
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH 

 

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

 
Số: 221 /KH-TCTLN 2115 Lạng Sơn, ngày 31  tháng  10  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động  

của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh  
 
 

Căn cứ Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về 
tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh 
do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ 
chức, hộ gia đình cá nhân khác sử dụng; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về 
tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh 
do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ 
chức, hộ gia đình cá nhân khác sử dụng; 

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh 
về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo giải quyết 
tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp 
trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND 
tỉnh về thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả 
hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác liên ngành 
2115); Thông báo số 449/TB-UBND ngày 26/9/2018 thông báo kết luận của 
đồng chí Lý Vinh Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 
giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Tổ công tác liên ngành ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá về năng lực, 
hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Lộc Bình, 
Đông Bắc (Hữu Lũng) trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam), thực 
trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, công tác giao khoán bảo vệ rừng, phương 
án sử dụng đất, phương án sản xuất kinh doanh của các Công ty Lâm nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các Công ty 
Lâm nghiệp và các biện pháp khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất không 
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hiệu quả; báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh phương án điều chỉnh diện tích 
đất cho các Công ty Lâm nghiệp thuê, thu hồi đối với phần diện tích đất sử dụng 
không hiệu quả, không đủ năng lực quản lý để chuyển về cho địa phương phục 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có việc giải quyết nhu cầu đất sản 
xuất chính đáng cho các hộ dân và doanh nghiệp, giải quyết tranh đất đất lâm 
nghiệp giữa người dân với các công ty lâm nghiệp. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (từ hoạt 
động lâm nghiệp) của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Lộc 
Bình, Đông Bắc (Hữu Lũng)  từ khi được giao đất, giao rừng đến nay. 

- Kiểm tra tình hình, quản lý sử dụng diện tích đất kể từ khi được UBND 
tỉnh giao đất, giao rừng đến nay và công tác giao khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ 
rừng của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phương án (kế hoạch) hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất trong những năm tiếp theo. 

- Trên cơ sở báo cáo của Công ty, Tổ công tác liên ngành lựa chọn địa 
điểm để kiểm tra thực tế hiện trường.  

3. Kế hoạch làm việc 

(1) Họp triển khai kế hoạch: 

- Thời gian: 14h00 ngày 06/11/2018. 

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thành phần:  

 + Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 
26/10/2018 của UBND tỉnh; 

+ Tổ chuyên viên giúp việc theo Quyết định số 141/QĐ-TCT 2151; 

+ Đại diện lãnh đạo (người đại diện theo pháp luật) của Công ty và các 
phòng, bộ phận có liên quan (Do Giám đốc Công ty quyết định mời) của các 
Công ty TNHH  MTV Lâm nghiệp Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc (Hữu Lũng). 

(2) Kiểm tra, làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc 

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/11/2018. 

- Thành phần:  

+ Các thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tổ chuyên viên giúp 
việc là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND huyện Hữu Lũng; 

+ Ban lãnh đạo và lãnh đạo các phòng, bộ phận của các Công ty TNHH  
MTV Lâm nghiệp Đông Bắc (Hữu Lũng). 

- Nội dung: Nghe công ty báo cáo các nội dung theo yêu cầu kiểm tra; 
kiểm tra thực tế một số khu vực. 

- Đề nghị Công ty chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, in đủ số lượng để phục 
vụ buổi làm việc, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên liên quan. Các đồng chí 
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thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tổ chuyên viên giúp việc chuẩn bị hồ 
sơ, tài liệu liên quan. 

(3) Kiểm tra, làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập 

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/11/2018. 

- Thành phần:  

+ Các thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tổ chuyên viên giúp 
việc là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND huyện Đình Lập; 

+ Ban lãnh đạo và lãnh đạo các phòng, bộ phận của các Công ty TNHH  
MTV Lâm nghiệp Đình Lập. 

- Nội dung: Nghe công ty báo cáo các nội dung theo yêu cầu kiểm tra; 
kiểm tra thực tế một số khu vực. 

- Đề nghị Công ty chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, in đủ số lượng để phục 
vụ buổi làm việc, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên liên quan. Các đồng chí 
thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tổ chuyên viên giúp việc chuẩn bị hồ 
sơ, tài liệu liên quan. 

 (4) Kiểm tra, làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình 

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/11/2018. 

- Thành phần:  

+ Các thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tổ chuyên viên giúp 
việc là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND huyện Lộc Bình; 

+ Ban lãnh đạo và lãnh đạo các phòng, bộ phận của các Công ty TNHH  
MTV Lâm nghiệp Lộc Bình. 

- Nội dung: Nghe công ty báo cáo các nội dung theo yêu cầu kiểm tra; 
kiểm tra thực tế một số khu vực. 

- Đề nghị Công ty chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, in đủ số lượng để phục 
vụ buổi làm việc, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên liên quan. Các đồng chí 
thành viên Tổ công tác liên ngành 2115 và Tỏ chuyên viên giúp việc chuẩn bị hồ 
sơ, tài liệu liên quan. 

 (5) Tổng hợp, xây dựng báo cáo:  

- Từ ngày 14-17/11/2018: Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của từng 
Công ty. 

- Từ ngày 18-20/11/2018: Tổng hợp xây dựng báo cáo chung. 

- Ngày 22/11/2018: Họp thông qua kết quả kiểm tra. 

- Trước ngày 25/11/2018: Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra. 

(6) Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành 2115 
quyết định điều chỉnh chương trình, kế hoạch kiểm tra, làm việc, bổ sung các nội 
dung, yêu cầu kiểm tra, báo cáo cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả.  
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5. Tổ chức thực hiện 

(1) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- Tổ trưởng tổ công tác liên ngành 
chỉ đạo chung, phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác, chỉ đạo Tổ 
chuyên viên giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Thông báo lịch kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra tới các công ty lâm 
nghiệp; 

- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tình hình hoạt động chung của các Công ty 
lâm nghiệp;  

- Trực tiếp chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Lộc Bình; 

- Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động 
của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước 25 tháng 
11/2018. 

- Chỉ đạo bố trí phương tiện làm việc phục vụ các cuộc kiểm tra đánh giá. 

(2) Đồng chí Ngô Viết Hải- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Tổ phó Tổ công tác liên ngành 

- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất của 
các Công ty Lâm nghiệp; chỉ đọa tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến 
giao đất, cho thuê đất cho các Công ty. 

- Trực tiếp chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Đình Lập;  

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
17/11/2018; 

- Bố trí phương tiện làm việc phục vụ các cuộc kiểm tra đánh giá. 

(3) Đồng chí Hoàng Văn Chiều- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT: Thành viên Tổ công tác liên ngành: 

- Trực tiếp chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Đông Bắc (Hữu Lũng);  

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
17/11/2018; 

(4) Thành viên Tổ công tác liên ngành là lãnh đạo Sở Tài chính, UBND 
các huyện Đình Lập, Lộc BÌnh, Hữu Lũng: Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh 
giá tình hình hoạt động theo lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách và theo nội dung 
kiểm tra của kế hoạch này; phối hợp xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh 
giá;  

(5) Các Công ty Lâm nghiệp (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông 
Bắc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình, Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Đình Lập): Chuẩn bị Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
quản lý sử dụng đất rừng từ khi được giao đến nay, phương án sản xuất kinh 
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doanh, phương án sử dụng đất và các nội dung khác theo đề cương kèm, gửi về 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 06/11/2018. 

Chuẩn bị phòng họp khi đoàn kiểm tra thực hiện theo lịch kiểm tra; cử các 
thành phần dự làm việc với đoàn kiểm tra theo kế hoạch.  

Tổ công tác liên ngành yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực 
hiện theo kế hoạch đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Tổ công tác liên ngành; 
- Thành viên tổ giúp việc; 
- Các sở: TNMT, Tài chính, 
NN&PTNT; 
- UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc 
Bình, Đình Lập; 
- Các Cty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Đình Lập, Lộc Bình, Đông Bắc; 
- Phòng DNKTTT; 
- Lưu: VT, DNKTTT. 
 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

Đã ký 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Nguyễn Hữu Chiến 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-TCTLN  ngày       /10/2018 của Tổ công tác 
liên ngành) 

 
CÔNG TY............................... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC Lạng Sơn, ngày       tháng  11  năm 2018 

 
BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
 quản lý sử dụng đất rừng từ khi được giao đến nay 

 

Thực hiện Kế hoạch số  /KH-TCTLN ngày   /10/2018 của  Tổ công tác 
liên ngành kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty 
Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh về  kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt 
động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh,  

Công ty............. báo cáo như sau: 

1. Tóm tắt một số nội dung chính về Công ty 

Công ty................ được phòng Đăng ký kinh doanh................ cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp............................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Số điện thoại:.................................... 

- Ngành, nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh:...................... 

- Người đại diện theo pháp luật:...................................., chức vụ:............ 

- Số Lao động công ty:................. người. 

- Tổ chức bộ máy: 

2. Tình hình hoạt động sản xuất,  kinh doanh, quản lý sử dụng đất rừng từ 
khi được giao đến nay. 

- Đánh giá khái quát về tình hình của Công ty, tình hình sản xuất kinh 
doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, .... (5 năm trở lại đây). 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng: Tổng diện tích đất được giao, cho 
thuê (phân theo từng loại); diện tích rừng: rừng trồng (phân theo từng loại rừng 
thông, bạch đàn,...; rừng hỗn giao), rừng tự nhiên;  rừng sản xuất, rừng phòng hộ 
(nếu có);...; diện tích đất chưa đưa vào sản xuất; diện tích đất, rừng đã giao 
khoán; diện tích bị lấn chiếm;.... 
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- Các hình thức sản xuất kinh doanh đang thực hiện: Công ty tự trồng 
rừng, chăm sóc, khai thác; liên doanh liên kết; cho thuê khoán;.... 

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Doanh thu, 
lợi nhuận, nộp ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thu 
nhập của người lao động,....) ở từng lĩnh vực. 

(Cần có biểu tổng hợp chi tiết theo từng năm trong 5 năm trở lại đây) 

3. Phương án (kế hoạch) sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất trong 
những năm tiếp theo (nhu cầu sử dụng đất ............. ha)......................... 

4. Những khó khăn vướng mắc. 

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có);  

(Có hồ sơ, tài liệu kèm theo). 

Công ty......... báo cáo tình hình hoạt động sản xuất,  kinh doanh, quản lý 
sử dụng đất rừng từ khi được giao đến nay theo nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ công tác liên ngành; 
- ...................... 

 

GIÁM ĐỐC 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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