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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

 
Số: 569/LHHVN-VP 

V/v ý kiến của Liên hiệp Hội Việt Nam 
đối với dự thảo Nghị định về sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014 

 
 

 Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 
 Triển khai Kế hoạch phối hợp năm 2014-2015 trong khuôn khổ Chương 
trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020, ngày 02 
tháng 7 năm 2014 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với sự hỗ trợ 
kỹ thuật của Liên minh đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo “Đóng góp ý 
kiến cho dự thảo Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp”. Hội thảo có sự tham gia 
của các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, 
một số cơ quan của Quốc hội, các Ban của Đảng và tổ chức quốc tế. 
 Sau khi tham vấn ý kiến của các nhà khoa học và đại biểu, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có ý kiến như sau: 
 I. NHẬN XÉT CHUNG 

1. Ưu điểm 
- Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ đã giải thích rõ 

lý do cần thiết phải sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 170/2004/NĐ-
CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường 
quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về 
sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, đó là: 

+ Do bối cảnh mới về kinh tế, xã hội, tình hình biến đổi khí hậu và những 
vấn đề nổi cộm nảy sinh trong quản lý đất, rừng và hiệu quả hoạt động của các 
công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp chưa cao; 

+ Hiến pháp (năm 2013) mới được ban hành đòi hỏi phải điều chỉnh các 
Luật, Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để phù hợp với 
Hiến pháp; 

+ Luật Đất đai (năm 2013), Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm 2004) và 
Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2013) cũng đã có sự thay đổi, trong đó 
có những quy định liên quan đến công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp; 
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+ Cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 
11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị. 

- Về quan điểm chỉ đạo trong xây dựng dự thảo Nghị định, Ban soạn thảo đã 
nêu ra được 4 quan điểm phù hợp, có tính chất định hướng rõ ràng, trong đó nhấn 
mạnh tiếp tục kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 170/2004/NĐ-
CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP và bổ sung những quy định mới để đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn. 

- Ban soạn thảo cũng đã nỗ lực nghiên cứu để đưa nhiều nội dung quan trọng 
vào trong dự thảo Nghị định, ví dụ như vấn đề về quyền thế chấp của các công ty 
lâm nghiệp tại Khoản 9 Điều 17 ”Được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, giá 
trị rừng sản xuất là rừng trồng để liên doanh trong các dự án nông, lâm nghiệp và 
dịch vụ, thế chấp vay vốn để sản xuất kinh doanh”. Đây là một trong những vấn đề 
thực sự vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty lâm 
nghiệp trong nhiều năm qua. 

2. Một số điểm cần được cân nhắc, bổ sung và làm rõ 
- Dự thảo Tờ trình chưa làm rõ tại sao lần này Ban soạn thảo chỉ xây dựng 1 

Nghị định để thay thế 2 Nghị định trước đây, mặc dù đây là hai lĩnh vực có tính đặc 
thù riêng và cũng rất khác nhau. Cụ thể là: (1) Các doanh nghiệp lâm nghiệp có đối 
tượng là các hệ sinh thái rừng, có chu kỳ sản xuất lâu năm, nhất là rừng tự nhiên 
hay rừng trồng cây bản địa gỗ lớn; (2) Các đối tượng rừng, cả rừng tự nhiên và 
rừng trồng, đều có giá trị dịch vụ môi trường rất lớn và tỷ trọng của các giá trị này 
so với giá trị lâm sản (gỗ và lâm sản ngoài gỗ) ngày càng tăng và càng ngày càng 
được xã hội thừa nhận (bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, lưu giữ cac bon giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, cảnh quan và bảo tồn đa dạng 
sinh học). Do vậy, nếu gộp chung hai lĩnh vực vào 1 Nghị định thìcó thể bao quát 
được hết các vấn đề, tuy nhiên có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng 
các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sau này. 

- Một số ý kiến cho rằng nội dung dự thảo Nghị định còn sơ sài, chưa thể 
hiện đầy đủ quan điểm định hướng và nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 
số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; không gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của các địa phương; chưa có giải pháp thỏa đáng giải quyết tranh chấp, lấn 
chiếm, mâu thuẫn, khiếu kiện đất đai giữa người dân với các chủ rừng nhà nước. 

- Thiếu sự tương ứng giữa nội dung và tên của dự thảo Nghị định về nâng 
cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp. Nội dung dự 
thảo Nghị định hầu như không đề cập đến việc cần phải làm gì để nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp. 
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II. MỘT SỐ GÓP Ý CỤ THỂ 
1. Điều 3: Có sự nhầm lẫn giữa mục tiêu và nguyên tắc trong dự thảo Nghị 

định, mục tiêu lại đưa vào thành nguyên tắc. Bởi lẽ, khi nói về nguyên tắc thì phải 
quy định về sự minh bạch, sự tham gia và trách nhiệm giải trình, trong đó cần nhấn 
mạnh vai trò và sự tham gia của cộng đồng, vì nếu không có sự tham gia của người 
dân thì không thể bảo vệ được rừng. 

2. Điều 9: Phân loại công ty lâm nghiệp thành 4 nhóm với tiêu chí quản lý 
diện tích rừng hoặc diện tích đất lấy mức tỷ lệ 60% làm căn cứ là không có cơ sở rõ 
ràng, vì 60% là quá gần số bình quân, số đặc trưng của một sự vật/sự kiện phải thay 
đổi trên 70% thì bản chất sự vật mới được coi là thay đổi. Do vậy, nên chăng điều 
chỉnh mức tỷ lệ từ trên 60% lên thành trên 70% để phù hợp hơn. 

Ngoài ra, khoản 1 Điều 9 chỉ nên chia công ty lâm nghiệp thành 2 loại, gộp 
loại a) Công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và 
được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và loại b) Công ty lâm 
nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý 
rừng bền vững, đang trong thời gian làm thủ tục để được cấp chứng chỉ đạt tiêu 
chuẩn quản lý rừng bền vững thành 1 loại, vì 2 loại công ty này chỉ khác nhau về 
thời gian được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và sẽ được xử 
lý như nhau theo khoản 1 Điều 10 của Nghị định này. 

3. Điều 14 và Điều 17: Dự thảo quy định kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, 
lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty 
nông nghiệp, công ty lâm nghiệp do ngân sách trung ương hỗ trợ là rất phù hợp. 
Tuy nhiên, nếu kinh phí này lại quy định lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu thì sẽ 
không đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

4. Điều 15 và Điều 16: Cơ chế quản lý sử dụng rừng ở 2 điều này có nhiều 
nội dung trong thực tế sẽ không giải quyết được, nhất là khi lập thủ tục thanh lý tài 
sản trên đất, nguồn gốc, giá trị đầu tư và giá trị thực của lô rừng khi thu hồi. Khi 
thu hồi từ các công ty lâm nghiệp chuyển về địa phương giao cho hộ gia đình hoặc 
cộng đồng dân cư quản lý sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa người dân và các công ty. Dự 
thảo Nghị định cần quy định người được ưu tiên trong giải quyết các tranh chấp đất 
và rừng là người dân trước khi xem xét giải quyết tranh chấp, miễn là họ sử dụng 
đất và rừng đúng mục đích. 

5. Cần xác định rõ vai trò, vị trí và loại hình của các công ty lâm nghiệp là vì 
lợi ích môi trường, lợi ích xã hội hay lợi ích kinh tế để từ đó có những giải pháp đổi 
mới căn bản và phù hợp. Đồng thời, việc đổi mới công ty nông nghiệp, công ty lâm 
nghiệp phải gắn với việc giải quyết nhu cầu về thiếu đất sản xuất của người dân địa 
phương (đặc biệt là người dân tộc thiểu số), với công tác quản lý và sử dụng bền 
vững nguồn tài nguyên đất và rừng. 
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6. Việc sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp theo dự 
thảo Nghị định nếu giao cho chính các tập đoàn, tổng công ty, công ty nông nghiệp, 
công ty lâm nghiệp tự thực hiện thì khó đảm bảo tính khả thi, khách quan, minh 
bạch, khó lồng ghép được chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi 
công ty đứng chân. Dự thảo cần quy định phải có sự tham vấn cộng đồng dân cư ở 
địa phương và chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) trong xây dựng, thực 
thi phương án rà soát, sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp, công ty lâm 
nghiệp. 

7. Dự thảo Nghị định chưa đề cập việc xác định tiêu chí rà soát, đánh giá 
hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp 
cũng như rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai. Đây là điểm sẽ gây khó khăn cho 
các công ty khi triển khai thực hiện các hoạt động rà soát đất đai và xây dựng 
phương án đổi mới doanh nghiệp. 

8. Việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, nhu cầu đất đai canh tác cho người 
dân địa phương thiếu đất và quản lý sử dụng quỹ đất tập trung để phát triển hàng 
hóa, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và quy hoạch ổn định lâu dài của các tổ 
chức quản lý rừng Nhà nước, trong đó có các công ty nông nghiệp, công ty lâm 
nghiệp nên được coi là mấu chốt để ổn định và phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. 

9. Vấn đề quản lý, khai thác rừng còn phức tạp, vì vậy các quy định trong dự 
thảo Nghị định cần phải tính đến các yếu tố cân đối giữa lợi ích, hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp với đảm bảo môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. 

III. KIẾN NGHỊ 
1. Để cụ thể hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết số 

30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 
11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban soạn thảo nên cân nhắc việc tách dự thảo 
Nghị định này thành 2 Nghị định cho 2 nhóm lĩnh vực khác nhau, đó là Nghị định 
về sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và Nghị 
định về quản lý rừng và đất rừng. 

2. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, điều chỉnh quy định tại Điều 3 về nguyên 
tắc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông 
nghiệp, công ty lâm nghiệp trên cơ sở cân nhắc đến các yếu tố sau đây: Hiệu quả, 
hiệu suất, công bằng, sự tham gia, minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

3. Điều chỉnh những vấn đề bất cập tại Điều 9, Điều 14, Điều 15 và những 
điều khác có liên quan về Phân loại công ty nông lâm nghiệp, giải quyết mâu thuẫn 
tranh chấp đất đai; tham vấn cộng đồng và chính quyền địa phương trong quá trình 
xây dựng và thực thi phương án rà soát, sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp. 

4. Xuất phát từ đặc điểm mang tính đặc thù trong hoạt động của công ty nông 
nghiệp, công ty lâm nghiệp, dự thảo Nghị định cần quy định về xây dựng và ban 
hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với loại hình các công ty này, kèm theo là cơ 
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chế tài chính đặc thù về đầu tư, về đánh giá hiệu quả, về vấn đề tài sản và tài 
nguyên rừng. 

5. Nghị định cần bổ sung việc xây dựng bộ tiêu chí phục vụ cho việc tiếp tục 
rà soát sắp xếp lại các công ty nông lâm nghiệp, để ổn định quản lý đất, rừng và sản 
xuất kinh doanh thống nhất trên toàn quốc trong rà soát đánh giá. Giao cho Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng thông tư hướng dẫn cụ thể các tiêu chí này. 

6. Cần phải bổ sung vai trò của chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) 
và vai trò của cộng đồng dân cư ở địa phương trong công tác quản lý, khai thác, sử 
dụng đất và rừng thay vì chỉ đề cập đến vai trò của UBND cấp tỉnh và người lao 
động trong các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp. 

7. Đề nghị điều chỉnh những vấn đề liên quan đến rà soát thực trạng quản lý 
sử dụng đất, rừng và giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp đất đai thành một chương 
riêng trong Nghị định sao cho phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 30-
NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 686/QĐ-TTg của Chính phủ. 
 Trên đây là tổng hợp ý kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam đối với dự thảo Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp. Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xin gửi tới Quý Cơ quan để xem xét, nghiên cứu. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
- Như trên; 
- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 
- Vụ NN-PTNT, Ban Kinh tế TW; 
- Vụ Khoa giáo,Ban Tuyên giáo TW; 
- Vụ Đổi mới Doanh nghiệp, VPCP; 
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, 
  Bộ NN&PTNT; 
- Vụ KH-Tài chính, BộNN&PTNT; 
- Thường trực ĐCT LHHVN; 
- Trung tâm CIRD/Forland; 
- Lưu: VT, VP. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Việt Hùng 

 


