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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp đánh giá và chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến việc 

giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp 

 

 Ngày 08/9/2021, đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã 

chủ trì cuộc họp họp để đánh giá và chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến việc 

tranh chấp, lấn chiếm đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc. Tham 

dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện: Phòng Nông nghiệp 

&PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Hạt Kiểm lâm huyện; Đại diện Công an 

huyện; công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc, Chủ tịch UBND xã và công 

chức Địa chính các xã: Hòa Thắng, Tân Thành, Minh Hòa, Minh Sơn, Vân 

Nham, Thiện Tân, thị trấn Hữu Lũng. 

 Sau khi nghe Báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc về 

tình hình quản lý bảo vệ rừng, đất trồng rừng của Công ty trong thời gian và ý 

kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Thị Hạnh – Phó Chủ 

tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc  

- Tăng cường nhân lực, tiếp tục rà soát chi tiết, cụ thể, lập biểu thống kê số 

liệu về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Trong đó cần cụ thể: Số hộ tranh 

chấp, lấn chiếm; địa điểm tranh chấp; nguồn gốc đất đai, tài sản cây trồng trên 

khu đất tranh chấp (do Công ty trồng hay người dân trồng); nguyên nhân, quá 

trình dẫn đến tranh chấp; tranh chấp tài sản trên đất hay tranh chấp đất đai, hay 

tranh chấp do chưa thống nhất tỷ lệ % hợp đồng giao khoán; thống kê rõ diện tích 

đang tranh chấp, diện tích bị lấn chiếm, diện tích vướng mắc khác, hiện trạng trên 

đất đang làm gì.  

- Chủ động, khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các xã tiến hành rà soát tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất (về số hộ, địa 

chỉ thường trú, số nhân khẩu, đối tượng chính sách, diện tích đất hiện có và diện 

tích đất đang tranh chấp, lấn chiếm; rà soát việc cấp trùng “bìa xanh” với “bìa 

đỏ” trên địa bàn); đề xuất hướng xử lý đảm bảo cụ thể, khách quan phù hợp thực 

trạng quản lý và địa hình, địa vật của từng khu đất.  

- Đối với các khu vực đất, rừng đang xảy ra tranh chấp, lấn chiếm tăng 

cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện ký cam kết sau khi giải quyết 

tình hình tranh chấp, lấn chiếm mới được khai thác.  
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- Hoàn thành kiểm tra, rà soát tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất đai trên 

địa bàn từng xã, thị trấn trong tháng 9/2021 để phối hợp với Đoàn kiểm tra Ban 

Chỉ đạo 1546 tổ chức xem xét, kiểm tra theo Kế hoạch. Ban hành kế hoạch tổ 

chức thực hiện cụ thể từng xã, thị trấn báo cáo UBND huyện để chỉ đạo phối hợp. 

- Đối với phần diện tích đất bàn giao địa phương quản lý, lập phương án sử 

dụng đất khẩn trương xử lý, thanh lý tài sản trên đất phục vụ quá trình tổ chức 

thực hiện phương án giao đất cho hộ gia đình yên tâm sản xuất. 

 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn của 

huyện, UBND các xã, thị trấn: Hòa Thắng, Tân Thành, Minh Hòa, Minh 

Sơn, Vân Nham, Thiện Tân, Đồng Tân và thị trấn Hữu Lũng  

- Chủ động tham mưu thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh tại 

Công văn số 382/UBND-KT ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 

68/KH-BCDD1546 ngày 05/5/2021; Thông báo số 167/TB-BCDD1546 ngày 

06/8/2021 và Công văn số 141/CV-BCDD1546 ngày 25/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

1546 tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. 

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm 

quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên 

quan với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; trong đó tập trung tuyên truyền trực tiếp tại cơ 

sở không chỉ riêng tại các điểm tranh chấp nổi côṃ mà phải tổ chức tuyên truyền, 

vận động người dân trên diện rộng tại các địa bàn có đất của Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Đông Bắc đã được UBND tỉnh cho thuê đất. 

- Bố trí thành phần tham gia phối hợp cùng Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Đông Bắc tổ chức kiểm tra, rà soát số liệu, tình trạng tranh chấp lấn, 

chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn. Thành phần tham gia của UBND các xã phải 

có lãnh đạo UBND xã, cán bộ địa chính, Công an xã và Trưởng các thôn nơi 

kiểm tra, rà soát để đảm bảo hiệu quả, tính chính xác của kết quả rà soát. Chủ tịch 

UBND xã chịu trách nhiệm trước thông tin kiểm tra, rà soát về tình trạng tranh 

chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn.  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cử cán bộ phối hợp cùng đoàn 

kiểm tra, rà soát để hướng dẫn, tổ chức thực hiện kịp thời; chủ động tham mưu tổ 

chức thực hiện phương án sử dụng đất đối với 13 xã, thị trấn trên địa bàn đảm 

bảo đúng tiến độ; tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý các vướng mắc có liên 

quan đến việc tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, tranh chấp, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp. 

 3. Hạt kiểm lâm huyện  

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, để tham mưu cho huyện tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; Tiếp tục chỉ đạo lực lượng 

Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc khai thác, vận 

chuyển và chế biến lâm sản theo quy định, đặc biệt là trên địa bàn các xã có tình 
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trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa người dân với Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Đông Bắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng 

chặt, phá rừng, khai thác rừng trái phép, lấn, chiếm đất của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đông Bắc; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện khai thác gỗ rừng 

trồng của các chủ rừng trên địa bàn. 

4. Công an huyện  

- Tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Đông Bắc trong việc xử lý tranh chấp, lấn chiếm đất đai; Chỉ đạo 

Công an các xã, thị trấn vào cuộc phối hợp với Công ty, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, rà soát tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. 

- Chủ động nắm tình hình, diễn biến vi phạm tại các địa bàn các xã có đất 

lâm nghiệp để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật nhằm 

ổn định tình hình, không để phát sinh điểm nóng gây mất an ninh trật tự. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện,  

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc; 

- Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Thanh tra; 

- UBND xã Hòa Thắng, Tân Thành, Minh Hòa,  

Minh Sơn, Vân Nham, Thiện Tân và thị trấn Hữu 

Lũng; 

- C, PVP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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