
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HƯƠNG KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1538/UBND-TNMT 
V/v giải quyết kiến nghị của Công 

ty TNHH MTV Cao su Hương Khê  

   Hương Khê, ngày  30  tháng  7  năm 2021 

 

    

                      Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ngành: Tư pháp, Thanh tra, 

Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện,  

- Chủ tịch UBND xã Hương Giang; 

- Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê; 

- Ông Lê Hữu Chí, thôn 3, xã Hương Giang. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 182/BC-CSHK ngày 

31/3/2021 của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê (sau đây gọi tắt là Công ty 

Cao su Hương Khê) về việc đề nghị chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên 

quan đến hộ ông Lê Hữu Chí, thôn 3, xã Hương Giang làm hàng rào dây thép gai 

bao vườn cây cao su, thu giữ máy phát cỏ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của đơn vị. Sau khi xem xét báo cáo của Công ty Cao su Hương Khê, 

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các phòng, ngành, 

đơn vị liên quan, UBND xã Hương Giang kiểm tra thực địa và soát xét hồ sơ để 

tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.  

Qua kiểm tra, soát xét hồ sơ cho thấy Công ty sản xuất kinh doanh Thông Hà 

Tĩnh (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê) được UBND tỉnh cấp giấy 

CNQSD đất theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2003, trong đó trên địa 

bàn xã Hương Giang có 2.763,5 ha, thuộc: Lô 1, 2 Tiểu khu 195; Lô 3, 5 Tiểu khu 

200; Lô 4, 6, 7 Tiểu khu 199; Lô 8, 9 Tiểu khu 209; Lô 10, 12, 14 Tiểu khu 214; Lô 

11, 13 Tiểu khu 215. Thực hiện phương án sắp xếp lại đất các nông lâm trường trên 

địa bàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 24/1/2017. Trên cơ sở số liệu rà soát, cắm mốc 

thực địa đến nay Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê đã được UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc công nhận quyền sử 

dụng đất, chuyển sang giao đất, thuê đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, trong đó 

tại địa bàn xã Hương Giang với diện tích 24.964.598,3 m
2
 (2.496,45 ha), bao gồm: 

Diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất là 6.333.383,7m
2
 (633,33ha) tại 147 

thửa thuộc các tờ Bản đồ số: 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95; diện tích cho Công ty TNHH 

MTV Cao su Hương Khê thuê đất là 18.631.214,6m
2
 (1.863,12ha) tại 376 thửa 

thuộc các tờ Bản đồ số: 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95. Quá trình sử dụng đất có xảy ra 

tranh chấp giữa Công ty cao su Hương Khê với hộ ông Lê Hữu Chí, thôn 3, xã 

Hương Giang nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.  

Qúa trình kiểm tra thực địa và đối chiếu các hồ sơ liên quan cho thấy: 

- Đối với vùng đất đang tranh chấp hiện nay hộ Lê Hữu Chí đã trồng Keo 

khoảng 3 năm tuổi có diện tích 55.036,4 m
2
 (vị trí đã được Tòa án nhân dân huyện 
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thẩm định kèm theo Bản án số 12/2019/DS-ST ngày 30/10/2019) được xác định tại 

Lô 13, Tiểu khu 215 theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2003 của UBND 

tỉnh và thuộc thửa đất số 57, tờ Bản đồ số 95 theo Quyết định số 127/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cao 

su Hương Khê.  

- Đối với việc ông Lê Hữu Chí đã rào dây thép gai trực tiếp vào cây cao su 

khoảng 10 năm tuổi và cọc gỗ thuộc Lô 5, Tiểu khu 200; Lô 11, Lô 13 Tiểu khu 215 

theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2003 của UBND tỉnh và tại các thửa 

đất số: 33; 42; 45, 66; 72; 74, tờ Bản đồ số 94 và các thửa đất số 40 và 44, tờ Bản đồ 

số 95 theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê là vi phạm 

và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Hương 

Khê.  

- Đối với việc bà Phan Thị Thu (vợ ông Lê Hữu Chí) cản trở sẻ phát thực bì, 

thu giữ máy phát cỏ của ông Lê Khắc Lương, hộ nhận khoán vườn cao su của Công 

ty xảy ra tại Lô 11, Tiểu khu 215 theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 

06/01/2003 của UBND tỉnh và tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 94 thuộc đất của 

Công ty Cao su Hương Khê được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 127/QĐ-

UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh là hành vi vi phạm pháp luật. 

Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của Công ty Cao su Hương Khê đối với diện tích đã được UBND 

tỉnh giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu: 

1. Đối với Uỷ ban nhân dân xã Hương Giang: 

- Thông báo và yêu cầu ông Lê Hữu Chí thực hiện ngay việc tháo dỡ hàng 

rào thép gai đã rào trên phần đất của Công ty cao su được giao, cho thuê để quản lý 

sử dụng; đồng thời không được tự ý làm hàng rào giữa vườn cây cao su, lấn chiếm 

đất đai, ngăn cản các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cao su trên diện 

tích đất đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất theo quy định. Trường hợp hộ 

ông Lê Hữu Chí không chấp hành thì lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính và buộc 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định của pháp 

luật. 

- Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định; trường hợp hòa giải 

không thành đề nghị UBND xã Hương Giang hướng dẫn các bên liên quan làm đơn 

gửi Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại 

Điều 203, Luật Đất đai năm 2013. 

2. Đối với các phòng, ngành cấp huyện: 

- Hướng dẫn UBND xã Hương Giang trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xử lý vi 

phạm hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm theo Nghị định số 91/2019/NĐ-Cp ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
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- Củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với bà Phan Thị Thu 

về hành vi cản trở, thu giữ máy phát cỏ của ông Lê Khắc Lương, hộ nhận khoán 

vườn cao su của Công ty Cao su Hương Khê.   

3. Đối với Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê 

- Tăng cường công tác quản lý đối với diện tích được UBND tỉnh giao đất, 

cho thuê đất trên địa bàn xã Hương Giang; phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hương 

Giang thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

- Đối với phần diện tích 55.036,4 m
2
 tại thửa đất số 57, tờ Bản đồ số 95, xã 

Hương Giang hiện nay ông Lê Hữu Chí đang sử dụng trên đất Công ty Cao su; trước 

mắt đề nghị Công ty Cao su xem xét hợp đồng giao khoán để hộ ông Lê Hữu Chí 

tiếp tục được sản xuất; về lâu dài đề nghị Công ty Cao su xem xét thống nhất đề 

nghị UBND tỉnh thu hồi chuyển cho địa phương để giao đất cho hộ quản lý sử dụng. 

4. Đối với hộ ông Lê Hữu Chí, thôn 3, xã Hương Giang. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ hàng rào thép gai đã rào trên phần đất 

của Công ty Cao su Hương Khê được giao, cho thuê để quản lý sử dụng; đồng thời 

không được tự ý làm hàng rào giữa vườn cây cao su, lấn chiếm đất đai, ngăn cản 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cao su Hương Khê đối với diện 

tích đất đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại địa bàn xã Hương Giang. 

- Đối với phần diện tích 55.036,4 m
2
 hộ gia đình đang sản xuất trên đất của 

Công ty Cao su Hương Khê thì phối hợp với Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục 

liên quan để tiếp tục được sản xuất. 

Văn bản này thay thế Văn bản số 1285/UBND-VP ngày 10/7/2019 của 

UBND huyện về việc giao giải quyết đề nghị của công dân. Trong quá trình thực 

hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND xã Hương Giang, các phòng, 

ngành liên quan kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài 

nguyên-Môi trường) để được hướng dẫn, giải quyết.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hương Giang, các 

phòng, ngành liên quan và hộ ông Lê Hữu Chí thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết 

quả cho UBND huyện trước ngày 25/8/2021./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Các phòng, đơn vị: Thanh tra, Tư pháp;  

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Đảng ủy xã Hương Giang; 

- Lưu: VT, TNMT 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Kỳ 
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