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QUY ĐỊNH 
 

Quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản  

lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Lâm 

nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2020/QÐ-UBND ngày  13 / 7 /2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi 

của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một 

thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý 

trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng quỹ đất đất 

lâm nghiệp sau khi thu hồi. 

2. Các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất. 

 Điều 3. Quản lý và mục đích sử dụng đối với quỹ đất lâm nghiệp sau khi 

thu hồi và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ đất được giao quản lý sau khi 

thu hồi từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm 

nghiệp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất phối hợp với các đơn vị có liên 

quan quản lý quỹ đất được giao, xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả, hợp lý 

theo đúng quy định này và pháp luật hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát hết diện tích đất lâm 

nghiệp hiện đang quản lý, nhận bàn giao từ các Lâm trường để xây dựng phương 

án sử dụng đất hiệu quả, hợp lý theo đúng quy định này và pháp luật hiện hành. 

3. Về mục đích sử dụng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Quỹ đất dự phòng phục vụ cho việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

tại địa phương.  
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Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã được giao quản lý quỹ đất tại Khoản 1, 2 Điều 

này có trách nhiệm xác định diện tích để lại dự phòng với tỷ lệ không vượt quá 5%. 

b) Quỹ đất còn lại giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo hình thức thuê đất; 

trong đó ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc 

thiếu đất sản xuất ở địa phương.  

Chƣơng II 

THU HỒI ĐẤT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG 

ĐỐI VỚI QUỸ ĐẤT LÂM NGHIỆP  

 Điều 4. Thu hồi đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH 

một thành viên Lâm nghiệp 

 1. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm 

nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát quỹ đất đề nghị thu hồi và thực hiện việc 

thanh lý rừng (nếu có) theo đúng quy định hiện hành, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, gồm: 

 a) Tờ trình của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành 

viên Lâm nghiệp. 

 b) Bản đồ địa chính khu đất. 

 c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất (nếu có) 

 d) Văn bản liên quan đến việc thực hiện xong việc thanh lý rừng (nếu có). 

 đ) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

2. Trong thời gian không quá 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh thu hồi đất giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

Điều 5. Phƣơng án sử dụng đất 

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ đất lâm nghiệp được giao tại 

Điều 4 và quỹ đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã hiện đang quản lý tại 

Điều 3 quy định này; giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, phối 

hợp với các đơn vị, phòng ban cấp huyện có liên quan xây dựng phương án sử 

dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó tập trung vào các nội dung: 
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1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch có liên quan và 

định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương đánh giá sự phù hợp để xây 

dựng phương án sử dụng quỹ đất lâm nghiệp đang quản lý. 

2. Căn cứ vào quỹ đất dự kiến sẽ thực hiện để bồi thường trong năm xây 

dựng phương án quản lý đối với quỹ đất này. 

3. Căn cứ vào quỹ đất còn lại thực hiện đánh giá nhu cầu thiếu đất sản 

xuất lâm nghiệp của người dân tại địa phương và quỹ đất hiện đang quản lý để 

xác định quy mô diện tích xin thuê và lập phương án cho các hộ gia đình, cá nhân 

theo hình thức thuê đất tại Chương III quy định này. 

4. Việc xây dựng phương án cần đảm bảo quy hoạch, định hướng phát triển 

kinh tế, xã hội địa phương và đảm bảo đường ranh cản lửa theo quy định. 

 Điều 6. Phê duyệt phƣơng án sử dụng đất 

1. Sau khi hoàn chỉnh các phương án sử dụng đất theo Điều 5 Quy định này, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường để thẩm định, trình phê duyệt phương án. Hồ sơ trình gồm: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất. 

b) Dự thảo Phương án sử dụng đất (Theo Biểu mẫu đính kèm). 

c) Bản đồ chi tiết phân lô kèm theo phương án sử dụng đất. 

2. Trong thời gian không quá 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được phương án của Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị; Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và đơn vị có liên quan 

kiểm tra, rà soát, thẩm định. 

3. Căn cứ phương án đã được thống nhất tại Khoản 2 Điều này, trong thời 

gian không quá 05 (Năm) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện thông báo 

và niêm yết công khai tại trụ sở, thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng trong 

thời gian 15 (Mười lăm) ngày để lấy ý kiến của người dân. 

4. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết Phòng Tài nguyên và Môi trường 

có nhiệm vụ phối hợp với Phòng, đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để phê duyệt phương án. 

 Điều 7. Quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp theo phương án đã được phê duyệt 

 1. Đối với quỹ đất dự phòng sau khi được phê duyệt theo quy định này thì Ủy 

ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện tạm thời quản lý. 
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2. Đối với quỹ đất cho người dân thuê thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng nội dung tại Chương III quy định này. 

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện niêm yết tại trụ sở 

của Ủy ban nhân dân cấp xã và tại trụ sở, thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng 

đồng về quỹ đất tại phương án này để người dân biết thực hiện đăng ký. 

Chƣơng III 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHO THUÊ QUỸ ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI 

THU HỒI 

Điều 8. Đối tượng, hình thức, thời hạn và mục đích cho thuê 

1. Đối tượng được thuê đất: Hộ gia đình, cá nhân cư trú và có hộ khẩu tại địa 

bàn cấp xã; trong đó ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không 

có đất hoặc thiếu đất sản xuất. 

2. Hình thức: Nhà nước thực hiện cho thuê đất. 

3. Thời hạn cho thuê đất: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để cho thuê 

đất theo thời gian thích hợp nhưng không quá 20 (Hai mươi)  năm đối với mỗi lần thuê. 

4. Mục đích cho thuê: Để trồng rừng sản xuất. 

5. Hạn mức cho thuê: Căn cứ vào tình hình thực tế, hiện trạng khu đất, điều 

kiện quản lý Ủy ban nhân cấp huyện xác định hạn mức phù hợp. 

Điều 9. Thành lập Hội đồng thẩm định cho thuê đất lâm nghiệp 

Để đảm bảo cho thuê đất theo đúng quy định, đúng đối tượng Ủy ban nhân 

dân cấp Huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. Thành phần Hội đồng 

gồm đại diện Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng; đại 

diện Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Phòng Kinh 

tế, hạ tầng hoặc Phòng Quy hoạch đô thị; Lao động và Thương binh xã hội; Phòng 

tài chính Kế hoạch; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và các thành viên 

khác có liên quan là ủy viên Hội đồng. 

Điều 10. Lựa chọn và phê duyệt đối tƣợng thuê đất 

1. Căn cứ vào quy định này trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc đơn đăng ký nhu cầu xin thuê đất của các hộ gia đình, cá nhân. Hội đồng thẩm 

định có trách nhiệm họp, kiểm tra, rà soát để lựa chọn đối tượng; cụ thể: 

a) Trong đó ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có 

đất hoặc thiếu đất sản xuất thuê đất theo hình thức thuê đất không thông quá đấu giá. 

b) Các đối tượng còn lại thực hiện thuê đất theo đúng quy định. Trong trường 

hợp như căn cứ quỹ đất địa phương, có nhiều đối tượng cùng có nhu cầu thuê đất và 

một số điều kiện thực tế của địa phương, Hội đồng xem xét thực hiện đấu giá đất 

theo đúng quy định. 
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2. Căn cứ vào nội dung đã được thống nhất (trừ trường hợp thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất), trong thời gian không quá 05 (Năm) ngày làm việc, Chủ tịch 

Hội đồng có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để phê duyệt thống nhất đối 

tượng được thuê đất. Trong thời hạn không quá 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được Tờ trình đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét và có văn bản phê duyệt. 

3. Việc lựa chọn đối tượng thuê đất thông qua đấu giá được thực hiện theo 

quy định pháp luật. 

Điều 11. Thực hiện việc cho thuê đất 

 1. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ gửi văn bản Thông báo đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã để thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân được thuê đất biết để 

thực hiện các thủ tục theo đúng pháp luật. Thông báo phải nêu rõ thời gian và các 

giấy tờ có liên quan để thực hiện việc thuê đất theo quy định của pháp luật. 

 2. Trong thời gian không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Thông 

báo, các hộ gia đình, cá nhân được thống nhất hình thức thuê đất không thông qua 

đấu giá, liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện để hướng dẫn trình tự thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định. 

Sau thời gian này nếu hộ gia đình, cá nhân được thuê đất không thực hiện (trừ 

trường hợp có lý do chính đáng) thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét hủy bỏ kết quả và bổ sung trình Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân theo thứ tự ưu tiên tiếp theo. 

 3. Các trường hợp cho thuê đất theo hình thức đấu gia thì thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các nội dung sau: 

a) Xây dựng Kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng 

quỹ đất lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các địa phương. 

b) Có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình 

quản lý sử dụng đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành 

viên Lâm nghiệp để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đối với phần diện tích 
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sử dụng đất sai mục đích, để bị lấn chiếm, không có nhu cầu sử dụng và vi 

phạm pháp luật đất đai để giao đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và lập 

phương án sử dụng đất. 

c) Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 6 

Điều 13 quy định này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản 

lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các địa phương quản lý 

trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

a) Tăng cường chỉ đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả, đúng mục đích, hạn chế 

tình trạng cho thuê lại, để bị lấn chiếm và chỉ đạo rà soát diện tích đất lâm nghiệp 

không có nhu cầu để giao lại cho các địa phương quản lý theo đúng quy định này. 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành tiếp tục thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 65/CT-UBND 04 tháng 12 năm 2015 và các quy định về quản 

lý, bảo vệ rừng. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh lý 

rừng (nếu có) đối với quỹ đất do các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH 

một thành viên Lâm nghiệp trả lại để Nhà nước thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý.  

3. Các sở, ban, ngành liên quan: 

Các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc quy định này. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng quỹ đất lâm nghiệp sau khi 

thu hồi giao quản lý và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý theo 

đúng quy định của pháp luật và quy định này. 

2. Thường xuyên chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm 

quyền các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong quá trình quản lý, sử dụng đất 

lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý. 

3. Chỉ đạo việc hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với hợp đồng 

thuê đất không đúng mục đích theo quy định tại Quy định này. 

4. Tổ chức rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao, đang có người sử dụng 

nhưng sai đối tượng, vượt hạn mức, chưa lập hồ sơ thuê đất theo quy định để yêu 

cầu chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; xử lý dứt điểm các diện 

tích bị lấn, bị chiếm để đưa vào phướng án cho thuê; tăng cường phối hợp với các 

các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp quản 
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lý rừng và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu các các đơn vị này sử dụng 

đất sai quy định, để bị lấn, chiếm.  

5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật 

về quản lý, sử dụng quỹ đất lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý trên địa bàn.  

6. Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 6 

Điều 14 quy định này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường về tình hình, quản lý sử dụng đất đất lâm nghiệp sau khi thu 

hồi, giao quản lý trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện kiểm tra, rà soát quỹ đất lâm nghiệp hiện đang quản lý báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện để thực hiện việc quản lý, cho thuê theo đúng quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện để quản lý quỹ đất 

lâm nghiệp theo quy định này, kịp thời tham mưu, xử lý các trường hợp lấn, chiếm 

quỹ đất giao quản lý. Thực hiện rà soát, đăng ký đất lâm nghiệp để quản lý, cập 

nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định. 

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước 

pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất; sử dụng đất quỹ đất lâm nghiệp 

thu hồi  không đúng mục đích. 

4. Thực hiện kiểm tra, rà soát tổng hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân 

thuộc đối tượng được cho thuê đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định này, 

các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tại địa bàn quản lý để trình Hội đồng thẩm định. 

5. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan 

để kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp chuyển tiếp theo quy định này. 

6. Kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau 

khi thu hồi, giao quản lý trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. 

Điều 15. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành 

viên Lâm nghiệp 

 Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp có 

nhiệm vụ sử dụng đất đúng mục đích được giao, thuê còn đối với diện tích đất không 

có nhu cầu sử dụng tiến hành kiểm tra, rà soát và lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao đất cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý và phê duyệt phương án sử dụng đất theo đúng quy định này. 

 Điều 16. Các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất 

 Các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất phải thực hiện đầy đủ các 

quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật đất đai, lâm nghiệp và quy định 

hiện hành. 
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Điều 17. Kinh phí tổ chức thực hiện đo đạc phân lô, chia khoảnh đất 

rừng để cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất 

Căn cứ vào quy định hiện hành về định mức đo đạc, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ứng nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện đo đạc phân lô, chia 

khoảnh và sau đó sẽ thu từ hộ gia đình, cá nhân được cho thuê đất rừng sản xuất. 

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp 

Trường hợp đã cho thuê theo đúng quy định này nhưng chưa ký Hợp đồng 

thuê đất thì thực hiện ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                                                     

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phan Thiên Định 
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