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THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Ngày 05/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam để trao đổi về phương án tái cơ cấu hoạt động các công ty 

thành viên của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự làm việc có đại diện: lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.  

Sau khi thảo luận và thống nhất với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất về chủ trương, nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu hoạt động 

Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh, trong đó trọng tâm là Công ty TNHH  MTV Cao su Hương Khê - Hà 

Tĩnh theo đề xuất của lãnh đạo Tập đoàn. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động của 02 Công ty trong thời gian 

qua để đề xuất phương án cơ cấu lại hợp lý, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế và 

định hướng lâu dài, bền vững, đảm bảo lợi ích hài hòa của Tập đoàn, của tỉnh, 

người lao động và người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc 

làm, thu nhập cho lao động địa phương.  

2. Đồng ý xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và 

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Thoả thuận hợp tác giữa Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Giao Văn 

phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối 

hợp với Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham mưu thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh bàn giao lại một phần diện tích 

đất do Công ty đang quản lý tại các xã: Hương Vĩnh, Hương Xuân để triển khai 

thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại huyện Hương Khê.  

4. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

4.1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan đánh giá, rà soát quy 

hoạch sử dụng đất trồng cao su giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo phù hợp quy hoạch 

tỉnh và định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để 

nghiên cứu, xem xét việc chuyển đất, cho thuê đất trồng cao su sang trồng các loại 

cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ tại Hà 
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Tĩnh, đảm bảo hiệu quả, hài hòa lợi ích của Tập đoàn, của tỉnh, người lao động và 

người dân. 

4.2. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì kịp thời làm việc với Công ty Cổ phần sữa 

Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thống nhất 

phương án Công ty tự nguyện trả diện tích đất do Công ty TNHH MTV Cao su Hà 

Tĩnh đang quản lý để triển khai thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò 

thịt và hỗ trợ các đơn vị thực hiện thỏa thuận về công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 

20/4/2020. 

4.3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh 

và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. Trước mắt, cần chỉ đạo giải quyết kịp 

thời, theo quy định đối với diện tích đất trồng cao su tỉnh đã thu hồi của Công ty 

TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh giao cho các đơn vị địa phương quản lý nhưng chưa 

có quyết định thu hồi đất; chỉ đạo ngành Thuế và các ngành, địa phương liên quan 

xem xét xử lý theo quy định việc thu thuế phần diện tích đất tỉnh đã thu hồi của 

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, với diện tích 2.693,56 ha tại huyện Kỳ Anh.  

5. Về ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đối với diện tích 

đất rừng của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh bàn giao lại sau 

cơ cấu lại để trồng cây nguyên liệu, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn xem 

xét các phương án quản lý, khai thác có hiệu quả theo hướng gắn sản xuất với liên 

kết cung cấp nguyên liệu chế biến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

6. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Công 

ty TNHH MTV Cao su Hương Khê và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 

chuẩn bị tốt nội dung đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện hiệu 

quả việc tái cơ cấu 02 Công ty theo quy định. 

Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện nội dung trên, báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, (báo cáo) 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH,  

HĐND và UBND tỉnh, 

- UBND các huyện: Hương Khê, Kỳ Anh, 

- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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