
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng 

đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà 

soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…………………… 

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc từ 

nông, lâm trường, phát huy nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết ổn định tình hình trật tự, an ninh, chính 

trị thông qua việc đảm bảo quỹ đất sản xuất cho người dân trong đó có đồng bào 

di dân tự do; giải quyết căn bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, phá 

rừng, suy thoái đất đai, nguồn nước và môi trường; không để đất đai hoang hóa, 

sa mạc hóa và phát triển nghề rừng.  

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-

CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trường, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành 

và địa phương thực hiện nhiệm vụ: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các công 

ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-

CP của Chính phủ để đề xuất phương án xử lý đảm bảo cân đối giữa mô hình 

quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nguồn lực lao động với diện tích đất giữ 

lại, mang lại nguồn thu tương xứng cho ngân sách. Phần diện tích dôi dư ưu tiên 

giao hoặc cho thuê đối với người dân đang trực tiếp nhận khoán, thuê lại đất của 

nông, lâm trường để đảm bảo đất đai được sử dụng hiệu quả”. 

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề 

nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các Sở, ban ngành, công ty nông, lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh tổng hợp số liệu, báo cáo về các nội dung theo Đề cương và biểu mẫu 

kèm theo Công văn này và được đăng tại Website của Tổng cục Quản lý đất đai: 

www.gdla.gov.vn/decuongbieumaund118. 

Để thuận tiện cho việc xây dựng Báo cáo tổng hợp trình Chính phủ, đề 

nghị gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (bản giấy) và bản số theo địa 

chỉ email: ttktcndc@gmail.com) trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./. 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Sở: TN&MT; NN&PTNT; Tài chính;  

- Các BQL rừng, các công ty NLN; 

- Lưu: VT, TCQLĐĐ.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 

http://www.gdla.gov.vn/decuongbieumau
mailto:ttktcndc@gmail.com
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Sở Tài chính  

5. Ban Quản lý rừng, Công ty Nông, lâm nghiệp 

 

STT Tỉnh Ghi chú 

1 Cao Bằng  

2 Bắc Kạn  

3 Lạng Sơn  

4 Hà Giang  

5 Tuyên Quang  

6 Thái Nguyên  

7 Lào Cai  

8 Yên Bái  

9 Sơn La  

10 Hoà Bình  

11 Phú Thọ  

12 Vĩnh Phúc  

13 Bắc Giang  

14 Quảng Ninh  

15 Hà Nội  

16 Nam Định  

17 Ninh Bình  

18 Thanh Hoá  

19 Nghệ An  

20 Hà Tĩnh  

21 Quảng Bình  

22 Quảng Trị  

23 Thừa Thiên Huế  

24 Quảng Nam  

25 Quảng Ngãi  

26 Bình Định  

27 Khánh Hoà  
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28 Ninh Thuận  

29 Bình Thuận  

30 Kon Tum  

31 Gia Lai  

32 Đắk Lắk  

33 Đăk Nông  

34 Lâm đồng  

35 Bình Phước  

36 Bình Dương  

37 Tây Ninh  

38 Đồng Nai  

39 Bà rịa – Vũng Tàu  

40 TP Hồ Chí Minh  

41 Long An  

42 Cần Thơ  

43 Cà Mau  

44 Sóc Trăng  

45 Kiên Giang  
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