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CHỈ THỊ 
Triển khai chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW 

ngày 12 tháng 3 năm 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 

Triển khai thực hiện Nghi quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 
của Bộ Chính trị khóa IX về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường 
quốc doanh; Thành phố đã tích cực tố chức thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt 
được kết quả quan trọng. Công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng 
phòng hộ được củng cố, rà soát hiện trạng và lập quy hoạch sử dụng đất gắn 
với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. 

Thàríh phố đã chuyển đổi 7 Nông trường quốc doanh thành 2 công ty 
TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đang thực hiện 
giải thể 1 Nông trường; tiếp tục thực hiện sắp xếp theo phương án tổng thể 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Đã triển khai công tác xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, lập bản 
đồ địa chính tương đương 84% diện tích doanh nghiệp sử dụng, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất tương đương 31% diện tích đất doanh nghiệp 
sử dụng để thực hiện thủ tục chuyển sang thuê. Đen nay diện tích đất doanh 
nghiệp đang quản lý sử dụng không còn trường hợp cho thuê, cho mượn. 

Tuy nhiên, một số nội dung theo yêu cầu Nghị quyết còn chưa đạt 
được: công tác xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất chưa hoàn thành; còn khoảng 43 ha bị lấn chiếm, còn 
tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm. Việc theo dõi quản lý của doanh 
nghiệp đối với các hộ nhận khoán còn hạn chế: một số trường hợp sử dụng 
đất không đúng quy hoạch, họp đồng; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, tự ý 
sang nhượng...Việc áp dụng giá thuê đât giao cho các doanh nghiệp còn 
vướng mắc. 

Nhằm phát huy các thành quả đã đạt" được, triển khai thực hiện chủ 
trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động 
của công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố, ủy ban 
nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở ngành, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài 
Gòn thực hiện các nội dung như sau: 

1. Giao Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp chủ tri, phối hợp Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài chính: 



Căn cứ thực trạng các doanh nghiệp, kế hoạch phát triển kinh té-xã 
hội, quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đế xây dựng kế hoạch, lộ trình 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ Chính ữị về sắp xếp, đổi mới và phát ừiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
công ty nông, lâm nghiệp; trình úy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 
tháng 7 năm 2014. 

Tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện sắp 
xếp, đối mới các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án tổng thể (giai 
đoạn sau 2015) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Đôn đốc Ban Thanh lý Nông trường Láng Le thực hiện các thủ tục giải 
thể và kết thúc giải thể trình ủy ban nhân dân Thành phố trong năm 2014. 

2. Giao Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổng công ty Nông 
nghiệp Sài Gòn và ủy ban nhân dân quận-huyện: 

Tiếp tục rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù họp với quy hoạch 
chung của Thành phố, quận - huyện. Xác định rõ diện tích, mục đích sử dụng 
từng loại đất; đề xuất chuyến giao đất và hồ sơ đất không có nhu cầu sử dụng, 
hiệu quả sử dụng thấp, chuyển sang trồng rừng phòng hộ, trường họp vi phạm 
Luật Đất đai được chuyển về địa phương, đơn vị quản lý xử lý theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ xác định ranh giói, cắm mốc thực địa, lập bản đồ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê với các doanh 
nghiệp, các đối tượng được giao quản lý sử dụng theo quy định của luật Đất đai. 

Hoàn thành các nội dung công việc trên trong năm 2014. 
3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Thuế Thành phố, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nghiên cứu đề xuất 
về thời hạn, giá thuê đất của các doanh nghiệp. 

4. Chế độ báo cáo 
Các Sở ngành, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn định kỳ sáu tháng 

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Ban Đổi mới Quản 
lý doanh nghiệp tổng họp, soạn thảo báo cáo của ủy ban nhân dân Thành phố gửi 
Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm. 

ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ngành, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tồng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Thành ủy; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở TN và MT; Sở Tài chính; Ban ĐMQLDN; 
- UBND huyện Bình Chánh, Hóc Môn , 

Củ Chi, Bình Tân, cần Giờ, Quận 9; 
- Tổng Cty Nông nghiệp SG-TNHH 1TV ; 
- VPUB: CPVP; Cac Phòng CV; 
- Lưu: VT, (CNN-Tg) MH ỈS 
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