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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện phương án sử dụng đất và giải quyết tranh
chấp đất, tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập
Thực hiện Công văn số 896/STNMT-QLĐĐ ngày 06/5/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện phương án sử
dụng đất các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương; rà soát, giải quyết tình
trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau:
1. Tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đình Lập
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập được UBND tỉnh cho thuê
đất tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, (điều chỉnh tại Quyết
định số 1145/QĐ-UBND, ngày 24/6/2019) với tổng diện tích là 5.863,2ha, trong
đó: xã Bính Xá là 1.451,19ha; xã Đình Lập 3.021,1ha; xã Cường Lợi 953,52ha;
xã Châu Sơn 224,73ha và thị trấn Đình Lập 212,66ha.
2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể của huyện
phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Đoàn thể các xã, thị trấn có liên quan
tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định
của pháp luật về đất đai. Trên cơ sở Kế hoạch số 17/KH-BCĐ, ngày 29/01/2019
của Ban Chỉ đạo 1546 Tỉnh về thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ
gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công
văn số 182/CV-BCĐ, ngày 15/02/2019 của Ban chỉ đạo 1546 Tỉnh về việc triển
khai Kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các
Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức cuộc
họp để triển khai thực hiện và ban hành Thông báo số 28/TB-UBND ngày
20/02/2019 để chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành Quyết định số 351/QĐUBND ngày 21/02/2019 về việc thành lập Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp
việc Tổ công tác kiểm tra, rà soát các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai
giữa các hộ gia đình, cá nhân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập;
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/02/2019 về thực hiện kiểm tra, rà soát các
trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các
Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập và Công văn số
249/UBND-TNMT ngày 12/3/2020 về việc đôn đốc giải quyết các vụ việc lấn,
chiếm đất và rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập.
Ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 02/10/2019 về xây dựng
phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao
về địa phương; Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 16/3/2020 thực hiện nhiệm vụ
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trọng tâm hoàn thành phương án sử dụng đất đối với diện tích Côngty TNHH
MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý trình UBND tỉnh
phê duyệt; Công văn số 267/UBND-TNMT, ngày 17/3/2020 để đôn đốc chỉ đạo
UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất do Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý; đồng thời
ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất Công ty
TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương trên địa bàn 05 xã, thị
trấn: Bính Xá, Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn, và thị trấn Đình Lập1.
Để tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tỉnh tại Thông báo số
33/TB-BCĐ, ngày 18/6/2021, UBND huyện ban các văn bản chỉ đạo tổ chức thực
hiện rà soát, giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai đối với diện tích đất của
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập2.
3. Việc triển khai thực hiện phương án sử dụng đất đối với diện tích
đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương
Diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa
phương tại 04 xã, 01 thị trấn là 4.834,54ha (trong đó xã Bính Xá: 1.931,32ha; xã
Đình Lập: 968,26ha; xã Cường Lợi:1.137,23ha; xã Châu Sơn:728,76ha và thị
trấn Đình Lập:68,97ha).
UBND huyện đã lập xong phương án sử dụng đất đối với 05/05 xã, thị trấn
có diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa
phương quản lý, UBND tỉnh đã phê duyệt 05/05 xã, thị trấn. Sau khi phương án
sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch thực hiện
phương án sử dụng đất Công ty bàn giao về địa phương quản lý tại các xã: Bính
Xá (Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/4/2020), Cường Lợi (Kế hoạch số
223/KH-UBND ngày 12/10/2020), Châu Sơn (Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày
24/12/2020), thị trấn Đình Lập (Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2021) và
xã Đình Lập (Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08/3/2021), chỉ đạo cơ quan liên
quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn hướng dẫn các hộ gia
đình, cá nhân lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
quy định, kết quả cụ thể như sau:
Theo Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổng diện tích
đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương tại 05 xã, thị
1 Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 29/4/2020 và Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 13/5/2020 thành lập Tổ công
tác thực hiện phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương tại xã Bính Xá; Kế
hoạch số 223/KH-UBND, ngày 12/10/2020 và Quyết định số 2811/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 Thành lập Tổ công tác thực
hiện phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương tại xã Cường Lợi; Kế hoạch số
263/KH-UBND, ngày 24/12/2020 và Quyết định số 3571/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 Thành lập Tổ công tác thực hiện
phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương tại xã Châu Sơn; Kế hoạch số
13/KH-UBND, ngày 18/01/2021 và Quyết định số 196/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 Thành lập Tổ công tác thực hiện phương
án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương tại thị trấn Đình Lập; Kế hoạch số 70/KHUBND, ngày 08/3/2021 và Quyết định số 559/QĐ-UBND, ngày 05/3/2021 về việc thực hiện phương án sử dụng đất công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập.
2 Công văn số 45/UBND-TNMT, ngày 25/6/2021 về việc tổ chức rà soát diện tích tranh chấp, lấn chiếm đất đai đối
với diện tích đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18/02/2022 về thực hiện
nhiệm vụ trọng tâm giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với Công ty
TNHHMTV lâm nghiệp Đình Lập và hoàn thành triển khai phương án sử dụng đất Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đình Lập
bàn giao về địa phương trên địa bàn 05 xã, thị trấn trong năm 2022.
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trấn là 4.834,54ha, trong đó: diện tích giao đất, cho thuê đất, điều chuyển cho hộ
gia đình, cá nhân là 2.096,62ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định
giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 479 hộ, 720 thửa đất với
tổng diện tích 1.167,84ha (đạt tỷ lệ 55,7% so với tổng diện tích đã được phê
duyệt)3.
4. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai giữa Công ty và người dân
Qua rà soát diện tích đất tranh chấp thấy nhiều trường hợp hộ gia đình, cá
nhân đã tự sử dụng đất Công ty để trồng cây lâm nghiệp diễn ra từ lâu (phổ biến
nhiều từ năm 2010, 2011), tại thời điểm đó Công ty đang rơi vào tình trạng khó
khăn, nên Công ty buông lỏng quản lý, hầu hết các trường hợp hộ gia đình, cá
nhân đã tự sử dụng đất của Công ty, nhưng Công ty không có biện pháp ngăn cản
và Công ty cũng không đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Sau
khi Công ty chuyển về trực thuộc Tổng Công ty lâm nghiệp Miền bắc, thì Công
ty đã có sự quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ hơn, một số trường hợp tranh chấp,
lấn chiếm đất và rừng, Công ty đã báo đến chính quyền để phối hợp giải quyết;
Chính quyền các cấp đã phối hợp với Công ty làm việc, đối thoại, tuyên truyền
vận động, giải thích và giải quyết, nhưng nhiều hộ vẫn không hợp tác, không
chấp hành, nên số vụ việc được giải quyết đạt chưa cao. Kết quả giải quyết: đã
phát hiện và ngăn chặn các hộ tự ý phát thực bì, trồng cây chiếm đất là 428
trường hợp, với tổng diện tích là 625,03ha; trong đó số vụ đã phối hợp tổ chức
giải quyết xong là 251 vụ, tổng diện tích 425,16 ha (xã Bính Xá 70 vụ, diện tích
là 113,9 ha; xã Đình Lập 115 vụ, diện tích 177,15ha; xã Châu Sơn 09 vụ, diện
tích 17,8ha; xã Cường Lợi 50 vụ, diện tích 106,41ha; thị trấn Đình Lập 7 vụ, diện
tích 9,9 ha); số vụ còn lại đang tiếp tục phối hợp xem xét giải quyết.
5. Những khó khăn, vướng mắc
5.1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết
tranh chấp, lấn chiếm đất đai:
Các vụ việc tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty lâm nghiệp với
người dân:
3 - Xã Bính Xá: Đã tổ chức hướng dẫn người dân lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được
148 hộ, 224 thửa, tổng diện tích 406,33 ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho 99 hộ, 147 thửa đất, với tổng diện tích là 203,77ha/450,57ha, cấp 147 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 45,2%
so với phương án được phê duyệt).
- Xã Cường Lợi: Đã hướng dẫn người dân lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận được 157 hộ, 288 thửa, tổng
diện tích 607,23ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 139
hộ, 218 thửa, với tổng diện tích là 421,92ha/ 633,13ha, cấp 218 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 66,6% so với phương án được phê
duyệt).
- Xã Châu Sơn: Đã hướng dẫn người dân lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 128 hộ,
250 thửa, với tổng diện tích là 584,4ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho 114 hộ, 203 thửa đất với tổng diện tích là 431,36ha/635,58ha, cấp 203 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 67,9% so với
phương án được phê duyệt).
- Thị trấn Đình Lập: Đã hướng dẫn người dân lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 111
hộ, 158 thửa, với tổng diện tích là 20,73 ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho 15 hộ, 15 thửa đất với tổng diện tích là 1,99ha/37,15ha, cấp 15 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 5,4% so với
phương án được phê duyệt).
- Xã Đình Lập: Đã hướng dẫn người dân lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 180 hộ,
256 thửa, với tổng diện tích là 292,81ha. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho 112 hộ, 137 thửa đất với tổng diện tích là 108,8ha/340,19ha, cấp 137 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 32,0% so với
phương án được phê duyệt).
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- Chủ yếu người dân tự ý trồng cây trên đất Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê
đất hoặc người dân nhận giao khoán với Công ty và người dân muốn chiếm giữ đất và
rừng nên người dân không làm đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Khi Công ty đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết, thì người dân không hợp
tác gây khó khăn trong quá trình giải quyết, thậm chí còn đe dọa, gây mất an ninh trật tự
trên địa bàn.
- Giai đoạn hiện nay kinh tế đồi rừng mang lại thu nhập cao, ổn định cho người
dân (từ khai thác nhựa Thông và gỗ) nên có nhiều trường hợp các hộ nhận Hợp đồng
giao khoán với Công ty, nay cây đến tuổi khai thác nhưng các hộ không cho Công ty khai
thác và có những trường hợp các hộ có ý kiến tỷ lệ hưởng lợi của bên nhận khoán thấp
nên dẫn đến tranh chấp, giữ rừng không cho Công ty khai thác.
- Đối với các trường hợp hiện nay đã và đang tổ chức giải quyết: Theo quy
định của Luật Đất đai, trường hợp tranh chấp đất đai mà một bên có giấy tờ về
quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp tài sản gắn liền với đất mà giải quyết hòa giải
tại cấp xã không thành, thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp do Tòa án nhân dân
giải quyết. Trong quá trình giải quyết, nhiều vụ việc giải quyết tại chính quyền cơ
sở người dân không hợp tác, không chấp hành, giải quyết không thành, nhưng
Công ty đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết.
5.2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án
sưe dụng đất:
- Diện tích đã thanh lý tài sản của Công ty trên phần đất trả về địa phương
còn ít, hồ sơ có phần diện tích chưa xử lý xong tài sản còn nhiều, không đủ điều
kiện trình UBND huyện quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Một số hộ gia đình đã được UBND huyện giao quyền quản lý và sử dụng
rừng và đất trồng rừng (Sổ xanh) từ những năm 1993, 1994 nhưng thực tế chỉ
quản lý, sử dụng một phần thửa đất hoặc không sử dụng mà do nhiều hộ gia đình
khác sử dụng. Nay một số hộ gia đình được giao sổ xanh không đồng ý ký văn
bản để UBND huyện ban hành thu hồi đất nên chưa thực hiện giao đất cho hộ
đang sử dụng đất theo Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Sau quá trình thẩm định tại thực địa nhận thấy một số thửa đất có sai sót
về ranh giới, diện tích so với phương án đã được phê duyệt (đặc biệt tại thị trấn
Đình Lập) và một số thửa đất nay không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất nên không đủ điều kiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Phương án.
- Đơn vị tư vấn bố trí ít nhân lực để phối hợp thực hiện (bố trí 01 người),
hơn nữa người thực hiện hay di chuyển đi làm ở tỉnh khác hoặc về thăm nhà, nên
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
6. Kết quả thực hiện Kết luận số 1452/KL-TTCP của Thanh tra Chính
phủ V/v chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai của Tổng công
ty Lâm nghiệp Việt Nam:
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Thực hiện việc rà soát diện tích đất cấp sổ (bìa xanh) cho người dân
trùng lên đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập là 112,5 ha tại
các xã sau:
6.1. Tại xã Bính Xá
- Năm 1994, UBND huyện đã giao cho 09 hộ gia đình, với tổng diện tích là
28,1ha; người dân đã sử dụng đất để trồng rừng, sử dụng ổn định đến nay.
Diện tích đất này Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập đã bóc tách
và bàn giao về địa phương quản lý, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của
Công ty.
- UBND huyện lập xong phương án sử dụng đất của xã Bính Xá, được các
Sở, Ngành của tỉnh thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử
dụng đất tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 03/4/2020, trong đó phê duyệt
giao đất, cấp giấy CN.QSD đất cho 01 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, với
tổng diện tích là: 11,31ha.
- Diện tích 16,79ha đất đã lên phương án xác định thuộc phần diện tích đất
quy hoạch cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội (Khu tái định cư Hồ chứa
nước Bản Lải) giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý theo quy định.
6.2. Tại xã Đình Lập
- Năm 1994, UBND huyện đã giao cho 05 hộ gia đình, với tổng diện tích
là 54,17ha; người dân đã sử dụng đất để trồng rừng, sử dụng ổn định đến nay.
Diện tích đất này Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập đã bóc tách
và bàn giao về địa phương quản lý, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi lại đất
của Công ty.
- UBND huyện lập xong phương án sử dụng đất của xã Đình Lập, được các
Sở, Ngành của tỉnh thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử
dụng đất tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, trong đó phê duyệt
giao đất, cấp giấy CN.QSD đất cho 15 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, với
tổng diện tích là 55,29ha (đo đạc có sự chênh lệch diện tích 1,12ha).
6.3. Tại xã Cường Lợi
- Năm 1994, UBND huyện đã giao cho 09 hộ gia đình, với tổng diện tích
là 30,23ha; người dân đã sử dụng đất để trồng rừng, sử dụng ổn định đến nay.
Diện tích đất này Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập đã bóc tách
và bàn giao về địa phương quản lý, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của
Công ty.
- UBND huyện lập xong phương án sử dụng đất của xã Đình Lập, được các
Sở, Ngành của tỉnh thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử
dụng đất tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, trong đó phê duyệt
giao đất, cấp giấy CN.QSD đất cho 19 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, với
tổng diện tích là: 30,23ha.
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7. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập tăng cường công tác
phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết tranh chấp, lấn chiếm
đất đai, trường hợp tổ chức hòa giải không thành thì đề nghị Tòa án giải quyết
theo thẩm quyền; đối với phần diện tích tranh chấp, lấn chiếm giữa hộ gia đình,
cá nhân với Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện còn lớn, khó khăn trong công
tác quản lý đất đai, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đề
nghị Công ty thực hiện rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng
phần đất đã được giao, cho thuê, triển khai sử dụng đất đúng mục đích theo quy
định của pháp luật. Trong trường hợp đất đai bị lấn chiếm, không giải quyết được
dứt điểm, chưa có đủ khả năng quản lý, không phù hợp với phương án sản xuất
kinh doanh, chủ động điều chỉnh lại Phương án sử dụng đất, trình cấp có thẩm
quyền trả lại đất cho địa phương, xem xét xử lý.
+ Chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện công tác đo đạc đối với các thửa
đất có sai sót về ranh giới, diện tích so với Phương án đã duyệt và thực hiện đo
đạc theo hiện trạng đối với diện tích giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản
lý để tiếp tục xây dựng Phương án giao đất cho các hộ gia đình đang quản lý, sử
dụng; tăng cường công tác lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CN. QSD đất
theo Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất của UBND tỉnh. Bố trí thêm
nhân lực để thực hiện công việc theo hợp đồng kinh tế đã ký kết với sở.
- Đề nghị Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đình Lập khẩn trương kiểm tra,
rà soát thanh lý hợp đồng giao khoán đối với hộ nhận khoán và xử lý tài sản trên
đất đối với phần diện tích đất Công ty trả lại địa phương để thực hiện theo
phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập tăng cường phối hợp với
chính quyền cơ sở để, trường hợp tổ chức hòa giải không thành thì đề nghị Tòa án
giải quyết theo thẩm quyền.
UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN và MT;
- UBND các xã: Bính Xá, Đình Lập, Châu Sơn,
Cường Lợi và TT Đình Lập;
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập;
- Lưu: VT.
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