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S:  J40 /BC-UBND Quáng Trj, ngàyoU tháng%f nám 2022 

BAO CÁO 
V vic thiyc hin Ngh quyt s 29/NQ-HDND ngày 14/12/2017 
cua HDND tinh ye vlçc quan ly, sir diing dat tren d!a  ban tinh 

Thrc hin Van bàn so 304/HDND-TTCTDB ngày 02 tháng 11 näm 2022 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic lam rô mt so ni dung trInh k' hçp HDND 
tinh, Uy ban nhân dan tinh rà soát và báo cáo nhis sau: 

Ngày 14/12/2017, HDND tinh ban hành Nghj quyt sé, 29/NQ-HDND ye 
quán I, si'r diing dat trên dja bàn tinh, trong dO HDND tinh giao trong qua trInh 
thrc hin Co phân hoá các Cong ty TNT-il-I MTV Lam nghip, dành khoãng 15-
20% qu dat có khã nàng canh tác nhàm can dôi giái quyêt nhüng nhu câu san 
xuât thiêt yêu cüa ngithi dan & vñng ph1i can, qua do khàc phc tInh trng thiêu 
dat san xuât trong dan. 

Trên ccr s& do, UBND tinh dã chi dio Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng, các 
Cong ty Lam nghip Va các don vj, dja phuong lien quan triên khai th%rc hin 
dam bâo theo tinh than cüa Nghj quyêt (Thông báo so 11 9/TB-UBND ngày 
10/10/2018, so 115/TB-UBND ngày 07/8/2019 và Cong van so 5636/UBND-
TM ngày 08/12/2020). Ngoài ra, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng cüng dã tIch circ 
chü dng hu&ng dan, don dôc các Cong ty Lam nghip hoàn thin Phucmg an sü 
ding dat, rà soát din tIch giao dja phixcmg dê thâm djnh trInh UBND tinh phê 
duyt theo quy djnh, kêt qua den nay: 

1. Cong ty TNHH MTV Lam nghip Triu Hal: 

UBND tinh dã có Quy& djnh s 4243/QD-UBND ngày 15/12/202 1 phê 
duyt phwmg an si'r ding dat cüa Cong ty TNHH MTV Lam nghip. Trong do, 
din tIch Cong ty giü iai tiêp tic sr diing là: 4.065,83 ha (dat thng san xuât: 
4.063,9 1 ha, dat nông nghip khác: 1,32 ha, dat throng mi djch vii: 0,60 ha); 
din tIch chuyôn giao dja phiicing: 966,94 ha dat rrng san xuât, chiêm t l 
19,53 %, dà bàn giao dja phucrng 856,94 ha. 

Thirc hin quy dinh tti khoãn 4, Diu 46, Nghj djnh 43/2015/ND-CPngày 
15/5/2014 cüa Chinh phü, UBND tinh dà phê duyt phuong an sir diing dat dôi 
vài phân din tIch cüa Cong ty TNT-il-I MTV Lam nghip Triu Hài bàn giao tai 
huyn Triu Phong là 420,4 ha, tai  huyn Hãi Lang 144,5 ha và ti thj xà Quáng 
Trj 245,98 ha dé lam co sâ cho dja phi.rang thrc hin viêc giao dat, cho thuê dat 
theo thâm quyên. 
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Ngoài ra, hin nay UBND thj xã Quàng Trj Va UBND huyn Triu Phong 

dang thijc hin cong tác do dac,  1p ho sc thu hôi dat, 1p phucing an sü diing dat 
dôi vii din tIch duçic bàn giao con li (ngoài din tIch 856,94 ha dã bàn giao) 
theo COng van so: 553 1/UBND-TN ngày 16/11/2021 cüa UBND tinh. 

2. Cong ty TNHH MTV Lam ngIiip Diro'ng 9: 

UBND tinh dã phê duyt ti Quy& djnh sé 3580/QD-UBND ngày 
10/11/2021. Din tIch Cong ty giü 1i tiêp tic s'ir diing là: 3.849,213 ha (dat rirng 
san xuât 3.848,40 ha, dat thwmg m.i djch vv: 0,8 13 ha). Din tIch chuyên giao 
dja phuang: 3.04 1,5 ha, chiêm 44,13% tong din tIch (dat rung san xuât: 2.965,0 
ha, dat ri'rng phOng h 46,1 ha). Dã bàn giao dja phucmg 1.325,1 ha, ti huyn 
Gio Linh 56 1,8 ha, tü huyn Cam L: 763,3 ha. 

Hin nay, các huyn: Cam L, Gio Linh và thành ph Dông Ha dang 
hoàn thin iai  Phuccng an sü diing dat dôi vi phân din tIch duçic bàn giao theo 

kiên thâm djnh cüa S& Tài nguyen và Môi tnthng. Ngoài ra, các dja phuang 
dang thirc hin cOng tác do d?c, 1p ho sa thu hôi dat, 1p phuang an s1r diing dat 
dôi vâi din tIch duçic bàn giao theo Cong van so 553 1/UBND-TN ngày 
16/11/2021 cüa UBND tinh. 

3. Cong ty TNHH MTV Lam nghip Ben Hal: 

Theo phuang an sr diing dt Cong ty lap, duqc Sâ Tài nguyen Va Môi 
trungthâm djnh thI din tIch gii liti tiêp t11c sir diing là: 5.897,9 ha (dat rirng 
san xuât 5.786 ha, dat rung phOng ho 102,10 ha, dat nông nghip khác: 5,20 ha, 
dat thucmg mai  dch vii: 4,60 ha); din tIch chuyên giao dja phuong sà diing: 
2.684,3 ha chiêm 31,28 % tOng din tIch dang quàn 1, sir diing (gom: Dat rung 
trông san xuât: 1.484,0 ha, dat rung tr nhiên san xuât: 660,7 ha, dat rung tr 
nhiên phOng hO 516,0 ha, dat phi nông nghip 7,6 ha). 

Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND tinh nhn thy phn din tIch rirng tix 
nhiên, phân din tIch ngiiOi dan dang si:r ditng dê bóc tách, bàn giao cho các don 
vj, dja phuong quãn l chua dam bâo phü hçip, nên dã có Thông báo so 48/TB-
UBNDngày 2 1/3/2022; theo do, giao Sâ Tài nguyen và Môi tru?Yng chü trI rà 
soát phân din tIch rung tir nhiên, phân din tich nguii dan dang sü diing dê bOc 
tách, bàn giao cho các don vj, dja phucing quãn 1. Den nay, các dang duqe don 
vj to chuc th%rc hin, hoàn thin phucing ántheo kiên chi do (Sâ Tài nguyen 
và MOi trt.r&ng dã don dôc Cong ty gui ho so tai  Cong van so 422/STNMT-
QLDD ngày 3 1/3/2022 , Cong van so 2811/STNMT-QLDD ngày 3 1/8/2022). 

Trong lOc Phuang an sü dçing dt dang hoàn thin, d giãi quyêt tInh hInh 
dat san xuât theo tinh than Nghj quyêt so 29/NQ-HDND ngày 14/12/20 17 cüa 
HDND tinh, UBND tinh dã xem xét dê nghj cOa UBND huyn VTnh Linh, S& 
Tài nguyen và Môi truung ban hành Quyêt djnh so 2682/QD-UBND ngày 
18/10/2022 thu hôi mOt  phân din tIch cüa Cong ty TNHFJ MTV Lam nghip 
Ben Hâi tai  các xã Vlnh Son (189,04 ha), Vinh Thüy (13,57 ha), Vinh Khê 
(20,09 ha) giao ye cho dja phuong quàn l, xây dimg phuong an dê giao dat, cho 
thuê dat theo tinh than cüa Nghj quyêt. 
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UBND huyn VTnh Linh cQng da 1p phuang an sir dçingdt s 1896/PA-

UBND ngày 18/9/2022 và dirqc Sâ Tài nguyen và Môi trung lay kiên cüa các 
s6, ngành lien quan dé thâm djnh, trinh UBND tinh phê duyt lam ca s& triên 
khai vic giao dat cho nhân dan theo dung quy djnh (S dã có Cong van so 

4083/STNMT-QLDD gui UBND huyn Vinh Linh dê nghj hoàn thin phuong 
an si:r diing dat). Dông thai, dja phiiGng dang tiêp tiic thirc hin cong tác do dac, 
1p ho sci thu hOi dat, 1p phucing an sü dung dat dôi vOi din tIch drcic bàn giao 
con li theo Cong van so 553 1/UBND-TN ngày 16/11/202 1 cüa UBND tinh. 

Trên day là kt qua th?c hin Nghj quy& s 29/NQ-HDND ye quân l, sir 
diing dat trên dla  bàn tinh./.  4V 

Noi n/ian: 
- Hi dông nhân dan tinh; 
- ChCi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các S: TNMT, NNPTNT; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THU, KT Phuoc+TuAn.  y*4 
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