D Ự Á N R Ừ N G VÀ Đ Ồ N G B Ằ N G V I Ệ T N A M

CHIA SẺ
KINH NGHIỆM
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng
tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Ấn bản này được thực hiện nhờ có sự hỗ trợ từ Nhân dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Các quan điểm được trình bày trong ấn bản này thuộc hoàn toàn trách nhiệm của Winrock International và không nhất thiết phản ánh
quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.
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D Ự Á N R Ừ N G VÀ Đ Ồ N G B Ằ N G V I Ệ T N A M

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện giao đất lâm nghiệp rõ ràng và chính xác tạo tiền đề quan trọng để quản lý rừng hiệu quả tại Việt Nam. Điều này cũng có ý nghĩa to lớn đối với Chính sách
Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng bởi việc xác định rõ diện tích chi trả và thông tin chủ rừng là một yêu cầu then chốt để đảm bảo việc chi trả chính xác. Dự án Rừng và
Đồng bằng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La để triển khai rà soát, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất rừng, đất lâm nghiệp tại Bắc Yên, và đã hoàn thành hồ sơ cấp, đổi cho 51 cộng đồng và 1.637 chủ rừng là hộ gia đình tại 5 xã.
Thành công này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, các đối tác địa phương, và các chủ rừng là cộng đồng. Những tín hiệu
tích cực của hoạt động này cũng mở ra một cách tiếp cận đảm bảo sự tham gia của các bên, giúp cho việc quản lý rừng tại Việt Nam hiệu quả hơn.
Chúng tôi hi vọng rằng từ mô hình này, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và các địa phương khác có thể tiếp tục nhân rộng và cải thiện công tác rà soát cấp đổi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp trong tương lai.

Brian Bean
Trưởng Đại diện Winrock International tại Việt Nam
Đồng Giám đốc Dự án Rừng và Đồng bằng
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GIỚI THIỆU VỀ
HUYỆN BẮC YÊN

Sơ đồ vị trí hoạt động
Tỉnh Yên Bái
Huyện Mường La

Bắc Yên là một huyện miền núi cách thành phố Sơn La 100km về phía Đông, có đặc điểm địa hình
và khí hậu đa dạng, địa hình chia cắt, nhiều núi cao, khe sâu

2637,47
2667,04
951,58

109.863,7 ha

686,39
Xã Xím Vàng

511,20
1680,82

Tổng diện tích đất tự nhiên

Xã Tà Xùa

Huyện Mai Sơn

Huyện
Phù
Yên

74,30
3.396,76
178,73

1.285,49

Xã Tạ Khoa

40%

Xã Hua Nhàn

1.828,14

2.268,09
788,42

Huyện
Mộc
Châu

Số hộ gia đình:
Dân số:

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Ngoài quy hoạch

Rừng đặc dụng

28 662,2 ha
Rừng phòng hộ

23 510,6 ha
Rừng sản xuất

Độ che phủ rừng

1.658,13

Huyện Yên Châu

ha

Diện tích quy hoạch cho Lâm nghiệp

Xã Mường Khoa

1.412,35

59.628,3

7 455,4 ha

13 763
67 295

7 dân tộc thiểu số: Mông,
Thái, Mường, Dao, Khơ Mú,
Kinh và Tày.
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SỰ CẦN THIẾT
Kết quả giao đất giao rừng giai đoạn 2001-2006 thực hiện bằng phương pháp thủ công
khoanh lô theo dốc đối diện có độ chính xác không cao, vẫn còn tình trạng giao rừng một
nơi, quản lý một nơi, một lô rừng do nhiều chủ thể quản lý

Diện tích rừng được giao của các chủ rừng sau nhiều năm đã có nhiều biến động, không
phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng do: chuyển đổi trạng thái, chuyển nhượng, chuyển đổi
mục đích sử dụng… nhưng chưa được cập nhật vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
rừng gây khó khăn cho công tác quản lý

Nhiều diện tích rừng sau nhiều năm các cộng đồng, nhân dân bảo vệ phát triển đủ điều
kiện thành rừng nhưng chưa được công nhận, cấp quyền sử dụng đất và rừng

Việc quản lý rừng giao cho nhóm hộ, tổ chức chính trị - xã hội ở bản hiện nay rất bất cập,
các đối tượng này hiện nay trong Luật Lâm nghiệp 2017 không quy định là chủ rừng, cần
phải thu hồi

Việc giao đất, rừng cho hộ gia đình quản lý còn chưa hiệu quả, manh mún, khó khăn cho
việc thu hút đầu tư vào lâm nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội
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Việc rà soát, điều chỉnh, giao rừng phải gắn với các
quy hoạch, kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển
rừng trên địa bàn huyện, quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất, đề án quản lý bảo vệ và phát triển rừng
bền vững của tỉnh và phải thực hiện theo đúng
nguyên tắc, trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, giao rừng phải căn cứ
điều kiện cụ thể của từng địa phương, đảm bảo được
sự bình đẳng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh,
nhằm đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa
phương. Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp
pháp của chủ rừng khi được giao.

YÊU
CẦU
Xác định cụ thể về đặc điểm của khu rừng theo
đúng quy định và được ghi trong quyết định giao
rừng tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
ký quyết định giao rừng.

Sử dụng đúng mục đích, định mức quy định nguồn
vốn hỗ trợ từ USAID và các nguồn vốn hợp pháp
khác.
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Chuẩn bị

Xây dựng đề cương, dự toán
và kế hoạch triển khai
Tuyển chọn tư vấn, ký hợp
đồng dịch vụ tư vấn
Thu thập các tài liệu liên quan
Thành lập ban tổ giúp việc
các cấp

Xây dựng phương
án rà soát, điều
chỉnh, cấp đổi cấp
lại GCNQSDĐ
Tổ chức hội nghị cấp huyện quán triệt
chủ trương của tỉnh
Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã

Thực hiện các thủ
tục cấp đổi, cấp lại
GCNQSDĐ

Thực hiện công tác đo đạc, lập
ô tiêu chuẩn, bàn giao, đóng
mốc ngoài thực địa

Tổ chức họp thôn bản phổ biến kế
hoạch

Thực hiện công tác nội nghiệp

Thực hiện rà soát ngoài thực địa
(Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng; xác
định ranh giới lô rừng; phác thảo sơ đồ).

Trình duyệt hồ sơ, báo cáo

Thực hiện công tác nội nghiệp

Thiết kế kỹ thuật

Viết báo cáo phương án rà soát, điều
chỉnh

Chồng xếp các loại bản đồ

Niêm yết công khai kết quả rà soát,
điều chỉnh

Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính,
trình duyệt và cấp đổi, cấp lại
giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất
Bàn giao Giấy chứng nhận cho
chủ rừng

Họp thông qua phương án lần 2
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PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
Phương pháp rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng trên địa bàn 05 xã: Hua
Nhàn, Mường Khoa, Tạ Khoa, Tà Xùa và Xím Vàng thuộc huyện
Bắc Yên thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục do pháp
luật quy định, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chủ
rừng khi được giao trên cơ sở phương pháp tổng quát theo sơ đồ.

Phương pháp đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính: thực hiện theo
quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa
chính.

Trong
quy
hoạch

Diện
tích
đã
giao

Diện tích
rừng và
đất lâm
nghiệp

Diện
tích
chưa
giao

Phương pháp giao đất, hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lâm nghiệp và hoàn thiện hồ sơ địa
chính: thực hiện theo quy định của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định về hồ sơ địa chính.

Khu vực
không có
biến động

Tiếp tục
quản lý

Khu vực
có biến
động 3LR,
Hiện
trạng, Chủ
quản lý

Rà soát, làm
thủ tục cấp
đổi, cấp lại
giấy chứng
nhận quyền
sử dụng đất,
rừng

Ngoài
quy
hoạch

Rà soát,
chuyển về
địa phương

Ngoài
quy
hoạch

Rà soát,
chuyển về
địa phương

Trong
quy
hoạch

Rà soát,
làm thủ tục
cấp giấy
chứng nhận
quyền
sử dụng đất,
rừng
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TÍNH BỀN VỮNG

KẾT QUẢ

1.700

Chủ rừng được
cấp đổi, cấp lại
giấy CNQSDĐ

Nhất quán với các chính sách của địa phương

22.000 ha

Sự tham gia và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các cán
bộ địa phương được nâng cao năng lực trong triển khai hoạt
động rà soát, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, rừng

1,637

Cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp đáng tin cậy phục vụ
cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý của
các cấp các ngành và chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng đối
tượng, công bằng, công khai, minh bạch

Được rà soát

Hộ gia đình hưởng lợi

7,039
Người hưởng lợi*

Tiếp tục nhân rộng mô hình tại các địa phương khác trên địa
bàn huyện và tỉnh

*quy mô hộ gia đình ở Sơn La là 4.3 người/hộ (theo Báo cáo kết quả
Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019)
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM
TỪ CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG

ôn Lê Vă Kỳ
Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên

“Hoạt động này sẽ mang lại rất nhiều lợi
ích tới người dân”

Sau khi tiếp nhận thông tin về hoạt động rà soát, cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho tất cả các đối tượng là tổ chức, là cá
nhân trên địa bàn huyện Bắc Yên, chúng tôi rất phấn khởi. Ngay sau đó chúng tôi đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành một kết luận để lãnh
đạo, tổ chức hoạt động này, coi đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với huyện Bắc Yên. Bên cạnh đó trực tiếp UBND huyện cũng đã
ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập các tổ công tác để phối hợp với đơn vị tư vấn và dự án để thực hiện hoạt động này.
Khi triển khai hoạt động này, chúng tôi thấy thuận lợi là nhận được sự quan tâm từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh và của Dự án. Khi triển khai ở tại Bắc
Yên, chúng tôi có được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và người dân rất đồng tình trong thực hiện công việc này. Một số khó khăn khi triển khai
hoạt động này là địa hình chia cắt rất mạnh, dẫn đến việc tác nghiệp, đo đếm, tính toán, tổ chức họp bản, đi lại rất khó khăn. Việc thứ hai là ranh giới
giữa xã với xã, bản với bản, giữa hộ gia đình với hộ gia đình trước đây xác định không rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết các ranh giới.
Nhận thức về rừng và đất lâm nghiệp của người dân Bắc Yên, đặc biệt là các xã vùng cao, còn hạn chế cũng là một khó khăn chúng tôi gặp phải trong
quá trình triển khai hoạt động này.
Hoạt động này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích với người dân. Một là thông tin về diện tích được chi trả DVMTR sẽ chính xác đến từng chủ rừng, sẽ rất
chính xác và không còn việc tranh chấp. Việc thứ hai là tập trung được nguồn lực. Với chủ trương đưa diện tích rừng và đất lâm nghiệp về cộng đồng
quản lý thì sẽ tập trung và có nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng tại bản, tại xã. Một lợi ích nữa là có nguồn lực về đất đai. Trước đây diện tích
manh mún chia cho các hộ, các tổ chức, bây giờ dồn lại về cộng đồng sẽ thu hút các doanh nghiệp đầu tư về lâm nghiệp, giúp phát triển về lâm nghiệp,
đồng thời tăng tỷ lệ che phủ của rừng trong các năm tiếp theo. Từ đó sẽ giúp người dân có thêm nguồn lực để hỗ trợ cùng với tiền từ chi trả DVMTR.
Chúng tôi thấy đây là lợi ích lớn nhất đối với người dân trên địa bàn huyện Bắc Yên.
Sau khi kết thúc hoạt động này, chúng tôi sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm kiếm sự hỗ trợ để nhân rộng ra 16 xã trên địa bàn huyện để triển
khai đồng bộ.
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CHIA SẺ CỦA
NGƯỜI HƯỞNG LỢI

ôn Lừ Vă Má
Chủ rừng được cấp lại Giấy chứng
nhận Quyền Sử dụng đất Lâm nghiệp
Xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

“Việc này cũng tiện cho việc chi trả tiền
DVMTR, sau này bản sẽ sử dụng số tiền
này để xây dựng cơ sở vật chất và công
trình phúc lợi công cộng”

Trước đây nhà nước đã giao đất lâm nghiệp đến từng hộ gia đình trong bản, qua thời gian tôi thấy rằng việc quản lý và chăm sóc bảo vệ rất khó khăn,
nhất là khi có sự cố về rừng xảy ra. Hai là trong chi trả tiền DVMTR, có hộ đất trong bìa đỏ ở chỗ khác nhưng đất thực giao lại ở khoảnh khác nên việc
chi trả tiền DVMTR gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì việc thu hồi, cấp đổi GCNQSDD để cho cộng đồng bản quản lý là rất hợp lý. Công tác quản lý
bảo vệ sẽ giao cho một số đoàn thể trong bản để làm tốt hơn. Việc này cũng tiện cho việc chi trả tiền DVMTR, chỉ trả trực tiếp cho ban quản lý bản,
sau này bản sẽ sử dụng số tiền này để xây dựng cơ sở vật chất và công trình phúc lợi công cộng để phục vụ cho công tác hoạt động của bản được
tốt hơn.
Hoạt động này có lợi ích đối với việc chăm sóc, quản lý BVR đối với các hộ dân trong bản, các hộ sẽ có ý thức cao hơn. Trước kia chỉ có 163 hộ, sau
đó là 237 hộ được giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp, những người được giao thì đã già hết rồi, còn những lao động mới thì không được giao đất
giao rừng thì họ không có trách nhiệm về QLBVR. Theo chủ trương mới thì rất hợp lý. Số tiền này sẽ được chi trả đến những người trực tiếp quản lý
bảo vệ chăm sóc rừng. Số tiền này dùng để xây dựng cơ sở vật chất và công trình phúc lợi công cộng của bản thì nó sẽ hiệu quả và hợp lý hơn, ý
thức của người dân sẽ được nâng cao hơn.
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NGUYÊN NHÂN
THÀNH CÔNG
Sự tham gia tích cực của tất cả các bên, đặc biệt là chỉ đạo và quyết tâm của
chính quyền địa phương:
Tại Bắc Yên, ngay từ giai đoạn đầu xây dựng đề xuất và lập kế hoạch hoạt động, Dự án VFD đã
phối hợp chặt chẽ với BQLDA tỉnh Sơn La, Quỹ BV&PTR tỉnh để lấy ý kiến góp ý vào quy trình và
các bước thực hiện, xin phê duyệt của UBND tỉnh, huyện. Được sự đồng thuận của chính quyền và
hệ thống chính trị ở địa phương, các tổ công tác cấp tỉnh, huyện và xã đã được thành lập với thành
viên là các cán bộ chủ chốt. Cùng với sự chỉ đạo và quyết tâm cao của chính quyền, các tổ công tác
đã hoạt động hiệu quả, giải quyết các vướng mắc và hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình thực hiện.

Tuyên truyền vận động hiệu quả:

Công tác tuyên truyền vận động các chủ rừng đã được thực hiện đồng bộ và sâu rộng. Tại các cuộc
họp bản lần thứ nhất, đại đa số chủ rừng đã ủng hộ chính sách và nộp lại các giấy chứng nhận
QSDĐLN cũ để phục vụ cho công tác rà soát, cấp đổi. Các áp phích được dán tại các nhà văn hóa
thôn bản và được các trưởng bản phổ biến đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về sự cần thiết,
mục tiêu, đối tượng và phương pháp thực hiện của hoạt động.

Lựa chọn đơn vị tư vấn và phương pháp phù hợp:

Sử dụng đơn vị tư vấn có kinh nghiệm rà soát, khoanh vẽ, xây dựng bản đồ DVMTR và GĐGR tại
địa phương; đã có kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc; có sự hỗ trợ của các công nghệ hiện
đại (ảnh vệ tinh, rà soát thực địa bằng thiết bị bay chụp,…) nên đã thực hiện khối lượng công việc
rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
Phương pháp rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, rừng trên địa bàn 05 xã huyện Bắc Yên thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục do pháp
luật quy định, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi được giao.
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NHỮNG CÂU HỎI CẦN ĐẶT/ NHỮNG
VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT TRƯỚC KHI
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG
Đâu là địa bàn cần triển khai hoạt động và vấn đề ở đó là
gì?
Tìm hiểu đầy đủ thông tin hiện trường luôn là mấu chốt để lập kế hoạch và
triển khai thành công hoạt động. Đối với 5 xã huyện Bắc Yên, sau khi khảo
sát kỹ hiện trạng, dự án đã thống nhất với địa phương triển khai thực hiện
thí điểm từ xã Hua Nhàn là xã có điều kiện thuận lợi nhất để rút kinh nghiệm
cho các hoạt động ở các xã còn lại. Kết quả triển khai thành công và các bài
học kinh nghiệm tại Hua Nhàn đã được lan truyền và đem lại niềm tin cho
chính quyền cơ sở và bà con chủ rừng ở các xã tiếp theo.

Thời hạn hoàn thành công việc là bao lâu?
Ngoài các yếu tố chính để hoạch định thời hạn hoàn thành bao gồm phạm
vi và khối lượng công việc, nguồn lực huy động, cũng cần phải tính đến các
yếu tố ảnh hưởng khác. Thực tiễn triển khai hoạt động tại Bắc Yên đã có
những yếu tố sau ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành:
• Quy định giãn cách xã hội do dịch COVID
• Thời gian thực hiện hoạt động hiện trường nằm trong mùa mưa

(từ tháng 7 – tháng 10)

• Các hoạt động trong dịp Tết của bà con người Mông trong tháng 12
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Ai là người thực hiện?
Đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện là đầu mối chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ trình cấp. Ưu tiên lựa chọn đơn vị đáp ứng được các
tiêu chí:
• Có kinh nghiệm rà soát, khoanh vẽ, xây dựng bản đồ DVMTR tại địa phương;
• Kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc;
• Sử dụng các công nghệ hiện đại (ảnh vệ tinh, rà soát thực địa bằng thiết bị bay chụp…).

Sự tham gia và trách nhiệm của các cơ quan địa phương cũng đóng vai trò quyết định. Tại Bắc Yên, ngay trong giai đoạn khảo sát và lập kế hoạch với chính
quyền địa phương đã thống nhất và phân công nhiệm vụ của các cơ quan chức năng thông qua việc thành lập và vận hành của các Tổ công tác tại các cấp:

Tổ công tác cấp huyện

• Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của tổ công tác cấp xã và đơn vị tư vấn
• Hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc
• Thực hiện theo chỉ đạo của tổ công tác cấp huyện.

Tổ công tác cấp xã

• Tuyên truyền, triển khai thực hiện trên địa bàn xã, bản. Đảm bảo công khai, minh bạch và phát

huy tối đa vai trò của nữ giới.
• Phối hợp cùng đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện
• Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và tổ công tác xã.

Đại diện thôn bản và chủ rừng

• Tham gia thực hiện trong quá trình rà soát, khoanh vẽ tại thực địa
• Cung cấp, kê khai thông tin vào các phiếu, biểu phục vụ quá trình cấp đổi, cấp lại hoặc cấp mới

GCNQSDĐ
• Chỉ mốc, phát tuyến, dẫn đạc trong quá trình trích đo thửa đất tại thực địa
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Giải quyết tranh chấp
Một số khu vực có hoạt động khai thác du lịch, giá trị đất cao, có
hiện tượng chuyển nhượng đất không đúng quy định hoặc tranh
chấp ranh giới.
Tranh chấp do sai lệch giữa diện tích được giao trước đây trên sổ
đỏ và ranh giới thực tế.
Để giải quyết vấn đề này cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính
quyền địa phương, đặc biệt là các tổ công tác cấp huyện, xã để
tiến hành hòa giải, thương lượng cho đến khi tất cả các bên đều
đồng ý với phương án giải quyết. Đơn vị tư vấn cung cấp số liệu
đo đạc và phối hợp với địa phương trong quá trình giải quyết
tranh chấp. Tiếp tục triển khai tại các khu vực khác để đảm bảo
tiến độ.

16

NGÂN SÁCH THAM KHẢO
Hạng mục công việc

I.

Hạng mục công việc

Số lượng

Đơn vị tính

(khuyến nghị)

2.2

Chuẩn bị
Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình

C/trình

1

Thiết kế kỹ thuật

C/trình

1

Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp

Ha

Phụ thuộc thực tế

Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật

Người

2

II

Ngoại nghiệp

2.1

Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê
rừng
Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã

Xã

Phụ thuộc thực tế

Họp dân phổ biến kế hoạch triển.khai (lần 1)

Thôn

1 cuộc họp/thôn

Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ
xây dựng phương án giao, cho thuê rừng

Ha

Phụ thuộc thực tế

Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng
dự kiến giao cho hộ

Hộ

Phụ thuộc thực tế

Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng,
làm việc thống nhất sơ đồ tại các thôn

Thôn

1 sơ đồ/thôn

Họp thông qua phương án (lần 2)

Xã

1 cuộc họp/xã

Kiểm tra ngoại nghiệp

Công

Phụ thuộc thực tế

Số lượng

Đơn vị tính

(khuyến nghị)

Thực hiện giao rừng ngoài thực địa
Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN

km

Phụ thuộc thực tế

Đo đạc bóc tách ranh giới rừng

Km

Phụ thuộc thực tế

Chọn, lập ô tiêu chuẩn 500m2, 1 ô/hộ

Ô tiêu chuẩn

Phụ thuộc thực tế

Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn

Ô tiêu chuẩn

Phụ thuộc thực tế

Làm việc thống nhất số liệu với địa phương
và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa

Thôn

1 cuộc họp/thôn

Bàn giao rừng tại thực địa

Hộ

Phụ thuộc thực tế

Vận chuyển, đóng mốc ranh.giới tại thực địa

Mốc

Phụ thuộc thực tế

Kiểm tra ngoại nghiệp

Công

Phụ thuộc thực tế

Tính diện tích rừng và đất rừng phục vụ xây
dựng phương án

Ha

Phụ thuộc thực tế

Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)

Mảnh

1 mảnh/xã

Tính toán thống kê các loại biểu

Biểu

Phụ thuộc thực tế

Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo

Công trình

1

III.

Nội nghiệp

3.1

Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê
rừng
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NGÂN SÁCH THAM KHẢO
Hạng mục công việc

3.2

Số lượng

Đơn vị tính

Hạng mục công việc

(khuyến nghị)

Số lượng

Đơn vị tính

(khuyến nghị)

Viết Báo cáo phương án giao rừng

Công trình

1

In ấn, giao nộp tài liệu

Công trình

1

Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo

Công trình

1

Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Xã

1 bộ/xã

Kiểm tra nội nghiệp

Công trình

Phụ thuộc thực tế

IV

Phục vụ

Công

In ấn, giao nộp tài liệu

Công trình

1

V.

Vật tư, in ấn

VI.

Máy móc

Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê
rừng
Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo

Hộ

Phụ thuộc thực tế

VII.

Quản lý

Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô tiêu
chuẩn

Hộ

Phụ thuộc thực tế

VIII

Phụ cấp của các tổ công tác

Công

Phụ thuộc thực tế

Tính toán xử lý số liệu ô tiêu chuẩn

IX

Phôi bìa

Bìa

Phụ thuộc thực tế

Vẽ sơ đồ các thửa đất

X

Thẩm định

Bìa

Phụ thuộc thực tế

Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)

Mảnh

1 mảnh/xã

Lập cơ sở dữ liệu

Công trình

1

Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng

Công trình

1

Trình duyệt hồ sơ

Công trình

1

Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo

Công trình

1

Kiểm tra nội nghiệp

Công

Phụ thuộc thực tế

Tổng chi phí rà soát 19.000 ha trên địa bàn 5 xã của huyện Bắc Yên vào
năm 2020 là 3 tỷ đồng
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PHỤ LỤC - CƠ SỞ PHÁP LÝ
• Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
• Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;
• Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
• Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
• Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bên vững giai đoạn 20162020;
• Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản gắn liền với đất;
• Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính;
• Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;Thông tư số 30/2014/TTBTNMT
ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
• Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công
trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;
• Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 06 năm 2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn về việc áp dụng hệ quy
chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
• Quyết định số 3922/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quyết định số
3040/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/12/2013 và 3885/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự
án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở vùng rừng và đồng bằng Việt Nam” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại;
• Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng;
• Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về giải pháp quản lý quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số
2376/UBND-KT ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị hỗ trợ hoạt động rà soát, điều chỉnh, thu hồi, cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ lâm nghiệp
trên địa bàn huyện Bắc Yên.
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DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Nhà D, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân,
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3 718 2127
Email: vfd.info@winrock.org

