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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ thể sử dụng đất sang tên Tổng Công ty Lâm nghiệp 

Việt Nam - Công ty Cổ phần; điều chỉnh thời hạn cho thuê đất và điều chỉnh 

diện tích cho thuê 34.378.514,4 m2 đất để quản lý rừng trồng nguyên liệu phục 

vụ chế biến gỗ, gỗ xây dựng và các sản phẩm tiêu thụ tại các huyện: Đak Pơ, 

Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Kbang, Ia Grai và Krông Pa, tỉnh Gia Lai 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về 

sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 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 và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi 

mới Công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về lập Phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới 

sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với Công ty nông, lâm nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam (trong đó có Công ty MDF Vinafor Gia Lai); 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BNN-QLDN ngày 03/5/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; 

đo đạc, lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với Công ty MDF Vinafor Gia Lai - Chi nhánh Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam và Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 về việc Phê 

duyệt Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật- dự toán; 

Căn cứ Công văn số 3368/UBND-NL ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phúc đáp văn bản số 427/HĐTV-LN ngày 29/7/2014 của Tổng Công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam xin ý kiến phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa đối 

với Công ty MDF Vinafor Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc Phê duyệt Phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá (đã đo đạc, cắm 

mốc) của  Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần - 

Công ty MDF Vinafor Gia Lai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (diện tích giữ lại sau cổ 

phần hóa là 3.453,1060 ha và diện tích trả về địa phương là 183,3792 ha); 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần tại 

Tờ trình số 204/TTr-LN ngày 20/10/2022 xin điều chỉnh chủ thể và điều chỉnh diện 

tích thuê đất (theo Giấy ủy quyền số 788/GUQ-TCT-LN ngày 10/8/2022 của Tổng 

giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam); 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

STNMT ngày 25 /10/2022. 

4486/TTr- 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ thể sử dụng đất từ (tên Công ty Lâm nghiệp Gia Lai; 

Công ty MDF Gia Lai và Công ty MDF Vinafor Gia Lai) sang tên Tổng Công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần; điều chỉnh thời hạn cho thuê đất và điều 

chỉnh diện tích cho thuê 34.378.514,4 m2 đất để quản lý rừng trồng nguyên liệu 

phục vụ chế biến gỗ, gỗ xây dựng và các sản phẩm tiêu thụ tại các huyện: Đak Pơ, 

Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Kbang, Ia Grai và Krông Pa, tỉnh Gia Lai; cụ 

thể như sau: 

1. Vị trí, ranh giới các khu đất được xác định theo 840 Trích lục bản đồ địa 

chính được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai xác nhận ngày 28/10/2021 (tại 

xã Cư An, xã Hà Tam, xã Yang Bắc, xã Ya Hội - huyện Đak Pơ; tại xã An Trung, 

xã Kông Yang, xã Đăk Tơ Pang, xã Yang Trung, xã Đăk Pơ Pho, xã Sró, xã Đăk 



 
 

 
 

Sông, xã Đăk Pling - huyện Kông Chro; tại xã H’Ra, xã Lơ Pang, xã Đăk Trôi, xã 

Đê Ar - huyện Mang Yang; tại xã Kdang, xã Kon Gang, xã Đăk Sơmei - huyện Đak 

Đoa; tại xã Kông Bơ La - huyện Kbang; tại xã Ia Bă - huyện Ia Grai và tại xã Ia 

Dreh, xã Krông Năng - huyện Krông Pa). 

2. Tổng diện tích: 34.378.514,4 m2. 

3. Hiện trạng: Đất có rừng sản xuất là rừng trồng (RST). 

4. Điều chỉnh thời hạn thuê đất: Đến ngày 31/12/2048. 

5. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. 

6. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. 

7. Đơn giá thuê đất: Theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan 

Thuế và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các công việc sau đây: 

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này lên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Tổng Công ty Lâm nghiệp 

Việt Nam - Công ty Cổ phần nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thực hiện việc đăng ký biến động đất đai; cấp 

đổi, cấp mới (nếu có) các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông 

nghiệp và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

3. Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng đất theo đúng mục đích, ranh giới, diện tích và theo quy định của 

pháp luật. 

4. Cơ quan Thuế thông báo cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công 

ty Cổ phần nộp tiền thuê đất (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; nội dung các văn 

bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai; Chủ tịch UBND các 

huyện: Đak Pơ, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Kbang, Ia Grai và Krông Pa; 

Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, TTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

Đỗ Tiến Đông 
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