
BÁO CÁO DỰ ÁN 
Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng 
hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ nông 
lâm trường quốc doanh cho người dân địa phương 

 
Thời gian: Từ tháng 1 – 6/2016 

Đà Nẵng, tháng 8/2016 
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Bối cảnh 
• Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của BCT năm 2014 và 

Nghị định 118 sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc 

doanh. Quá trình này đã diễn ra hoạt động thu hồi, 

chuyển giao đất từ lâm trường cho các địa phương. 

• Báo cáo 958/BC-UBTVQH13 ngày 16/10/2015 cho biết 

tính đến tháng 12/2014 các công ty lâm nghiệp đã bàn 

giao về cho địa phương hơn 883.000 ha. 

• Trong đó có nhiều diện tích đất được sử dụng hiệu quả, 

song có nhiều diện tích được giao về chưa được sử 

dụng.  

• Quá trình thực hiện sắp xếp đổi mới còn nhiều tồn tại 

hạn chế, như tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất đai, 

quá trình thực hiện còn thiếu sự tham gia của người dân 

và nhiều bên liên quan. 
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Bối cảnh (tt) 
• Dự kiến các công ty NLN sẽ tiếp tục bàn giao 318.000 ha diện 

tích đất hiện đang quản lý và sử dụng cho các địa phương 

trong năm 2016 (Báo cáo 8122/BC-BNN-QLDN, 02/10/2015). 

• Theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, giao nhiệm vụ cho Chính phủ trong năm 2016 xây 

dựng Đề án "tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ Nông lâm trường quốc doanh“. 

• Nhằm hỗ trợ cho quá trình giám sát có hiệu quả Nghị quyết 

Quốc hội và đề án của Chính phủ, cần thiết phải xây dựng 

khung giám sát để áp dụng. 

• Với sự cần thiết trên, các tổ chức gồm Trung tâm SEEDS (chủ 

trì), CIRD và CORENARM đã đề xuất thực hiện dự án nghiên 

cứu xây dựng khung giám sát với sự tài trợ của tổ chức 

Oxfam. 
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Mục tiêu dự án 
• Tăng cường khả năng tiếp cận đất/rừng cho người dân 

địa phương thông qua giám sát việc thực hiện thu hồi, 

giao trả, và sử dụng diện tích đất/rừng có nguồn gốc từ 

các nông lâm trường quốc doanh. 

Mục tiêu cụ thể: 

• Khung giám sát tiến trình giao trả và hiện trạng sử dụng 

diện tích đất và rừng giao lại cho người dân địa phương 

được xây dựng và được áp dụng thử nghiệm tại 02 tỉnh. 

• Khung giám sát được lồng ghép vào quá trình thực hiện 

đề án "Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ NLT quốc doanh" của Chính phủ. 
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Kết quả mong đợi 

• Kết quả 1: Một khung giám sát về tiến trình giao trả và hiện trạng 

sử dụng đất rừng từ lâm nông trường giao lại cho người dân địa 

phương được xây dựng với các tiêu chí cụ thể và có khả năng áp 

dụng cho hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội/MTTQ/HĐND 

với sự tham gia của người dân và chính quyền cơ sở. 

• Kết quả 2: Đoàn đại biểu Quốc hội/MTTQ/HĐND tại 2 tỉnh thí điểm 

được tiến hành áp dụng khung giám sát tiến trình giao trả và hiện 

trạng sử dụng đất tại địa phương có nguồn gốc từ nông lâm trường 

quốc doanh. 

• Kết quả 3: Một Khung giám sát hoàn thiện được vận động đề xuất 

lồng ghép vào đề án Chính phủ về tăng cường quản lý đất đai có 

nguồn gốc từ NLT quốc doanh. 
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Một số hoạt động đã thực hiện 

1. Nghiên cứu xây dựng khung giám sát tiến trình giao 

trả và hiện trạng sử dụng quỹ đất có nguồn gốc từ NLT 

quốc doanh. 

• Xây dựng bản dự thảo Đề cương giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý 
đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh 

• Tiến hành tham vấn nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và tư pháp đối với Đề cương giám sát. 

Kết quả: 

• Đề cương giám sát do dự án biên soạn đã được xây 
dựng để chuẩn bị cho việc tham vấn hoàn thiện trước 
khi đưa vào áp dụng. 
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Một số hoạt động đã thực hiện (tt) 
2. Xây dựng hợp tác phối hợp giám sát với Đoàn Đại biểu quốc 

hội tỉnh Quảng Bình và UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh, LHH KHKT tỉnh 

Gia Lai về tiến trình giao trả và sử dụng đất đai có nguồn gốc từ 

nông lâm trường. 

 Tại Gia Lai:  

• Phối hợp với UBMT tỉnh và LHH KHKT tỉnh tổ chức được 1 hội nghị 

tham vấn Đề cương giám sát với nhiều ban ngành như HĐND, Sở 

NN, Sở TNMT, UBMT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm… 

• Tổ chức 1 chuyến tham vấn tại Công ty Lâm nghiệp Kông Chiêng và 

UBND xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang 

 Tại Quảng Bình:  

• Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 1 hội nghị tham 

vấn với sự tham gia của các ban ngành: HĐND, UBMT, VP UNBD 

tỉnh, Sở tư pháp, Sở TNMT, Chi cục lâm nghiệp… 

 



Một số hoạt động đã thực hiện (tt) 

2. Xây dựng hợp tác……(tt) 

Kết quả 

• Nhận được sự ủng hộ và cam kết phối hợp thực hiện 

các hoạt động dự án của đối tác địa phương (Đoàn đại 

biểu QH tỉnh Quảng Bình và UBMTTQ tỉnh Gia Lai) . 

• Đã nhận được những ý kiến góp ý chuyên môn từ các 

cơ quan ban ngành cho Đề cương giám sát rừng và đất 

rừng có nguồn gốc từ NLTQD 

• Các cơ quan đối tác đã đồng ý đưa Đề cương giám sát 

do dự án soạn thảo vào chương trình giám sát để thực 

hiện thí điểm trong năm nay.  



Một số hoạt động đã thực hiện (tt) 
3. Tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện Đề cương giám sát và  lập kế 

hoạch thực hiện áp dụng Đề cương giám sát tại 2 tỉnh 

• Tổ chức hội thảo góp ý tại Tp.Đồng Hới với sự tham gia của các đại 

biểu từ cấp trung ương đến địa phương: Viện Chính Sách Chiến Lược 

PT Nông Nghiệp Nông Thôn; Đoàn ĐBQH, UBMTTQ, HĐND, Sở tư 

pháp, LHH KHKT…2 tỉnh Quảng Bình và Gia Lai. 

Kết quả hoạt động: 

- Đề cương giám sát tiếp tục nhận được các góp ý về cả chuyên môn và 

thể thức trình bày để hoàn thiện trước khi đưa vào áp dụng thí điểm. 

- Đã thống nhất được kế hoạch hoạt động giám sát bắt đầu được thực 

hiện từ tháng 8-9 (tại Quảng Bình) và tháng 9-10 (tại Gia Lai). 

- Đoàn ĐBQH Quảng Bình và UBMT Gia Lai đã có quyết định thành lập 

đoàn giám sát với chủ đề sử dụng Đề cương giám sát của dự án để 

tiến hành giám sát đất đai có nguồn gốc từ NLTQD trên địa bàn tỉnh. 
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Một số hình ảnh hoạt động 
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Một số khó khăn 

• Dự án phê duyệt muộn nhưng tiến độ giải ngân đòi hỏi sớm 

nên trong thời gian ngắn phải triển khai nhiều hoạt động, vì 

vậy chưa huy động đầy đủ sự tham gia của các thành viên 

AI cũng như chất lượng nghiên cứu và xây dựng Khung 

giám sát.  

• Mặt trận tỉnh Quảng Bình không phối hợp thực hiện dự án 

nên đã chọn Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Bình là đối tức 

thực hiện tại Quảng Bình.  

• Do đó cơ quan áp dụng đề cương giám sát có khác nhau ở 

hai tỉnh và không tương đồng về chức năng quyền hạn giám 

sát của 2 hệ thống tổ chức này.  
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Kế hoạch dự kiến quí 2 

• Tổ chức áp dụng Đề cương giám sát tại 2 tỉnh 
Quảng Bình và Gia Lai. 

• Tổ chức điền dã truyền thông tại 2 tỉnh 

• Hoàn thiện báo cáo thử nghiệm tại thực địa 

• Hoàn thiện Đề cương giám sát 

• Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả áp dụng Đề 
cương giám sát  (Phối hợp với Hội đồng dân 
tộc – Quốc hội) 
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Kết luận và kiến nghị 

• Các hoạt động của AI trong quý I và II năm 2016 đã 

được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, không có sự thay 

đổi hay điều chỉnh lớn. 

• Dự án đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc 

phối hợp với các đối tác địa phương tại 2 tỉnh Quảng 

Bình và Gia Lai để triển khai hoạt động áp dụng giám sát 

tại 2 tỉnh. 

• Để đảm bảo thực hiện dự án đúng với tiến độ theo kế 

hoạch sắp tới, thì cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch 

ngân sách và chuyển tiền sớm hơn so với kế hoạch cũ. 
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Cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe! 
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