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BÁO CÁO 

Việc sử dụng đất lâm nghiệp và rừng Thông phát tán hiện chưa giao quản lý, 

sử dụng tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 

(Báo cáo xin ý kiến tham vấn các sở, ngành của tỉnh) 
 

I. Khái quát về khu dân cư Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu dân cư tại các 

vùng gần biên giới Việt - Trung. Trước năm 2008, nhà nước đã giao cho đơn vị 

Đoàn kinh tế Quốc phòng 338 thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại Song Phe, 

thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa. Dự án chỉ thực hiện thu hồi đất, xây dựng nhà ở và tổ 

chức đăng ký cho các hộ dân đến ở. Dự án không có phương án thực hiện việc 

giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho các hộ dân đến ở tại khu dân cư 

Song Phe. Các hộ dân đã được bàn giao nhà ở từ năm 2008, gồm có 13 hộ gia 

đình, cá nhân, các hộ cơ bản đã chuyển lên sinh sống tại khu dân cư Song Phe. 

Tuy nhiên do không có đất canh tác, nên nhiều hộ chủ yếu lại về nhà cũ để ở, 

thỉnh thoảng mới lại lên nhà ở tại Song Phe. 

Các hộ đã ở ổn định tại Song Phe hiện nay, gồm 4 hộ: 

- Ông Vi Văn Cắm: Đã lên sinh sống tại Song Phe từ năm 2005 (trước thời 

điểm xây dựng Khu dân cư Song Phe), khi có dự án xây khu dân cư thì ông Cắm 

được bố trí bàn giao cho một ngôi nhà ở của dự án để sử dụng. 

Ông Cắm sinh sống bằng nghề trích nhựa Thông trên nhiều diện tích đất  

tại Song Phe, cây Thông là Thông tự mọc phát tán, cứ cây nào đến tuổi có thể 

khai thác nhựa là ông Cắm tự nhận và trích nhựa. 

- Ông Nông Văn Sinh: Sinh sống bằng nghề trích nhựa Thông cùng với 

ông Cắm. 

- Ông Vi Văn Dậu: Sinh sống bằng nghề trích nhựa Thông cùng với ông 

Cắm. 

- Ông Vương Văn Truyền: Sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, gia 

cầm. 

II. Giải quyết việc giao đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại 

Song Phe 

Để có diện tích đất trồng rừng cho các hộ tái định cư tại Song Phe, năm 

2012 UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Bắc Xa, rà soát 

quỹ đất chưa sử dụng và đã phân lô, tổ chức cho các hộ bốc thăm để nhận đất lâm 

nghiệp tại thực địa; trung bình mỗi hộ được giao từ 17-22ha đất trống để trồng 

rừng (gồm 2 lô đất) tại Song Phe, với tổng diện tích đất bàn giao cho các hộ là 
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252,9ha (đây là diện tích đất chưa sử dụng do UBND xã Bắc Xa quản lý). Sau 

khi nhận đất, 13/13 hộ đã đầu tư trồng rừng được 01lô đất (trồng theo dự án trồng 

rừng vành đai biên giới), với tổng diện tích là 91,6ha. Số diện tích đất còn lại 

161,27ha, hiện trạng vẫn là đất trống, các hộ chưa đầu tư trồng rừng theo mục 

đích được bàn giao. 

                     (Có biểu chi tiết từng hộ kèm theo). 

III. Quá trình giải quyết đơn đề nghị giao đất, giao rừng Thông phát 

tán tại Song Phe 

Để có việc làm, thu nhập phục vụ đời sống và cư trú ổn định tại khu tái 

định cư Song Phe, ngày 24/10/2016 có 9/13 hộ đã có đơn đề nghị (đơn viết chung 

các hộ cùng ký tên, có 4 hộ không ký tên gồm: Vi Văn Cắm, Vi Văn Dậu, Nông 

Văn Sinh, Lộc Văn Quang), nội dung đơn đề nghị là: thu hồi diện tích đất có cây 

Thông phát tán để chia đều cho các hộ tái định cư tại Song Phe. 

Sau khi có đơn đề nghị UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND xã Bắc Xa tiến hành rà soát quỹ đất, rừng Thông phát tán tại Song Phe, 

kết quả như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, rà soát đối với diện tích đất có Thông phát tán tại 

Song Phe 

1.1. Về diện tích đất đai: 

Tại địa bàn Song Phe có cây Thông tự mọc phát tán với diện tích tương đối 

lớn, nhiều cây đã có thể khai thác nhựa, nên để có việc làm, sinh sống tại Song 

Phe, có 10/13 hộ dân đề nghị giải quyết giao đất, giao rừng Thông phát tán cho 

các hộ sử dụng (riêng có hộ ông Vi Văn Cắm, Nông Văn Sinh, Vi Văn Dậu đang 

trích nhựa Thông phát tán nên không đề nghị giao đất, giao rừng). 

Theo đề nghị của các hộ dân tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa thì vị 

trí, địa điểm khu đất có ranh giới như sau : Phía Đông giáp Trung Quốc; Phía Tây 

giáp: Khe Suối Song Phe; Phía Nam giáp: ranh giới theo Khe Bản cũ lên đỉnh 

Mạy Cọt (787,1m) theo dông đồi lên đỉnh (789,8m); Phía Bắc giáp: Khe Mạnh 

Khưu. 

- Diện tích: Tổng diện tích khu đất được kiểm tra, rà soát là 180ha  

Trong đó: 

+ Diện tích đất có cây Thông phát tán (mật độ đều): 70,29 ha, thuộc các 

thửa đất số: 01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15 và 16; tờ bản đồ 

trích đo số: 03-2017 xã Bắc Xa. 

+ Diện tích đất khu dân cư (đất ở và đất vườn liền kề): 2,62ha, gồm các 

thửa 18, 19, 20 và 21. 

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 0,44ha, (một phần thửa 17). 

+ Diện tích đất trồng cây HNK: 1,75ha (một phần thửa 17). 

+ Diện tích đất bằng chưa sử dụng (BCS): 6,19ha, gồm thửa  17, 26 và 27. 
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+ Diện tích đất trống (DCS) 98,71ha (phần diện tích này đã có cây Thông 

mọc phát tán, nhưng cây không đồng đều, số lượng cây thưa, mật độ cây chưa 

thành rừng), thuộc các thửa đất số 05, số 22, số  23, 24 và 25. 

  (Có mảnh trích đo số: 03-2017do Chi nhánh VPĐK đất đai lập).   

1.2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

- Qua kiểm tra, đối chiếu giữa thực địa với bản đồ, sổ lâm bạ được lưu trữ 

tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cho thấy: Trong tổng diện tích đất 

(180ha) được kiểm tra, có 64,5ha đã được UBND huyện giao đất, giao rừng (sổ 

xanh) cho 02 hộ gia đình thuộc thôn Bản Mạ từ năm 1995, cụ thể: 

+ Hộ ông Mùng Chuẩn Sang (đã chết năm 2015), vợ là Hoàng Thị Sinh, 

được giao Lô số 179, thuộc tiểu khu 458, diện tích 33,5ha. 

+ Hộ ông Mùng Văn Phương, được giao Lô số 180, thuộc tiểu khu 458, 

diện tích 31,0ha. 

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, hộ ông Mùng Chuẩn Sang (đại diện hộ là ông 

Mùng Văn Sơn) và hộ ông Mùng Văn Phương không cung cấp được hồ sơ giao 

quyền quản lý, sử dụng rừng và đất trồng rừng (hồ sơ lâm ba )̣ cho tổ công tác và 

02 gia đình không biết diện tích đất giao ở vị trí nào và từ trước đến nay, gia đình 

cũng chưa có tác động gì lên diện tích đất đã được giao ở trên (có biên bản làm 

việc trực tiếp với 02 hộ). 

- Đối với phần diện tích đất còn lại 115,5ha (trong đó: đất ở và đất vườn 

liền kề: 2,62ha, đất nuôi trồng thủy sản: 0,44ha, đất trồng cây HNK: 1,75ha là đất 

các hộ dân sử dụng ổn định); còn 110,69 ha chưa giao cho tổ chức, hộ gia  đình, 

cá nhân nào quản lý, sử dụng, đất do UBND xã Bắc Xa quản lý. 

1.3. Hiện trạng diện tích đất và cây Thông trên đất cụ thể như sau 

- Trong tổng số diện tích đất được kiểm tra, có 70,29 ha đất có Thông phát 

tán, hiện tại ông Vi Văn Cắm tự nhận quản lý 68,17ha (trong đó ông Cắm đã và 

đang tổ chức khai thác nhựa trên diện tích 33,55ha); ông Vi Văn Sinh tự nhận 

quản lý và khai thác nhựa trên diện tích 2,12ha.  

- Kết quả kiểm tra, đo đạc, kiểm đếm trên toàn bộ diện tích đất trên có tổng 

số khoảng 29.200 cây Thông; tuy nhiên cây Thông không đồng đều về mật độ, 

đường kính gốc, cấp tuổi cây; cây mọc không theo hàng, lối. Trong tổng số 

29.200 cây, ông Sinh đã và đang khai thác nhựa 300 cây; số cây còn lại 28.900 

cây ông Cắm đã và đang tổ chức khai thác nhựa khoảng 17.800 cây; số cây còn 

lại, ông Cắm tư ̣nhâṇ quản lý chưa khai thác nhựa. 

1.4. Xác minh nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất. 

Xác minh nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất đối với số diện tích 

70,29 ha đất, có Thông phát tán, thì: 

- Tại buổi làm việc, đối thoại giữa Tổ công tác với ông Vi Văn Cắm: 

Ông Cắm cho biết, từ năm 2005 đến năm 2008 ông có trồng Thông ở vị trí 

phía sau và phía trước nhà hiện nay ông Cắm đang ở (cây giống ông Cắm xin 
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được của bà Dinh, thôn Bản Háng và tự gieo ươm tại vườn nhà); sau đó tự gieo 

vãi hạt Thông trên toàn bộ diện tích có Thông ông Cắm đang tự nhận quản lý và 

khai thác nhựa. Tuy nhiên, khi Tổ công tác có yêu cầu ông Cắm nêu cụ thể vị trí, 

khối lượng trồng rừng hàng năm thì ông Cắm không cung cấp được. Ông cũng 

cho biết thêm việc trồng rừng của Ông không có kế hoạch, Ông tự trồng chứ 

không thuê ai trồng, trồng cây không theo hàng theo lối, không phát băng trước 

khi trồng mà tiện đâu trồng đó; Ông Cắm khẳng định, Ông chỉ được trồng cây 

Thông trần, sau đó gieo vãi hạt mà không hề có đầu tư chăm sóc, tu bổ rừng. Ông 

khẳng định rằng, khi ông làm vườn ươm giống cây Thông tại vườn nhà và quá 

trình ông trồng cây, hầu hết các hộ dân thôn Bản Mạ đều biết. Ngoài ra, ông Cắm 

không đưa ra được bằng chứng gì để chứng minh việc ông có được làm vườn 

ươm và trồng Thông trên diện tích có Thông mà ông đang khai thác nhựa. Quá 

trình làm việc, ông Cắm cũng không xuất trình được giấy tờ gì về quyền sử dụng 

đất liên quan đến toàn bộ diện tích đất này (có biên bản đối thoại). 

- Kết quả thẩm tra, xác minh những người biết về nguồn gốc đất Song Phe 

(các hộ dân thôn bản Mạ theo ý kiến của ông Cắm) cho thấy:  

+ Toàn bộ số cây Thông trên diện tích đất được kiểm tra (hiện nay ông 

Cắm và ông Sinh đang tự nhận quản lý và khai thác nhựa), đều là Thông tự phát 

tán và từ trước đến nay không có hộ gia đình, cá nhân nào trồng cây lên diện tích 

đất này. 

+ Từ năm 2005 đến 2008 các hộ Bản Mạ thường xuyên chăn thả trâu, bò  

tại khu vực Song Phe, tuy nhiện các hộ đều không thấy ông Cắm và ông Sinh tổ 

chức gieo ươm cây con và tổ chức trồng Thông trên diện tích đất nêu trên. 

+ Những người cung cấp thông tin đều khẳng định: Hộ ông Cắm và hộ ông 

Sinh không được trồng cây Thông nào và cũng không có đầu tư, chăm sóc, tu bổ 

trên diện tích đất có Thông phát tán nêu trên. 

(Có các biên bản thẩm tra, xác minh kèm theo). 

- Kiểm tra hồ sơ xin khai thác gỗ Thông tại Song Phe năm 2008 của 

UBND xã Bắc Xa cho thấy: 

+ Toàn bộ số cây Thông mọc rải rác tại khu vực bản Song Phe cũ đều là 

Thông phát tán, thuộc quyền quản lý của UBND xã Bắc Xa và tại cuộc họp ngày 

02/5/2008, các chủ hộ bản Song Phe cũ và các hộ thôn Bản Mạ đều đã nhất trí 

theo hướng giải quyết của xã là tạm giao số cây Thông nhỏ sau thời điểm cấp sổ 

xanh (năm 1995) cho các hộ gia đình thôn Bản Mạ quản lý. 

+ Năm 2009, được UBND huyện cho phép, UBND xã Bắc Xa đã tổ chức 

khai thác số cây Thông to phát tán, mọc rải rác tại khu vực Song phe, với số 

lượng 500 cây; đường kính gốc từ 20-50cm; khối lượng gỗ tròn khoảng 166m
3
. 

Như vậy, theo hồ sơ xin khai thác gỗ Thông tại Song Phe năm 2008 đã cho 

thấy có cây Thông nhỏ phát tán sau thời điểm cấp sổ xanh cho các hộ (năm 1995 

và 1998), UBND xã đã tạm giao cho các hộ thuộc thôn Bản Mạ quản lý theo hồ 
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sơ sổ xanh, tuy nhiên theo ý kiến của các hộ là do các hộ được giao không rõ vị 

trí được giao trên thực địa, nên thực tế không quản lý, sử dụng theo quy định. 

2. Việc ông Vi Văn Cắm, ông Nông Văn Sinh tổ chức khai thác nhựa 

trên toàn bộ diện tích đất có Thông phát tán tại Song Phe 

- Đối với toàn bộ diện tích đất 70,29ha đất, hiện trạng đang có cây Thông 

(trong đó có cả diện tích đất đã giao cho hộ bà Sinh và hộ ông Phương từ năm 

1995) hiện ông Cắm và ông Sinh đã và đang khai thác nhựa và tự nhận quản lý 

(bắt đầu khai thác từ năm 2011, khai thác theo kiểu chọn những cây Thông to 

làm trước, khai thác liên tục cho tới nay); kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh cho 

thấy: 

+ Ông Cắm và ông Sinh chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

đất, giao rừng và không có giấy tờ gì về quyền sử dụng đất. 

+ Qua đối thoại, làm việc ông Cắm và ông Sinh đều không đưa ra được 

chứng cứ để chứng minh là đã được trồng Thông. Mặt khác kết quả thẩm tra, xác 

minh cho thấy ông Cắm và ông Sinh không được đầu tư trồng rừng, không chăm 

sóc, tu bổ đối với diện tích có Thông, thẩm tra xác minh các hộ sinh sống tại khu 

vực đều khẳng định toàn bộ số cây Thông hiện ông Cắm, ông Sinh đã và đang tự 

nhận quản lý, khai thác nhựa là Thông tự phát tán, không phải Thông trồng. 

- Việc ông Sinh, ông Cắm tự ý lấn, chiếm đất và rừng Thông phát tán do 

UBND xã Bắc Xa quản lý để khai thác nhựa khi chưa xin phép và chưa được 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm về quyền quản lý rừng và 

đất Lâm nghiệp. 

- Diện tích đất hiện nay đang có sự tranh chấp về đất và cây Thông phát tán 

gắn liền với đất giữa ông Vi Văn Cắm, ông Nông Văn Sinh với các hộ gia đình 

thuộc xóm Song Phe. 

Ngày 25/01/2018, UBND xã Bắc Xa đã ban hành thông báo số 05/TB-

UBND về việc rừng ngay các hoạt động khai thác nhựa thông trên toàn bộ diện 

tích đất có cây thông phát tán tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa. (có biên 

bản niêm yết công khai ngày 28/01/2018 và kết thúc niêm yết ngày 16/02/2018). 

Tuy nhiên, kể từ khi thông báo cho đến thời điểm hiện nay ông Cắm và 

ông Sinh vẫn tiếp tục khai thác nhựa. 

3. Dự kiến phương án giao đất, giao rừng. 

3.1. Đối với diện tích đất đã bàn giao cho các hộ để trồng rừng từ năm 

2012, với tổng diện tích 252,9ha, như sau: 

- Đối với diện tích 91,68 ha các hộ đã trồng rừng theo mục đích được giao; 

đất sử dụng ổn định, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp. Phần diện tích đất 

này, đủ điều kiện giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình 

theo quy định; 

- Đối với diêṇ tích 161,2 ha đã bàn giao cho 13 hộ, nhưng đến nay các hộ 

chưa đầu tư trồng rừng, chưa đưa đất vào sử dụng theo mục đích được bàn giao, 
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còn để đất trống, gây lãng phí tài nguyên đất. UBND huyện không giao diện tích 

đất này cho các hộ, quỹ đất này UBND xã quản lý và xem xét giao đất cho các hộ 

phát sinh sau này mà chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất. 

3.2. Đối với diện tích đất có Thông phát tán mật độ đều và diện tích có 

cây phát tán, nhưng chưa có cây đạt mật độ theo kết quả rà soát 

Thực tế 13 hộ được bàn giao nhà và đang sinh sống tại Song Phe, hiện nay 

đều chưa có đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm 

khác) để canh tác; đối với đất rừng sản xuất vừa mới trồng chưa cho thu nhập.  

Ngày 28/3/2018 UBND xã đã tổ chức họp thống nhất phương án sử dụng 

đất đối với diện tích đất có thông phát tán tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa 

đối với 12/13 hộ (vắng hộ ông Vi Văn Dậu không có lý do); 

Tại buổi làm việc, cơ bản tất cả các hộ gia đình (10/12 hộ có mặt) tại Song 

Phe đã hoàn toàn nhất trí và thống nhất được phương án sử dụng đất đối với diện 

tích có cây thông phát tán xung quanh bản Song Phe (riêng ông Cắm và ông Sinh 

không nhất trí); 

Phương án sử dụng đất như sau: 

Trong tổng diện tích đã rà soát tại Song Phe, xã Bắc Xa, dự kiến phương 

án sử dụng đất như sau: 

          - Bố trí đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm 

khác)  

+ Diện tích đất có cây Thông phát tán trên nền ruộng cũ, đất nương rẫy cũ 

có khả năng khai hoang, phục hóa thành ruộng và đất trồng cây HNK: cụ thể diện 

tích thuộc thửa đất số 14, 15, 16, với tổng diện tích 4,85ha (nằm trong diện tích 

có cây Thông phát tán mật độ đều: 70,29ha)  quy hoạch đất trồng lúa và đất trồng 

cây HNK, để giao cho các hộ. 

+ Diện tích đất bằng chưa sử dụng tại thửa đất số 17, diện tích 4,66ha, 

cũng quy hoạch đất trồng lúa và đất trồng cây HNK để mở rộng sau này. 

Trước mắt tiến hành khai hoang, phục hóa lại đất trồng lúa và đất trồng cây 

HNK, trung bình mỗi hộ khoảng 5 sào (03 sào ruộng và 02 sào đất trồng cây 

hàng năm), tổng diêṇ tích 2,34ha, để các hộ có đất sản xuất, ổn định đời sống. 

Diện tích đất còn lại sẽ phát triển mở rộng thêm sau này. 

- Bố trí đất lâm nghiệp (đất đã có rừng Thông phát tán và đất có cây 

Thông phát tán nhưng chưa đủ mật độ thành rừng) để các hộ sử dụng 

+ Bố trí diện tích 64,9ha đất có mật độ cây Thông phát tán tương đối dầy 

(phía dưới và trên đường khu vực gần nhà ông Cắm và khu vực phía sau bản), 

xem xét giao cho ông Cắm 10,32ha (trong đó có 9,02ha cây Thông và 1,33ha xen 

lẫn cây ăn quả), diện tích đất giao cho ông Cắm nhiều hơn các hộ, vì ông Cắm đã 

lên Song Phe sinh sống từ trước, mặc dù ông Cắm không có công trồng, chăm 

sóc cây Thông phát tán, nhưng ông Cắm cũng đã bảo vệ cây để khai thác nhựa. 

Số còn lại phân thành 12 lô/12 hộ, trung bình mỗi lô khoảng 4-5ha;  
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+ Đối với diện tích 75,68 ha đất có Thông phát tán còn lại (mật độ cây 

thưa không tập trung) và những diện tích đất trống xen kẽ thì tiếp tục phân chia 

thành 13lô; trung bình mỗi hộ khoảng 5-8ha. 

Hình thức lựa chọn thửa đất: tổ chức cho 13 hộ bốc thăm để nhận đất. 

- Đối với diện tích đất trống còn lại để làm quỹ đất dự phòng, UBND xã 

Bắc Xa có trách nhiệm quản lý theo quy định, các hộ gia đình, cá nhân không 

được tự ý lấn, chiếm sử dụng khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Sau này, khi có các hộ mới phát sinh hoặc các hộ có nhu cầu lên Song Phe 

sinh sống ổn định thì xem xét, giao quỹ đất này cho các hộ, đảm bảo diện tích đất 

để ổn định sản xuất. 

Như vậy, đối với số khẩu hiện tại của 13 hộ, khi được xem xét giao bổ 

sung quỹ đất lâm nghiệp có Thông phát tán, trung bình mỗi hộ đều có từ 15-20ha, 

đảm bảo diện tích đất lâm nghiệp để phát triển rừng; ngoài ra các hộ được xem 

xét giao thêm quỹ đất quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp để khai hoang, phục 

hóa đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Với quỹ đất giao cho các hộ 

như vậy, đảm bảo quỹ đất sản xuất theo quy định. 

UBND xã đã tổ chức bốc thăm xác định vị trí lô đất đối với các hộ gia đình 

và các hộ nhận đất, đã được cơ quan chuyên môn xác định rõ ranh giới sử dụng 

đất và chỉ đất cho các hộ tại thực địa. 

Tuy nhiên, sau khi xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, các cơ quan 

chuyên môn đã làm việc với ông Cắm để tuyên truyền, giải thích, vận động nhiều 

lần để ông Cắm chấp thuận phương án giao đất, giao rừng cho các hộ tại Song 

Phe (trong đó có ông Cắm), nhưng ông Cắm không nghe, không đồng thuận, hiện 

ông Cắm tiếp tục có đơn gửi UBND xã giải quyết (ông cho rằng cây Thông do 

ông trồng nên không đồng ý). Do vậy, chưa giao đất, giao rừng cho các hộ dân tại 

Song Phe theo phương án đã thống nhất. 

Hiện nay tình hình tương đối phức tạp giữa các hộ dân tại Song Phe với 

ông Cắm tranh chấp cây Thông để trích nhựa. 

IV. Dự kiến phương án giải quyết. 

1. UBND huyện thu hồi 64,5ha đất mà UBND huyện Đình Lập đã giao 

quyền quản lý, sử dụng rừng và đất trồng rừng cho hộ ông Mùng Văn Phương và 

hộ ông Mùng Chuẩn Sang từ năm 1995.  

Lý do: Mặc dù được giao đất nhưng thực tế 02 hộ không biết diện tích, vị 

trí đất được giao ở đâu và từ trước đến nay 02 hộ cũng chưa có tác động, sử dụng 

gì đối với diện tích đất này. Quá trình làm việc, 02 hộ cũng đã đề nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thu hồi lại diện tích đất đã giao cho gia đình. 

2. UBND xã Bắc Xa quản lý chặt chẽ diện tích đất và tài sản gắn liền với 

đất, không để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý vào khai thác nhựa Thông khi 

chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

  3. Lập phương án giao đất và tài sản gắn liền trên đất 
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- Đối với diện tích đất đã có cây Thông tự phát tán theo số liệu kiểm tra, rà 

soát. UBND huyện tiến hành giao đất và tài sản gắn liền trên đất cho 13 hộ gia 

đình, cá nhân tại Song Phe theo nội dung tại Phương án sử dụng đất ở điểm 3.2, 

mục 3, phần III nêu trên. 

-  Đối với diện tích đất đã bàn giao cho các hộ để trồng rừng từ năm 2012. 

+ Số diện tích các hộ đã tổ chức trồng rừng, các hộ tiếp tục chăm sóc, quản 

lý, bảo vệ, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, thì hướng dẫn các hộ gia 

đình lập hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định. 

+ Đối với diện tích 161,2ha đã bàn giao cho 13 hộ nhưng đến nay các hộ 

chưa đầu tư trồng rừng, chưa đưa đất vào sử dụng, thì UBND xã quản lý để xem 

xét giao đất cho các hộ phát sinh sau này. 

          V. Đề nghị 

  1. UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Thanh tra tỉnh xem xét, cho ý kiến về phương án giải quyết vụ việc, đồng 

thời hướng dẫn huyện giải quyết vụ việc và thực hiện trình tự giao đất, tài sản gắn 

liền trên đất cho các hộ trên theo quy định. 

 2. UBND huyện sẽ tổ chức cuộc họp trực tiếp để xin ý kiến các sở, ngành 

của tỉnh và các cơ quan liên quan (Dự kiến họp trước ngày 04/10/2019, sẽ có 

giấy mời sau), kính đề nghị các sở, ngành bố trí thời gian nghiên cứu, hỗ trợ 

huyện giải quyết vụ việc. 

Trên đây là báo cáo về việc giải quyết diện tích rừng Thông phát tán hiện 

chưa giao quản lý, sử dụng tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình 

Lập. UBND huyện rất mong các sở, ngành của Tỉnh sớm xem xét, cho ý kiến  

bằng văn bản, để UBND huyện tiếp tục giải quyết vụ việc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh; 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TNMT, NN và PTNT huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; Công an huyện; 

- Nông lâm trường 461; 

- UBND xã Bắc Xa; 

- Ban TCD huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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