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chÝnh phñ
_________

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 135/2005/N§-CP

_______________________________________


Hµ Néi, ngµy 08 th¸ng 11  n¨m 2005

 		        	                 
   
NGHÞ ®Þnh
Về việc giao kho¸n đất n«ng nghiệp, đất rừng sản xuất 
và đất cã mÆt níc nu«i trồng thuỷ sản 
trong c¸c n«ng trêng quèc doanh, l©m trường quốc doanh
___________

ChÝnh phñ
Căn cứ Luật Tổ chức ChÝnh phủ ngày 25 th¸ng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 th¸ng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 th¸ng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Ph¸t triển rừng ngày 03 th¸ng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n,


NGHÞ ®Þnh :


Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về viÖc giao kho¸n đất sản xuất n«ng nghiệp, đất rừng sản xuất, ®Êt cã mÆt níc nu«i trồng thuỷ sản trong c¸c n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh, c«ng ty, xÝ nghiệp n«ng nghiÖp, l©m nghiệp nhà nước (gäi chung lµ n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh).

2. §ất rừng phßng hộ, đất rừng đặc dụng kh«ng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng ¸p dông

1. N«ng trường quốc doanh, l©m trường quốc doanh (gọi chung là bªn giao kho¸n) h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc h¹ch to¸n phô thuéc được Nhà nước giao đất, cho thuª đất; giao rừng, cho thuª rừng; giao hoÆc cho thuª ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thñy s¶n. 

2. C¸n bộ, c«ng nh©n, viªn chức đang làm việc cho bªn giao kho¸n; hộ gia đ×nh cã người đang làm viÖc cho bªn giao kho¸n hoặc đ· nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, ®îc hëng chÕ ®é đang cư tró trªn địa bàn; hé gia ®×nh cã nhu cÇu trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n ®ang c tró trªn ®Þa bµn (u tiªn hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç, hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n ®ang c tró trªn ®Þa bµn cã nhu cÇu nhËn giao kho¸n ®Êt), c¸c ®èi tîng nµy ®îc gäi chung lµ bªn nhËn kho¸n.

Điều 3. Mục tiªu giao kho¸n đất
1. Sử dụng cã hiệu quả và bền vững tài nguyªn đất, tµi nguyªn rõng vµ mÆt níc.
2. Huy động nguån vèn, lao ®éng của bªn nhận kho¸n, nhằm n©ng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của c¸c n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh.
3. Đảm bảo hài hoà lợi Ých giữa bªn nhËn kho¸n, bªn giao kho¸n và Nhà nước; tạo thªm việc làm, t¨ng thu nhập cho người lao động, gãp phần xo¸ đãi, giảm nghÌo, đảm bảo an ninh, quốc phßng trªn địa bàn.
Điều 4. Nguyªn tắc giao kho¸n ®Êt
1. Thực hiện quyÒn, nghÜa vô vÒ qu¶n lý sử dụng đất cña n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh theo quy định của ph¸p luật về đất đai và ph¸p luật về bảo vệ và ph¸t triển rừng, ph¸p luËt vÒ thñy s¶n.
2. N©ng cao tr¸ch nhiệm quản lý s¶n xuÊt, dÞch vô và tiªu thụ sản phẩm của bªn giao kho¸n.
3. Thùc hiÖn quyền lîi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định hiện hành của ph¸p luật vÒ lao ®éng.
4. Tự nguyện, c«ng khai, d©n chủ và b×nh đẳng giữa bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n.
5. ViÖc giao kho¸n ®Êt phải th«ng qua hợp đồng, khi cã tranh chÊp hîp ®ång ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ d©n sù.

6. Hîp ®ång giao kho¸n bÞ hñy bá khi bÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thu håi theo ph¸p luËt hoÆc ®iÒu chØnh bæ sung theo tho¶ thuËn gi÷a bªn giao kho¸n vµ bªn nhËn kho¸n. 

Điều 5. Căn cứ giao kho¸n và nhận kho¸n

1. Quỹ đất, quỹ rừng của bªn giao kho¸n bao gồm: diện tÝch đất, diện tÝch rừng được c¬ quan nhà nước cã thÈm quyÒn giao, cho thuª để sử dụng vào mục đÝch sản xuất n«ng nghiệp, l©m nghiệp và nu«i trồng thuỷ sản.
2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bên giao khoán.
3. Dự án đầu tư hoặc phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh của bên giao khoán được c¬ quan nhµ níc có thẩm quyền phê duyệt.
4. Kh¶ n¨ng vốn, tr×nh ®é quản lý vµ lao động của bên nhận khoán.
5. Các chính sách đầu tư, hỗ trợ bằng vốn của Nhà nước và các chính sách kinh tế - xã hội khác.

Điều 6. C¸c loại đất vµ rõng giao kho¸n
1. Đất trồng c©y hàng năm.
2. Đất trồng c©y l©u năm.
3. Đất rừng sản xuất bao gåm: ®Êt ®· cã rõng vµ ®Êt ®Ó trång rõng.
4. Rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn.
5. Đất cã mÆt níc nu«i trồng thuỷ sản.

Điều 7. Hình thức giao khoán
Căn cứ hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh và trình độ quản lý của mình, bên giao khoán được lựa chọn hình thức giao khoán thích hợp với khả năng của bên nhận khoán:
1. Kho¸n æn ®Þnh theo chu kú c©y trång hoÆc chu kú kinh doanh. 
2. Kho¸n c«ng ®o¹n.
Điều 8. Hợp đồng giao kho¸n
1. Hợp đồng giao kho¸n ®Êt phải thể hiện râ quyền lợi và nghĩa vụ của bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 3, 9, 10 cña NghÞ ®Þnh nµy.

2. Trêng hîp bªn nhËn kho¸n lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn th× tiÒn l¬ng ®îc hëng từ kết quả sản xuất th«ng qua nhận kho¸n vµ phải thực hiện đầy đủ c¸c chế độ quy định vÒ tiền lương, bảo hiểm x· hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động vµ được ghi thµnh khoản chi phÝ sản xuất trong hợp đồng kho¸n. 

3. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh mÉu hîp ®ång giao kho¸n.

Điều 9. Nghĩa vụ và quyền của bªn giao kho¸n

1. Nghĩa vụ của bªn giao kho¸n
a) Chịu tr¸ch nhiệm trước c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn về quản lý và sử dụng đất, rừng đóng mục đÝch, đóng quy hoạch, kế hoạch;

b) X¸c định đóng diện tÝch, vị trÝ ranh giới đất, rừng giao kho¸n trªn bản đồ và thực địa; x¸c định đóng hiÖn tr¹ng gi¸ trị c©y trồng, vật nu«i, c©y rừng, c¸c c«ng tr×nh trªn đất, trªn mặt nước;
c) X©y dựng dự ¸n đầu tư, suất đầu tư của c¸c c«ng tr×nh và đơn gi¸ kho¸n cho từng hạng mục c«ng tr×nh;
d) Tiªu thô sản phẩm cho bªn nhận kho¸n theo hợp đồng đ· ký;

đ) Quản lý, chỉ đạo qu¸ tr×nh sản xuất, kinh doanh, thực hiện c¸c hoạt động khuyến n«ng, khuyến l©m, khuyến ngư, chế biến và tiªu thụ sản phẩm; dÞch vô kịp thời vật tư, tiền vốn phục vụ cho qu¸ tr×nh sản xuất theo c¸c định mức kinh tế, kỹ thuật và hợp đồng đ· ký;

e) Nếu vi phạm hợp đồng g©y thiệt hại cho bªn nhận kho¸n th× phải bồi thường;

f) Thực hiện tr¸ch nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động là c¸n bộ, c«ng nh©n viªn về tiền lương, bảo hiểm x· hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động;

g) Xem xÐt miÔn gi¶m c¸c kho¶n ph¶i nép cho bªn nhËn kho¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm f kho¶n 2 §iÒu 10.

2. Quyền của bªn giao kho¸n:

a) Kiểm tra, gi¸m s¸t việc thực hiện hợp đồng kho¸n, đảm bảo thực hiện đóng ph¸p luật về đất đai, ph¸p luật về b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng, ph¸p luËt vÒ thñy s¶n;

b) Huỷ bỏ hợp đồng giao kho¸n, khi bªn nhận kho¸n vi phạm hợp đồng kho¸n vµ bªn nhËn kho¸n ph¶i båi thêng thiÖt h¹i.
Điều 10. Nghĩa vụ và quyền của bªn nhận kho¸n
1. Nghĩa vụ của bªn nhận kho¸n:
a) Sử dụng đất, rừng nhận kho¸n đóng mục đÝch, đóng quy hoạch; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, gi¸m s¸t của bªn giao kho¸n về kế hoạch sản xuất, quy tr×nh kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong qu¸ tr×nh nhận kho¸n;
b) Thanh to¸n c¸c khoản chi phÝ sản xuất, dịch vụ cho bªn giao kho¸n  theo hợp đồng đ· ký;

c) Nếu vi phạm hợp đồng g©y thiệt hại cho bªn giao kho¸n th× bÞ hñy hîp ®ång kho¸n vµ phải bồi thường theo møc ®é thiÖt h¹i;

d) Trả lại đất vµ rõng nhận kho¸n khi cơ quan nhà nước cã thẩm quyền thu hồi theo quy định của ph¸p luật vÒ ®Êt ®ai;

đ) Thực hiện đầy đủ tr¸ch nhiệm, nghĩa vụ của người lao động đối với chủ sử dụng lao động theo quy định của ph¸p luật về lao động.

2. Quyền của bªn nhận kho¸n:
a) NhËn đủ hồ sơ hîp ®ång giao kho¸n, tiÕp nhËn c¸c ho¹t ®éng dịch vụ khuyến n«ng, khuyến l©m, khuyến ngư, chế biến và tiªu thụ sản phẩm, vật tư, tiền vốn theo hợp đồng giao kho¸n đ· ký;
b) Nhận gi¸ trÞ s¶n phÈm khi thu ho¹ch hoÆc khai th¸c t¬ng øng víi vèn, lao ®éng ®· ®Çu t vµ 100% gi¸ trị sản phẩm vượt kho¸n theo hợp đồng đ· ký;
c) Được nu«i, trồng xen c©y phụ trợ dưới c¸c loại c©y trồng chÝnh, dưới t¸n rừng theo hướng dẫn của bªn giao kho¸n và được hưởng 100% sản phẩm nu«i, trồng xen đã;
d) Được làm l¸n trại tạm thời để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất; được làm s©n phơi, đào giếng nước, x©y bể chứa nước, kªnh dẫn nước, cống cấp tho¸t nước, hố ủ ph©n, chuồng nu«i gia sóc, gia cầm theo quy định của bªn giao kho¸n;
®) Khi chuyển đi khái n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh, chuyển sang làm nghề kh¸c hoặc chỉ đủ khả năng thực hiện mét phÇn diÖn tÝch hợp đồng th× tr¶ lại toàn bộ hoặc một phần đất, rừng cho bªn giao kho¸n vµ được hoàn trả hoặc đền bï tài sản đ· đầu tư trªn đất theo phương ¸n kho¸n;

e) Được bồi thường thiệt hại, nếu bªn giao kho¸n vi phạm hợp đồng;

f) Trong trường hợp bị thiªn tai, rủi ro được xem xÐt miễn, giảm c¸c khoản phải nộp cho bªn giao kho¸n theo quy định của ph¸p luật.

Điều 11. Hồ sơ giao kho¸n

1. Hồ sơ giao kho¸n bao gồm:

a) Đơn xin nhận giao kho¸n;

b) Hợp đồng giao kho¸n;

c) TrÝch lục bản đồ hoặc sơ đồ khu vực đất n«ng nghiÖp, ®Êt mÆt níc nu«i trång thñy s¶n, ®Êt rừng giao kho¸n;

d) Biªn bản giao, nhận kho¸n vÒ đất, c©y trồng, vật nu«i, hiện trạng c¸c loại rừng và c¸c tài sản trªn đất;

đ) C¸c văn bản, phụ lục cã liªn quan đến việc giao kho¸n (nếu cã).

2. Hồ sơ giao kho¸n ®îc lËp thành 2 bản, 1 bản lưu tại bªn giao kho¸n,  1 bản lưu ở bªn nhận kho¸n.      
                   
Ch¬ng II
Giao kho¸n ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

Điều 12. Giao kho¸n đất trồng c©y l©u năm

Việc giao kho¸n đất trång c©y l©u n¨m ®îc g¾n víi viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña bªn giao kho¸n vµ được thực hiện như sau:

1. Giao kho¸n đất đ· cã c©y l©u năm: bªn giao kho¸n căn cứ vào định mức kinh tế, kỹ thuật và thực trạng của vườn c©y để tiến hành hợp đồng giao kho¸n đất gắn với giao kho¸n vườn c©y æn ®Þnh theo chu kú c©y trång, với  nội dung chÝnh sau:

a) DiÖn tÝch ®Êt giao kho¸n g¾n víi vên c©y;

b) Nhiệm vụ sản xuất, gi¸ trị cßn lại của vườn c©y và thời gian sản xuất cßn lại của vườn c©y trªn diện tÝch kho¸n;

c) Tổng chi phÝ sản xuất trªn một ha cho cả chu kỳ kinh doanh;

d) Khối lượng sản phẩm sản xuất tÝnh trªn một ha cho cả chu kỳ kinh doanh;

®) Chi phÝ sản xuất hàng năm trªn một ha;

e) Sản phẩm thanh to¸n hàng năm trªn một ha cho bªn giao kho¸n;

f) Khoản chi phÝ ®Çu t do bªn giao kho¸n đảm nhận;

g) Khoản chi phÝ đầu tư do bªn nhËn kho¸n đảm nhận;

h) C¸c giải ph¸p để tổ chức thực hiện;

i) Phương thức thanh to¸n sản phẩm và ph©n phối thu nhập sau khi trừ chi phÝ;

k) Quyền hưởng lợi về sản phẩm vượt kho¸n và tr¸ch nhiệm nghĩa vụ đối với sản phẩm hụt mức kho¸n.

2. Giao kho¸n đất ®Ó trồng c©y l©u năm bao gåm thêi kú kiÕn thiÕt c¬ b¶n vµ thêi kú kinh doanh: tuỳ theo yªu cầu kỹ thuật của từng loại c©y trồng, trªn cơ sở định mức kinh tế, kỹ thuật và suất đầu tư mà bªn giao kho¸n ¸p dụng:  

- Giao kho¸n đất cả thời kỳ kiến thiết c¬ b¶n vườn c©y và thời kỳ kinh doanh cho bªn nhận kho¸n;

- T¸ch giao kho¸n đất theo thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời kỳ sản xuất kinh doanh vườn c©y.

Tuỳ theo t×nh h×nh cụ thể của bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n để lựa chọn c¸c h×nh thức kho¸n sau đ©y:

a) Bªn giao kho¸n đầu tư 100% vốn (bao gồm chi phÝ làm đất, giống, vật tư, ph©n bãn, tiền c«ng lao động…), thiết kế, chỉ đạo kỹ thuật, quản lý quy tr×nh sản xuất… Bªn nhận kho¸n nhận thực hiện toàn bộ c«ng việc từ kh©u trồng, chăm sãc c©y trång đến hết thời kỳ kiến thiết cơ bản và được thanh to¸n tiền c«ng lao động theo khèi lîng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn.

Sau khi hoµn thµnh thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn c©y, bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n nghiệm thu, đ¸nh gi¸, x¸c định gi¸ trị vườn c©y để chuyÓn sang thêi kú kinh doanh.

Bªn giao kho¸n thực hiện giao kho¸n vườn c©y thêi kú kinh doanh cho bªn ®· nhận kho¸n giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc đối tượng kh¸c. Néi dung giao kho¸n ®Êt g¾n víi vên c©y kinh doanh thùc hiÖn theo quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n cïng đầu tư vốn. Bªn giao kho¸n thực hiện thiết kế, cung cấp giống, chỉ đạo kỹ thuật. Bªn nhận kho¸n thực hiện trồng, chăm sãc, bảo vệ vườn c©y.
Sau khi hoµn thµnh thời kỳ kiến thiết vườn c©y, bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n nghiệm thu, đ¸nh gi¸, x¸c định gi¸ trị vườn c©y để chuyển sang giai đoạn sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ gi¸ trị vườn c©y đưa vào sản xuất, kinh doanh của mỗi bªn được x¸c định tương ứng với tỷ lệ tiền vốn và c«ng sức của mỗi bªn đãng gãp theo thoả thuận trong hợp đồng và thực tế đãng gãp. Bªn giao kho¸n thực hiện kho¸n vườn c©y kinh doanh cho bªn nhận kho¸n theo néi dung quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều này.

3. Thời gian giao kho¸n ®èi víi đất n«ng nghiệp trồng c©y l©u năm theo sự thỏa thuận gi÷a bªn giao kho¸n vµ bªn nhËn kho¸n theo chu kỳ c©y trồng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 30 n¨m. Hết thời gian giao kho¸n nếu kh«ng vi phạm hợp đồng, bªn nhËn kho¸n cã nhu cầu th× bªn giao kho¸n tiếp tục ký kết hợp đồng giao kho¸n.

Điều 13. Giao kho¸n đất trồng c©y hàng năm
Đất giao kho¸n trồng c©y hàng năm bao gồm: đất trồng c©y c«ng nghiệp ngắn ngày, đất trồng c©y lương thực, c©y thực phẩm, đất đồng cỏ. Việc giao kho¸n đất trồng c©y hàng năm phải gắn liền với việc ®iÒu hµnh sản xuất của bªn giao kho¸n và được thực hiện như sau:
1. Hàng năm bªn giao kho¸n dựa trªn cơ sở kế hoạch sản xuất, định mức kinh tế - kỹ thuật để x©y dựng phương ¸n kho¸n. 
2. Thời hạn giao kho¸n đối với ®Êt trång c©y hàng năm theo sự thoả thuận gi÷a bªn giao kho¸n vµ bªn nhËn kho¸n, nhưng tối đa kh«ng qu¸ 20 năm. 
Điều 14. Giao kho¸n đất cã mÆt níc nu«i trồng thuỷ sản
1. Đất cã mặt nước nu«i trồng thuỷ sản cã vốn đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước:
a) Bªn giao kho¸n phải x¸c định gi¸ trị c«ng tr×nh, vật nu«i trªn đất cã mặt nước để kho¸n, bªn nhận kho¸n phải hoàn trả gi¸ trị c«ng tr×nh, vật nu«i cho bªn giao kho¸n theo hợp đồng. Việc x¸c định gi¸ trị c«ng tr×nh, vật nu«i phải trªn cơ sở sổ s¸ch kế to¸n, gi¸ trị thực tế cßn lại sau khi đ¸nh gi¸ lại tài sản; 

b) Ao, hồ, đầm và mặt nước kh¸c cã quy m« nhỏ, thực hiện giao kho¸n quyền sử dụng cho hộ gia đ×nh, c¸ nh©n theo hợp đồng; 

c) Thời gian giao kho¸n ®èi víi đất cã mÆt níc nu«i trång thñy s¶n theo sự thoả thuận gi÷a bªn giao kho¸n vµ bªn nhËn kho¸n, nhưng tối đa kh«ng qu¸ 10 năm.

2. Đất cã mặt nước, kh«ng do vốn đầu tư  từ nguồn vốn Nhà nước, th× ¸p dụng giao kho¸n theo h×nh thức đấu thầu cho c¸ nh©n và gia đ×nh theo hợp đồng.


Ch¬ng III
Giao kho¸n ®Êt rõng s¶n xuÊt

Điều 15. Giao kho¸n rừng sản xuất là rừng tự nhiªn vµ rõng trång 

1. Giao kho¸n rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn.

a) Thùc hiÖn giao kho¸n rõng cho bªn nhËn kho¸n ®Ó chñ ®éng ®Çu t vèn, lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh n«ng, l©m kÕt hîp;

b) Bªn giao kho¸n phải x©y dựng phương ¸n điều chế rừng để thực hiện quản lý, b¶o vÖ, ch¨m sãc, khai th¸c rừng theo nguyªn tắc bền vững. Căn cứ phương ¸n điều chế rừng được cấp cã thẩm quyền phª duyệt, bªn giao kho¸n ký hợp đồng giao kho¸n rõng víi bªn nhận kho¸n để bªn nhËn kho¸n chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt (quản lý, bảo vệ, khoanh nu«i t¸i sinh tự nhiªn, kết hợp trồng bổ sung) vµ khai th¸c theo lu©n kú cña tõng lo¹i rõng; 

c) Néi dung hîp ®ång kho¸n ph¶i thÓ hiÖn râ diÖn tÝch ®Êt, diÖn tÝch rõng, thùc tr¹ng chÊt lîng rõng giao kho¸n; vÞ trÝ, ranh giíi diÖn tÝch giao kho¸n thÓ hiÖn trªn b¶n ®å vµ ngoµi thùc ®Þa; tû lÖ ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm chÝnh khi khai th¸c theo lu©n kú t¬ng øng víi vèn, lao ®éng mçi bªn ®· ®Çu t, biÖn ph¸p tæ chøc triÓn khai giao kho¸n rõng cô thÓ b¶o ®¶m c«ng b»ng d©n chñ, c«ng khai; 

d) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kho¸n, bªn nhận kho¸n được tận thu l©m sản, thực hiện c¸c biện ph¸p kỹ thuật l©m sinh theo quy tr×nh, quy phạm kỹ thuật hiện hành; được sản xuất n«ng, l©m kết hợp; chăn nu«i dưới t¸n rừng và được khai th¸c l©m sản phụ theo hướng dẫn của bªn giao kho¸n;

®) Thời gian kho¸n theo chu kỳ kinh doanh của từng loại rừng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 50 n¨m.

2. Giao kho¸n rõng s¶n xuÊt lµ rõng trång.

a) Rõng s¶n xuÊt sau khi ®· trång xong, thùc hiÖn giao kho¸n rõng cho bªn nhËn kho¸n ®Ó tiÕp tôc ®Çu t ch¨m sãc, nu«i dìng, b¶o vÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt n«ng, l©m kÕt hîp;

b) Néi dung hîp ®ång giao kho¸n ph¶i x¸c ®Þnh râ diÖn tÝch, cÊp tuæi rõng, tr÷ lîng rõng, chÊt lîng rõng, néi dung ch¨m sãc, nu«i dìng, b¶o vÖ rõng, khai th¸c, tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn kho¸n vµ bªn giao kho¸n, tû lÖ ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm khi khai th¸c t¬ng øng víi vèn, lao ®éng mçi bªn ®· ®Çu t, thêi h¹n hîp ®ång giao kho¸n; 

c) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, bªn nhËn kho¸n ®îc tËn thu l©m s¶n khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh theo quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt hiÖn hµnh vµ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, ng nghiÖp kÕt hîp theo híng dÉn cña bªn giao kho¸n, ®îc hëng s¶n phÈm tËn thu ®ã theo hîp ®ång ®· ký;

d) Thêi gian giao kho¸n theo chu kú kinh doanh cña tõng lo¹i rõng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 50 n¨m.

Điều 16. Giao kho¸n đất trồng rừng sản xuất

1. Bªn giao kho¸n x©y dựng dự ¸n trồng rừng, suất đầu tư và ký hợp đồng giao kho¸n đất cho bªn nhận kho¸n để trồng, chăm sãc, bảo vệ rừng đến khi khai th¸c; s¶n phÈm gç thu ho¹ch ph©n chia theo tû lÖ tiền vốn đầu tư và c«ng lao ®éng ®· ®ãng gãp giữa bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n. 

Tuỳ t×nh h×nh cụ thể của bªn giao kho¸n và bªn nhận kho¸n để lựa chọn c¸c m« h×nh sau:

a) Bªn giao kho¸n đầu tư 100% vốn (bao gồm thiết kế, c©y giống, ph©n bãn, vật tư, tiền c«ng kho¸n), chỉ đạo kỹ thuật, hỗ trợ c«ng t¸c bảo vệ rừng. bªn nhận kho¸n nhận thực hiện c«ng việc từ trồng, chăm sãc, bảo vệ từ khi trồng đến hết chu kỳ kinh doanh. Khi khai th¸c, bªn nhận kho¸n thanh to¸n b»ng sản phẩm gỗ thu ho¹ch cho bªn giao kho¸n t¬ng øng gi¸ trị đ· nhận đầu tư (tÝnh cả vốn + l·i suất) theo thoả thuận ghi trong hợp đồng kho¸n;

b) Bªn giao kho¸n đầu tư vốn; thiết kế; cung cấp c©y giống, ph©n bãn; chỉ đạo kỹ thuật; hỗ trợ c«ng t¸c bảo vệ rừng cho bªn nhận kho¸n trồng, chăm sãc trong một số năm đầu. Sau đã chuyển sang giai đoạn ch¨m sãc, bảo vệ, bªn nhận kho¸n tự bỏ vốn để tiếp tục ch¨m sãc, bảo vệ đến hết chu kỳ kinh doanh. Khi khai th¸c gç bªn nhận kho¸n được hưởng tỉ lệ sản phẩm tương ứng với vốn và c«ng sức bỏ ra theo thoả thuận đ· ghi trong hợp đồng;

c) Bªn nhận kho¸n tự bỏ vốn để trồng, chăm sãc, bảo vệ; bªn giao kho¸n chịu tr¸ch nhiệm thiết kế, cung cấp c©y giống, tư vấn kỹ thuật, dịch vụ ph©n bãn; chỉ đạo thi c«ng, kiểm tra, gi¸m s¸t, hỗ trợ c«ng t¸c bảo vệ rừng trong cả qu¸ tr×nh thực hiện hợp đồng. 

S¶n phÈm gç khai th¸c bªn nhận kho¸n thanh to¸n cho bªn giao kho¸n  b»ng sản phẩm tương øng với gi¸ trị c©y giống, dịch vụ và c«ng lao ®éng đ· đầu tư. Phần cßn lại bªn nhận kho¸n được hưởng, nhưng phải b¸n cho bªn giao kho¸n theo gi¸ tho¶ thuËn gi÷a hai bªn t¹i thời điểm khai th¸c; trêng hîp bªn giao kho¸n kh«ng mua th× bªn nhËn kho¸n ®îc tù do tiªu thô.

2. Ngoài việc được trả tiền c«ng kho¸n hoặc hưởng tỉ lệ sản phẩm như c¸c quy định tại môc a, b, c khoản 1 Điều này, bªn nhận kho¸n được:

a) Trồng xen c©y n«ng nghiệp với c©y rừng khi rừng chưa khÐp t¸n, được sản xuất n«ng, l©m, ngư nghiệp kết hợp dưới t¸n rừng, r×a rừng nhưng kh«ng được làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của c©y rừng, theo hướng dẫn của bªn giao kho¸n vµ được hưởng toàn bộ sản phẩm trồng xen đã;

b) Tận dụng l©m sản trong qu¸ tr×nh thực hiện c¸c biện ph¸p kỹ thuật l©m sinh theo quy tr×nh, quy phạm kỹ thuật hiện hành vµ theo hướng dẫn của bªn giao kho¸n, được hưởng sản phẩm tận thu đã theo hợp đồng đ· ký.

3. Thời gian kho¸n theo chu kỳ c©y trồng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 50 n¨m.

Ch¬ng IV
®iÒu kho¶n thi hµnh

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 01/CP ngày 04 th¸ng 01             năm 1995 của ChÝnh phủ ban hành bản Quy định về việc giao kho¸n đất để sử dụng vào mục đÝch sản xuất n«ng nghiệp, l©m nghiệp và nu«i trồng thuỷ sản trong c¸c doanh nghiệp nhà nước; c¸c quy định tr¸i với Nghị định này đều b·i bỏ.

2. §èi víi Ban qu¶n lý rõng phßng hé, Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông cã rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn vµ rõng trång ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ®Ó giao kho¸n.

3. §èi víi diÖn tÝch ®Êt ®· thùc hiÖn giao kho¸n cho bªn nhËn kho¸n thuéc ®èi tîng nhËn kho¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy nÕu thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kho¸n, sö dông ®óng môc ®Ých th× tiÕp tôc sö dông ®Êt theo hîp ®ång ®· ký vµ ®iÒu chØnh néi dung hîp ®ång kho¸n cho phï hîp víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy.

4. §èi víi n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh cã rõng phßng hé, rõng ®Æc dông th× thùc hiÖn kho¸n b¶o vÖ rõng theo quy ®Þnh vÒ kho¸n b¶o vÖ rõng phßng hé, rõng ®Æc dông.

5. Nghị định này cã hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng C«ng b¸o.

Điều 18. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

1. Bộ N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n chủ tr×, phối hợp với Bộ Tài nguyªn và M«i trường, Bộ Tài chÝnh hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. C¸c Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan  thuộc ChÝnh phủ, Chủ tịch ñy ban nh©n d©n tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tr¸ch nhiệm thi hành Nghị định này./.
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