
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:               /KH-ĐKTLN Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động 

của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Thông báo số 323/TB-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất; 

giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 251/QĐ-SNN ngày 25/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ giúp việc kiểm tra, đánh 

giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn 

kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt 

động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án 

quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán bảo vệ rừng của các Công ty lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp 

và các biện pháp khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất không hiệu quả; báo cáo đề 

xuất, kiến nghị UBND tỉnh phương án điều chỉnh diện tích cho các Công ty lâm nghiệp 

thuê, thu hồi đối với diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không đủ năng lực quản lý 

để chuyển về địa phương lập phương án sử dụng đất theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ 

hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cho đoàn Đoàn kiểm tra liên ngành khi 

có yêu cầu. 

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật và các 

quy định của Nhà nước về kiểm tra; đảm bảo khách quan, nghiêm túc, toàn diện, đánh 

giá đúng tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất và công tác giao khoán 

bảo vệ rừng của các Công ty Lâm nghiệp; các thành viên đoàn kiểm tra tham gia đầy 

đủ các buổi kiểm tra. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Đông Bắc (Hữu Lũng); Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình; Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Đình Lập; Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương 

án quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán bảo vệ rừng của các Công ty lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, từ khi được giao đất, cho thuê đất đến nay; Phương án (kế hoạch) 

hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất trong những năm tiếp theo. 

- Kiểm tra hiện trạng thực tế một số lô rừng (rừng Công ty đang sản xuất ổn 

định và rừng đang bị tranh chấp chưa được giải quyết, sản xuất kém hiệu quả). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Hình thức kiểm tra. 

Làm việc trực tiếp tại các Công ty Lâm nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đông Bắc (Hữu Lũng); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình; Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông 

Bắc. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra liên ngành. 

Thành phần đoàn kiểm tra liên ngành, tổ giúp việc theo Quyết định số 251/QĐ-

SNN ngày 25/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành và tổ giúp việc kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra cụ thể tại phụ biểu đính kèm 

- Thời gian dự kiến họp thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra: ngày 19/8/2022 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm). 

Chủ trì, phối hợp với các thành viên tổ giúp việc, các Công ty lâm nghiệp 

chuẩn bị tài liệu có liên quan, các nội dung cần trao đổi, làm rõ; ghi biên bản kiểm tra; 

kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra của Sở để báo cáo 

UBND tỉnh.  

 2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư 

Các đồng chí là Thành viên Đoàn kiểm tra chuẩn bị tài liệu, các nội dung thuộc 

lĩnh vực ngành để phục vụ kiểm tra đạt kết quả cao; chủ động phối hợp với Sở Nông 
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nghiệp và PTNT, UBND các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc và 

thành phố, các Công ty lâm nghiệp trong quá trình chuẩn bị và kiểm tra đảm bảo các 

nội dung theo kế hoạch; tham gia kiểm tra đầy đủ theo kế hoạch; nghiên cứu trước 

báo cáo của các Công ty lâm nghiệp chuẩn bị ý kiến để trao đổi, cần làm rõ tại buổi 

làm việc; phối hợp xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá. 

3. UBND các huyện, thành phố.  

Các đồng chí là Thành viên Đoàn kiểm tra chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà 

soát chuẩn bị các tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, tham gia kiểm tra tại 

các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch; phối hợp xây dựng báo 

cáo kết quả kiểm tra, đánh giá. 

4. Các Công ty lâm nghiệp 

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phương 

án quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán bảo vệ rừng từ khi được giao đất, cho 

thuê đất đến nay; Phương án (kế hoạch) hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử 

dụng đất trong những năm tiếp theo (theo đề cương đính kèm); chuẩn bị các tài liệu 

liên quan phục vụ đoàn kiểm tra.Thời gian hoàn thiện báo cáo gửi cho thành viên 

của đoàn kiểm tra trước ngày 07/8/2022  

- Bố trí địa điểm kiểm tra thực tế tại một số lô rừng của Công ty đang sản xuất 

ổn định và một số lô rừng đang tranh chấp chưa được giải quyết, đất sử dụng không 

hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các 

Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của Đoàn kiểm tra liên ngành./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở NN và PTNT; 
  - Các Sở: TN và MT, KH và ĐT;                   
  - UBND các huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc 

Bình, Đình Lập, Tràng Định, TP.Lạng Sơn; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành; 

- Thành viên Tổ giúp việc; 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đình 

Lập, Lộc Bình, Đông Bắc; Công ty CP giống 

lâm nghiệp vùng Đông Bắc; 

- Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

 

 

 

 

P.GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Vũ Văn Thịnh 
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LỊCH KIỂM TRA, LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-ĐKTLN ngày      /8/2022) 

 

S

T

T 

Đơn vị được  

kiểm tra 

Thời gian làm việc 

tại các Công ty 

Ghi chú 

 

1 Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đông Bắc (Hữu 

Lũng) 

08 giờ 00 phút, 

ngày 

08/8/2022  

-   

- Buổi sáng kiểm tra thực 

tế một số lô rừng; 

- Buổi chiều làm việc tại 

Công ty 

 

2 Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Lộc Bình 

08 giờ 00 phút, 

ngày 9/8/2022 

- Buổi sáng, kiểm tra thực 

tế một số lô rừng; 

- Buổi chiều làm việc tại 

Công ty 

 

3 Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đình Lập 

08 giờ 00 phút, 

ngày 10/8/2022 

- Buổi sáng kiểm tra thực 

tế một số lô rừng; 

- Buổi chiều làm việc tại 

Công ty 
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Công ty Cổ phần Giống 

lâm nghiệp vùng Đông Bắc 

08 giờ 00 phút, (2 

ngày) ngày 11 và 

12/8/2022 

- Ngày 11/8/2022 kiểm 

tra tại xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định. 

- Ngày 12/8/2022 kiểm 

tra tại Công ty Cổ phần 

Giống lâm nghiệp vùng 

Đông Bắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
CÔNG TY............................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /BC Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;  

quản lý, sử đụng đất; công tác giao khoán bảo vệ rừng  

  

Thực hiện Kế hoạch số  .......... /KH-ĐKTLN..... ngày.............của  Đoàn kiểm 

tra liên ngành về kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh,  

Công ty............. báo cáo như sau: 

1. Tóm tắt một số nội dung chính về Công ty 

Công ty................ được phòng Đăng ký kinh doanh................ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp............................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Số điện thoại:.................................... 

- Ngành, nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh:...................... 

- Người đại diện theo pháp luật:...................................., chức vụ:............ 

- Số Lao động công ty:................. người. 

- Tổ chức bộ máy: 

2. Tình hình hoạt động sản xuất,  kinh doanh; quản lý, sử đụng đất; công 

tác giao khoán bảo vệ rừng từ khi được giao, được thuê đến nay 

- Đánh giá khái quát về tình hình của Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh, 

doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, ....  

- Các hình thức sản xuất kinh doanh đang thực hiện: Công ty tự trồng rừng, 

chăm sóc, khai thác; liên doanh liên kết; cho thuê khoán;.... 

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Doanh thu, lợi 

nhuận, nộp ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập của 

người lao động,....) ở từng lĩnh vực. 
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- Tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng: Tổng diện tích đất được giao, cho thuê 

(phân theo từng loại); diện tích Công ty đang tổ chức sản xuất ổn định, diện tích đang 

tranh chấp, lấn chiếm, diện tích sản xuất kém hiệu quả.  

- Diện tích rừng: Rừng trồng (phân theo từng loại rừng thông, bạch đàn,...; rừng 

hỗn giao), rừng tự nhiên; rừng sản xuất, rừng phòng hộ (nếu có);...; diện tích đất chưa 

đưa vào sản xuất; diện tích đất, rừng đã giao khoán; diện tích bị lấn chiếm;.... 

- Tình hình giao khoán bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng đã giao khoán, tổng số 

cá nhân, hộ gia đình được giao khoán; tình hình thực hiện của các cá nhân, hộ gia 

đình nhận khoán;... 

3. Đánh giá chung 

4. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 

5. Đề xuất, kiến nghị 

(Có hồ sơ, tài liệu kèm theo) 

6. Phương án (kế hoạch) sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất, rừng 

trong những năm tiếp theo 

Công ty......... báo cáo Đoàn kiểm tra liên ngành...... tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh; quản lý sử dụng đất rừng; công tác giao khoán bảo vệ rừng từ khi 

được giao đến nay theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Đoàn kiểm tra liên ngành.....; 

- ...................... 

 

GIÁM ĐỐC 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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