
TỈNH ỦY KON TUM 

* 

Số 13-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị  

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI  

về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động  

của công ty nông, lâm nghiệp  

----- 

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị "về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp" (Kết luận số 82-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

trong việc rà soát, nghiên cứu, tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 

hiệu quả hoạt động đối với các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước của tỉnh 

giai đoạn hiện nay. 

- Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm hài 

hòa lợi ích giữa các công ty lâm nghiệp và người dân trong việc phát triển kinh tế 

rừng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ môi 

trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Gắn việc triển khai sắp xếp, đổi 

mới và phát triển các công ty lâm nghiệp với đảm bảo quốc phòng, an ninh; phù 

hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ và Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum.  

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW trên cơ sở kế thừa những 

kết quả đạt được sau 07 năm thực hiện 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, lâm nghiệp" (Nghị quyết số 30-NQ/TW) trên địa bàn 

tỉnh và bổ sung các giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, địa phương, xác định vai trò, trách 

nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và 

phát triển, nâng cao hiệu quả các công ty lâm nghiệp 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và 

tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là 

đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp được xác định tại Nghị quyết số 

30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường sự 

lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của tổ 

chức Công đoàn tại các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước của tỉnh trong 

quá trình triển khai thực hiện nội dung trên. 

- Nắm chắc tình hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp và thực tiễn địa 

bàn quản lý; trên cơ sở đó, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm 

nghiệp. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, đảm 

bảo sinh kế, chế độ, chính sách cho người lao động. Tăng cường quản lý việc sử 

dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; đảm bảo đất ở, đất sản xuất, ổn 

định đời sống của người dân trong vùng. Xử lý kịp thời, có hiệu quả tình trạng 

tranh chấp, lấn chiếm đất đai, không để xảy ra việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, 

kéo dài. Rà soát, phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 

xác định tại Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với quy định của 

pháp luật
1
, cụ thể: 

+ Năm 2021: Hoàn thành việc rà soát đất đai, cắm mốc ranh giới, phê duyệt 

phương án sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các công ty lâm nghiệp; hoàn thành việc sắp xếp các công ty lâm nghiệp 

chuyển sang mô hình hoạt động mới; bàn giao đất về địa phương quản lý theo quy 

định. 

+ Đến năm 2025: Các công ty lâm nghiệp xử lý dứt điểm các tồn tại về tài 

chính, đảm bảo kinh doanh có lãi, đạt tiêu chí phổ biến về quản trị doanh nghiệp 

theo chuẩn Quốc tế. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện 

ủy, thành ủy lãnh đạo thực hiện thường xuyên. 

2. Rà soát, kiến nghị cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát 

triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp 

                                                
1
 Báo cáo, xin ý kiến cơ quan Trung ương có thẩm quyền đối với các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa có quy 

định, hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). 
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- Báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị các bộ, ngành 

Trung ương có giải pháp tháo gỡ khi xây dựng các cơ chế, chính sách mới về sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm 

nghiệp.   

- Nghiên cứu xây dựng Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 

hiệu quả hoạt động đối với các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước của tỉnh 

(sau khi Trung ương sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức, mô 

hình kinh doanh mới liên quan đến các công ty lâm nghiệp). Trong đó, học tập, 

nghiên cứu lựa chọn mô hình sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp cho phù hợp 

với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy thế mạnh về rừng và đất lâm nghiệp hiện 

có; thí điểm thành lập mô hình công ty TNHH lâm nghiệp hai thành viên trở lên 

với ít nhất một chủ thể tham gia có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu, ứng 

dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn và có 

thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; bảo đảm quyền chi phối của Nhà nước 

đối với các công ty lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo triển khai thực hiện. 

3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của 

các công ty lâm nghiệp 

- Tiếp tục rà soát, xác định diện tích đất của các công ty lâm nghiệp bị lấn 

chiếm, trên cơ sở đó có phương án thu hồi hoặc xử lý theo quy định để trồng lại 

rừng. Khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các diện tích đã xác định rõ loại 

đất, mục đích sử dụng. Đẩy nhanh công tác chuyển đổi hình thức sử dụng đất, giao 

đất, cho thuê đất theo quy định và tình hình thực tế. 

- Quy định rõ trách nhiệm lập phương án sử dụng khi giao đất từ các công ty 

lâm nghiệp về địa phương quản lý và xử lý tài sản trên đất. Trong đó, các địa 

phương thực hiện việc tiếp nhận, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân 

quản lý, sử dụng, không để đất vô chủ, tranh chấp, lấn chiếm, lãng phí tài nguyên 

đất; hoàn thành trong năm 2021.  

- Nghiên cứu thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp theo quy định của pháp 

luật và thí điểm mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, thu mua 

nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhất là mô hình liên kết giữa các công 

ty lâm nghiệp, doanh nghiệp chế biến lâm sản với hộ gia đình, cộng đồng dân cư 

và hợp tác xã lâm nghiệp.  

- Nghiên cứu xây dựng Phương án quản lý, khai thác, sử dụng lâm sản ngoài 

gỗ, phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp, nhất là trồng dược liệu dưới tán 
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rừng; chú trọng đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu chủ lực khác 

theo quy định của pháp luật để sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn lợi từ rừng, 

góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị chủ rừng; hoàn thành trong năm 2021. 

- Thực hiện tốt chủ trương trồng rừng, trồng cây phân tán được giao theo kế 

hoạch của tỉnh, gắn với công tác giao khoán rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng 

dân cư sống gần rừng. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo 

triển khai thực hiện. 

4. Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các công ty lâm 

nghiệp 

- Tạo điều kiện nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, đổi mới cơ 

chế quản lý theo hướng hiện đại cho đội ngũ lãnh đạo các công ty lâm nghiệp; đảm 

bảo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, vừa sản xuất, 

kinh doanh có hiệu quả; hướng đến quản lý, phát triển và khai thác rừng bền vững 

theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Thường xuyên rà soát, đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm đội ngũ 

lãnh đạo các công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước của tỉnh, phát hiện và xử 

lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quản trị doanh nghiệp và có 

phương án sắp xếp, thay thế cho phù hợp. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo triển khai thực hiện thường xuyên. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất đai của 

các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam chỉ đạo các công ty 

thành viên: 

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, thống kê 

toàn bộ diện tích đất được giao; trên cơ sở đó, xác minh làm rõ nguồn gốc diện tích 

đất để có phương án xử lý cho phù hợp. Đồng thời, công khai Kế hoạch tái canh, 

trồng mới cây cao su, cây cà phê trên địa bàn và nguồn gốc đất tái canh, trồng mới 

với cấp ủy, chính quyền và người dân để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai 

thực hiện.  

- Rà soát, bàn giao một số diện tích đất của các đơn vị, nhất là đất chưa canh 

tác, đất trồng cà phê, cao su nằm trong vùng lõi thị trấn, đô thị về địa phương quản 

lý, sử dụng, nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân và triển khai các dự 

án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
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- Tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh khi xây dựng 

Phương án chuyển đổi các mô hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nhất là 

việc xử lý đất đai và các vấn đề liên quan đến sinh kế, thu nhập của người dân  

trước khi triển khai thực hiện. 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo 

triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các 

vấn đề phát sinh trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy 

tiến hành phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều 

kiện thực tế của địa phương, đơn vị và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kết luận số 82-KL/TW và Kế hoạch này. 

2. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã 

hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia giám sát việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này và việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực 

hiện Kết luận số 82-KL/TW và Kế hoạch này; đồng thời tham mưu việc sơ kết, 

tổng kết theo quy định. 
 

 Nơi nhận: 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các huyện ủy, thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa  
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