip Ben Hãi: 9.219,3/9.399 ha 

- V COng tác 1p h so c.p giy chirng nhn QSD dt: Dã hoàn thành 
cong tác kê khai, 1p  ho so cap dôi giây chirng nh.n cüa 03 Cong ty, vào tháng 
6 nàm 2018. Cii the nhu sau: Cong ty TNHI-1 MTV Lam nghip Ththng 9: 
5.749,66/ 7.673 ha109 giây chirng nhn; COng ty TNT-]IH MTV Lam nghip 
Triu Hâi: 4.310,60/5.260 ha/OS giây chimg nhn; Cong ty TNHIH MTV Lam 
nghip Ben Hãi: 9.219,28/9.219,28 ha108 giây chirng nhn. 
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3.2. V bàn giao dat cho da  phirong 

UBND tinh dã tIch circ chi dao  cong tác bàn giao dt cüa các Cong ty Lam 
nghip ye cho dja phuung quân l, kêt qua bàn giao cho den nay cii the nhu sau: 

+ Cong ty TNHH MTV lam nghip Dtthng 9: dã bàn giao dt v dja 
phumg là 1.937,3 hal3.O11,5 ha, dat  t' l 64,3%. 

+ Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hãi: dâ bàn giao d.t ye cho dja 
phucmg là 85 6,9 ha1986,94 ha, dat  t' l 23,52%. 

+ Cong ty TNHIH MTV Lam nghip Ben Hãi: dã bàn giao d.t ye cho dja 
phuong là 234/2.684 ha, dat tT l 8,7%. 

3.3. Kinh phi do dic, cam moe và cap giy CNQSD dt 

Tng kinh phi thirc hin cOng tác rà soát ranh gii, do dac  1p bàn dO, cap 
dôi giây chirng nhn quyên sir diing dat là 21.474 triu dOng dä duçic bô nguOn 
ngân sách Trung uong. 

4. Kt qua thiyc hin cong tác quãn ly bão v rung 

- Quán l thng tir nhiên: Hang nàm, Các Cong ty tir dutu kinh phi d 
quân l, bâo v, khoanh nuôi phic hOi thng tir nhiên không dê xãy ra các vij 
xâm hai  den tài nguyen rirng trong lam phân duçcc giao. 

- Quán 1 rrng trng: Các Cong ty dâ tin hành tng hçip toàn b din tich 
thng trOng, phân loai  dOi tung thng dê thutn tin trong qua trInh theo dôi quãn 
l. Hang nàm, tO chic kiêrn tra, dánh giá mirc d sinh tru&ng cüa cay trông, cp 
nht vào bàn do so hóa nhâm thun lgi trong cong tác xây drng ke hoach chàm 
soc nuôi duOng ri'mg, nâng cap rirng và bâo v thng trOng. 

- Cong tác bão v rlrng, phOng cháy chüa cháy rfrng và sâu bnh gay hai 
thng: Các Cong ty dä thirc hin tOt cOng tác quãn 1, báo v rirng nén hang näm 
sO vi rmg bj xâm hi là khOng dáng ké. Tuy nhiên, tInh trng ngithi dan len lüt 
khai thác lam san trái phép, lan chiêm dat rrng tai  vüng vüng giáp ranh các näm 
gân dày van con xáy ra và có chiêu hixâng gia tang, gay khó khàn cho cong tác 
quàn l, bâo v rimg. Hin nay, nhIn chung rirng duqc bào ye tot, han  chê den 
tôi thiêu các yu yj  pham lam thit hai  den tài nguyen thng. COng tác phông 
chông cháy rung diicic dt len hang du, cong tác khoanh nuOi xüc tiên tái sinh 
rirng yà khoán bâo ye rung d.rqc thrc hin tOt. 

- COng tác phOng tth sau bnh hal  rung, quán l lam san ngoài g: Các 
COng ty cr can b có chuyên mOn de theo dOi tInh hInh sâu bnh hai  ±ng, khi 
phát hin cay trOng bj sâu bnh hai,  nguy cci lan rathành djch thI báo cáo den 
các c quan chüc näng có thâm quyên duqc biêt dê Co phiwng an xü l. Thiz-
ông xuyen lien h yàj các Hat  kim lam, Chi cuc Kiem lam và Chi cuc Bâo ye 
thuc yât dê nàm duqc các thông tin dir báo ye phát sinh, phát trien cüa sâu bnh 
hai rung nhäm d ra các bin pháp xir 1 kjp thui và phü hcip khOng dê sâu, bnh 
hai Ian ra thânh djch. 

Tang cuung cOng tác tun tra bào ye rung, ngàn chin, day duôi, báo cáo co 
quan chüc nàng xü l các hành vi khai thác lam san ngoài g không hqp pháp. 

V kinh phi quán l bão v rung: Nguôn kinh phi do các Cong ty chi trà 
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II. Dánh giá kêt qua thijc hin 

1. Ifudim 

Thirc hin Chü truong cüa Nhà nuâc, các Cong ty lam nghip dã chü dng, 
trng bithc triên khai các phucmg an sap xêp, dôi mâi theo dung quy dinh; dOng 
thai tIch crc tuyen truyên, phô biên chü tnrclng, chInh sách lien quan ye cô phân 
hoá Cong ty lam nghip den ngi.thi lao dng biêt và thirc hin. 

Qua trInh thirc hin dã huy dng s1r vào cuc tIch circ cüa các cc quan, &Yn 
vi, dja phuong. 

2. T1n ti, hn ch 

- Dn nay, Phuang an sü diing dt càa Cong ty Lam nghip Bn Hãi chi.ra 
duqc phé duyt nên vic bàn giao dat ye dja phuang, th?c hin các buóc tiêp 
theo châm duoc triên khai; 

- DM vâi din tIch dt rirng sn xut ma các Cong ty TNHH MTV Lam 
nghip xir 1' tài san trên dat (cay thng) thI thai gian chuyên giao sê kéo dài do 
phài khai thác cay theo qua trinh sinh tnr&ng, phát triên và thành thçic cüa rirng. 
VI vy, các dja phuang sê gp nhiêu khó khàn trong vic xây dirng các phi.rng 
an sü ding din tIch dat nhn bàn giao mt each ben vng. 

- TInh trtng xâm canh, xâm ln dt lam nghip trong phm vi ranh giâi cüa 
các Cong ty Lam nghip chira duçic xir l dirt diem. Trong din tIch bàn giao 
cüa Cong ty TNT-H-I MTV lam nghip Du&ng 9 tai  huyn Cam L có 595 ha dat 
dang bj ngithi dan xâm canh, lan chiêm, rat khó khän cho cong tác thu hOi 1i 
dat dê dim vào phirang an sir diing chung cüa dja phirang. Trong din tIch dat 
cüa Cong ty LN Triu Hài, dat bj xâm lan chua giãi quyêt dirge 58,2 ha (Hãi L 
50,2 ha; Triu Ai 8,0 ha). 

A A A . 3. Nguyen nhan cua nhtrng ton ti, hin che 

- Giá trj cüa dat lam nghip và rrng ngày càng cao, do do ngithi dan ngày 
càng quan tam den cong tác trOng rirng và sO' hUn dat thng. VI 4y, vO'i các 
Cong ty lam nghip quãn l din tich dat, thng 1&n do nguOn von dâu tu cho 
cong tác quân l, bão v rUng cOn nhiêu khó khän. Nên mc dü dà thirc hin 
nhiêu giài pháp nhir: Tuyên truyên, vn dng nâng cao nh.n thüc và các bin 
pháp dé ngàn chin tInh trng xâm lan và tái xâm lan dat lam nghip trong phm 
vi ranh giO'i, nhung thüc cüa nguii dan ye van dé nay chua cao. 

-, Sr vào cuc cüa chInh quyn dja phircmg trong giãi quyt tInh trng xâm 
lan dat lam nghip trong phm vi ranh giâi cüa các COng ty chua thirc s1r hiu 
qua. 

- Mt s din tIch rUng nm gap ranh vâi các khu virc dan Cu; dja hmnh 
phüc ttp, duO'ng giao thông di lai  khó khän, duO'ng ranh can lüa bj xuông cap 
hir hOng, phircng tiên vã ngirO'i di lai  khó khàn nên cOng cOng tác quân l, bão 
v rUng cOn gtp mt so khó khän, dc bit là cOng tãc PCCCR. 

III. MEN NGHJ BE XUAT DIEU CHINH NGH! DINH 118INB-CP 

Hin nay, din tIch d.t lam nghip do các Cong ty lam nghip näm giU 
chiêm din tIch lO'n, tp trung. Dé dam bào vic quàn l sO' diving tài nguyen dat 
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ben virng theo dung djnh hi.thng tái Co câu cüa ngành dê xuât nghiên ciru diêu 
chinh t' 1 näm giü cô phân cüa nhà ntrâc, theo huàng Nhà nuc näm Co phân 
chi phôi dôi vi các các Cong ty lam nghip có din tIch dat rung lan (Cong ty 
lam nghip có din tIch dat thng tü 1.000 ha tra len). 

Trên day là báo cáo k& qua thirc hin các chInh sách ye sap xêp, dôi mâi 
cong ty nông, lam nghip theo Nghj dnh so 118/20141ND-CP cüa ChInh phü, 
UBND tinh Quáng Trj kmnh báo cáo B Nông nghip và PTNT xem xét tong 
hcip.I.j 

Noi nlz?ln: 
- Nhtr trên; 
- Sâ NN&PTNT; 
- Các Cong ty TNHH MTV lam nghip: Dix?mg 
9, Bn Hâi, Triu Hâi; 
- Luu: VT, TCTM 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

HaS5?Ding 
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