UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 102

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SNN&PTNT-PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2021

V/v rà soát, tổng hợp diện tích đất
của Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Cao su Thanh Hóa
trên địa tỉnh

Kính gửi: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí Thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử
tri ngày 21/11/2020 tại huyện Lang Chánh và huyện Cẩm Thủy để báo cáo kết
quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; trong
đó giao, Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, tổng hợp diện tích đất của Công ty
TNHH 1TV Cao su Thanh Hóa trên địa bàn các huyện có liên quan và diện
tích đất dự kiến bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định
của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 4834/SNN&PTNT ngày
11/12/2020 về việc rà soát diện tích đất của Công ty TNHH 1TV Cao su Thanh
Hóa trên địa bàn huyện Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Thanh và
Như Xuân. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Lang Chánh tại văn bản số
746/BC-UBND ngày 18/12/2020; UBND huyện Cẩm Thủy tại văn bản số
2285/UBND-NN ngày 21/12/2020; UBND huyện Thạch Thành tại văn bản số
746/UBND-NN ngày 18/12/2020; UBND huyện Như Thanh tại văn bản số
1989/UBND-NN ngày 18/12/2020; UBND huyện Như Xuân tại văn bản số
2074/UBND-NN ngày 25/12/2020; Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo
đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh nội dung cụ thể như sau:
1. Về tổng hợp diện tích đất của Công ty TNHH 1TV Cao su Thanh Hóa
và diện tích đất quy hoạch trồng cây cao su
a) Tổng hợp diện tích đất của Công ty TNHH 1TV Cao su Thanh Hóa:
Tổng diện tích đất của Công ty TNHH 1TV Cao su Thanh Hóa trên địa bàn 05
huyện là 9.662,24 ha, trong đó:
- Huyện Lang Chánh: 882,05 ha;
- Huyện Cẩm Thủy: 1.334,13 ha;
- Huyện Thạch Thành: 3.700,84 ha;
- Huyện Như Thanh: 477,07 ha;
- Huyện Như Xuân: 3.268,15 ha.

b) Diện tích đất quy hoạch trồng cây cao su:
Tổng diện tích đất quy hoạch trồng cây cao su của Công ty TNHH 1TV Cao su
Thanh Hóa trên địa bàn 05 huyện là 5.969,29 ha, trong đó:
- Huyện Lang Chánh: 882,05 ha;
- Huyện Cẩm Thủy: 738,53 ha;
- Huyện Thạch Thành: 1.215,66 ha;
- Huyện Như Thanh: 477,07 ha;
- Huyện Như Xuân: 2.655,98 ha.
2. Đề xuất diện tích đất bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng
Tổng diện tích đất UBND các huyện đề nghị Công ty TNHH 1TV Cao su
Thanh Hóa bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng là 1.926,37 ha; trong đó:
- Huyện Lang Chánh: 181,85 ha;
- Huyện Cẩm Thủy: 596,60 ha;
- Huyện Thạch Thành: 606,63 ha;
- Huyện Như Thanh: 88,47 ha;
- Huyện Như Xuân: 452,82 ha.
(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02, 03).
3. Về thực hiện nhiệm vụ rà soát diện tích đất có nguồn gốc từ các Ban
quản lý rừng phòng hộ và Công ty nông, lâm nghiệp để bàn giao về cho địa
phương quản lý, sử dụng
- Thực hiện Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ hợp thứ 9,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và Công văn số 10384/UBND-NN ngày
09/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 281/TB-HĐND về
quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường và tình hình thực hiện quy
hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025;
Sở Tài nguyên và Môi trường được giao: “Rà soát việc chấp hành, tổ chức
thực hiện và tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc thu hồi đất có nguồn gốc từ các
nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý đã được UBND tỉnh quyết
định; đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá quỹ đất hiện do Ban Quản lý rừng
phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý để tiếp tục tham mưu cho
UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi và bàn giao về cho địa phương quản lý
và giao lại cho nhân dân nhằm ổn định nơi ở, tạo điều kiện yên tâm đầu tư phát
triển sản xuất, đảm bảo điều kiện đời sống thiết yếu, lâu dài cho nhân dân” và
“rà soát, thống kê, xác định cụ thể vị trí, ranh giới và xây dựng kế hoạch với lộ
trình thời gian cụ thể để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giải quyết dứt điểm việc tranh
chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn đất không
đúng quy định của pháp luật tại các Ban quản lý rừng phòng hộ và các công ty
nông, lâm nghiệp”.

- Thực hiện Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý
sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường; Sở Tài nguyên và Môi trường
được giao: Xây dựng kế hoạch rà soát phương án sử dụng đất của các nông lâm
trường, trong đó xác định thời gian hoàn thành việc rà soát của từng nông lâm
trường, diện tích đất để lại sản xuất, diện tích đất trả lại cho địa phương quản lý;
báo cáo trong quý I/2021.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Lưu: VT, PTNT.
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