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PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TNMT.01/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Chương trình: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện,
hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài
hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường”,
Mã số: TNMT. 01/10-15.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2015
3. Tổng số nhiệm vụ đã thực hiện: 34 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Trong đó:
+ Tổng cục Quản lý đất đai: 26 đề tài;
+ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường: 06 đề tài;
+ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: 01 đề tài;
+ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tp. Hồ Chí Minh: 01 đề tài.
4. Kinh phí phê duyệt: 44.433.000.000 đồng
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình
5.1. Mục tiêu:
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn
thiện và đổi mới hệ thống chính sách, pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu lực quản lý
Nhà nước và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo hướng bền vững, phục
vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội;
2. Đổi mới và hoàn thiện phương pháp luận trong các lĩnh vực: Điều tra đánh giá
đất; quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê và dự
báo trong lĩnh vực đất đai; kinh tế - tài chính đất đai; xây dựng, lưu trữ, khai thác thông
tin, tư liệu đất đai; quản lý và bảo vệ môi trường đất;
3. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý đất đai các cấp theo
hướng tăng cường trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn; cải cách hành chính; xã
hội hoá các dịch vụ công để khuyến khích đầu tư khai thác tiềm năng đất đai;
4. Hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và
sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, hiệu quả;
5. Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai hiện đại, phát triển đội ngũ
cán bộ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
5.2. Nội dung
1. Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật về đất đai, tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai;
- Nghiên cứu đánh giá tác động của việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất
đai đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường;
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất cập về cơ
chế, chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
4

Nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai.
2. Điều tra, đánh giá về tài nguyên đất
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện trình tự, nội dung,
phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên đất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội;
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá tài nguyên đất;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên đất;
- Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hệ số sử dụng đất đáp ứng các mục tiêu phát
triển kinh tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất;
- Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập
trung.
3. Quy hoạch sử dụng đất
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới phương pháp luận, hoàn thiện hệ
thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch
sử dụng đất nhằm bảo đảm sử dụng đất bền vững, đáp ứng công tác quản lý đất đai hiện
đại, hội nhập quốc tế;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực
dự báo, tính khả thi và hiệu quả của các phương án quy hoạch sử dụng đất;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc lồng ghép các yếu tố kinh tế,
môi trường trong lập quy hoạch sử dụng đất.
4. Kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất động sản
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế và tài chính đất
đai; xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn trong định giá đất; điều tiết thị trường quyền sử
dụng đất trong thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu cho
ngân sách nhà nước;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển thị trường
quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; nâng cao năng lực định giá đất của các
tổ chức định giá và đề xuất hệ thống tổ chức định giá đất phù hợp với thực tiễn nước ta;
- Nghiên cứu thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát
triển quỹ đất phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội và điều tiết thị trường bất
động sản.
5. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất, thống kê đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay ở Việt Nam;
- Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cơ quan đăng ký và quy trình phối hợp, đề
xuất cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động trong công tác đăng ký quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính;
- Nghiên cứu thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai: hệ thống bản đồ, hệ
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thống tài liệu lưu trữ, trình độ chuyên môn của cán bộ… nhằm nâng cao hiệu quả của
công tác thống kê, kiểm kê đất đai và dự báo biến động trong sử dụng và quản lý tài
nguyên đất.
6. Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách hành chính và
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình cơ quan quản lý đất đai
hiện đại;
- Thử nghiệm và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra, khảo sát, đo đạc,
xây dựng bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề
khác phục vụ quản lý đất đai;
- Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch đất đai và
đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quản lý
hồ sơ địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai;
- Ứng dụng công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lưu trữ và khai thác
thông tin, tư liệu phục vụ quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội;
- Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và xã hội hóa hoạt động
cung cấp dịch vụ trong quản lý đất đai.
7. Về môi trường đất
- Nghiên cứu trình tự, nội dung, phương pháp đánh giá diễn biến và dự báo chất
lượng môi trường đất;
- Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng các vùng đất nhạy cảm về môi trường;
- Nghiên cứu trình tự, nội dung và phương pháp đánh giá tác động của các hoạt
động sử dụng, khai thác tài nguyên đất đến môi trường và khí hậu;
- Nghiên cứu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội đến môi trường đất và đề
xuất các giải pháp bảo vệ môi trường đất.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, khung thể chế chính sách, bản đồ
chuyên đề, các công trình khoa học và công nghệ công bố, tài liệu tập huấn;
2. Các phương pháp luận, quy trình công nghệ và phương pháp tiên tiến phục vụ
quản lý đất đai;
3. Hệ thống chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực nhằm
đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai;
4. Các mô hình ứng dụng phù hợp trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam;
5. Các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai của
Việt Nam;
6. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất, lưu trữ và khai thác thông tin,
tư liệu phục vụ quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội;
7. Kết quả đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong công tác điều
tra cơ bản tài nguyên đất, công tác quản lý đất đai - xây dựng chính sách và pháp luật đất
đai, quy hoạch sử dụng đất, kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất động sản, đăng ký
và thống kê đất đai.
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6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 80% đề tài/dự án có kết quả được công bố trên
tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 50% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai chấp thuận cho phép
triển khai trong quản lý nhà nước về đất đai;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: có ít nhất 10% số đề tài/dự án có kết quả được chấp nhận
đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài, dự án đào tạo được hoặc góp phần đào tạo ít
nhất là 01 tiến sỹ hoặc thạc sỹ;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:
- 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn
thiện về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam;
- 30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất, kinh tế - tài chính đất đai, đăng ký, thống kê đất đai và quản lý thị
trường bất động sản;
- 20% đề tài/dự án có kết quả áp dụng công nghệ tiên tiến trong sử dụng và quản
lý đất đai;
- 10% đề tài/dự án có kết quả nâng cao tiềm lực và khả năng hội nhập quốc tế về
khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung
Chương trình TNMT.01/10-15 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê
duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 gồm 5 mục tiêu và
7 nội dung. Tổng số đề tài thuộc lĩnh vực đất đai đã triển khai trong giai đoạn 2010 2015 gồm 34 đề tài cấp Bộ. Các đề tài thuộc Chương trình đã được triển khai trong giai
đoạn 2010 - 2015 do 4 cơ quan chủ trì thực hiện là Tổng cục Quản lý đất đai (26 đề tài);
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (06 đề tài); Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội (01 đề tài) và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
thành phố Hồ Chí Minh (01 đề tài).
Tính đến tháng 5 năm 2016 đã có 26 đề tài nghiệm thu, 01 đề tài chuẩn bị nghiệm
thu và 07 đề tài đang triển khai thực hiện (07 đề tài này đang thực hiện theo đúng tiến độ
cấp kinh phí, sẽ kết thúc vào tháng 11/2016).
Nhận xét chung, giai đoạn 2010-2015 các đề tài đã phân bố 6/7 nội dung, tuy
nhiên tập trung chủ yếu vào nội dung 1 (15 đề tài), nội dung 3 (08 đề tài) và nội dung 6
(06 đề tài), nội dung số 7 chưa triển khai.
Nội dung số 1 tập trung phần lớn số lượng các đề tài do trong thời gian từ năm
2010 đến năm 2014 lĩnh vực đất đai có nhiệm vụ trọng yếu là sửa đổi Luật Đất đai năm
2003. Trước yêu cầu cần phải có các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực
tiễn cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành
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Luật Đất đai năm 2013, Chương trình đã “ưu tiên” cho nội dung này nên số lượng các đề
tài được triển khai trong năm 2010, 2011 tương đối lớn, về cơ bản các đề tài được đề xuất
đã đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Nội dung số 3 “Quy hoạch sử dụng đất” (08 đề tài) và nội dung số 6 “Xây dựng
mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ
trong lĩnh vực đất đai” (06 đề tài), cũng là 2 nội dung đang có nhiều bất cập, vướng mắc
trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung một số nội dung quan trọng, trong đó có nội
dung về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (thuộc nội dung số 6). Vì vậy,
trong giai đoạn này đã có các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để ban
hành các văn bản hướng dẫn.
Một số nội dung của Chương trình như nội dung số 2, số 4, số 5 có rất ít đề tài
nghiên cứu, tuy nhiên các nội dung này đã và đang được nghiên cứu lồng ghép trong một
số đề tài thuộc nội dung số 1, số 6.
Nội dung số 7 của Chương trình về môi trường đất chưa được triển khai trong
Chương trình TNMT.01/10-15. Tuy nhiên, trong định hướng nghiên cứu giai đoạn tới,
đây cũng là nội dung hết sức quan trọng vì Điều 32 của Luật Đất đai năm 2013 có quy
định về “Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai”, trong đó có nội dung về điều tra, đánh giá
thoái hóa đất, ô nhiễm đất.
Bảng tổng hợp việc phân bổ các các đề tài theo nội dung của Chương trình
Nội dung của Chương trình

TT

Số lượng
đề tài

1

Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai

15

2

Điều tra, đánh giá về tài nguyên đất

1

3

Quy hoạch sử dụng đất

8

4

Kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất động sản

2

5

Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất, thống kê đất đai

2

6

Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách hành
chính và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai

6

7

Về môi trường đất

34

Tổng

1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của Chương
trình
1.2.1. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình
Căn cứ vào 5 mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt, 34 nhiệm vụ nghiên
cứu giai đoạn 2010-2015 đã cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra, cụ thể:
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Mục tiêu thứ nhất và thứ 2 của Chương trình có 25 (74%) lượt đề tài hướng tới.
Do nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực đất đai trong giai đoạn này tập trung cho việc ban
hành Luật Đất đai năm 2013 và ban hành các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư)
hướng dẫn thi hành Luật nên kết quả nghiên cứu của các đề tài này vừa đáp ứng được
mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện và đổi mới
hệ thống chính sách, pháp luật đất đai, vừa đáp ứng một phần mục tiêu đổi mới và hoàn
thiện phương pháp luận trong các lĩnh vực: điều tra đánh giá đất; quy hoạch sử dụng đất;
đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê và dự báo trong lĩnh vực đất đai;
kinh tế - tài chính đất đai; xây dựng, lưu trữ, khai thác thông tin, tư liệu đất đai; quản lý
và bảo vệ môi trường đất.
Mục tiêu thứ 3 và thứ 4 của Chương trình có 7 (20%) lượt đề tài đáp ứng được.
Mục tiêu thứ 5 có 02 (6%) lượt đề tài đáp ứng.
Đánh giá chung, kết quả nghiên cứu của 34 đề tài đã cơ bản đáp ứng được 05 mục
tiêu của Chương trình. Trong đó có 23 đề tài đáp ứng được cả 02 mục tiêu của Chương
trình (chủ yếu là mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai), có 7 đề tài đáp ứng được cả 03
mục tiêu của Chương trình.
1.2.2. Đánh giá việc hoàn thành nội dung của Chương trình
- Nội dung thứ nhất của Chương trình - Xây dựng chính sách và pháp luật đất đaicó 15 đề tài, tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đồng thời đánh giá tác động của việc thực hiện
các chính sách, pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể các đề tài đã cung
cấp được nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013
cũng như các văn bản dưới Luật qua các nội dung sau:
+ Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai
từ năm 1945 đến nay; các quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất
của người sử dụng đất; cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy
hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm sửa đổi Luật
Đất đai năm 2003;
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất
nông nghiệp; cơ chế quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp; thực trạng chính sách
về tạo quỹ đất, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai.
Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất cập về chính sách
đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài chính đất đai;
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các
tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao hiệu
quả việc giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp đẩy mạnh cải
cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất;
+ Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đối với khu tái định cư và đề xuất suất
tái định cư tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; nghiên cứu cơ sở khoa học
đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình
thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hiệu
quả đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đề xuất chính sách về đất ở, đất sản xuất cho
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đồng bào dân tộc thiểu số.
- Nội dung thứ 2 của Chương trình về điều tra, đánh giá tài nguyên đất. Trong giai
đoạn 2010-2015, cả Chương trình chỉ có 01 đề tài về nội dung này, tuy nhiên đề tài cũng
đã hoàn thành được 3/5 nội dung nhỏ của nội dung 2 thuộc Chương trình. Đề tài đã hoàn
thiện trình tự, nội dung, phương pháp điều tra đánh giá tiềm năng đất đai, xây dựng hệ
thống tiêu chí đánh giá tiềm năng đất nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất, đáp ứng các mục
tiêu phát triển kinh tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất.
- Nội dung thứ 3 của Chương trình liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất,
đây là nội dung quan trọng trong chương trình, trong số 08 đề tài của nội dung này có 2
đề tài trọng tâm giải quyết vấn đề cơ bản đó là: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu
quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát triển nền
kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu cơ sở
khoa học nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất đối
với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao”.Hai đề tài trên có mục
tiêu và nội dung đáp ứng được 2/3 nội dung nhỏ của nội dung số 3, hướng nghiên cứu
của đề tài sát với những yêu cầu thực tế, đã cung cấp những luận chứng để phân bổ chỉ
tiêu sử dụng đất theo các cấp hành chính và theo các mục đích sử dụng đất, đồng thời
cung cấp nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới phương pháp luận, hoàn thiện hệ
thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Nội dung thứ 4 của Chương trình là “kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất
động sản”. 02 đề tài thuộc nội dung này đã bám sát các nội dung nhỏ của nội dung thứ 4
của Chương trình, tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế
và tài chính đất đai, xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc định giá đất, nâng
cao năng lực định giá đất của các tổ chức định giá; điều tiết thị trường quyền sử dụng đất
trong thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu cho ngân sách
nhà nước.
- Nội dung thứ 5 của Chương trình về Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thống kê đất đai, Trong số các đề tài thuộc
Chương trình có 02 đề tài nghiên cứu về nội dung này, đó là đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý
luận và qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế
giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả của
công tác kiểm kê đất đai”. Các đề tài này đã hoàn thành được 2/3 nội dung nhỏ của nội
dung 5, đó là “cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và “nghiên cứu thực trạng công tác thống kê, kiểm
kê đất đai; nâng cao hiệu quả của công tác thống kê, kiểm kê đất đai”.
- Nội dung thứ 6 của Chương trình về Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý
đất đai, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai: Đây là một
trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của Chương trình, vì vậy trong giai đoạn
2010-2015 đã có 06 đề tài được triển khai nghiên cứu, hoàn thành cả 5/5 nội dung nhỏ
của nội dung số 6. Trong đó các đề tài đã tập trung giải quyết được các nhiệm vụ cụ thể:
xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện; ứng dụng công
nghệ trong quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai; đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước
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giao đất, cho thuê đất; phát triển công nghệ:ứng dụng phát triển công nghệ viễn thám để
giám sát việc thực hiện sử dụng đất; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa, chuyển đổi
với một số dữ liệu đất đai; ứng dụng kỹ thuật CAMA trong định giá đất hàng loạt; xây
dựng phần mềm WebGIS hỗ trợ định giá đất.
Như vậy, việc phân bổ nhiệm vụ cho 7 nội dung của Chương trình TNMT.01/1015 mặc dù chưa đồng đều (tập trung chủ yếu vào nội dung 1, nội dung 3 và nội dung 6)
nhưng cơ bản đã hoàn thành được 6/7 nội dung Chương trình đã được Bộ phê duyệt. Đặc
biệt, do yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 nên nội dung thứ nhất của Chương trình
được chú trọng, số lượng các đề tài nghiên cứu phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2003
đặc biệt được quan tâm và đã cung cấp được nền tảng cơ sở lý luận cũng như thực tiễn
cho việc hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai và ban hành các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai năm 2013.
Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực đất đai thuộc
Chương trình TNMT.01/10-15 cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu (5/5) và nội dung (6/7)
của Chương trình.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu của Chương trình
Đối với 05 chỉ tiêu đánh giá Chương trình, trong quá trình triển khai nghiên cứu
34 đề tài có 02 chỉ tiêu hiện chưa đạt được so với yêu cầu đặt ra, đó là chỉ tiêu về trình
độ khoa học và chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ, cụ thể:
- Đối với chỉ tiêu về trình độ khoa học, với yêu cầu 80% đề tài/dự án có kết quả
được công bố trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế: hiện
tại có 18/34 đề tài thuộc Chương trình đăng ký sản phẩm bài báo đăng trên tạp chí trong
nước (chiếm hơn 50% tổng số đề tài thuộc Chương trình). Do thời gian đầu khi xây dựng
thuyết minh nhiệm vụ, đơn vị quản lý chưa chú trọng sử dụng chỉ tiêu này như là chỉ tiêu
bắt buộc đối với tất cả các nhiệm vụ khi đăng ký. Thời gian sau này các nhiệm vụ thuộc
lĩnh vực quản lý đất đai đã chú trọng quan tâm tới chỉ tiêu này, đã đưa vào dạng sản
phẩm bắt buộc đối với các nhiệm vụ thực hiện giai đoạn cuối.
- Đối với chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Chỉ tiêu này trong lĩnh vực quản lý đất đai chưa
đạt được vì đây là lĩnh vực kết hợp giữa khoa học tự nhiên (kỹ thuật) và khoa học xã hội
(lý luận) mà phần lớn các nghiên cứu thuộc Chương trình đều về khoa học xã hội. Thực
tế tại Việt Nam hiện nay, việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các công trình khoa học xã
hội thực sự chưa nhiều. Tính tới thời điểm tháng 5 năm 2016, cả Chương trình mới chỉ có
01 đề tài đang tiến hành thủ tục xin cấp bằng sở hữu trí tuệ (Đề tài TNMT.01.36).
Như vậy, so với các yêu cầu về sản phẩm đăng ký trong Thuyết minh đề tài được
phê duyệt thì hầu hết các đề tài đều hoàn thành yêu cầu nhưng so với chỉ tiêu của Chương
trình thì một số đề tài thuộc Chương trình chưa đạt yêu cầu. Một trong những nguyên
nhân chính là cơ quan chủ trì đề tài chưa quan tâm đến việc bắt buộc các chủ nhiệm đề tài
đăng ký sản phẩm theo các chỉ tiêu của Chương trình như việc công bố kết quả bằng bài
báo/tạp chí và chỉ tiêu về hỗ trợ đào tạo sau đại học.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
2.1. Kết quả khoa học
2.1.1. Công bố kết quả
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Kết quả nghiên cứu của các đề tài được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện
tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 18/34 đề tài có các bài báo đăng trên các tạp chí có
uy tín trong nước (25 bài báo).
2.1.2. Tài liệu hướng dẫn
Nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo quan trọng trong quá
trình học tập nghiên cứu làm thạc sĩ và nghiên cứu sinh thuộc ngành đào tạo quản lý đất
đai.
Một số đề tài ứng dụng công nghệ có các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm,
quy trình ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát quy hoạch sử dụng đất, quy trình chuẩn
hóa dữ liệu,...
Tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chương trình cho tới nay có 06 tài liệu
chuyên khảo, hướng dẫn.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của Chương trình
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai
luôn được quan tâm, tuy nhiên trong những năm qua số lượng đề tài nghiên cứu chưa
nhiều, chủ yếu tập trung vào nội dung sau:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm chuẩn hóa các loại tư liệu đất đai phục vụ việc
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám nhằm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát một
số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất;
- Ứng dụng kỹ thuật CAMA trong định giá đất hàng loạt;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất ứng dụng công nghệ
WebGIS mã nguồn mở.
Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và nghiên cứu sử dụng các phần
mền chuyên ngành đã cung cấp cơ sở cho cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính
sách. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm chuẩn
hóa các loại tư liệu đất đai hiện có phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” đã xây
dựng bộ công cụ (mô đun) phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa tư liệu đất đai dạng số
đã được tiếp nhận và cài đặt cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai sử dụng.
Kết quả thử nghiệm của đề tài trên 2 địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà
Nội cũng được chuyển giao, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý của địa phương.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Việc triển khai các đề tài đã thu hút được 213 cán bộ tham gia, trong đó có 168 Cử
nhân và Thạc sỹ, 41 Tiến sỹ, 04 Phó Giáo sư, Giáo sư và 199 cơ quan đơn vị (gồm đơn vị
thực hiện, các cơ quan phối hợp và cả các sở, ban, ngành địa phương) tham gia. Đây là
môi trường tốt để đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và khẳng
định tiềm lực của các tổ chức tham gia nghiên cứu. Việc thu hút được nhiều cá nhân, các
nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức ngoài Tổng cục, Bộ tham gia cũng đã mở ra cơ hội
hợp tác, tạo môi trường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các đơn vị
khác nhau.
Nhiều đề tài đã tạo môi trường cho nghiên cứu, phát triển đào tạo đại học và sau
đại học, thực hiện tốt việc gắn kết giữa sản xuất và đào tạo, giữa lý luận và thực tiễn, góp
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phần đào tạo nguồn nhân lực của ngành thông qua những đề tài khoa học và công nghệ
đã và đang được triển khai.
2.4. Các kết quả nổi bật của Chương trình
Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2011- 2015 trong lĩnh vực quản
lý đất đai được triển khai bám sát theo nội dung, mục tiêu của Chương trình
TNMT.01/10-15, trong đó nội dung “Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai” được đặc
biệt chú trọng do giai đoạn 2010 - 2013 việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 là nhiệm vụ
trọng yếu của Lĩnh vực nên các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho
các nội dung phục vụ sửa đổi trong Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật được ưu tiên thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật:
- Đã cung cấp nền tảng vững chắc các luận cứ khoa học đề xuất sửa đổi Luật Đất
đai 2003 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; tài chính về đất đai; đăng ký đất
đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
- Đã đề xuất nhiều nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 về chế độ sở hữu đất đai;
quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa; giải pháp đối với
trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên; định giá đất; quy định về hình thức sử dụng đất và quyền của
doanh nghiệp.
- Tổng hợp các thực tiễn quá trình thu hồi đất theo quy hoạch và chi phí bồi
thường hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất để chuyển hàng hóa đất đai vào lưu
thông theo cơ chế thị trường; Nhà nước có cơ hội điều tiết vào ngân sách nhà nước toàn
bộ giá trị gia tăng từ thu hồi đất do quy hoạch, do chuyển mục đích sử dụng đất; Nhà
nước bảo đảm vốn để thực hiện;
- Hoàn thiện tổ chức phát triển đất để thu hồi đất, đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy
hoạch và cung đất cho nhu cầu qua thị trường sơ cấp; hoàn thiện chính sách thu hồi đất
và bồi thường hỗ trợ, tái định cư.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thuế: nghiên cứu hoàn thiện sắc thuế phân
phối thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất; nghiên cứu ban hànhchính sách thuế
chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách về giá đất làm công cụ phân
phối giá trị gia tăng từ thu hồi đất theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
- Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư,
những tồn tại và những nguyên nhân dẫn đến sử dụng đất kém hiệu quả, những bất cập về
cơ chế, chính sách trong quản lý đất nông nghiệp trong khu dân cư; giúp các nhà hoạch
định chính sách đất đai trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, các địa phương nhằm quản
lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, bền vững đất nông nghiệp trong khu dân cư.
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng góp phần nâng cao năng lực
quản lý nhà nước thông qua các nghiên cứu về hoàn thiện cơ chế quản lý, ứng dụng công
nghệ:
- Tạo cơ sở khoa học cho việc kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, pháp
luật và nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất ở Việt Nam, hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan định giá đất.
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- Đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ, quản lý, khai thác và cơ
chế phối hợp, chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mô
hình lưu trữ tài liệu đất đai.
- Xây dựng bộ công cụ phần mềm, thử nghiệm chuẩn hóa tư liệu đất đai.
- Thiết kế mô hình hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất đáp ứng các tiêu chuẩn
định giá đất theo quy định của pháp luật, xây dựng phần mềm VinaLandInfo 1.0 hỗ trợ
định giá đất.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình TNMT.01/10-15 đã phục
vụ cho việc xây dựng Luật Đất đai năm 2013 và hệ thống các văn bản dưới Luật gồm 05
Nghị định, 24 Thông tư (22 Thông tư đã ban hành và 02 dự thảo Thông tư) và một số
quyết định quản lý trong lĩnh vực quản lý đất đai.
3. Tổ chức quản lý thực hiện Chương trình
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài thường được phê duyệt với
thời gian 18 - 24 tháng, nhưng do hạn chế về kinh phí nên việc phân bổ kinh phí của các
năm chưa đáp ứng được tiến độ đề ra theo thuyết minh đề tài, hầu hết các đề tài đều bị
dãn tiến độ tới năm thứ 3, làm chậm trễ việc sử dụng kết quả, đặc biệt các đề tài thuộc nội
dung 1 - Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai;
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do các
đơn vị chủ trì thực hiện, sự tham gia phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn chưa thực sự
hiệu quả (dù có đăng ký trong thuyết minh), do vậy kết quả chủ yếu phục vụ công tác
quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ trì; ít chuyển giao cho các đơn vị có liên quan
trong Bộ cũng như các địa phương;
- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện: hàng năm cơ quan quản lý (Vụ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đều bố trí 02 đợt kiểm tra định kỳ
công tác khoa học và công nghệ tại các đơn vị, điều chỉnh và tháo gỡ kịp thời những khó
khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình nói chung và các đề tài
thuộc Chương trình nói riêng;
- Cơ quan quản lý cũng đã tạo điều kiện và có cơ chế khuyến khích việc đăng báo,
đào tạo trong quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu bằng việc ra các tập tạp chí tài
nguyên và môi trường chuyên đề công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của
các Chương trình cấp Bộ.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Các kết quả đạt được của 34 đề tài đã và đang hoàn thành thuộc Chương trình
TNMT.01/10-15 đã cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí về mục tiêu (5/5), nội dung (6/7) và
sản phẩm đầu ra Chương trình TNMT.01/10-15. Nhiều công trình nghiên cứu đã và vẫn
đang phát huy hiệu quả sản phẩm qua việc cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn cho
việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao năng lực của các cơ quan quản
lý nhà nước; cung cấp các quy trình, công cụ phần mềm phục vụ công tác chuyên môn
trong lĩnh vực đất đai.
Một số kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình đã cung cấp cơ sở
khoa học cho các dự án sự nghiệp của Bộ, đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước về
đất đai.
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Kết quả nổi bật nhất của các công trình nghiên cứu thuộc Chương trình
TNMT.01/10-15 là đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi Luật
Đất đai năm 2003 và hệ thống các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư). Đề xuất
được các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến việc
thực hiện các quyền của người sử dụng đất, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn
đề còn bất cập về cơ chế, chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai.
Các kết quả nghiên cứu đã được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền
thông như mạng internet, bài báo đăng trên các tạp trí, ấn phẩm khoa học uy tín đã giúp
cho việc tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu đến người sử dụng.
D. KIẾN NGHỊ
- Giai đoạn 2016-2020 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cho xây
dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý đất đai theo định
hướng Chương trình trọng điểm cấp Bộ nhằm đầu tư phát triển tiềm lực nghiên cứu điều
tra cơ bản đất đai, giám sát sử dụng đất, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai;phát
triển hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp điều
kiện Việt Nam.
- Bố trí kinh phí theo tiến độ kế hoạch phù hợp hơn cho năm đầu tiên, đặc biệt là
các đề tài có triển khai các hạng mục công việc điều tra khảo sát, thử nghiệm.
- Xem xét bổ sung kinh phí chuyển giao, tập huấn sử dụng kết quả nghiên cứu vào
thực tiễn.
- Việc đăng ký sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn khó khăn, tốn kém kinh phí, Bộ cần
xem xét để đề xuất chỉ tiêu đánh giá phù hợp hơn, khuyến khích việc đăng ký sở hữu trí
tuệ để đảm bảo quyền lợi của tác giả.
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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TNMT.01/10-15
TT

Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài

1 TNMT.01.01. Nghiên cứu cơ sở
lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ
chế, chính sách góp vốn bằng
quyền sử dụng đất của tổ chức
kinh tế, hộ gia đình, cá nhân
trong quy hoạch, kế hoạch bị
thu hồi đất để thực hiện dự án
đầu tư, phát triển khu đô thị,
khu công nghiệp nước ta

Viện Chiến lược, Chính
sách Tài nguyên và Môi
trường

2 TNMT.01.02. Nghiên cứu cơ sở
lý luận và qui định về quyền sở
hữu, quyền sử dụng đất đai của
một số quốc gia trên thế giới,
rút ra những kinh nghiệm cho
Việt Nam

Viện Chiến lược, Chính
sách Tài nguyên và Môi
trường

3 TNMT.01.03. Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn về thời hạn,
hạn mức sử dụng đất sản xuất
nông nghiệp; đề xuất về cơ chế,
chính sách nhằm góp phần hoàn
thiện pháp luật đất đai

Viện Chiến lược, Chính
sách Tài nguyên và Môi
trường

4 TNMT.01.04: Nghiên cứu hoàn
thiện hệ thống chỉ tiêu quy
hoạch sử dụng đất phục vụ công
tác quản lý đất đai trong điều
kiện phát triển nền kinh tế thị
trường, hội nhập kinh tế quốc tế
ở Việt Nam

Cục Quy hoạch đất đai,
Tổng cục Quản lý đất đai

5 TNMT.01.05: Nghiên cứu thực
trạng thực hiện các quyền
chuyển nhượng, góp vốn, thế
chấp quyền sử dụng đất của
người sử dụng đất nhằm góp
phần hoàn thiện hệ thống pháp
luật về đất đai

Viện nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đai

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2010
2012

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
1 031

ThS. Nguyễn Thị Kim
Ngân,
TS. Nguyễn Thắng

2010

2012

913

2010

2012

958

2010

2012

1 157

2010

2012

762

TS. Trần Tú Cường

ThS.Nguyễn Ngọc Tuân

ThS. Hoàng Thị Vân
Anh

ThS. Bùi Sỹ Dũng

16

TT

Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài

6 TNMT.01.06: Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn của việc
đánh giá tiềm năng đất đai
nhằm góp phần sử dụng hợp lý
và bảo vệ nguồn tài nguyên đất
trong quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đai

7 TNMT.01.07: Nghiên cứu đặc
điểm và tính kế thừa của hệ
thống chính sách, pháp luật đất
đai từ năm 1945 đến nay nhằm
góp phần hoàn thiện hệ thống
chính sách, pháp luật đất đai ở
Việt Nam
8 TNMT.01.08: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất giải pháp quản
lý, sử dụng có hiệu quả diện
tích đất của các tổ chức được
Nhà nước giao không thu tiền
sử dụng đất
9 TNMT.01.09: Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn nhằm đề
xuất các giải pháp tăng cường
vốn hoá đất đai ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đai

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2010
2012

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
772

TS. Bùi Văn Sỹ

2010

2012

1 445

2010

2012

1 086

2010

2012

800

2010

2012

1 474

2010

2012

1 626

ThS. Nguyễn Thị Song
Hiền
Viện Nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đai
TS. Thái Thị Quỳnh Như
Viện Nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đai
ThS. Mai Hạnh Nguyên

10 TNMT.01.10: Nghiên cứu đề
xuất cơ chế, chính sách phân
phối giá trị tăng thêm từ đất do
quy hoạch chuyển mục đích sử
dụng đất, đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng nhằm sửa đổi Luật
Đất đai năm 2003
11 TNMT.01.11: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất cơ chế quản lý,
sử dụng đất đối với các công
trình ngầm

Cục Kinh tế và Phát triển
quỹ đất, Tổng cục Quản
lý đất đai
CN. Phan Văn Thọ
Cục Quy hoạch đất đai,
Tổng cục Quản lý đất đai
ThS. Vũ Sỹ Kiên

17

TT

Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2010
2012

12 TNMT.01.12: Nghiên cứu thực
trạng, đề xuất hoàn thiện chính
sách, pháp luật đất đai về quản
lý và sử dụng đất của các doanh
nghiệp nhà nước cổ phần hóa
trong giai đoạn hiện nay

Viện Nghiên cứu quản lý
đất đai, Tổng cục Quản
lý đất đaiThS. Vũ Ngọc
Kích

13 TNMT.01.13: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất các giải pháp
quản lý, sử dụng đất nông
nghiệp trong khu dân cư vùng
Đồng bằng Sông Hồng

Tổng cục Quản lý đất 2011
đai, Trung tâm Điều tra,
Đánh giá tài nguyên đất

14 TNMT.01.14: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất giải pháp hoàn
thiện chính sách, pháp luật và
nâng cao năng lực định giá đất
trong xây dựng bảng giá đất

Tổng cục Quản lý đất 2011
đai, Cục Kinh tế và Phát
triển quỹ đất

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
1 003

2013

1 164

2013

1 500

15 TNMT.01.15: Nghiên cứu, đánh Tổng cục Quản lý đất 2011
giá thực trạng, đề xuất mô hình đai, Văn phòng
tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh,
huyện góp phần đẩy mạnh thực CN. Trần Viết Khiêm
hiện kinh tế hóa ngành Quản lý
đất đai

2013

1 140

16 TNMT.01.16: Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn, đề xuất giải
pháp nâng cao chất lượng lưu
trữ, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ
liệu đất đai phục vụ mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội

Tổng cục Quản lý đất 2011
đai, Trung tâm Lưu trữ
và Thông tin đất đai

2013

1 370

20 TNMT.01.17: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất giải pháp quản
lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất
do Ủy ban nhân dân cấp xã
đang trực tiếp sử dụng

Tổng cục Quản lý đất 2011
đai, Cục Đăng ký thống
kê

2013

1 205

21 TNMT.01.18: Nghiên cứu, đánh
giá thực trạng và đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động giám sát việc sử dụng đất
đối với các tổ chức được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất.

Tổng cục Quản lý đất 2011
đai, Cục Quy hoạch đất
đai

2012

1 435

ThS. Đào Văn Dinh

ThS. Đoàn Ngọc Phương

ThS. Nguyễn Thị Xuân
Hương

ThS. Lê Thị Thanh Xuân

ThS. Trần Thị Giang
Hương

18

Thời gian
TT
Bắt
Kết
đầu
thúc
18 TNMT.01.19: Nghiên cứu ảnh Viện Chiến lược chính 2011
2013
hưởng của cơ chế 2 giá đất đối sách Tài nguyên và Môi
với việc giao đất, cho thuê đất, trường
thu hồi đất và đề xuất giải pháp
để giá đất do Nhà nước quy PGS.TS Nguyễn Thế
định phù hợp với giá thị trường Chinh
Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

19 TNMT.01.20: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và đề xuất cơ chế
chính sách phân bổ, sử dụng
quỹ đất dành cho phát triển nhà
ở xã hội tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài

Viện Chiến lược chính 2011
sách Tài nguyên và Môi
trường

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
1 830

2013

1 152

17 TNMT.01.21: Nghiên cứu thực Tổng cục Quản lý đất đai 2011
trạng và đề xuất giải pháp hoàn
thiện chính sách về tạo quỹ đất CN. Đỗ Thị Thanh Vân
phục vụ đầu tư phát triển kinh
tế, xã hội tại Việt Nam

2013

1 101

22 TNMT.01.22: Nghiên cứu ứng Tổng cục Quản lý đất đai
dụng ảnh viễn thám trong quản
lý, giám sát quy hoạch sử dụng ThS Nguyễn Đức Hùng
đất

2012

2014

1 671

23 TNMT.01.23: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất cơ chế chính
sách nâng cao hiệu quả việc
giao đất, cho thuê đất đối với
các tổ chức
24 TNMT.01.24: Nghiên cứu cơ sở
khoa học nhằm hoàn thiện nội
dung, phương pháp xây dựng
định mức sử dụng đất đối với
công trình sự nghiệp giáo dục đào tạo và thể dục - thể thao

Tổng cục Quản lý đất đai

2012

2014

925

2012

2014

1 200

25 TNMT.01.25: Nghiên cứu xây
dựng phương pháp lồng ghép
các qui hoạch về tài nguyên
thiên nhiên vào quy hoạch sử
dụng đất ở Việt Nam hiện nay

Viện Chiến lược Chính
sách tài nguyên và môi
trường

2013

2 015

1 889

ThS. Nguyễn Thị Lý

ThS. Lê Gia Chinh
Tổng cục Quản lý đất đai
KS.Nguyễn Văn Hậu

TS. Nguyễn Thắng

19

TT

Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài

26 TNMT.01.26: Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn nhằm đổi
mới nội dung, phương pháp và
nâng cao chất lượng, hiệu quả
của công tác kiểm kê đất đai.

Tổng cục Quản lý đất
đai, Viện Nghiên cứu
quản lý đất đai

27 TNMT.01.27: Nghiên cứu cơ sở
khoa học nhằm chuẩn hóa các
loại tư liệu đất đai hiện có phục
vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai

Tổng cục Quản lý đất
đai, Viện Nghiên cứu
quản lý đất đai

28 TNMT.01.29 : Nghiên cứu, xây
dựng hệ thống tiêu chí đối với
khu tái định cư và đề xuất suất
tái định cư tối thiểu cho hộ gia
đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

Viện Nghiên cứu Quản
lý đất đai, Tổng cục
Quản lý đất đai

29 TNMT.01.30: Nghiên cứu cơ sở
khoa học đề xuất tiêu chí thẩm
định nhu cầu sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư thông
qua hình thức giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất
30 TNMT.01.31:
Nghiên cứu,
đánh giá thực trạng và đề xuất
giải pháp nhằm hoàn thiện cơ
chế xử lý đất của các dự án đầu
tư phát triển kinh tế chậm tiến
độ sử dụng đất.
31 TNMT.01.32: Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất hoàn thiện
chính sách quản lý, sử dụng
hiệu quả đất có nguồn gốc từ
nông, lâm trường
32 TNMT.01.33: Nghiên cứu cơ sở
lý luận và thực tiễn nhằm đề
xuất chính sách về đất ở, đất sản
xuất cho đồng bào dân tộc thiểu
số

Viện Nghiên cứu Quản
lý đất đai, Tổng cục
Quản lý đất đai

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2013 2 014

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
1 539

ThS. Phạm Như Hách
2013

2 015

1 898

2014

2016

1.658

2014

2016

1.260

2014

2015

1.498

2014

2016

1.445

2014

2016

1.489

KS. Phạm Hồng Thắng

ThS. Trần Thư Lệ

CN.Nguyễn Xuân Trọng
Viện Nghiên cứu Quản
lý đất đai, Tổng cục
Quản lý đất đai
TS. Nguyễn Tiến Cường
Viện Nghiên cứu Quản
lý đất đai, Tổng cục
Quản lý đất đai
TS. Bùi Văn Sỹ
Viện Nghiên cứu Quản
lý đất đai, Tổng cục
Quản lý đất đai
ThS. Đinh Ngọc Hà

20

TT

Mã số, tên chương trình, đề
tài, dự án

33 TNMT.01.35:
Nghiên cứu
phương pháp định giá đất hàng
loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật
CAMA và cơ sở dữ liệu địa
chính tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì, phối
hợp/Chủ nhiệm đề tài
Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường
Hà Nội

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2014
2016

Kinh phí
phê duyệt
(tr.đ)
1.447

TS. Phạm Anh Tuấn

34 TNMT.01.36: Nghiên cứu xây Trường Đại học Tài
dựng hệ thống thông tin hỗ trợ nguyên và Môi trường
định giá đất ứng dụng công thành phố Hồ Chí Minh
nghệ WebGIS mã nguồn mở
TS Trần Thanh Hùng
TỔNG

2014

2016

1.590

44 433
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PHẦN 2: KẾT QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NỔI BẬT
NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH
SÁCH GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ, HỘ
GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH BỊ THU HỒI ĐẤT ĐỂ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP
NƯỚC TA
(Mã số: TNMT.01.01)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Nguyễn Thắng
Email: nguyenthang@isponre.gov.vn, nthangtm@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Ngô Thị Phương Thảo,
- ThS. Trần Văn Hiền,
- ThS. Nguyễn Ngọc Tuân,
- ThS. Phạm Thị Minh Thuỷ,
- CN. Đinh Thu Trang,
- ThS. Nguyễn Thị Lý.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cơ sở lý luận, thực tiễn về thu hồi đất; quyền của người sử dụng đất; góp vốn
bằng quyền sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư.
- Kinh nghiệm thực tế của Trung Quốc về góp vốn bằng quyền sử dụng đất để
thực hiện các dự án đầu tư.
- Thực trạng tình hình thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các tổ chức
kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án đầu tư ở Việt Nam.
- Đề xuất cơ chế, chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế,
hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án
đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp ở nước ta.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về góp vốn bằng quyền sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện
dự án đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp ở nước ta hiện nay.
- Đề xuất cơ chế chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các tổ chức
kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch thu hồi để thực hiện
22

dự án đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp ở nước ta.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.008,838 triệu đồng
Kinh phí thực hiện: 1.000,838 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một hình thức không còn xa lạ đối với các
nước trên thế giới. Tuy nhiên đối với Việt Nam đây lại là một vấn đề khá mới mẻ. Đã có
một số quy định về việc người sử dụng đất có quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng
đất vào thực hiện dự án đầu tư. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về chính sách thu hồi
đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cũng chỉ đề cập một cách chung chung
về góp vốn của người sử dụng đất và cũng đưa ra giải pháp để sử dụng đất có hiệu quả và
giảm thiểu các tác động xã hội thì cần có cơ chế khuyến khích người sử dụng đất tham
gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào dự án. Tuy nhiên cụ thể về hình thức góp vốn
như thế nào, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất tham gia góp vốn và cơ chế bảo toàn
vốn góp ra sao cũng như việc giải quyết các mối quan hệ lợi ích trong quá trình góp vốn
như thế nào thì cho đến nay hầu như chưa có một đề tài nào nghiên cứu cụ thể.
Ngoài ra, thực tế về vấn đề thu hồi đất hiện nay để thực hiện các dự án đầu tư còn
nhiều vấn đề vướng mắc cần phải nghiên cứu, giải quyết:
- Đất đai đang là nguồn tư liệu sản xuất chính của người dân, đem lại nguồn thu
nhập chủ yếu, đặc biệt là đối với các hộ nông dân. Việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích
sử dụng đất tước đi nguồn sống của họ. Vậy nếu không có một cơ chế chính sách phù
hợp liệu người dân có sẵn sàng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đem giá trị đất đai đó
vào làm góp vốn cho việc đầu tư dự án mà theo họ còn đang nằm trong qui hoạch hay
không?
- Mức giá đền bù hiện nay còn quá thấp và cách xa với giá thị trường. Vậy khi tính
giá trị vốn góp vào giá trị doanh nghiệp có điều gì khác hay không? Cách xác định giá trị
quyền sử dụng đất và khả năng sinh lợi mà đất đai mang lại được doanh nghiệp tính toán
như thế nào?
- Vai trò của người bị thu hồi đất khi tham gia vào góp vốn ra sao? Hiện nay khả
năng nhận thức của người nông dân của chưa cao. Họ không hiểu nhiều về cổ phần, cổ
phiếu cũng như các quyền lợi đi kèm đối với người nắm giữ cổ phần cổ phiếu đó, bởi vậy
một tâm lý chung là không nhiều người muốn nhận mình là cổ đông chỉ bằng việc sở hữu
một số “tờ giấy’ như vậy.
- Tình trạng thông tin không cân xứng giữa doanh nghiệp với người dân, giữa
doanh nghiệp với Nhà nước... dẫn đến những tiêu cực trong quá trình thu hồi đất đai, giải
quyết các vấn đề liên quan đến đền bù và hình thức góp vốn.
- Hiện nay cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhận vốn góp bằng
giá trị quyền sử dụng đất của người dân nằm trong quy hoạch, kế hoạch thực hiện dự án
còn chưa rõ ràng, gây lúng túng trong quá trình thực hiện.
- Cơ chế giải quyết các mâu thuẫn phát sinh khi thực hiện quá trình góp vốn đầu tư
giữa các bên cũng như những rủi ro có thể gặp phải của cả nhà đầu tư và người sử dụng
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đất.
Để giải quyết và trả lời những câu hỏi đặt ra trên đây đề tài nghiên cứu này sẽ
hướng vào thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:
- Thứ nhất: làm rõ và hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về góp vốn bằng
quyền sử dụng đất để đầu tư dự án khu đô thị, khu công nghiệp, trong đó đi sâu vào các
vấn đề lý luận về thu hồi đất; các hình thức bồi thường khi thu hồi đất đầu tư xây dựng
dự án khu đô thị, khu công nghiệp; góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người sử dụng
đất. Cơ sở để xác định giá trị quyền sử dụng đất cũng như cơ chế giải quyết lợi ích giữa
các bên tham gia vào góp vốn đầu tư bằng quyền sử dụng đất. Kinh nghiệm quốc tế trong
việc khuyến khích các bên tham gia vào quá trình góp vốn bằng quyền sử dụng đất để
nhằm rút ra bài học cho Việt Nam.
- Thứ hai: Đánh giá thực trạng góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong đầu tư kinh
doanh dự án ở một số khu đô thị và khu công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua trên
phương diện: quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, những kết quả đạt được trên các góc
độ kinh tế, xã hội, thị trường và cơ chế chính sách, những vấn đề còn vướng mắc cần giải
quyết và nguyên nhân của những thực trạng đó.
- Thứ ba: Nghiên cứu đề xuất các quan điểm chủ đạo và các cơ chế chính sách
nhằm khuyến khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình, các nhân có đất nằm trong quy hoạch, kế
hoạch thực hiện dự án tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư,
phát triển khu đô thị, khu công nghiệp ở Việt Nam. Những điểm nêu trên đã minh chứng
sự cấp thiết của việc triển khai nghiên cứu đề tài.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp phân tích số liệu thứ cấp: Sưu tầm, khảo cứu các nguồn tài liệu để
làm rõ cơ sở khoa học và những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách khuyến khích
góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng để thực
hiện đầu tư kinh doanh dự án. Tìm hiểu các tài liệu về kinh nghiệm của các nước về các
hình thức bồi thường trong thu hồi đất đặc biệt là hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng
đất để đầu tư, kinh doanh dự án
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn: Đề tài sẽ tiến hành điều tra khảo sát
nhằm thu thập thông tin định lượng về tình hình thu hồi đất, thực trạng bồi thường khi
thu hồi đất và thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu
công nghiệp lớn ở Việt Nam, đo lường các nhân tố tác động đến việc tham gia góp vốn
bằng quyền sử dụng đất để kinh doanh, đầu tư dự án. Khảo sát thực tiễn: Bằng mẫu phiếu
thiết kế sẵn, cán bộ điều tra sẽ thực hiện điều tra, phỏng vấn, cơ quan quản lý các cấp, các
doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dự án tại địa phương đó và người dân có đất nằm trong
qui hoạch bị thu hồi. Đối tượng khảo sát: Đề tài dự kiến khảo sát kinh nghiệm thực tế của
các nước về quá trình thu hồi đất, việc tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất của
người dân vào đầu tư, kinh doanh tại Trung quốc và một số dự án tại các khu đô thị, khu
công nghiệp ở một số tỉnh trong cả nước. Để những đánh giá, phân tích, kết luận rút ra từ
sự nghiên cứu mang tính thuyết phục và đặc biệt là đề xuất được những chính sách và
giải pháp mang tính khả thi cao, đề tài sẽ lựa chọn khảo sát các khu đô thị và khu công
nghiệp điển hình thuộc các tỉnh đại diện cho 3 miền khác nhau: Miền Bắc (Hà Nội, Bắc
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Ninh, Sơn La), Miền Trung (Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Khánh Hòa), Miền Nam (Thành phố
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương). Các số liệu khảo sát và thông tin
định lượng sẽ được tổng hợp dựa trên các công cụ phân tích thống kê chuyên dụng với sự
hỗ trợ của máy tính và các phần mềm chuyên dụng như Exell, SPSS.
- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: thiết lập các cứ liệu, cơ sở
khoa học cho các nhận định, kết luận, kiến nghị.
- Phương pháp chuyên gia (phối hợp, phản biện, thẩm định…). Đây là đề tài có
đối tượng nghiên cứu phức tạp thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, việc sử dụng
phương pháp chuyên gia sẽ giúp chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả có thể tận dụng
được những tri thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến nội dung của đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
01 Báo cáo tổng hợp (Nêu rõ mục tiêu, phương pháp nghiên cứu; Nêu rõ cơ sở lý
luận và thực tiễn về góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng
góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư).
01 Báo cáo, đề xuất cơ chế chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ
chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các
dự án đầu tư, phát triển đô thị, khu công nghiệp ở nước ta.
Các báo cáo chuyên đề (Đảm bảo cơ sở khoa học, thực tiễn).
01 Bộ số liệu điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp có dự án đầu tư, người dân có đất
bị thu hồi, cơ quan quản lý nhà nước các cấp (Bộ câu hỏi điều tra, phỏng vấn; Các bảng
biểu thống kê chính xác kết quả xử lý số liệu điều tra).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Đề tài không hướng tới.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ
Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, sửa đổi Luật đất đai, là căn cứ khoa học cho việc
xây dựng các chính sách, các biện pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất
tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong điều kiện của Việt Nam. Đối với các địa
phương và khu đô thị, công nghiệp có liên quan trong quá trình thực hiện đề tài, nghiên
cứu này sẽ tác động đến nhận thức, từ đó tạo sự chuyển biến trong hành động thúc đẩy
phát triển mạnh mẽ góp vốn đầu tư, kinh doanh dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2.6. Kết luận
Một là, việc thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể sẽ là chìa khóa để
giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp.
Hai là, việc thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ giúp giải quyết bài toán
vốn của các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi vấn đề thiếu vốn đang là
bài toán lớn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản nói riêng.
Ba là, việc định giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử
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dụng đất đều rất phức tạp ở Việt Nam. Do vậy, đây sẽ là một khó khăn lớn cho các doanh
nghiệp khi tiến hành thỏa thuận giá trị vốn góp với các bên. Đặc biệt, nếu đối tác đó là
các hộ nông dân có quyền sử dụng đất nông nghiệp thì việc chuyển đổi từ đất nông
nghiệp sang đất phi nông nghiệp lại là bài toán khó cho các doanh nghiệp.
Bốn là, việc phân chia lợi nhuận sẽ gặp nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.
Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi các doanh nghiệp đều hướng theo quan điểm đa
ngành nghề để kinh doanh. Do vậy, khi thực hiện cơ chế này sẽ gây ra khó khăn cho việc
phân chia lợi nhuận giữa các bên. Một kịch bản nữa là nếu kinh doanh xảy ra thua lỗ thì
lại thiệt cho người góp vốn.
Năm là, nếu như các dự án góp vốn bằng đất nông nghiệp để thực hiện các hoạt
động sản xuất kinh doanh nông nghiệp thì sẽ rất dễ để giải quyết bài toán người góp đất
muốn rút vốn hoặc khi hết thời hạn góp vốn người góp vốn muốn rút vốn khỏi công ty thì
trường hợp góp vốn bằng đất để xây dựng khu đô thị và khu công nghiệp lại là bài toán
khó, đặc biệt nếu người góp đất là các hộ gia đình và nông dân lại càng khó cho việc
thanh lý vốn góp.
Sáu là, thực tế nhiều dự án cho thấy người dân thích nhận tiền mặt hơn. Do vậy,
khi triển khai thực hiện dự án theo hình thức góp vốn nếu các doanh nghiệp không thống
nhất được với tất cả các đối tác góp vốn thì lại là tiền đề cho việc tạo ra những khó khăn
phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng. Thậm chí, đây sẽ lại là nguyên nhân dẫn đến
việc giải phóng mặt bằng chậm, việc kiện cáo bồi thường lại gia tăng.
Bẩy là, một vấn đề nữa cũng cần phải cân nhắc trong việc thúc đẩy thực hiện cơ
chế góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong xây dựng khu công nghiệp và khu đô thị đó là
vấn đề: quy hoạch khu công nghiệp và thực trạng sử dụng các khu công nghiệp hiện nay
chưa hiệu quả. Nên theo nhận định của nghiên cứu thì việc mở rộng các khu công nghiệp
hoặc khu đô thị trong tương lai sẽ chậm lại để hướng vào việc nâng cao hiệu quả của các
khu công nghiệp hiện nay là chính. Đối với các khu đô thị thì việc cần phải cân nhắc hiện
nay là thị trường bất động sản bị đóng băng trong thời gian dài do nguồn cung dư thừa và
mất cân đối. Do vậy, vấn đề gốc rễ của vấn đề nhằm tạo ra nhu cầu trong việc xây dựng
các khu công nghiệp và khu đô thị sẽ bị giảm xuống.
Việc thực hiện cơ chế góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong xây dựng các khu
công nghiệp và khu đô thị được nhiều chuyên gia đánh giá là một ý tưởng có thể giúp
giải quyết hài hòa giữa lợi ích của người có đất với các doanh nghiệp và nhà nước trong
tiến trình thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam. Thông qua việc thiết lập
cơ chế này có thể sẽ góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm hiện nay như: i) vấn đề
lao động, việc làm và thu nhập của người dân có đất; ii) góp phần đẩy nhanh tiến trình
giải phóng mặt bằng trong xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam, và
cũng có thể nó sẽ giúp giảm bớt tình trạng khiếu kiện đất đai hiện nay; iii) việc thực hiện
cơ chế cũng có thể sẽ giúp giải quyết một phần nào đó bài toán vốn cho các doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, khu công nghiệp hiện nay.
2.7. Kiến nghị
1. Trong công tác hoạch định chính sách quản lý đất đai, cần nhận thức đầy đủ vai
trò của đất đai với tư cách là tài sản đặc biệt, tư liệu sản xuất đặc biệt và là mặt bằng cư trú
của con người: Đất đai là tài sản lớn (bất động sản), là nguồn vốn quí có thể trở thành tư
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bản; Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp; Đất đai là tư liệu lao
động và mặt bằng cư trú của dân cư.
2. Trong công tác hoạch định chính sách quản lý đất đai, cần nhận thức đầy đủ sự
vận động của đất đai trong nền kinh tế thị trường. kinh tế thị trường là nền kinh tế mà mọi
hàng hóa sản xuất ra đều để bán trên thị trường, dựa trên nền tảng hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp tư nhân. Trong nền kinh tế thị trường, cũng giống như tất cả các
loại của cải vật chất khác nhau, đất đai và bất động sản đều mang hình thái hàng hóa và
vận động theo một cơ chế - cơ chế thị trường. Cả đất đai (với tính chất là tài sản thuộc sở
hữu) và quyền sử dụng đất (với tính chất là quyền tài sản) đều mang hình thái của giá trị và
được trao đổi trên thị trường như một loại hàng hóa.
3. Cần thống nhất luật hóa quyền sử dụng đất là tài sản: quyền sử dụng đất theo qui
định của pháp luật Việt Nam là một loại quyền tài sản và có giá trị như tài sản. Như vậy, để
quyền sử dụng đất thực sự trở thành nguồn vốn to lớn, cần thống nhất qui định về sự đảm
bảo của pháp luật đối với quyền này như đối với tài sản đó được qui định trong Bộ Luật
Dân sự, Nhà nước chỉ được quyền thu hồi đất khi người sử dụng đất vi phạm pháp luật
hoặc chủ thể sử dụng đất không còn. Để đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục đích công cộng,
mục đích an ninh quốc phòng, Nhà nước cần ban hành Luật về Trưng thu, trưng dụng đất.
Là tài sản, quyền sử dụng đất được trao đổi trên thị trường như mọi hàng hóa khác, và vì
thế, nó mang hình thái của giá trị và có giá cả. Vì vậy, giá quyền sử dụng đất phải do thị
trường quyết định. Nhà nước cần bỏ các qui định về khung giá, bảng giá đất, để xác định
giá quyền sử dụng đất làm cơ sở thực hiện các nội dung quản lý về kinh tế tài chính đất,
cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế về đăng ký đất đai và hệ thống thuế đất đai, trong đó có
những chế tài xử phạt chặt chẽ hành vi khai man, lậu trốn thuế. Cần có các qui định thể
hiện sự bình đẳng trước pháp luật về quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình
trong giao dịch trên thị trường, tất cả đều như những pháp nhân trong tham gia góp vốn
bằng quyền sử dụng đất.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỜI HẠN, HẠN MỨC
SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP; ĐỀ XUẤT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH
SÁCH NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
(Mã số: TNMT.01.03)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Tuân;Email: nntuan78@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- TS. Hoàng Xuân Phương
- TS. Lê Đức Thịnh
- KS. Nguyễn Hữu Thắng
- CN. Nguyễn Xuân Trọng
- ThS. Phạm Đăng Khoa
- ThS. Nguyễn Thị Lý.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đánh giá hiệu quả, những mặt còn hạn chế của
các quy định về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trong quy định của
Luật đất đai 2003.
- Đề xuất sửa đổi về cơ chế, chính sách đất đai trong quản lý sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai hiện hành.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học, phân tích những yếu tố ảnh hưởng, đánh giá
tổng quan về pháp luật đất đai, những quy định về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất
nông nghiệp.
- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong
việc quản lý sử dung đất và các quy định về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp.
- Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, việc thực hiện các
quy định thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trong quá trình sử dụng đất ở
nước ta hiện nay.
- Đề xuất về cơ chế, chính sách đất đai trong quản lý sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai hiện hành.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 958,373 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 936,531 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Thực tiễn đã khẳng định, mọi hoạt động của con người đều bắt nguồn từ đất
đai. Thông qua đất đai, con người sản xuất ra lương thực, thực phẩm nhằm nuôi sống
bản thân mình. Dưới góc độ chính trị - xã hội, đất đai là một trong những yếu tố cơ
bản nhất xác lập sự tồn tại của một quốc gia. Đất đai là một bộ phận không thể tách
28

rời của lãnh thổ quốc gia và gắn liền với chủ quyền quốc gia. Ngày nay, trong pháp
luật quốc tế hiện đại không thể tồn tại khái niệm về quốc gia mà thiếu yếu tố đất đai.
Đối với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì đất đai (đặc biệt là đất nông
nghiệp) lại càng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt. Đất đai hàm chứa 3 yếu tố chính trị,
kinh tế, xã hội. Yếu tố chính trị thể hiện việc giải quyết quan hệ đất đai chính là việc xử
lý mối liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Khía cạnh kinh tế
của đất đai thể hiện trong sản xuất nông nghiệp nó là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có
thể thay thế được; còn trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đất đai đóng vai trò là nền
tảng, địa bàn, không gian cho quá trình sản xuất của con người. Ở nước ta, đất đai không
chỉ mang ý nghĩa chính trị, kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ý nghĩa xã hội
của vấn đề đất đai thể hiện: đất đai tạo ra công ăn việc làm và bảo đảm đời sống cho
khoảng 70% dân số nước ta sống ở khu vực nông thôn.
Sự thành công của nông nghiệp Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua có được là
nhờ sự thay đổi trong thể chế như khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100, Nghị quyết số 10NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 4 năm 1988 và các Luật đất đai ra đời. Luật Đất
đai khẳng định nhất quán nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất
quản lý; đồng thời quy định Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn
định lâu dài và Nhà nước không chỉ giao đất mà còn cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuê
đất; đối tượng thuê đất không chỉ là tổ chức, cá nhân trong nước mà có cả tổ chức, cá nhân
nước ngoài và được gọi chung là người sử dụng đất.
Tuy nhiên, sự sụt giảm về tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian gần đây lại chỉ ra
rằng vai trò của các cải cách chính sách nông nghiệp có những bất cập, hạn chế trong các
quy định hiện hành về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp,hạn mức giao đất, nhận chuyển
quyền sử dụng đất nông nghiệp. Chính vì vậy, sử dụng bền vững diện tích đất nông nghiệp
và thúc đẩy tích tụ ruộng đất đang trong khi vẫn phải đảm bảo ổn định xã hội ở khu vực
nông thôn đang là một bài toán đặt ra cho chính sách sử dụng đất nông nghiệp của Việt
Nam nhằm tiến tới một nền nông nghiệp quy mô lớn và năng suất cao, góp phần hoàn
thiện chính sách, pháp luật về đất nông nghiệp trong hệ thống pháp luật đất đai hiện hành.
2.2. Phương pháp nghiên cứ, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Đề tài lựa chọn cách tiếp cận hệ thống: từ lý luận đến thực tiễn, từ đánh giá tổng
quan đến phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp được Nhà
nước giao, cho thuê và những hạn chế trong phát triển sản xuất nông nghiệplàm căn cứ
để đưa ra các hướng giải quyết vấn đề mà mục tiêu đặt ra, từ đó đề xuất một số giải
pháp quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhằm hoàn thiện hệ thống pháp
luật đất đai.Với cách tiếp cận đó, đề tài sử dụng hệ thống các phương pháp nghiên cứu
sau:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều góc độ kinh tế, pháp lý, hành chính; từ cơ sở lý luận tới
thực tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện chính sách và thi hành
pháp luật.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của
các chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan.
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- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Thực hiện điều tra thực tế làm cơ sở
đánh giá thực trạng sử dụng đất về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp.
- Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu điều tra
đánh giá thực trạng.
- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học,
các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ đạt
được với số lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;
Nội dung đề xuất quy định thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp…): đề tài không hướng tới
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của việc nghiên cứu đề
xuất sửa đổi các quy định của pháp luật đất đai về thời hạn và hạn mức; các cơ sở lý luận
để đưa ra các nhận xét, đánh giá và làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi Luật Đất đai 2003;
kết quả nghiên cứu của đề tài đã được tham khảo để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung
Luật Đất đai 2013.
2.6. Kết luận:
Đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt
trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội đối với đất nước ta. Chính sách, pháp luật về quản
lý và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp được xây dựng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân về
đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và phải giải quyết hài hòa 03 yếu tố chính trị, kinh
tế và xã hội. Để bảo đảm việc quản lý và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững, pháp
luật đất đai có các quy định về hạn mức sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp.
Những quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ra đời đã tạo tâm lý yên tâm cho hộ
gia đình, cá nhân và tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với đất đai, tránh gây xáo trộn trong
quá trình sử dụng đất nông nghiệp.
Nông nghiệp - nông thôn - nông dân luôn luôn là vấn đề cốt tử của cách mạng
nước ta. Với một lực lượng đông đảo chiếm hơn hai phần ba dân số nước ta, giai cấp
nông dân đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự
do trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong suốt
quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm
lo, bảo vệ quyền lợi của giai cấp nông dân cũng như không ngừng củng cố khối liên minh
công nông. Việc ra đời và thực thi các quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp và
hạn mức sử dụng đất nông nghiệp đã làm cho người sử dụng đất yên tâm gắn bó lâu dài
với đất đai và đảm bảo sự công bằng xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp.
Quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đã góp phần làm cho hộ gia đình, cá
nhân sử dụng đất nông nghiệp yên tâm, khắc phục tâm lý bất ổn sợ bị thu hồi đất. Từ đó
tạo điều kiện để người sử dụng đất nông nghiệp gắn bó lâu dài với đất đai. Điều này đã góp
phần khuyến khích người sử dụng đất nông nghiệp đầu tư nguồn vốn lớn, sức lao động và
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áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sử dụng đất nông nghiệp. Mô hình kinh
tế trang trại hộ gia đình với phương thức kinh doanh tổng hợp kết hợp giữa sản xuất nông
nghiệp nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đất đai, sức lao động,... đã xuất
hiện ngày càng nhiều ở các vùng, địa phương trong cả nước. Nhờ phát triển các vùng sản
xuất nông nghiệp hàng hóa, nhiều hộ gia đình đã thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm giàu.
Đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng được sử dụng ngày càng có hiệu quả.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua
nhiều địa phương đã thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, thực hiện
tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc chia lại ruộng đất sẽ xóa
bỏ những thành quả đã thu được. Mặt khác, Luật Đất đai cũng quy định người sử dụng
đất có các quyền và thực tế nhiều trường hợp sau khi được giao đất đã thực hiện chuyển
đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn, một số trường hợp Nhà nước
đã thu hồi đất và người có đất bị thu hồi đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu thực
hiện điều chỉnh đất nông nghiệp sẽ tạo ra sự không bình đẳng giữa những người sử dụng
đất.
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chính sách, pháp
luật về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cũng bộc lộ
một số hạn chế mà hạn chế lớn nhất là chưa xác lập được cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa
việc thực hiện công bằng xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp thông qua quy định về hạn
mức sử dụng đất với quá trình tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa
sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn tới, để tạo tiền đề cho công nghiệp hóa nông nghiệp,
nông thôn với vấn đề bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội trong sử dụng đất nông
nghiệp, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa việc tích tụ, tập trung đất đai. Các đề xuất
hoàn thiện chính sách, pháp luật về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cụ
thể như sau:
(1)Tiếp tục “Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân" điều này đã được ghi nhận
và khẳng định tại Điều 17 Hiến pháp năm 1992 và phù hợp quan điểm của Đảng được
khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX, X, XI và mới đây nhất
là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ sáu (Khóa XI) về tiếp tục đổi
mới, chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,
tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại. Sở hữu đất đai ở nước ta là vấn đề hệ trọng, có liên quan đến lịch sử, sự ổn định
chính trị - xã hội; việc thực hiện sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước là đại diện chủ
sở hữu đã bảo đảm cho Nhà nước chủ động trong khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai
phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là trong việc
thu hồi đất để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; người sử dụng
đất được giao các quyền sử dụng đất và được Nhà nước bảo đảm việc thực hiện các
quyền này, đồng thời có trách nhiệm thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của pháp
luật về đất đai.
(2) Luật đất đai năm 2003 quy định Nhà nước giao đất với hạn mức là 03 ha;
nhưng nếu người này thành lập doanh nghiệp tư nhân và xin giao đất nông nghiệp thì
họ có thể được giao đất đến hàng trăm ha. Như vậy việc quy định hạn mức theo pháp
luật hiện hành chưa thật sự tạo ra sự công bằng cho các đối tượng sử dụng đất. Đề
nghị sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp theo hướng quy định
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hạn mức giao đất theo từng đối tượng sử dụng đất và nâng hạn mức diện tích giao đất
nông nghiệp.
(3) Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng được thực hiện theo
quy định của Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ, đến nay
thời hạn giao đất nông nghiệp sắp kết thúc. Đề nghị giữ như quy định hiện hành, không
đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, Nhà nước
tiếp tục giao đất nếu vẫn có nhu cầu sử dụng, nếu đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông
nghiệp đã giao khi hết thời hạn sẽ là một sự thay đổi lớn về chính sách, gây mất ổn định
và xáo trộn khu vực nông thôn.
(4) Luật Đất đai năm 2003 (khoản 1 Điều 67) đã quy định giao đất nông nghiệp cho
hộ gia đình, cá nhân sử dụng với thời hạn 20 năm; khi hết thời hạn, người sử dụng đất được
Nhà nước tiếp tục giao đất nếu vẫn có nhu cầu sử dụng. Luật Đất đai năm 1993 (Điều
20)kế thừa quy định này. Như vậy, chủ trương tiếp tục giao đất nông nghiệp cho hộ gia
đình, cá nhân khi hết thời hạn và không chia lại đã được khẳng định trong Luật Đất đai qua
các thời kỳ. Nay nếu đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao khi hết thời hạn sẽ
là một sự thay đổi lớn về chính sách, gây mất ổn định và xáo trộn khu vực nông thôn. Sửa
đổi quy định về thời hạn sử dụng đất theo hướng quy định thống nhất một thời hạn sử dụng
đất áp dụng đối với mọi loại đất nông nghiệp, cụ thể: Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối
với đất sản xuất nông nghiệp là 50 năm để người nông dân yên tâm sử dụng đất, đầu tư
mang tính dài hạn vào đất đai;
(5) Để bảo đảm người nông dân có đất để sản xuất và để điều chỉnh quá trình tích
tụ, chuyển dịch đất đai cho phù hợp với tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp,
đề nghị vẫn giữ quy định về hạn mức nhận chuyển quyền. Việc tích tụ, tập trung ruộng
đất đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống của người nông dân, thay đổi diện
mạo của nông thôn mới, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
(6) Khuyến khích chuyển nhượng và cho thuê đất để tập trung phát triển sản xuất
trang trại quy mô lớn. Tăng cường đầu tư cho giáo dục và dạy nghề ở khu vực nông thôn
nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các hoạt động phi nông nghiệp và giảm thiểu tình trạng bất
bình đẳng khi quá trình tập trung đất được diễn ra, cần có sự hỗ trợ cho việc tiếp cận đến
nguồn tín dụng để tạo điều kiện về vốn nhằm thúc đẩy hoạt động mua bán và cho thuê đất
đai.
2.7. Kiến nghị:
Tích tụ ruộng đất nông nghiệp là một trong những vấn đề lớn và phức tạp. Đất đai là
một hàng hóa và tài sản đặc biệt vì nó liên quan đến không chỉ khía cạnh kinh tế mà còn cả
khía cạnh chính trị và xã hội một cách rộng khắp. Thực hiện chính sách khuyến khích tích
tụ ruộng đất vừa mang ý nghĩa "cởi trói" vừa mang ý nghĩa "thúc đẩy". Sản xuất nông
nghiệp của Việt Nam được đặc trưng bởi sự thặng dư trong lao động và quy mô nhỏ. Chính
vì vậy, lợi ích thực sự từ việc tích tụ và tập trung đất nông nghiệp của các hộ gia đình sẽ
không xuất hiện đến khi nào chi phí cơ hội thực của lao động nông nghiệp tăng lên. Tuy
nhiên, trong khuôn khổ của đề tài, xin đưa ra một số giải pháp cơ bản sau:
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trang trại; trong đó có cơ chế, chính sách hỗ
trợ về vốn, tài chính. Mặt khác, cần sớm ban hành các tiêu chí về trang trại vừa và nhỏ để
thống nhất trong quản lý và trong áp dụng cơ chế, chính sách đối với loại hình trang trại
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này; đồng thời chú trọng công tác quy hoạch các vùng chuyên canh tập trung, đẩy mạnh
các loại hình dịch vụ cung ứng đầu vào và đầu ra cho hệ thống các trang trại; đẩy nhanh
tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trang trại.
- Thí điểm để hoàn thiện cơ chế góp vốn bằng quyền sử dụng đấttheo hướng thu
hút lao động trong các nông hộ có đất góp vào trang trại vào làm việc cho chính các trang
trại nhận góp đất; đồng thời bảo toàn quỹ đất nông nghiệp cho nông dân trong quá trình
góp vốn bằng quyền sử dụng đất; coi đây là những hình thức cơ bản trong tích tụ và tập
trung đất nông nghiệp ở nước ta. Thí điểm và hoàn thiện cơ chế thế chấp quyền sử dụng
đấtnông nghiệp, coi đây là hình thức huy động vốn chủ yếu cho nông hộ và trang trại gia
đình.
- Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Quy hoạch sử dụng đất cần
gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, từng vùng và từng địa
phương, vùng sản xuất lương thực hàng hóa với hệ sinh thái cây trồng quy mô lớn và
chất lượng cao. Giữ vững ổn định đất trồng lúa như Nghị quyết trung ương 7 khóa X
đã chỉ ra. Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp để hình
thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sự hình thành và phát triển quyền sử dụng
đất ở khu vực nông thôn và duy trì sự ổn định diện tích đất nông nghiệp trên cơ sở hạn
chế tác động của tình trạng thu hồi đất diễn ra hiện nay. Chính sách phát triển nông
nghiệp, nông thôn với việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thị
trường tiêu thụ được đảm bảo, kinh tế hộ gia đình với mô hình sản xuất trang trại
được khuyến khích phát triển, đầu vào sản xuất của hộ được hỗ trợ, cơ sở hạ tầng ở
khu vực nông thôn được đầu tư để góp phần thúc đẩy cạnh tranh và giảm bớt chi phí
sản xuất nông nghiệp.
- Khuyến khích chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tăng cường khả năng tiếp
cận quyền sở hữu về đất đai nông nghiệp, cần làm rõ về quyền sở hữu và quyền sử dụng
lâu dài. Các chính sách can thiệp hành chính để điều chỉnh các hành vi liên quan đến đất
đai nên được loại bỏ, qua đó mới tạo ra sự an tâm để đầu tư vào đất. Hiện nay do đất đai
vẫn được quy định thuộc sở hữu của nhà nước nên các biện pháp can thiệp hành chính
vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề thu hồi đất cho phát triển công nghiệp và đô thị,
nhất là khi xu hướng chạy theo "phong trào và thành tích" vẫn tồn tại, dẫn đến tâm lý
nóng vội và thu hồi một cách ồ ạt. Chính vì vậy, những người đầu tư vào đất đai rất cần
được đảm bảo sự an toàn trong quá trình sản xuất nông nghiệp
- Thành lập hệ thống các trung tâm đào tạo nghề của cả nước và của từng địa
phương trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các doanh
nghiệp tại chỗ và trong vùng. tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra và khuyến khích sự
tham gia của cộng đồng, các tổ chức dân sự cũng như phương tiện truyền thông trong việc
giám sát việc sử dụng đất. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật trong quản lý và sử
dụng đất đai.
- Đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính về chuyển nhượng, cho thuê, thế
chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; về thành lập trang trại gia đình.
Có các chế tài hữu hiệu để xử lý các hành vi tiêu cực, lợi dụng chủ trương, chính sách
của Nhà nước trong tích tụ đất nông nghiệp để kiếm lời bất chính.
- Tăng cường đầu tư cho giáo dục và dạy nghề ở khu vực nông thôn nhằm tạo cơ
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hội để tiếp cận các hoạt động phi nông nghiệp và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng khi
quá trình tập trung đất được diễn ra. Ở đây, vai trò của các hoạt động tạo thu nhập phi
nông nghiệp là rất quan trọng nhằm đảm bảo thu hút lao động ra khỏi khu vực nông
nghiệp. Cần tăng cường khả năng kết nối giữa công nghiệp-nông nghiệp, nông thôn và
thành thị. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ cho việc tiếp cận đến nguồn tín dụng để tạo điều
kiện về vốn nhằm thúc đẩy hoạt động mua bán và cho thuê đất đai. Nhà nước cần hỗ trợ
trực tiệp và chuyển đổi từng bước cơ cấu nghề nghiệp của hộ nông dân trước khi thực
hiện thu hồi đất cho mục tiêu phát triển.
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[3] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN
CHUYỂNNHƯỢNG, GÓP VỐN, THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NGƯỜI
SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ
ĐẤT ĐAI
(Mã số: TNMT.01.05)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Sỹ Dũng
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- ThS. Ngô Quốc Dụng
- TS. Nguyễn Quang Tuyến
- PGS,TS. Trần Văn Nam
- ThS. Nguyễn Xuân Trọng
- CN. Nguyễn Ngọc Phan
- ThS. Trần Quang Định
- ThS. Trương Thu Loan
1.4. Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá thực trạng thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình
và các doanh nghiệp.
- Đề xuất các giải pháp để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nhằm
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người sử dụng đất
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai về quyền của người sử dụng đất là: cá
nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp khi thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế
chấp quyền sử dụng đất.
- Điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng tình hình khi người
sử dụng đất là: hộ gia đình, cá nhân và các doanh nghiệp khi thực hiện các quyền: chuyển
nhượng, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (Thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Đà
Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cà mau, Cần Thơ, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Tổng hợp, phân tích làm rõ những bất cập của chính sách, pháp luật đất đai hiện
hành đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân và các doanh nghiệp khi tham gia
thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
- Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai về
quyền chuyển nhượng, góp vốn và thế chấp bằng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia
đình và các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của người sử dụng đất, của Nhà nước và tăng cường quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực
đất đai.
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1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt:726,16 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 726,16 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam là một trong số ít các nước duy trì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà
nước đại diện cho toàn dân đứng ra thực thi quyền sở hữu và tiến hành quản lý việc sử
dụng đất đai (được quy định tại Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai năm 2003). Trên thực tế
việc sử dụng đất đai giao cho các chủ thể khác nhau như tổ chức pháp nhân, hộ gia đình,
cá nhân. Vì vậy, khi bàn đến việc thực hiện quyền sử dụng đất của các chủ thể được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất như cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp..., vấn đề thực
hiện quyền của người sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập mang nặng quan hệ hành chính.
Nếu căn cứ vào pháp luật đất đai hiện nay thì hệ thống pháp luật đất đai chưa thể hiện
được một cách cụ thể yêu cầu của thị trường, lợi ích của người sử dụng đất, của Nhà
nước và của cộng đồng dân cư trong thực hiện quyền sử dụng đất. Chính vì thế mà cần
phải nghiên cứu một cách cụ thể về thực trạng tình hình thực hiện các quyền của người
sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các quyền: chuyển
nhượng, góp vốn và thế chấp bằng quyền sử dụng đất; qua đó có cơ sở về mặt lý luận và
thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và thu hút các
nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Trong giai đoạn vừa qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về thực trạng thực
hiện các quyền sử dụng đất của các chủ thể khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Các đề tài cũng đã đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội, các lợi nhuận của cá nhân và
Nhà nước, của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phát sinh từ những giao dịch dân sự
về quyền sử dụng đất, những thuận lợi, khó khăn cho các chủ thể sử dụng đất khi thực
hiện quyền sử dụng đất của mình; đặc biệt đã có những nghiên cứu đề cập một cách cụ
thể về những thủ tục hành chính rườm rà ở các cấp, thất thoát nguồn thu của nhà nước về
thuế chuyển quyền sử dụng đất và các tiêu cực phát sinh trong khi làm thủ tục giao dịch
quyền sử dụng đất, nhất là trong khu vực đô thị về chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa
kế...đã gây cho các chủ thể quá nhiều khó khăn trong việc thực hiện quyền sử dụng đất
hợp pháp của mình. Hiện tượng ở một số địa phương, người dân khi thực hiện các quyền
sử dụng đất như chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải đi
qua nhiều cấp trung gian, từ những tiêu cực trong lĩnh vực đất đai làm cho kỷ cương pháp
luật bị coi thường, người dân thiếu tin tưởng vào chính sách, pháp luật của nhà nước nhất
là trên lĩnh vực đất đai, tuy nhiên các đề tài chưa nghiên cứu đi sâu vào quy định của
pháp luật đất đai về quyền của cá nhân, hộ gia đình các doanh nghiệp khi thực hiện các
quyền sử dụng đất gồm: chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
Chính vì thế trong đề tài này nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá về
thực trạng những thuận lợi và bất cập khi người sử dụng đất thực hiện các quyền hợp
pháp của mình, từ đó đề xuất các biện pháp để khắc phục, xử lý các hiện tượng ngầm
chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất trái pháp luật của cá nhân, hộ gia đình và các
doanh nghiệp, lập lại trật tự kỷ cương về pháp luật nói chung và lĩnh vực đất đai nói
riêng, ổn định thị trường bất động sản.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phương pháp điều tra: nhằm điều tra thu thập và nghiên cứu các tư liệu, tài liệu có
liên quan đến các quyền của người sử dụng đất là: hộ gia đình, cá nhân và các doanh nghiêp
trong việc thực hiện quyền: chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại 12
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phương pháp kế thừa: các tài liệu, số liệu đã thu thập từ các nghiên cứu khác có
liên quan đến nội dung các quyền của người sử dụng đất được kế thừa sử dụng trong quá
trình phân tích, đánh giá.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu được điều tra
tiến hành tổng hợp, phân loại, đánh giá, lựa chọn các tài liệu, số liệu để đưa vào nghiên
cứu, các thông tin, số liệu được phân tích trên cơ sở nội suy, ngoại suy vấn đề, từ đó tổng
hợp đưa ra các nhận định.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều phía; các thông tin, số liệu được phân tích, xử lý theo
một hệ thống nhất định về thời gian trên cơ sở mỗi nội dung nghiên cứu được xác định
như là một phần tử trong hệ thống và có tác động qua lại lẫn nhau.
- Phương pháp chuyên gia: trực tiếp trao đổi, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các
chuyên gia, các nhà khoa học để chuẩn xác hóa các nhận định, đánh giá, kết quả nghiên
cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; 22 chuyên
đề khoa học; 01 báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2003; 01 báo cáo phân tích, xử lý
số liệu điều tra.
- Các công bố khoa học: Thuyết minh đề tài không đăng ký.
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không hỗ trợ đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
Sản phẩm nghiên cứu của đề tài có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách
về đất đai (cụ thể là một số giải pháp đã được đề xuất), là cơ sở để hoàn thiện hệ thống
chính sách, pháp luật đất đai trong việc quy định về các quyền cho người sử dụng đất và
có cơ chế đảm bảo cho người sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê
đất...thực hiện quyền sử dụng đất đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong nền kinh tế thị
trường hiện nay, đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản tại Việt Nam,
là biện pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.
2.6. Kết luận
- Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp
luật về đất đai thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là chủ đại diện sở hữu và
thống nhất quản lý, chỉ Nhà nước có đủ 3 quyền năng là; quyền chiếm hữu, quyền sử
dụng và quyền định đoạt đối với đất đai, các chủ thể khác (người sử dụng đất) chỉ được
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Nhà nước trao quyền chiếm hữu và sử dụng đối với diện tích đất đai được Nhà nước giao,
cho thuê và công nhận chứ họ không có quyền định đoạt đối với đất đai, đối với người sử
dụng đất khi thực hiện quyền của mình đối với diện tích đất được Nhà nước giao, cho
thuê và công nhận quyền sử dụng đất đều phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà
nước và bên cạnh các quyền của người sử dụng đất được Luật Đất đai thừa nhận họ phải
thực hiện những nghĩa vụ nhất định đối với Nhà nước. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi
hết thời hạn sử dụng và khi Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất phải trả lại cho Nhà
nước. Như vậy ta khẳng định mặc dù người sử dụng đất được Nhà nước giao quyền
(chuyển nhượng, góp vốn và thế chấp quyền sử dụng đất… ) nhưng đất đai vẫn thuộc sở
hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với đất đai.
- Chế định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói chung và quy định về
quyền chuyển nhượng, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân, doanh nghiệp là một trong những chế định cơ bản của pháp luật đất đai; quy định
người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
ra đời kể từ khi Luật Đất đai năm 1993 được ban hành và được tiếp tục kế thừa, sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện trong Luật Đất đai năm 2003 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử
dụng đất đai trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế. Các quy định này đã góp phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển thị
trường bất động sản ở nước ta và tạo sự liên thông khăng khít chặt chẽ giữa thị trường đất
đai với thị trường vốn. Thực tế áp dụng các quy định về chuyển nhượng, thế chấp và góp
vốn bằng quyền sử dụng đất cho thấy bên cạnh những thành công không thể phủ nhận thì
một số nội dung của pháp luật hiện hành còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế gây cản trở
hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong thực tiễn, khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn
và thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các địa phương về mục đích rất đa dạng trong đó
có những mục đích chính đáng và những mục đích không chính đáng như việc nhận
chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất để “rửa tiền”, “trốn thuế”, “hối lộ”...chính vì
thế đã làm cho nền kinh tế thị trường về đất đai ngày càng phức tạp, các quy phạm pháp
luật chưa đủ sức điều chỉnh các quan hệ thực tế trong việc chuyển nhượng, thế chấp, góp
vốn quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất.
- Các quy định của pháp luật về đất đai chưa có sự bình đẳng về việc trả tiền thuê
đất và quyền được thế chấp quyền sử dụng đất thuê để vay vốn tại tổ chức tín dụng giữa
các tổ chức, cá nhân trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá
nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
- Nền kinh tế thị trường hiện nay bên cạnh việc tạo sự thúc đẩy cho các doanh
nghiệp trong và ngoài nước phát triển cũng làm cho nhiều doanh nghiệp rất khó khăn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn thị trường tín dụng lãi suất
lên cao, thị trường bất động sản có thời điểm nóng, có thời điểm đóng băng đã có ảnh
hướng lớn tới các nhà đầu tư.Giá đất ảo cũng dẫn đến khó khăn cho hộ gia đình, cá nhân,
doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng, góp vốn và thế chấp quyền sử dụng đất.Tình
trạng đầu cơ, chờ thời điểm, kiện tụng phát sinh trong các giao dịch liên quan đến đất đai
là việc không thể tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
- Thủ tục hành chính khi người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp
thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn và thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã cơ bản
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được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính.Thủ tục theo cơ chế
“Một cửa” đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất tận dụng được thời
gian, công sức và tiền bạc trong quá trình thực hiện các thủ tục giao dịch của mình. Luật
Đất đai năm 2003 và các Nghị định, Thông tư đã quy định và hướng dẫn cụ thể về trình
tự, thủ tục hành chính khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn và
thế chấp quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân và các doanh nghiệp
tham gia thị trường đất đai nói chung và thị trường bất động sản nói riêng thêm sôi
động.Tuy nhiêntrong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi các dịch vụ, tư vấn… phát triển
mạnh, nhu cầu cầu của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện quyền chuyển
nhượng, góp vốn và thế chấp quyền sử dụng đất ngày càng gia tăng thì thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đất đai lại tỏ ra có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn. Việc hoàn thiện
về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhất là thủ tục trong việc chuyển nhượng,
góp vốn và thế chấp bằng quyền sử dụng đất là rất cần thiết.
- Chính sách về thuế, phí, lệ phí, chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay của
nền kinh tế thị trường đã có tác động lớn đến các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp khi
thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.Mặc dù Nhà
nước ta đã ban hành cơ chế chính sách tài chính phù hợp với nền kinh tế thị trường, có sự
tác động của cơ chế tài chính quốc tế, nhưng do sự biến động của nền tài chính không
theo quy luật nhất định làm cho sự điều chỉnh của pháp luật trong các khâu tài chính vẫn
ảnh hưởng không nhỏ đến người sử dụng đất khi thực hiện quyền.Những vấn đề này tác
động đến ý thức chấp hành nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp đối
với Nhà nước khi họ thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.
- Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thời gian
qua đã được các cơ quan quản lý Nhà nước và người sử dụng đất thực hiện nghiêm
túc.Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay khi đất đai được coi là hàng hóa đặc
biệt, có giá trị lớn và người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình đối với diện
tích đất được Nhà nước giao, cho thuê và công nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng
đất có những hành vi vi phạm pháp luật đất đai là không thể tránh khỏi, đặc biệt những
hành vi vi phạm trong sử dụng đất đai nói chung và hành vi vi phạm trong thực hiện
quyền chuyển nhượng, góp vốn và thế chấp bằng quyền sử dụng đất nói riêng. Cơ quan
Nhà nước và người có thẩm quyền trong quản lý Nhà nước về đất đai đã áp dụng các
hình thức và biện pháp xử lý đúng các nguyên tắc quy định của pháp luật đối với các
hành vi vi phạm của người sử dụng đất; song với biện pháp và hình thức xử lý vi phạm
trong lĩnh vực đất đai hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe hộ
gia đình, cá nhân và các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm của mình trong quá
trình thực hiện quyền chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất.
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[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH KẾ THỪA CỦA HỆ THỐNG CHÍNH
SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY NHẰM GÓP PHẦN HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.07)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Song Hiền; Email: shienvnc@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Đình Bồng
- ThS. Vũ Thắng Phương
- CN. Nguyễn Xuân Trọng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hoá các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai từ năm
1945 đến nay. Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật
đất đai từ năm 1945 đến nay. Rút ra những kinh nghiệm nhằm xây dựng cơ sở lý luận và
hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
+ Một số vấn đề lý luận về đất đai và sở hữu đất đai
+ Mối quan hệ và các chồng chéo, mâu thuẫn giữa chính sách, pháp luật đất đaivới
các chính sách, pháp luật khác có liên quan của Việt Nam
+ Chính sách, pháp luật đất đai của một số nước trên thế giới
1.5.2. Đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai Việt
Nam từ năm 1945 đến nay
+ Đặc điểm của hệ thống chính sách, pháp luật đất đaiViệt Nam từ năm 1945 đến
nay
+ Tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đaiViệt Nam
+ Thành quả, hạn chế của chính sách, pháp luật đất đai
1.5.3. Đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai
+ Những vấn đề cần nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai
+ Đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai
+ Nội dung đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật đất đai
1.6. Thời gian thực hiện:2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.445,38 triệu đồng
Kinh phí thực hiện: 1.445,38 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính
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sách đất đai cụ thể phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Đến nay đất nước ta đã chuyển
sang thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế với
thế giới trên cơ sở chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế cơ
chế thị trường. Vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế và chính sách đất đai phù hợp với tình hình
mới, nhằm phát huy tiềm năng nội lực bắt nguồn từ đất đai trên cơ sở vận dụng linh hoạt,
sáng tạo khai thác những mặt tích cực của cơ chế thị trường. Một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) là tổng kết
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp
luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây
cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bởi
lẽ, quản lý và sử dụng đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế rộng lớn, phức tạp mà còn là
vấn đề chính trị xã hội rất hệ trọng, nhạy cảm.
Luật Đất đai và các chính sách quản lý sử dụng đất đang được xem xét để chỉnh
sửa và phát triển hoàn chỉnh hơn. Để làm tốt công tác quan trọng này, rất cần có nghiên
cứu đánh giá toàn diện các chính sách đất đai hiện tại nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc
xây dựng hệ thống chính sách mới.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
+ Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều phía; cụ thể là tiếp cận từ tổng thể tới chi tiết; từ lý
luận, phương pháp luận tới thực tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực
hiện chính sách và thi hành pháp luật;
+ Phương pháp điều tra xã hội học: Tiến hành trên 8 tỉnh, (Hà Nội, Thái Nguyên,
Bắc Giang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; Long An; Đắk Lắk, Gia Lai), điều tra
phỏng vấn theo mẫu phiếu, thu thập thông tin về Luật, các chủ trương, chính sách lớn của
Đảng, pháp luật đất đai của Nhà nước, tình hình thực hiện tại địa phương làm cơ sở đánh
giá thực trạng chính sách pháp luật đất đai;
+ Phương pháp so sánh: Tiến hành phân lập các nhóm đối tượng và các chỉ tiêu,
đối chiếu các chỉ số định lượng hoặc cấp độ định tính tương ứng để xác định mức độ
giống nhau, khác nhau, từ đó xác định hoặc dự đoán, dự báo các quy luật, diễn biến của
các hiện tượng hoặc mối quan hệ hay tính chất của các đối tượng nghiên cứu;
+ Phương pháp kế thừa: Trên cơ sở thu thập tài liệu nghiên cứu trong và ngoài
nước có liên quan như hệ thống các văn bản Luật và dưới Luật thuộc lĩnh vực Quản lý
đất đai, xây dựng, nhà ở, tư pháp, hành chính, kinh tế, tài chính... ; khảo cứu tài liệu và kế
thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, công trình, đề tài khoa học
có liên quan tới chính sách, pháp luật đất đai;
+ Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thông qua hội thảo khoa
học, đối thoại trực tiếp, góp ý hoặc phản biện kết quả nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: 01 báo cáo;
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+ Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra: 01 báo cáo;
+ Báo cáo chuyên đề: 86 Báo cáo chuyên đề;
+ Báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp một số cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc
sửa đổi Luật Đất đai 2003 góp phần thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và
môi trường. Đồng thời cũng cung cấp những cơ sở cho việc chuẩn bị các điều kiện xây
dựng Bộ Luật Đất đai ở Việt Nam trong thời gian tới.
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách quản
lý, sử dụng đất đai từ đó phát huy được nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã
hội và bảo vệ môi trường đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên đất đai có hiệu quả, bền
vững.
2.6. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ
thống chính sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ
thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam” rút ra một số kết luận sau:
1. Việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật đất đai đúng đắn là một trong
những vấn đề quan trọng của cách mạng nước ta. Có thể thấy rằng đường lối chủ trương
của Đảng và Nhà nước về chính sách, pháp luật đất đai là một trong những tiền đề cho
công cuộc đổi mới trong nông nghiệp cũng là khởi đầu cho việc phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội một cách toàn diện. Để phù hợp với đường lối phát triển của từng giai đoạn,
Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, không ngừng xây dựng, hoàn thiện
chính sách, pháp luật đất đai đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của từng thời kỳ từ cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
2. Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế
chuyển sang kinh tế thị trường, chính sách đất đai đã bộc lộ một số những khiếm khuyết,
thiếu sót cả về hình thức và nội dung. Việc thực hiện các quyền chiếm hữu, định đoạt và
hưởng lợi từ đất đai của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai
chưa được thực chất, còn gặp không ít khó khăn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn
mang tính hình thức, đang dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành mà chưa
dựa trên tiềm năng và lợi thế của đất đai; chính sách quản lý và sử dụng đất vẫn còn nặng
về hành chính, bao cấp, tuy có chuyển đổi nhưng chưa đủ độ sang cơ chế thị trường nên
chưa tương thích với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; việc phân cấp
mạnh và triệt để cho địa phương đã làm phát sinh nhiều bất cập; cơ chế thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư cũng còn nhiều tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến
khiếu kiện kéo dài; việc điều tiết giá trị gia tăng của đất chưa được quy định rõ; chế độ sử
dụng các loại đất chưa hợp lý, là nguyên nhân gây ra tình trạng manh mún, chia nhỏ
trong sử dụng đất cả ở khu vực đô thị và canh tác nông nghiệp; các yêu cầu về môi
trường, kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chưa được lồng ghép, cân nhắc đầy đủ
trong các quy định của chính sách, pháp luật đất đai.
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3. Nhà nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm
1980 và Hiến pháp 1992. Thể chế hóa các chính sách đất đai của Đảng và cụ thể các quy
định của Hiến pháp, Quốc Hội nước ta từ Khóa I (1946) đến Khóa XI (2006-2010) đã
ban hành hệ thống văn bản pháp luật đất đai, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng
nước ta trong từng thời kỳ trọng tâm thông qua Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm
1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998, 2001, Luật Đất đai
năm 2003. Chọn lọc và kế thừa trong cả đường lối chủ trương của Đảng, hệ thống pháp
luật đất đai và trong chế tài thực hiện, điển hình là duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất
đai do Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá
nhân sử dụng ổn định lâu dài, được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật..., đồng thời chính sách, pháp luật về đất đai đã phát triển thêm những quy định mới
đáp ứng kịp thời các vấn đề cuộc sống đang đặt ra; như: Làm rõ quyền của Nhà nước với
tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu đất đai
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thu hẹp khoảng cách, tạo bình đẳng hơn giữa các
nhà đầu tư trong và ngoài nước; Phát huy vai trò của tòa án trong giải quyết các tranh
chấp dân sự và các khiếu kiện hành chính về đất đai,...
4. Trước những yêu cầu mới về chính sách, quản lý, sử dụng đất đai cũng như các
định hướng, quan điểm phát triển ngành, trên cơ sở đánh giá những tồn tại, bất cập của
chính sách, pháp luật đất đai hiện hành, những phân tích đánh giá về các bất cập giữa
chính sách đất đai với các chính sách liên quan, tham khảo kinh nghiệm về chính sách,
pháp luật đất đai của một số nước, cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai
Việt Nam theo hướng cung cấp quyền về đất đai có đảm bảo, giảm các chi phí liên quan
đến những giao dịch về đất, xây dựng cơ sở hạ tầng để gia tăng giá trị của đất và cung
cấp mạng lưới an sinh để tránh việc phải bán tháo đất đai, giải quyết thỏa đáng vấn đề
đền bù giải tỏa, tái định cư.
5. Đề tài đã đưa ra một số đề xuất cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm
2003 về: sở hữu đất đai; phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai và các Luật liên quan; quy
hoạch kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi
đất, bồi thường tái định cư; tài chính đất đai; đăng ký đất đai; quyền và nghĩa vụ của
người sử dụng đất.
2.7. Kiến nghị
Để đảm bảo cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, đặc biệt phục vụ
cho việc xây dựng bộ Luật Đất đai sắp tới nhóm nghiên cứu kiến nghị một số điểm sau:
- Nghiên cứu xây dựng khung Bộ Luật Đất đai, trong đó cần nghiên cứu rõ các nội
dung như: hướng tiếp cận xây dựng Bộ Luật, phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật, nguyên tắc
chỉ đạo xây dựng Bộ Luật và đưa ra các nội dung chính trong Luật Đất đai.
- Cần có nghiên cứu, đánh giá sâu hơn nữa đối với từng vấn đề về việc thực thi
pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, đánh giá được những tồn tại, bất cập. Lấy ý kiến đề
xuất của các lĩnh vực có liên quan. Tìm ra những nguyên nhân và cách khắc phục những
nguyên nhân đó.
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[5] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI
PHÁP TĂNG CƯỜNG VỐN HOÁ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.09)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Hạnh Nguyên;
Email: mainguyen_tnmt@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- CN. Lâm Thị Nguyên
- CN. Vương Thị Thu Hằng
- ThS. Nguyễn Văn Dũng
- CN. Phạm Quang Thắng
- KS. Phạm Thị Thịnh
- CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xác định những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vốn hóa đất đai để
từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường vốn hoá đất đai.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a) Tổng quan về vốn hóa đất đai:
- Những vấn đề về vốn hóa, vốn hóa đất đai
- Vốn hóa đất đai trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại
diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
- Vốn hóa đất đai - Kinh nghiệm quốc tế
b) Thực trạng vốn hóa đất đai tại Việt Nam:
- Quỹ đất và khả năng tạo vốn từ quỹ đất của Việt Nam
- Thực trạng tạo vốn từ thuê đất trên thị trường sơ cấp
- Thực trạng vốn hóa đất đai trên thị trường sơ cấp
c) Các giải pháp góp phần đẩy mạnh vốn hóa đất đai ở Việt Nam
- Giải pháp tổng thể nhằm đẩy mạnh vốn hóa đất đai
- Giải pháp cụ thể cho việc tăng cường vốn hóa đất đai ở Việt Nam
- Một số đề xuất cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản, pháp luật
có liên quan đến việc vốn hóa đất đai
1.6. Thời gian thực hiện:2010 - 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 800,4 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 800,4 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư,
xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ,
nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như
ngày nay” (Lời nói đầu, Luật Đất đai 1993). Trong quá trình Đổi mới, hội nhập kinh tế
quốc tế chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai trở thành nguồn nội lực, việc vốn hóa đất đai có vai
trò quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực trạng việc vốn hóa đất đai thông qua tạo vốn từ giao đất, thuê đất trong thị
trường sơ cấp và tạo vốn chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn
bằng giá trị quyền sử dụng đất... từ thị trường thứ cấp chưa phản ánh đúng giá trị tiềm
năng, chưa phát huy hết được vai trò của đất đai là nguồn nội lực trong phát triển kinh tế.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu của đề tài gồm:
-Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề vốn hoá tài nguyên đất được nghiên cứu
trong mối quan hệ tổng quan, được tiếp cận từ nhiều góc độ kinh tế, pháp lý, hành chính;
từ cơ sở lý luận tới thực tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện
chính sách và thi hành pháp luật.
-Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới cơ sơ lý luận, khuôn khổ chính sách pháp luật về vốn hoá tài nguyên
đất. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa
học có liên quan.
-Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực vốn hoá tài nguyên đất.
- Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế: Tiến hành điều tra, thu thập thông tin
về khả năng tạo vốn từ thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và việc tạo vốn bằng thế chấp,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, khả năng tạo vốn của đất từ thị trường chứng khoán.
Trên cơ sở các nghiên cứu về cơ sở lý luận, để nghiên cứu thực trạng tạo vốn từ
đất đai đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tiễn vốn hoá đất đai tại 6 tỉnh và thành
phố trực thuộc là Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Nông, thành phố Hồ
Chí Minh là những tỉnh/thành phố đặc trưng cho các loại hình vốn hóa khác nhau nhằm
có sự so sánh, phân tích, đánh giá trên nhiều khía cạnh và đưa ra những giải pháp tối ưu
cho việc tăng cường vốn hóa.
- Điều tra phỏng vấn theo mẫu phiếu 360 đối tượng, trong đó có 60 đối tượng là
cán bộ công tác trong ngành Quản lý đất đai, ngành thuế, ngân hàng và các ngành khác
có liên quan; 300 đối tượng là các hộ gia đình, doanh nghiệp góp vốn bằng quyền sử
dụng đất, tạo vốn bằng thế chấp đất đai để thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá thực
trạng vốn hoá tài nguyên đất.
Trong khuôn khổ của đề tài, sẽ tập trung nghiên cứu việc tạo vốn từ thuê đất trong
thị trường sơ cấp và việc tạo vốn bằng chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, khả năng tạo vốn của đất từ thị trường chứng khoán trong thị trường
thứ cấp.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học:
01 báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài;
01 báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2003;
46 chuyên đề khoa học;
01 báo cáo phân tích số liệu điều tra.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nước và ngoài nước và tên tạp chí khoa
học, năm công bố....): Không đăng ký trong thuyết minh.
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không hỗ trợ đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ về
phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở hữu công nghiệp...
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
- Đề tài nghiên cứu thực trạng tạo vốn từ đất đai trên thị trường sơ cấp và thứ cấp
nhằm đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh vốn hóa đất đai ở Việt Nam.
- Đề tài góp phần kiến nghị bổ sung một số nội dung liên quan đến mở rộng quyền
cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đề
xuất hướng sửa đổi Luật đất đai 2003: Tạo bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa
nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
đều được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để để thực hiện dự án đầu tư
nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; các trường hợp còn lại được áp dụng hình
thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần việc thu hồi đất cho cả thời
gian thuê
2.6. Kết luận
(i) Cơ cấu kinh tế nước ta là cơ cấu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa nên các yếu tố thị trường tác động mạnh mẽ vào thị trường bất động sản, qua
đó tác động vào quá trình vốn hóa đất đai. Ngoài các yếu tố thị trường tác động vào quá
trình vốn hóa đất đai còn có các yếu tố khác như yếu tố về chính sách pháp luật, yếu tố tự
nhiên, xã hội cũng tác động mạnh mẽ vào quá trình vốn hóa đất đai.
(ii) Chính phủ ta đã có những thay đổi kịp thời về chính sách, pháp luật về đất đai
(cơ chế, thủ tục cho thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyến sử dụng đất,
tạo vốn từ thị trường chứng khoán,...) cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị
trường, từ đó thúc đẩy quá trình tạo vốn từ đất đai được hiệu quả và thuận lợi hơn. Tuy
nhiên một số thủ tục còn mang nặng tính hành chính, chưa thực hiện được cơ chế một
cửa.
(iii) Kết quả điều tra, đánh giá về tình hình vốn hóa đất đai cho thấy ở các địa bàn
khác nhau nguồn thu từ đất đai cho ngân sách nhà nước và nguồn vốn, nguồn lợi cho chủ
thể tạo vốn cũng khác nhau. Việc tạo vốn này tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế - xã hội
của các địa bàn, nguồn tiền thu được từ thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp
bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tạo vốn đất đai thông qua
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hình thức chuyển nhượng chứng khoán tập trung nhiều ở các thành phố lớn và có xu hướng
được đẩy mạnh, tăng cường qua các năm.
(iv) Việc tạo vốn từ đất đai đã mang lại những hiệu quả tích cực, từ nguồn tài
chính, nguồn lợi thu được Nhà nước có thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình
giao thông vận tải, các công trình phúc lợi cho xã hội, các chủ thể tạo vốn có nguồn vốn
để phát triển sản xuất, kinh doanh… Tuy vậy việc tạo vốn từ đất đai vẫn còn gặp phải
một số khó khăn, bất cập, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về mặt cơ chế, thủ tục
hành chính.
(v) Ngoài những giải pháp tổng thể (giải pháp về chính sách, pháp luật có liên
quan đến việc quản lý sử dụng đất; giải pháp về kinh tế, tài chính; giải pháp về đầu tư cơ
sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý sử dụng đất của các cơ quan Nhà nước trong việc
tạo vốn từ đất đai; tăng cường việc đào tạo, bổi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền phổ biến
pháp luật về việc vốn hóa đất đai) nhằm đẩy mạnh vốn hóa đất đai, Đề tài còn đưa ra các
giải pháp cụ thể cho việc tăng cường vốn hóa đất đai ở Việt Nam (đó là: Tiếp tục đổi mới
tư duy đất đai là hàng hóa, phương tiện sản xuất đặc biệt để phù hợp với tư duy phổ biến
hiện nay ở nước ta và trên thế giới; Mở rộng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
trong nước; công nhận quyền sở hữu đất đai; Nghiên cứu, áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích
có được từ đất đai; Tạo dựng cơ sở pháp lý, khuyến khích phát triển các tổ chức kinh
doanh cho thị trường quyền sử dụng đất hoạt động chuẩn tắc; Điều tiết địa tô về ngân
sách nhà nước để Nhà nước thực sự là đại diện của chủ sở hữu đất đai; Thiết lập hệ thống
đăng ký đầy đủ và quản lý chặt chẽ các hoạt động đăng ký chủ thể và giá trị đất đai),
ngoài ra Đề tài còn đưa ra một số đề xuất cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm
2003 và các văn bản, pháp luật có liên quan đến việc vốn hóa đất đai.
(vi) Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần cho việc
việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản, pháp luật có liên quan đến
việc vốn hóa đất đai về các vấn đề tạo vốn từ thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tạo vốn của đất đai từ
thị trường chứng khoán.
2.6. Kiến nghị
- Sớm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật có liên quan đến vốn hóa đất đai nhằm bảo
đảm tính thống nhất, phù hợp.
- Rà soát sửa đổi những quy định chưa thống nhất giữa Luật Đất đai và các luật có
liên quan về vốn hóa đất đai.
- Luật Đất đai mới cần có những Điều luật quy định về vốn hóa đất đai để tăng
tính hiệu lực pháp lý cho vấn đề này tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai
còn thiếu.
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[6] NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ TĂNG
THÊM TỪ ĐẤT DO QUY HOẠCH; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NHẰM SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM
2003
(Mã số: TNMT.01.10)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Thọ; Email:thovanphan52@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
CN.Tạ Thị Thu Hằng
ThS.Nguyễn Văn Hiền
KS.Nguyễn Tử Hoàng
CN.Nguyễn Xuân Trọng
ThS.Nguyễn Văn Chiến
CN.Ngô Văn Độ
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc phân phối giá trị tăng thêm từ đất
trong điều kiện đất đai thuộc sở toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa;
- Đề xuất cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch;
chuyển mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ sửa đổi
Luật Đất đai năm 2003.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất
trong điều kiện đất đai thuộc sở toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam.
2. Điều tra, khảo sát thực trạng về giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch; chuyển
mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.
3. Đánh giá thực trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch; chuyển
mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.
4. Đề xuất cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch;
chuyển mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ sửa đổi
Luật Đất đai năm 2003.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2010 đến tháng 7/2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.473.650.000 đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.417.931.800 đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Đất đai có vị trí hàng đầu trong danh mục các loại tài sản, bất động sản của một
quốc gia, của một doanh nghiệp, hay một gia đình. Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất
đai năm 2003 đã tạo ra thể chế chuyển đất đai - tài nguyên của cơ chế kinh tế kế hoạch
hóa tập trung sang cơ chế đất đai-tài sản-giá trị, thành tố của thị trường bất động sản dưới
chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tuy
nhiên quá trình chuyển đổi nầy đã làm phát sinh một số vấn đề kinh tế xã hội đòi hỏi phải
được tiếp tục giải quyết. Câu hỏi đặt ra là: Lựa chọn nào cho đột phá vào chính sách đất
đai để giải quyết yêu cầu thực tiễn hiện nay: Vấn đề sở hữu? Vấn đề phân phối lợi ích từ
đất đai do công nghiệp hóa, đô thị hóa mang lại. Chỉ trong 3 năm từ sau NQTW 7 khóa
IX, BCHTWĐ khóa X tại 3 Nghị quyết có nội dung bàn về phân phối lợi ích từ đất đai,
mà thực chất là chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất. Trong khi đó vấn đề này về
mặt khoa học chưa được tổng kết và làm rõ, do đó việc đặt vấn đề nghiên cứu tổng hợp
về giá trị tăng thêm từ đất, đặc biệt là chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do
quy hoạch; chuyển mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là nhằm góp
phần bổ sung thêm việc nghiên cứu chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất, tạo ra
những cơ sở nhất định nhằm góp phần bổ sung việc nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai năm
2003.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Một là,phương pháp tiếp cận hệ thống và phương pháp so sánh để nghiên cứu lý
luận kinh điển, nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, kết hợp với tổng kết đánh giá
thực tiễn; từ chủ trương, cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện thi hành pháp luật với
các đối tượng nghiên cứu gồm cơ quan Nhà nước, người sử dụng đất. Theo phương pháp
này đề tài đã tiến hành phân tích, tổng hợp một số nghiên cứu lý luận kinh điển, các chính
sách thu tài chính đất đai của nước ngoài so sánh giữa các nhóm nước theo chế độ sở hữu
đất đai và với chính sách của nước ta.
Hai là,phương pháp tổng hợp, phân tích kinh tế, kế thừa các công trình đã nghiên
cứu có liên quan. Đề tài đã tiến hành phân tích, tổng hợp một số công trình khoa học, đề
án, dự án đã nghiên cứu có liên quan, các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học, các bài
báo, bài phát biểu. Trên cơ sở đó, đề tài rút ra một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn
liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Ba là,phương pháp chuyên gia, thông qua giao cho các chuyên gia trong
nước,giảng viên trường đạị học tổ chức thực hiện các chuyên đề theo nội dung nghiên
cứu; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các cuộc hội nghị để trao đổi thu thập ý kiến
của các nhà quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia nhằm làm sáng tỏ các vấn đề lý
luận, các ý tưởng về giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc phạm vi nội dung nghiên
cứu. Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước trong việc tổ chức
nghiên cứu; khảo sát học tập kinh nghiệm nước ngoài thông qua các chuyên gia, nhà
khoa học của Bộ Nội chính, Bộ Tài chính, Chính quyền thành phố Đài Bắc, Khoa đất đai
Bất động sản Trường Đại học Cheng Chi tại Đài Loan.
Bốn là, phương pháp điều tra thống kê, phân tích kết quả điều tra khảo sát, mô
hình hóa để rút ra những kết luận có tính khoa học trong việc đánh giá tổng quát thực
trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị
phù hợp, nhằm phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2003.
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Năm là, phương pháp điều tra khảo sát:
- Đề tài đã tiến hành thiết kế các loại phiếu điều tratheo chỉ tiêu để thống kê, tổng
hợp giá trị tăng thêm từ đất và phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong thời gian thi hành
Luật đất đai năm 2003.
Mục đích của việc điều tra là nhằm thu thập thông tin về giá trị tăng thêm từ đất
đối với dự án giao thông đô thị có mở rộng thu hồi đất 2 bên đường; giá trị tăng thêm từ
đất do đầu tư, kinh doanh đất các khu công nghiệp; đầu tư, kinh doanh BĐS tại các khu
đô thị mới; kết quả thực hiện phân phối giá trị tăng thêm từ đất do sử dụng đất; chuyển
mục đích sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng qua số thu ngân sách nhà nước tại
địa bàn điều tra, từ đó xem xét các chính sách tài chính đất đai đã ban hành để thực hiện
phân phối giá trị tăng thêm từ đất;
Nội dung điều tra theo mẫu phiếu bao gồm các chỉ tiêu định lượng, nhằm thu thập
thông tin về thực trạng giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch thay đổi mục đích sử dụng
đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, khu công nghiệp và khu đô thị
mới và thực trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do sử dụng đất; chuyển mục đích sử
dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch thông qua kết quả thu ngân
sách nhà nước theo các chính sách tài chính đất đai đã ban hành;
Phạm vi và quy mô điều tra: Theo thuyết minh được Bộ Tài nguyên và Môi trường
phê duyệt cho phép điều tra theo phiếu tại 8 địa phương là thành phố Hà Nội, Hải Phòng,
Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh,
Khánh Hòa với số lượng phiếu điều tra là 2600 phiếu bao gồm các lĩnh vực: (1) Quy
hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, (2) Dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, (3) Dự
án giao thông, (4) Giá các loại đất, (5) Các khoản thu tài chính, thuế đất đai về phân phối
giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầngvà qúa trình sử dụng đất trong thời gian Luật Đất đai 1993 và Luật đất đai
2003 theo địa bàn huyện và tỉnh.
- Sử dụng các công cụ định lượng theo phần mềm máy tính chuyên dụng (EXCEL,
SPSS...) và công cụ tra cứu trực tuyến để tổng hợp, thống kê tư liệu, số liệu sơ cấp và thứ
cấp. Kết quả các bảng tính được biểu diễn qua biểu đồ, đồ thị, từ đó mô hình hóa để
lượng hóa tác động, đánh giá nhân tố ảnh hưởng,... rút ra những nhận định có tính khoa
học trong việc đánh giá thực trạng về giá trị tăng thêm của đất do quy hoạch, chuyển mục
đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có mở rộng thu hồi đất 2
bên đường, các khu công nghiệp và các khu đô thị mới.
Ngoài ra, chủ nhiệm và thành viên đề tài đã trực tiếp làm việc, khảo sát, trao đổi
về chính sách và thực hiện chính sách về quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử
dụng đất, chính sách phân phốigiá trị tăng thêm từ đất với Sở Tài nguyên và Môi trường,
Cục Thuế, Sở Tài chính ở các địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu, bao gồm các thành
phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ; các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh
Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: 64 chuyên đề về các nhóm nội dung: (i) Nghiên cứu cơ
sở lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong điều kiện đất đai thuộc
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sở toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (ii)
Tổng hợp, đánh giá thực trạng về giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch; chuyển mục đích
sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị (iii) Đánh giá
thực trạng về phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch; chuyển mục đích sử dụng
đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị (iv) Nghiên cứu, đề
xuất cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch; chuyển mục đích
sử dụng đất; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm
2003.
- Báo cáo tổng hợp 204 trang, báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai
- Báo cáo học tập kinh nghiệm tại chuyến công tác Đài Loan
- Các công bố khoa học (các bài báo trong và ngoài nước và tên tạp trí khoa học,
năm công bố):Các bài báo đăng tải tại 5 số tạp chí “Thị trường Giá cả” năm 2012-2013
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không đăng ký hỗ
trợ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...);
- Sản phẩm đề tài không thuộc thành phần đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm,
quyền sở hữu công nghiệp).
- Đã đăng ký sản phẩm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia ngày
04/3/2013, số đăng ký 2013-04-098/KQNC.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị đối với các nhà xây dựng, hoạch định
chính sách, pháp luật đất đai; là một trong các cơ sở để sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm
2003.
2.6. Kết luận
Quan hệ của con người đối với đất đai là phụ thuộc vào năng lực khai thác và
thích nghi đối với tự nhiên. Trong xã hội nông nghiệp, chủ yếu là sử dụng lớp đất bề mặt
để canh tác, do đó xem thổ nhưỡng là đất đai. Trong xã hội công nghiệp, các loại đất phi
nông nghiệp tăng lên nhanh chóng, hàm nghĩa của đất đai được bao gồm phần lục địa của
bề mặt địa cầu.
Xã hội tiếp tục phát triển, việc sử dụng đất lan ra cả đến các thủy vực, nhất là vùng
biển... nên nhiều người cho rằng đất đai phải là lục địa và thủy vực của bề mặt địa cầu...
Việc tăng dân số và phát triển khoa học kỹ thuật đã tạo điều kiện thuận lợi sử dụng không
gian bên trên và bên dưới mặt đất, phạm vi quyền lợi về đất đai theo đó mà mở rộng cả 3
chiều, vì vậy mà Chrestim (học giả người Áo) đã đề xuất “Đất đai là một mặt cắt thẳng
đứng của bề mặt trái đất, là tầng vật chất từ môi trường không trung đến dưới đất, đồng
thời bao gồm quần thể động thực vật trong quá khứ và hiện tại và các hoạt động của loài
người có liên quan”.
Đất phi nông nghiệp tăng lên chỉ do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông
nghiệp theo quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để đưa đất vào phát triển đô
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thị và công nghiệp nhằm phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo mục tiêu CNH, HĐH là
một yêu cầu tất yếu khách quan. Việc chuyển mục đích sử dụng đất dưới chế độ sở hữu
toàn dân về đất đai và nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo ra giá trị tăng thêm
từ đất vì vậy việc nghiên cứu giá trị tăng thêm từ đất và đề xuất cơ chế, chính sách phân
phối giá trị tăng thêm từ đất là cần thiết trong bối cảnh thực hiện chương trình sửa đổi
Luật Đất đai 2003.
Đề tài đã đạt được kết quả sau đây:
(1) Đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về cơ sở hình thành và các yếu tố
tác động đến giá trị tăng thêm từ đất, phân phối giá trị tăng thêm từ đất dưới chế độ sở
hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà đặc trưng của
thị trườngquyền sử dụng đất là thị trường hai cấp: thị trường sơ cấp và thứ cấp. Qua việc
nghiên cứu phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới chỉ ra rằng:(i) Phân phối
giá trị tăng thêm từ đất qua nhiều chính sách thuế khác nhau; (ii) quy định ngưỡng chịu
thuế nhằm tạo điều kiện về giảm gánh nặng thuế khoá cho người nghèo; (iii) Phân chia
giá trị tăng thêm từ đất giữa người sử dụng đất được hưởng lợi do đầu tư hạ tầng, cải tạo
chỉnh trang đô thị, với nhà đầu tư hoặc Nhà nước; (iv) thông qua giá đất làm công cụ thực
hiện chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất; (v) Thu ngân sách nhà nước từ chuyển
giao quyền sở hữu/quyền sử dụng (nhóm nước đa hình thức sở hữu) đối với đất thuộc sở
hữu nhà nước thì Nhà nước bán đấu giá; ngay cả nhóm nước chỉ có hình thức sở hữu Nhà
nước như đất đô thị tại Trung Quốc thì khi chuyển giao quyền sử dụng đất, nhà nước áp
dụng hình thức “xuất nhượng, thu tiền”, theo phương pháp đấu giá, đấu thầu dự án có sử
dụng đất là chủ yếu.
(2) Khái quát hóa và mô tả giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục
đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp,
đường giao thông đô thị có mở rộng thu hồi đất 2 bên đường; phân tích giá trị tăng thêm
từ đất đã được điều tiết qua các chính sách tài chính đất đai.
(3) Tổng kết, đánh giá chính sách đất đai và chính sách phân phối giá trị tăng thêm
từ đất đã đạt được kết quả nổi bậc gắn với thành công của công cuộc đổi mới cơ chế kinh
tế ở nước ta; nhưng đồng thời quá trình thực hiệnchính sách phân phối giá trị tăng thêm
từ đất vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà nổi bật làcơ chế thu hồi đất, giao đất, cho thuê
đất phi thị trường và hậu quả là nhà nước không quản lý vĩ mô được sự vận động của yếu
tố đất đai, đầu vào quan trọng bậc nhất của sản xuất và đầu tư kinh doanh bất động sản,
một loại tư liệu sản xuất, là nguồn lực kinh tế cơ bản và quyết định của hoạt động kinh tế.
(4) Qua việc nghiên cứu và phân tích tồn tại hạn chế và nguyên nhân đề tài đã đưa
ra quan điểm, mục tiêuchính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất dưới chế độ sở hữu
toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phù hợp với chức
năng phân phối của tài chính đất đai, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu với 2 nhóm giải
pháp đó là: Tập trung đổi mới cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch và chi phí bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất để chuyển hàng hóa đất đai vào lưu thông theo
cơ chế thị trường, để từ đó nhà nước có cơ hội điều tiết vào ngân sách nhà nước toàn bộ
giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ
tầng bằng vốn của Nhà nước. Nhà nước tổ chức thực hiện bằng cách hoàn thiện tổ chức
phát triển đất để thu hồi đất, đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy hoạch và cung đất cho nhu
cầu KT-XH qua thị trường sơ cấp; Sửa đổi, bổ sung chính sáchthuế phân phối giá trị tăng
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thêm từ đất (Thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất) vànghiên cứu ban hànhchính sách
thuế chuyển mục đích sử dụng đất.
Trên cơ sở đề xuất các giải pháp đề tài kiến nghị với Nhà nướcđảm bảo thực hiện
các giải pháp được đề xuất.
Tuy nhiên là một nghiên cứu khởi đầu, mở ra một hướng nghiên cứu đất đai - tài
sản - giá trị và phân phối lợi ích do nó mang lại trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị
hóa dưới chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN, đề tài chưa nghiên cứu sâu về phương pháp luận giá trị tăng thêm từ đất do người
sử dụng đất đầu tư và không do người sử dụng đất tạo ra; giá trị đất, giá đất trước và sau
quy hoạch; chính sách và biện pháp điều tiết cụ thể đối với người bị thu hồi một phần
diện tích đất, đặc biệt là các dự án giao thông đô thị; các chỉ tiêu đánh giá giá trị tăng
thêm từ đất. Đây là các vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới.
2.7. Kiến nghị
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, để đảm bảo hệ thống chính sách phân phối giá
trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng được thực hiện tốt, vừa đảm bảo cho kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền
vững, nhóm đề tài xin kiến nghị một số điểm sau đây:
(1)Một số điều kiện đảm bảo thực hiện các đề xuất về cơ chế, chính sách
(i) Những vấn đề thuộc về thống nhất nhận thức: Việc hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất,
đầu tư phát triển hạ tầng vừa là một thực tế khách quan vừa là một thách thức chủ quan.
Chỉ khi được quán triệt ở mọi cấp, mọi ngành thì việc ban hành chính sách mới chưa có,
việc hoàn thiện những chính sách không còn phù hợp và thực hiện cơ chế mới được triển
khai. Đây không chỉ đơn thuần là một việc làm đơn giản mà cần có sự thống nhất cao của
nhiều ngành, nhiều cấp. Đồng thời cũng phải thấy rõ thách thức nếu không hoàn thiện
được cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục
đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng thì không thể bảo đảm công bằng trong phân
phối lợi ích từ đất đai, vấn đề đất đai trở thành vấn đề chính trị xã hội to lớn khơi nguồn
cho các tiêu cực mới sẽ phát sinh. Hệ quả của những vấn đề không hoàn thiện được hệ
thống cơ chế chính sách thì giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử
dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là nguồn tài
lực bị sử dụng lãng phí hoặc không tận dụng được trong khi nền kinh tế vẫn đang cần vốn
để phát triển.
(ii) Kiến nghị về triển khai, thực hiện
Một là, Về tổ chức thực thi cơ chế thì giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch,
chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng là chuyển nhiệm vụ và chi phí lâu
nay giao cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện trên cơ sở Nhà nước chỉ giao đất chưa
bồi thường, giải phóng mặt bằng, nay chuyển về Nhà nước chủ động thực hiện, đòi hỏi
không chỉ năng lực bồi thường, giải phóng mặt bằng, mà phải thông thạo quy hoạch, kỷ
thuật xây dựng, am hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư; mặt khác phải thống nhất điều hành
qua một đầu mối do Chính phủ phân công vì liên quan đến nhiều Bộ, ngành và được điều
chỉnh ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng,
kiến trúc, đấu giá, đấu thầu, các khoản thu tài chính, thuế, phí, lệ phí, miễn giảm nghĩa vụ
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tài chính đất đai khi nhà đầu tư thứ phát được giao đất,thuê đất; vốn cho bồi thường, giải
phóng mặt bằng và phát triển đất tức là liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu
tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân hàng v.v…; thông tin đến mọi tầng lớp
nhân dân, tổ chức, cá nhân để họ hiểu hơn từ đó đồng thuận và chấp hành đầy đủ các quy
định của pháp luật;
Hai là, Hình thành cơ chế định giá đất phù hợp với cơ chế thị trường; Nhà nước
công bố giá đất để người sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng đất; hoàn thiện quy trình
đấu giá, đấu thầu để giao đất, cho thuê đất; thu hồi lại diện tích đất đã giao, cho thuê
nhưng quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà chưa đưa vào sử dụng, hoặc thu hồi
có bồi hoàn đối với dự án của các nhà đầu tư không còn khả năng tài chính để thực hiện
để cơ cấu lại cho phù hợp; xây dựng hệ thống chỉ số độ đo cho thị trường quyền sử dụng
đất, thông tin chỉ số giá đất thị trường phục vụ quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Ba là, Tăng cường đầu tư cho công tác thông tin để giúp nhà đầu tư có thể lựa
chọn địa điểm phù họp thực hiện dự án nhanh nhất đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị
quyền sử dụng đất, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ góp
phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu
tư nước ngoài nhanh chóng triển khai dự án;
Bốn là, Tổ chức theo loại hình Doanh nghiệp Nhà nước (công ty trách nhiện hữu
hạn một thành viên vốn nhà nước)loạimô hình nầy hiện nay trên thế giới nhiều nước áp
dụng như Hàn quốc, Trung Quốc, Singapore. Mô hình này sẽ khắc phục được cùng 2 loại
tổ chức sự nghiệp cùng hình thành (thực hiện cung đất sạch và cung vốn để có đất sạch)
như qui định của điều 34, 35 Nghị định 69/2009, vì doanh nghiệp có tính tự chủ cao hơn,
sẽ sử dụng vốn Ngân hàng (Chính phủ có thể giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Phát triển
Việt Nam cung cấp vốn cho loại doanh nghiệp này), vốn huy động từ các quỹ, vốn đặt
trước của người có nhu cầu sử dụng đất. Có thể thành lập mới hoặc chuyển một doanh
nghiệp nhà nước có năng lực và đã thành công trong phát triển đất, đã có kinh nghiệm và
có sẵn nhân lực để triển khai thực hiện;
Năm là, Quy định qui chế hoạt động, cơ chế tài chính, và qui chế phân phối tài
chính nội bộ, tiền lương, thu nhập riêng cho loại doanh nghiệp phát triển đất do nhà nước
thành lập trên cơ sở nghiên cứu mô hình Tổng công ty phát triển đất Hàn Quốc, mô hình
Tổng công ty đầu tư tài chính VN - SCCI, nghiên cứu kinh nghiệm của thành phố Đà
Nẵng trong tổ chức thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển đất;
Sáu là, Sau khi thành lập và triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh, tham gia thực hiện cơ cấu lại các dự án và nhà đầu tư trong lĩnh
vực đầu tư kinh doanh bất động sảnkhông phát triển được dự án hoặc vi phạm pháp luật;
Bảy là, Tiếp tục đổi mới cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các đối
tượng bị thu hồi đất theo cơ chế thị trường, bao gồm cả việc điều tiết một phần giá trị
tăng thêm từ đất sau chuyển mục đích sử dụng đất để bù đắp các mất mát vô hình của
người bị thu hồi đất, có bảo đảm để người bị thu hồi đất ổn định cuộc sống trước mắt và
lâu dài; có chính sách cụ thể về bảo hiểm, về góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất bị
thu hồi; có chính sách ưu tiên trong đào tạo, tuyển dụng vào làm việc trong lĩnh vực phi
nông nghiệp (doanh nghiệp và cơ quan nhà nước) đối với người bị thu hồi hết đất nông
nghiệp.
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(iii) Tính toán hiệu quả sử dụng đất khi lập quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất không chỉ để quản lý (giao đất, thu hồi đất, đền bù giải
phóng mặt bằng...) mà còn là công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, nó gắn liền với
việc nâng cao giá trị đất đai, do đó yêu cầu phải đạt được về kinh tế, quy hoạch sử dụng
đất là quá trình tối đa hoá giá trị của bất động sản; theo đó, việc sử dụng đất được quyết
định trên cơ sở các động lực của thị trường. Giá trị đền bù giải phóng mặt bằng để thực
hiện quy hoạch khi phải chuyển mục đích sử dụng đất được xem là khoản ứng trước lợi
ích do quy hoạch sử dụng đất mang lại. Yêu cầu của kinh tế thị trường mà nước nào cũng
phải áp dụng là quy hoạch sử dụng đất phải làm cho tổng giá trị đất đai trong vùng được
tăng cao, đặc biệt là qui hoạch phát triển đô thị thì toàn bộ đất đô thị phải được đầu tư hệ
thống hạ tầng đồng bộ, mà vốn đầu tư phải được khai thác từ chính việc khai thác đất đô
thị theo chủ trương và quy hoạch thống nhất; đối với phát triển khu công nghiệp phải trên
tiêu chí thu hút và phát triển được công nghiệp, thu hút được lao động, chuyển dịch được
cơ cấu kinh tế.
(iv) Tổ chức quản lý mục đích sử dụng đất theo qui hoạch
Quản lý mục đích sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện đất đai thuộc
sở hữu toàn dân, người sử dụng đất được giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo
mục đích nhất định. Chỉ có quản lý chặt chẽ mục đích sử dụng đất thì mới đảm bảo lợi
ích toàn dân cho cả nền kinh tế trong bối cảnh phát triển “phi mã” của kinh tế - xã hội
hiện đại và sự tăng trưởng quá nhanh của mật độ nhân khẩu, nhất là đô thị đã làm sản
sinh nhiều nhu cầu mới đối với đất đai đô thị. Do quỹ đất đai là có hạn nên tất yếu sẽ xảy
ra sự cạnh tranh sử dụng đất giữa các ngành nghề, đất có hiệu ích kinh tế cao hơn chiếm
ưu thế trong cạnh tranh, làm cho việc phân bố tài nguyên mất cân bằng và nguyên tắc
công bằng xã hội không được thực hiện trọn vẹn... Mục tiêu của chế độ quản lý mục đích
sử dụng đất phải đạt được: Một là, tối đa hóa hiệu ích tổng thể sử dụng đất, mà thực chất
là tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất khu vực, bố trí có hiệu quả giữa các loại đất có mục đích
sử dụng khác nhau - điều hòa được lợi ích cụ thể của người sử dụng đất và lợi ích tổng
hợp trên diện rộng của xã hội. Hai là, điều hòa mâu thuẫn giữa đất nông nghiệp và đất
xây dựng. Trong cuộc cạnh tranh này thì thường là đất nông nghiệp bị liệt vào thế yếu,
cho nên thực chất đây là quá trình hạn chế tối đa việc chuyển đất nông nghiệp thành đất
xây dựng, bảo vệ đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội
mà vẫn đảm bảo được nhu cầu của phát triển. Ba là, loại bỏ ảnh hưởng bất lợi từ bên
ngoài, bảo vệ môi trường, sử dụng đất bền vững. Bằng các biện pháp hành chính và pháp
luật có thể phòng ngừa được quá trình tăng nhân khẩu quá lớn, tăng mật độ xây dựng
không hợp lý, v.v…Bốn là, quản lý được mục đích sử dụng đất, hạn chế tố đa việc tăng
giá kỳ vọng, cũng là quản lý ổn định giá đất, khi nhà nước cần thu hồi giá bồi thường sẽ
đúng với giá đất của mục đích được giao hoặc công nhận. Năm là, để quản lý đượcmục
đích sử dụng đất thì phải xác lập mọi thửa đất có người sử dụng phải đăng ký, diện tích
đất không có người đăng ký là thuộc tài sản nhà nước; đăng ký quyền sử dụng đất bao
gồm đăng ký hiện vật và giá trị.
(2) Sửa đổi, bổ sung cơ chế giao đất, cho thuê đất và quy định về nộp tiền sử dụng
đất, thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê
(i) Nguồn đất: đất sạch hoặc đất đã phát triển;
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(ii) Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất nộp tiền một lần theo
định hướng sau đây: (ii1) Đấu giá, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất khi có 2 nhà đầu tư
trở lên muốn được giao có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê nộp tiền một lần của 01 thửa
đất tại 01 vị trí hoặc số nhà đầu tư có nhu cầu đất nhiều hơn diện tích đất hiện có; (ii 2)
Giao đất không qua đấu giá: ưu đãi đầu tư; sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp; các đơn
vị sự nghiệp xây dựng công trình công cộng; chỉ có 01 nhà đầu tư trở lên muốn được giao
hoặc thuê đất nộp tiền một lần hoặc số nhà đầu tư có nhu cầu đất bằng hoặc ít hơn diện
tích đất hiện có; đã đặt trước số tiền có giá trị lớn khi có đề nghị được giao đất, thuê đất
thực hiện dự án; bãi bỏ quy định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, hoặc đấu thầu
dự án có sử dụng đất khi đất đó chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng.
(iii) Giá đất: (iii1) trúng đấu giá; (iii2) Giá đất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
trên cơ sở xác định theo phương pháp thị trường theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn
phát triển đất (bao gồm tiền chuyển mục đích sử dụng đất nếu đất phát triển từ đất nông
nghiệp).
(iv) Trường hợp giao đất cho đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất thì chỉ được miễn giảm phần chuyển mục đích sử dụng đất, phải trả chi phí phát
triển đất.
(v) Sửa đổi hình thức giao đất không thu tiền theo hướng chỉ áp dụng cho các công
trình công cộng do cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công quản lý, khi xã hội hóa
chuyển sang quản lý theo mô hình doanh nghiệp đương nhiên phải làm thủ tục giao đất
có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo chế độ xã hội hóa; các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước sử dụng đất
đều phải được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất và hưởng chế độ miễn giảm
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi hoặc chính sách đầu tư (hồ thủy
điện, hệ thống dường dây tải điện, đường ống dẫn khí, xăng dầu, nước, v.v…) được miễn
toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như các trường hợp giao đất không thu tiền hiện
nay đối với doanh nghiệp, cụ thể (v1) Giao đất không thu tiền: Cơ quan nhà nước, hoặc
đơn vị sự nghiệp công đầu tư công trình bằng ngân sách nhà nước và sử dụng vào mục
đích công hoặc công cộng; (v2) Giao đất có thu tiền nhưng được miễn toàn bộ hoặc giảm
một phần tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế kể cả tổ chức xã hội hóa
sử dụng đất vào các dự án dịch vụ công cộng.
(3) Xây dựng hệ thống đăng ký đất đai thống nhất, hiện đại, đăng ký cả hiện vật và
giá trị, liên thông với cơ quan thu tài chính đất đai
Các biến động đất đai (thay đổi về người sử dụng, hợp thửa, tách thửa, chuyển
mục đích sử dụng đất, thay đổi giá trị quyền sử dụng đất) đều phải được cập nhật và liên
thông với cơ quan thuế để triển khai thu tài chính và thuế đất đai kịp thời, đúng pháp luật
và kiểm tra được việc chấp hành nghĩa vụ của người sử dụng đất.
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[7] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM
(Mã số: TNMT.01.11)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Cục Quy hoạch đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Sỹ Kiên; Email: kien74.monre@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
ThS. KTS. Nguyễn Tuấn Khải
PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến
TS. Đặng Quang Phán
ThS. Nguyễn Thu Hằng
TS. Lưu Văn Năng
ThS. Nguyễn Huy Đức
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất các công trình ngầm từ đó đề xuất
cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm phục vụ bổ sung, sửa đổi và
hoàn thiện các quy định của pháp luật đất đai.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình ngầm
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng đất xây
dựng các công trình ngầm trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà
Nẵng, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá, học tập kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất
xây dựng các công trình ngầm của một số quốc gia trên thế giới vận dụng vào thực tiễn
Việt Nam.
- Đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm nhằm hoàn
thiện chính sách pháp luật đất đai ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.603 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu:
2.1. Mở đầu:
Khai thác sử dụng đất, bao gồm cả không gian trên mặt đất và không gian ngầm,
trong đó khai thác không gian ngầm là giải pháp thích hợp để tăng diện tích xây dựng
nhằm nâng cao mật độ sử dụng đất, đặc biệt đối với các đô thị, vẫn đảm bảo giao thông
thông suốt, bảo tồn các kiến trúc bề mặt, cung ứng đầy đủ nhà ở và các dịch vụ công
cộng, góp phần phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi nước cũng như tầm nhìn chiến lược, năng
lực của giới chuyên môn và các nhà đầu tư mà quy mô và hướng phát triển công trình
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ngầm đô thị của các nước có trình độ và chất lượng rất khác nhau. Trên thế giới hiện nay,
trong lĩnh vực phát triển đô thị và khai thác đầu tư bất động sản, ngoài những khái niệm
về công trình, tổ hợp công trình ngầm đơn lẻ đã xuất hiện các khái niệm mới hơn, rộng
hơn như "đô thị ngầm", "thành phố phát triển hướng về phía dưới mặt đất",...
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá của nước ta ngày càng
nhanh, hệ thống đô thị phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô; đặc biệt là ở các
đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố thuộc Trung ương. Tốc
độ phát triển nóng đã tạo các áp lực về hạ tầng đô thị, về nhà ở - văn phòng, giao thông
đô thị và không gian công cộng trong đô thị, ...
Quỹ đất bề mặt của đất nước nói chung và các đô thị lớn đã ở tình trạng khan
hiếm, các không gian xanh, không gian công cộng ngày một thu hẹp, khiến người dân đô
thị cảm thấy trở nên bức bối, ... Những điều này cộng với nhu cầu về tính văn minh, hiện
đại và mỹ quan đô thị đã và đang đòi hỏi việc phát triển phải hướng đến khả năng tận
dụng, phát triển song song cả về chiều cao lẫn chiều sâu của đô thị. Trong đó, vấn đề
chiều cao đô thị đã được chú ý phát triển trong mấy năm gần đây, nhưng vấn đề chiều
sâu, vấn đề không gian ngầm thì dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Có thể nói rằng, trong hoạt động xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị, đặc biệt đối
với các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay, chúng ta luôn luôn phải có sự kết hợp chặt chẽ
và hữu cơ giữa các công trình trên mặt đất và công trình được xây dựng dưới mặt đất. Sử
dụng, khai thác không gian ngầmcó hiệu quả, tiết kiệm đất đai cũng như bố trí hợp lý các
công trình dưới mặt đất góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị, nâng cao chất
lượng sống của cư dân đô thị. Nó góp phần tạo nên sự hợp lý hơn của quy hoạch tổng
mặt bằng xây dựng đô thị, giúp sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất xây dựng
đô thị để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ lợi ích công cộng, các công trình hạ
tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt các công trình giao thông ngầm (tuyến, nhà ga, bãi đỗ xe,
hầm cho người đi bộ,...) trong đô thị. Góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái đô thị,...
Chính vì vậy, đứng dưới góc độ đầu tư bất động sản cao cấp, không gian ngầmđô
thị không chỉ là những công trình mang tính hệ thống kỹ thuật như hệ thống đường dây,
đường ống, các tuyến đường tàu điện ngầm, bãi đậu xe, hầm đường ô tô, đường bộ, ... mà
không gian ngầm còn có thể là những tổ hợp trung tâm thương mại, trung tâm sinh hoạt
công cộng, vui chơi giải trí, những công trình đa chức năng trong đó thậm chí hướng tới
là văn phòng, ... Do đó, không gian ngầmđô thị không những là giải pháp giải tỏa các áp
lực mang tính xã hội trên mặt đất mà còn là một tiềm năng lớn cho hoạt động đầu tư kinh
doanh bất động sản tại các đô thị lớn của Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng với sự chú ý đến vấn đề không gian ngầmtrong các dự án nói
riêng và vấn đề phát triển không gian ngầmđô thị nói chung; vẫn còn rất nhiều những bất
cập, cản trở công tác phát triển không gian ngầmtrong đô thị Việt Nam cũng như cản trở
hoạt động đầu tư vào các dự án và hạng mục công trình ngầm của các nhà đầu tư.
Những điều này dẫn đến một thực trạng hết sức bất cập trong vấn đề phát triển
không gian ngầm - một xu thế tất yếu mà chúng ta phải tính toán đến.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Tiếp cận thực tế, hồ sơ, tài liệu, số liệu, văn bản
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liên quan nhằm rà soát, phát hiện và hệ thống hoá các vấn đề đưa ra trong báo cáo khoa
học của đề tài.
- Phương pháp kế thừa: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước có
liên quan. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, công trình,
dự án, đề tài khoa học có liên quan tới vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp điều tra, khảo sát: Thực hiện điều tra thực tế làm cơ sở đánh giá
thực trạng sử dụng đất xây dựng công trình ngầmtrên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương pháp tổng hợp và xử lý dữ liệu: Việc tổng hợp số liệu, xử lý dữ liệu,
phiếu điều tra, phân tích, đánh giá bằng phần mềm chương trình bảng tính Excel
2003.Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập dữ liệu, vận dụng phương pháp tổng hợp để kết
xuất thông tin và phương pháp xử lý dữ liệu để phân tích, đánh giá, đề xuất những giải
pháp mới và kết quả nghiên cứu.
- Phương pháp so sánh: Vận dụng phương pháp này trong việc so sánh để phân
tích, lựa chọn những luận điểm, giải pháp hợp lý, đặc biệt là những kinh nghiệm của các
nước trên thế giới, đảm bảo tính tương đồng, phù hợp.
- Phương pháp chuyên gia:Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu (Bộ Xây dựng, Bộ
Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc,…) thông qua hội thảo khoa
học, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, góp ý hoặc phản biện kết quả nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng
- Các sản phẩm khoa học:
Báo cáo kết quả nghiên cứu; báo cáo tóm tắt;
Báo cáo xử lý số liệu;
Bản dịch nước ngoài;
53 báo cáo chuyên đề;
Báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai.
- Các công bố khoa học: Kỷ yếu Hội thảo Quy hoạch và quản lý phát triển Không
gian ngầm đô thị - Năm 2012.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường
Vấn đề tiến hành khai thác sử dụng đất không gian ngầm để xây dựng công trình
ngầm có ý nghĩa rất lớn đối với con người, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai
đoạn hiện nay, con người đang hướng tới mục tiêu sử dụng đất hợp lý, khoa học, hiệu
quả và phát triển bền vững.
Pháp luật Việt Nam chưa có những quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất đối với
không gian ngầm, công trình ngầm, tuy nhiên cũng có những quy định bước đầu về vấn
đề này. Việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế là rất quan trọng. Cơ chế, chính
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sách quản lý, sử dụng đất đối với không gian ngầm, công trình ngầm ở mỗi quốc gia khác
nhau có những đặc điểm rất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế - xã hội và thể chế
chính trị. Những quy định pháp luật liên quan đến không gian ngầm, công trình ngầm ở
các nước thường được điều chỉnh trong pháp luật về dân sự, đất đai và xây dựng. Ở hầu
hết các quốc gia, quyền sở hữu đất đai bao gồm cả phần trên và phần không gian ngầm
của khu đất, tuy nhiên ở một số nước quyền sở hữu phần không gian ngầmlà có giới hạn
hoặc có điều kiện.
Việc đề xuất được cơ chế chung nhất về quản lý, sử dụng đất đối với không gian
ngầm, công trình ngầm, như: đo đạc lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác
quy hoạch, đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không gian
ngầmvà quyền sở hữu công trình ngầm; xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng
đất không gian ngầm, công trình ngầm ; thu tiền sử dụng đất và thu hồi đất, giải phóng
mặt bằng xây dựng công trình ngầm có ý nghĩa bước đầu giải quyết những vấn đề vướng
mắc từ thực tiễn hiện nay ở nước ta, phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai và pháp luật có
liên quan (dân sự, đầu tư, xây dựng).
Đây là vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm, cần tiếp tục việc nghiên cứu thêm kinh
nghiệm của các nước trên thế giới và tổng kết thực tiễn quản lý, sử dụng đất xây dựng
công trình ngầm ở Việt Nam.
Bước đầu có thể ban hành quy định thử nghiệm về quản lý, sử dụng đất xây dựng
công trình ngầm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong việc khai thác
không gian ngầmđể xây dựng các tuyến tàu điện ngầm, đường bộ hành và các bãi đậu xe,
kết hợp xây dựng các trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố, khu vực có
lợi thế thương mại; xây dựng quy định tạm thời để thu hút các nhà đầu tư trong nước và
nước ngoài khai thác sử dụng đất không gian ngầmsẽ giải quyết được nhiều vấn đề đối
với các khu vực này.
2.6. Kết luận
Việc thực hiện nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản
lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm" là cần thiết và đã đạt được những kết quả
nhất định, qua đó có thể rút ra một số kết luận sau:
2.6.1. Việc khai thác sử dụng đất không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm
có ý nghĩa rất lớn đối với con người, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn
hiện nay, con người đang hướng tới mục tiêu sử dụng đất hợp lý, khoa học, hiệu quả và
phát triển bền vững.
2.6.2. Cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đối với không gian ngầm, công
trình ngầm ở mỗi quốc gia khác nhau có những đặc điểm rất khác nhau, tùy thuộc vào
đặc điểm kinh tế - xã hội và thể chế chính trị. Những quy định pháp luật liên quan đến
không gian ngầm, công trình ngầm ở các nước thường được điều chỉnh trong pháp luật về
dân sự, đất đai và xây dựng. Ở hầu hết các quốc gia, quyền sở hữu đất đai bao gồm cả
phần trên và phần không gian ngầm của khu đất, tuy nhiên ở một số nước quyền sở hữu
phần không gian ngầm là có giới hạn hoặc có điều kiện. Pháp luật Việt Nam chưa có
những quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất đối với không gian ngầm, công trình
ngầm, tuy nhiên cũng có những quy định bước đầu về vấn đề này.
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2.6.3. Đề tài đã nghiên cứu đề xuất được cơ chế chung nhất về quản lý, sử dụng
đất đối với không gian ngầm, công trình ngầm, bước đầu giải quyết những vấn đề vướng
mắc từ thực tiễn hiện nay ở nước ta, như: đo đạc lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục
vụ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không gian ngầmvà quyền sở hữu công trình ngầm; xác định quyền và nghĩa vụ của
người sử dụng đất không gian ngầm, công trình ngầm; thu tiền sử dụng đất và thu hồi đất,
giải phóng mặt bằng xây dựng công trình ngầm.
2.6.4. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở bước đầu phục vụ sửa đổi pháp luật
đất đai và pháp luật có liên quan (dân sự, đầu tư, xây dựng).
2.7. Kiến nghị
- Đề tài đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên đây là vấn đề khá phức tạp
và nhạy cảm, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu
thêm kinh nghiệm của các nước trên thế giới và tổng kết thực tiễn quản lý, sử dụng đất
xây dựng công trình ngầm ở Việt Nam. Cụ thể là tập trung nghiên cứu sâu, làm rõ về một
số vấn đề, như: quy hoạch sử dụng đất không gian ngầmlàm cơ sở để thu hút đầu tư phát
triển công trình ngầm đặc biệt là xác định những khu vực khuyến khích và hạn chế phát
triển công trình ngầm; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất không gian ngầmgắn với
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình ngầm.
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, trước mắt có thể ban hành quy định thử
nghiệm về quản lý, sử dụng đất xây dựng công trình ngầm tại thành phố Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh trong việc khai thác không gian ngầmđể xây dựng các tuyến tàu điện
ngầm, đường bộ hành và các bãi đậu xe, kết hợp xây dựng các trung tâm thương mại ở
khu vực trung tâm thành phố, khu vực có lợi thế thương mại. Trước mắt đề xuất lựa chọn
một số khu vực có lợi thế thương mại để thử nghiệm xây dựng Chiến lược khai thác sử
dụng đất không gian ngầm. Ví dụ: Khu vực phố cổ của Hà Nội (có lợi thế thương mại
cao, ít nhà cao tầng, cần phải bảo tồn trên mặt đất,...), khu vực Mỹ Đình, khu vực Tây Hồ
Tây,... trên cơ sở đó xây dựng quy định tạm thời để thu hút các nhà đầu tư trong nước và
nước ngoài khai thác sử dụng đất không gian ngầmsẽ giải quyết được nhiều vấn đề đối
với các khu vực này.
- Từng bước xây dựng mới hoặc sửa đổi các quy định hiện hành (các Nghị định,
Thông tư) trên cơ sở đó tổng kết thực tiễn và đưa vào sửa đổi Luật Đất đai và pháp luật
có liên quan đảm bảo sự đồng bộ, cụ thể như:
+ Quyết định ban hành quy định thí điểm về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất xây
dựng công trình ngầm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
+ Sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.
+ Sửa đổi Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Bộ Luật Dân sự.
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[8] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP
LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
(Mã số: TNMT.01.12)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Ngọc Kích
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- ThS. Nguyễn Văn Hiền
- ThS. Vũ Thắng Phương
- KS. Chu Hồng Sơn
- ThS. Nguyễn Văn Hồng
- ThS. Bùi Sỹ Dũng
- ThS. Vũ Xuân Thuyên
1.4. Mục tiêu của đề tài:
Thực trạng cổ phần hóa của các doanh nghiệp qua các giai đoạn, đề xuất hoàn
thiện chính sách, pháp luật đất đai về quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà
nước cổ phần hóa trong giai đoạn hiện nay.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Đánh giá hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước.
- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng
đất của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa tại một số địa phương.
- Đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai liên quan đến quản lý và sử dụng
đất của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt:1002,96 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1002,96 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trải qua gần 20 năm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà
nước, công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được triển khai thực hiện mạnh
mẽ trên phạm vi toàn quốc và đã đạt được kết quả rất tích cực. Trên cơ sở Nghị quyết của
Đảng và hệ thống luật pháp của Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy
phạm pháp luật liên quan tới từng lĩnh vực cụ thể để hướng dẫn các bộ ngành, địa
phương thực hiện thống nhất, đồng thời tiến hành tổng kết thực tiễn theo từng giai đoạn
để từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm giải quyết các vấn đề thực
tế đặt ra và thúc đẩy quá trình thực hiện. Các bộ ngành, địa phương và các doanh nghiệp
nhà nước đã nhận thức được việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là cần
thiết và là một nhiệm vụ trọng tâm nên đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo ngành, địa phương
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của mình thực hiện theo những chương trình, biện pháp cụ thể. Đặc biệt, từ khi Nghị
quyết Trung ương 3 khoá IX ra đời thì công tác cổ phần hoá đã được thúc đẩy mạnh mẽ
và đã đạt được kết quả rất rõ rệt. Qua quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp nhà nước đã
chuyển thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, hình thành cơ chế quản lý năng động
hơn, huy động thêm được nguồn vốn của xã hội và tạo động lực phát triển sản xuất, kinh
doanh… Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sức cạnh tranh và khả năng hội
nhập của doanh nghiệp. Thực tiễn đã khẳng định, cổ phần hoá là một giải pháp quan
trọng giúp các doanh nghiệp nhà nước cơ cấu lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý để
hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng tiến độ thực hiện cổ phần hoá vẫn còn chậm.
Nhiều doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực Nhà nước cần sở hữu vẫn tiếp tục duy trì
100% vốn nhà nước, tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp còn thấp. Ở một số nơi,
nhận thức về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước còn chưa đầy đủ và thống nhất, vướng
mắc trong quá trình thực hiện chưa được tháo gỡ kịp thời, một số quy định của cơ quan
quản lý nhà nước còn chưa phù hợp, thời gian cổ phần hoá một doanh nghiệp còn kéo
dài… Nhiều công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần chưa quan tâm đúng mức đến
đổi mới phương thức quản trị và điều hành doanh nghiệp nên hiệu quả sản xuất kinh
doanh và tính cạnh tranh chưa cao, số lượng doanh nghiệp cổ phần hoá niêm yết trên thị
trường chứng khoán còn rất ít…
Trong bối cảnh cả nước nước đang nỗ lực tập trung xây dựng và phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập với nền kinh tế thế giới thì yêu
cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
nhà nước là một yêu cầu tiên quyết để nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo mục tiêu
tăng trưởng kinh tế. Một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện được yêu cầu đó
là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và đẩy nhanh tốc độ triển khai
cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
Trong hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến cổ phần hoá các doanh nghiệp
nhà nước, các chính sách pháp luật về đất đai giữ một vai trò rất quan trọng, đặc biệt khi
vấn đề quản lý, sử dụng đất đang chịu tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Quá trình
cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp sau cổ phần hoá có đạt hiệu quả cao hay không phụ thuộc khá nhiều vào việc
nhận thức và xác định rõ được giá trị đất đai, từ đó xây dụng cơ chế chính sách phù hợp
đối với công tác quản lý, sử dụng và phát huy tối đa giá trị của đất đai vào hoạt động sản
xuất kinh doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu nội dung chính sách pháp luật về đất đai và kết
quả triển khai cổ phần hoá trong thực tiễn là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết để
tiến tới hoàn thiện các nội dung của Luật đất đai, trong đó có các nội dung liên quan tới
vấn đề cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.
Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của quá trình hình thành chủ
trương chính sách về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; rà soát, nghiên cứu hệ thống
chính sách pháp luật hiện hành về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; đánh giá tình
hình thực hiện, kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện cổ phần hoá nói chung. Báo cáo cũng dành riêng nội dung tổng hợp
những vấn đề liên quan tới xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, trong đó tập trung vào
nội dung xác định giá trị sản là quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước trong
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quá trình cổ phần hoá. Trên cơ sở phân tích đánh giá hệ thống chính sách pháp luật hiện
hành và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện cổ phần hoá, báo cáo sẽ đề xuất
một số giải pháp về chính sách pháp luật đất đai liên quan tới cổ phần hoá doanh nghiệp
nhà nước, tiến tới hoàn thiện quy định nhằm hoàn thiện bộ luật đất đai, đồng thời giúp
cho quá trình triển khai thực hiện cổ phần hoá đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài có sử dụng một số tài liệu khảo sát của
Quốc hội, của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đồng thời sử dụng kết quả khảo
sát thực tế tại một số địa phương. Thực tế cho thấy, quá trình thực hiện cổ phần hoá các
doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề lớn và phức tạp của quốc gia.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu và kế thừa: Thu thập và nghiên cứu tài liệu
trong và ngoài nước liên quan tới vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp. Kế thừa có chọn lọc
các kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan.
- Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế: Thực hiện khảo sát, điều tra thực tế làm
cơ sở đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất của các công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành
phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và
tỉnh Đồng Nai.
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm.
- Phương pháp thống kê, so sánh: So sánh giữa kết quả điều tra, khảo sát thực tế
với lý luận về quản lý, sử dụng đất của các công ty cổ phần, công ty TNHH một thành
viên tại địa bàn nghiên cứu, rút ra kết luận.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích kết quả điều tra, khảo sát và tổng
hợp rút ra kết luận.
- Phương pháp xử lý số liệu: Xử lý các số liệu điều tra và số liệu thu thập được qua
các tài liệu liên quan, chọn lọc các số liệu phục vụ nội dung nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; 01 báo cáo
phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2003; 57 chuyên đề khoa học; 01 báo cáo phân tích số liệu
điều tra.
- Các công bố khoa học: Đề tài hiện chưa có bài báo công bố khoa học.
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không đăng ký hỗ
trợ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Sản phẩm đề tài không thuộc đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ
chuyên đề, quyền sở hữu công nghiệp...).
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
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- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật về quản lý và sử dụng đất của các công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên, đồng thời là tài liệu cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây
dựng phương án giải quyết những tồn đọng trong quá trình quản lý và sử dụng đất của
cac tổ chức kinh tế.
- Đề tài đã đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 về: Chế độ sở hữu đất đai;
quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa; giải pháp đối với
trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của các công ty cổ phần, công ty TNHH một
thành viên; định giá đất; quy định về hình thức sử dụng đất và quyền của doanh nghiệp.
2.6. Kết luận
i) Đánh giá chung
Đề tài đã tập trung nghiên cứu quá trình hình thành chủ trương cổ phần hoá doanh
nghiệp nhà nước, nghiên cứu các văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp; đồng
thời đánh giá thực trạng quá trình thực hiện cổ phần hoá nói chung, tổng hợp những vấn
đề liên quan tới xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, tập trung vào nội dung xác định giá
trị sản là quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá.
Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp về chính sách pháp luật đất đai liên quan tới cổ
phần hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện chế định về quản lý, sử dụng đất của các
doanh nghiệp nhằm hoàn thiện Bộ Luật đất đai, giúp cho quá trình cổ phần hoá đạt kết
quả cao.
Từ thực tiễn cổ phần hóa doanh nghiệp tại một số nước, đề tài đã rút ra được một
số bài học cho Việt Nam. Từ nghiên cứu, điều tra, khảo sát tại một số doanh nghiệp cho
thấy, xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và quản lý sử dụng đất trong
các doanh nghiệp cổ phần hóa là vấn đề phức tạp, liên quan đến xác định giá trị doanh
nghiệp, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai nói chung; một số doanh nghiệp
đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa và liên quan đến
quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa. Nhìn chung, các địa
phương, các doanh nghiệp cổ phần hóa đều xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, mặc
dù quy định của Chính phủ về vấn đề này luôn có sự thay đổi.
Tuy nhiên, vấn đề đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và trong các
doanh nghiệp cổ phần hóa vẫn còn một số hạn chế:
- Định giá tài sản trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp ở một số địa phương,
một số doanh nghiệp chưa sát với thực tế thị trường, nhất là trước khi có Nghị định số
187/2004/NĐ-CP; các lợi thế về đất đai, vị trí địa lý của doanh nghiệp không được đưa
vào giá trị doanh nghiệp làm giảm giá trị thực tế của doanh nghiệp. Đây chính là cơ hội
cho tham nhũng trong quá trình cổ phần hóa cũng như trong quản lý, sử dụng đất đai
trong doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Tại một số doanh nghiệp nhà nước, khi cổ phần hóa theo Nghị định số
187/2004/NĐ-CP tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp chưa phù hợp,
có trường hợp quá cao, cộng với các lợi thế khác được tính dẫn tới giá trị doanh nghiệp
được xác định vượt quá xa so với giá thị trường. Việc xác định giá trị doanh nghiệp và lợi
thế kinh doanh của hai Nghị định đã có sự khác biệt lớn, dẫn đến sự thất thoát tài sản
(chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất) của Nhà nước khi cổ phần hóa doanh nghiệp.
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- Trong quá trình cổ phần hóa, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc sắp xếp lại
đất đai để cho cá nhân thuê với giá rẻ, sau đó cho thuê lại hoặc xin chuyển mục đích sử
dụng đất để thu lợi từ kinh doanh các ngành nghề khác như cao ốc văn phòng, nhà cho
thuê, khách sạn, nhà hàng … Đây cũng là một thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.
Bên cạnh việc công nhận một số kết quả do cổ phần hóa doanh nghiệp mang lại,
đề tài cũng mạnh dạn chỉ ra có một số doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa đang
dần chuyển hóa thành doanh nghiệp tư nhân do một số cổ đông đã bán, chuyển nhượng
số cổ phần của mình, hoặc làm trung gian thu gom cổ phần cho tư nhân ngoài doanh
nghiệp nắm giữ, có trường hợp đã nắm hơn 50% tổng giá trị cổ phần danh nghĩa để trở
thành chủ nhân đích thực của doanh nghiệp. Điều này trái với chủ trương cổ phần hóa
của Đảng và Nhà nước.
Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa chưa đúng, gây nên thất thoát và
lãng phí tài sản nhà nước trong và sau quá trình cổ phần hóa, trong đó chủ yếu là giá trị
quyền sử dụng đất. Việc xác định giá trị doanh nghiệp trải qua hai giai đoạn khác nhau.
Trong giai đoạn chưa có Nghị định 187/2004/NĐ-CP, việc xác định giá trị doanh nghiệp
do một Hội đồng hoặc doanh nghiệp tự đảm nhận. Dẫn đến việc xác định thấp hoặc quá
thấp giá trị doanh nghiệp, do đó, phần lớn cổ phần rơi vào tay một nhóm người. Trong
giai đoạn sau khi có Nghị định 187/2004/NĐ-CP, sự thất thoát tài sản nhà nước đã được
hạn chế, nhưng lại nảy sinh tình trạng liên kết, gian lận trong đấu thầu và xác định giá trị
quyền sử dụng đất.
Sau khi cổ phần hóa, rất nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động như cũ; quản lý nhà
nước vẫn chi phối mọi hoạt động, kể cả trong các doanh nghiệp mà vốn nhà nước chưa
tới 30% vốn điều lệ doanh nghiệp; bộ máy quản lý cũ trong nhiều doanh nghiệp vẫn
chiếm giữ đến 80%.
Như vậy, doanh nghiệp nhà nước do chế độ công hữu hóa xã hội chủ nghĩa trước
đây để lại đang là một bài toán khó khi chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường. Những
vấn đề này đang trở thành một thách thức đối với công tác lý luận, đổi mới tư duy, công
tác tổ chức và quản lý nền kinh tế quốc dân.
ii) Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong doanh nghiệp cổ phần hóa
Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và việc quản lý, sử dụng đất đai
chỉ có hiệu quả khi đồng thời tạo được các điều kiện sau đây:
- Cần xác định rõ ai đại diện chủ sở hữu số vốn nhà nước trong công ty cổ phần
nhằm chấm dứt quan hệ sở hữu nhà nước chung chung và không có trách nhiệm, kéo dài
nhiều năm nay? Nhà nước có vai trò gì đối với quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp cổ
phần hóa.
- Việc xác định giá trị doanh nghiệp cũng đang là một trong những khâu bức xúc
nhất trong tiến trình cổ phần hóa. Ban định giá bao gồm các chuyên gia từ nhiều bộ
ngành hiện nay cần được thay bằng các đơn vị trung gian có kiến thức và kinh nghiệm
trong công tác định giá để đảm bảo chính xác và khách quan, sát với thị trường.
2.7. Một số kiến nghị
- Đề tài mới chỉ thực hiện ở cấp bộ, nội dung đề tài có liên quan đến các doanh
nghiệp nhà nước, liên quan đến việc làm và đời sống của hàng triệu người lao động. Hơn
nữa, chính sách về đất đai là nội dung quan trong trong chiến lược về phát triển kinh tế 66

xã hội của đất nước. Do thời gian và quy mô, phạm vi nghiên cứu còn hạn chế nên nội
dung báo cáo không thể đề cập hết mọi khía cạnh của vấn đề, đồng thời không tránh khỏi
còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, chính sách pháp luật liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp
nhà nước, trong đó có chính sách về đất đai cần phải được tiếp tục nghiên cứu và bổ sung
hoàn chỉnh, Đề tài cần được tiếp tục nghiên cứu ở cấp độ cao hơn với quy mô lớn hơn.
- Phần đề xuất của đề tài mới chỉ nhằm phục vụ sửa đổi một nội dung nhỏ của
Luật Đất đai, đề nghị Bộ cho tiếp tục nghiên cứu vấn đề là khi doanh nghiệp đưa giá trị
tài sản của doanh nghiệp lên sàn giao dịch thị trường chứng khoán, nếu khách hàng là tổ
chức cá nhân nước ngoài thì giá trị quyền sử dụng đất trong cổ phiếu được giải quyết như
thế nào, góp phần hoàn thiện chế định sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, tiến tới xây
dựng Bộ Luật Đất đai.
- Về nghiên cứu khoa học, đề nghị các chủ nhiệm đề tài (sau này) nên mời chuyên
gia trong ngành tại các địa phương tham gia nghiên cứu, tạo thuận tiện cho việc điều tra,
khảo sát phục vụ yêu cầu của đề tài, vừa bảo đảm tính thực tiễn, vừa bảo đảm tính khả thi
của đề tài.
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[9] NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC
TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
(Mã số: TNMT.01.18)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quy hoạch đất đai -Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Giang Hương; Email:ttghuong@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Đình Bồng;
- ThS. Ngô Trung Thành;
- ThS. Mai Hạnh Nguyên;
- KS. Phạm Văn Quý;
- KS. Lưu Văn Thịnh;
- KTS. Lã Minh Hiếu.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá thực trạng hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
- Đề xuất cơ chế, phương pháp, nội dung, quy trình giám sát sử dụng đất đối với
các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
của cơ quan giám sát sử dụng đất thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về hoạt động giám sát sử dụng đất ở Việt Nam và Trung
Quốc:
+ Khái niệm về giám sát và giám sát việc sử dụng đất.
+ Cơ sở lý luận về giám sát việc sử dụng đất.
+ Kinh nghiệm giám sát thuộc cơ quan hành chính của một số nước trên thế giới.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động giám sát sử dụng đất đối với các tổ chức được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất (có điều tra khảo sát trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Bình Dương và thành phố Hồ Chí
Minh):
+ Quỹ đất và khả năng giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất.
+ Thực trạng sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê
đất trên địa bàn điều tra.
+ Kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
+ Hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất.
- Đề xuất cơ chế, phương pháp, nội dung, quy trình giám sát sử dụng đất đối với
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các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
của cơ quan giám sát sử dụng đất thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.435 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.426,7 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trên thực tế hoạt động giám sát sử dụng đất mới được tiến hành bởi hoạt động
giám sát của Quốc hội, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; hoạt động giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân, còn
các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai mới triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm
tra. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất
chưa cao, còn nhiều hạn chế và bất cập, đặc biệt đối với việc giám sát sử dụng đất của
các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Nguyên nhân của những hạn chế trên
xuất phát từ chính sách, pháp luật, cơ chế, hình thức, phương pháp, chế tài giám sát và tổ
chức bộ máy giám sát. Vì vậy, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và
đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ
chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất” là cần thiết, để tìm giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất nhằm tăng cường khả năng theo dõi, kiểm tra,
đánh giá đúng, khách quan, kịp thời việc tuân thủ pháp luật cũng như những mặt tốt, tích
cực, những tồn tại, hạn chế trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước
giao đất, cho thuê đất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, các kết quả nghiên
cứu có liên quan để xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài;
- Phương pháp điều tra: Thực hiện điều tra thực tế thu thập các tư liệu, tài liệu số
liệu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu làm cơ sở đánh giá thực trạng giám giám sát
việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
- Phương pháp thống kê, so sánh: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được so
sánh, đối chiếu với những kết quả thu được trong quá trình khảo sát thực tế làm cơ sở,
căn cứ để đưa ra những luận giải về vấn đề nghiên cứu;
- Phương pháp xử lý số liệu:Từ các số liệu thu thập được sử dụng phần mềm
Microsoft Office Excel để tổng hợp, tính toán;
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Sử dụng phương pháp này để phân tích tổng
hợp, có loại trừ trong quá trình thu thập, phân tích các thông tin, tư liệu để làm rõ nội
dung nghiên cứu;
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiếp
thu, hoàn thiện nội dung nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
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lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo kết quả nghiên cứu; báo cáo tóm tắt; báo cáo
kết quả điều tra; 73 chuyên đề; Báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai.
- Các công bố khoa học:
Bài báo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử
dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất” – Tạp chí Tài nguyên
và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; năm công bố: 2012.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:
Sản phẩm đề tài không thuộc đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần đổi mới Luật Đất đai năm 2013 (Mục
1, Chương III quy định về giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai);
Đồng thời ngày 13 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 21/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó cơ cấu tổ
chức có hình thành Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai để thực hiện được các nội
dung về giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của
pháp luật.
2.6. Kết luận:
(i) Với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, vai trò quản lý của nhà nước là tất yếu
và vô cùng quan trọng. Để Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai thì Nhà nước phải
“giám sát” được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói chung, giám
sát đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nói riêng.
(ii) Hoạt động giám sát việc sử dụng đất được tiến hành bởi hoạt động giám sát
của Quốc hội; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân; trong đó chủ yếu tập trung vào hoạt
động giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Các cơ
quan quản lý nhà nước về đất đai mới triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra mà
chưa giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại
điểm k khoản 2 Điều 6 của Luật Đất đai năm 2003.
(iii) Trên cơ sở lý luận, pháp lý, các yếu tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá
hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất; nội dung, đối tượng, trình tự, phương pháp
giám sát và thực tế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cho thấy các quy định pháp luật chưa đầy đủ
và khó khả thi để giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất,
cho thuê đất một cách hiệu quả.
(iv) Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức về giám sát của các Bộ, ngành: đầu
tư (Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư), tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục
Giám sát quản lý về hải quan), ngân hàng (Giám sát ngân hàng)... là những ví dụ về sự
hình thành cơ quan giám sát việc sử dụng đất thuộc cơ quan tài nguyên và môi trường.
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(v) Kinh nghiệm giám sát của cơ quan hành chính ở một số nước trên thế giới; đặc
biệt là hoạt động giám sát của cơ quan hành chính, trong đó có hoạt động giám sát đất đai
của Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc được thực hiện tốt và đạt nhiều thành tựu là cơ sở
để rút ra bài học kinh nghiệm có thể vận dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.
(vi) Kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác của bộ máy nhà nước nói chung và của lĩnh vực đất đai nói riêng, đã có tác động
tích cực trong việc khai thác tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia,
cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường; đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách
nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất
đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa cao, còn nhiều hạn chế và
bất cập, thậm chí nhiều vi phạm đã được phát hiện từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa
có kết quả xử lý.
(vii) Trên cơ sở các nghiên cứu về giám sát việc sử dụng đất đề tài đã đưa ra các
đề xuất về:cơ chế chính sách giám sát việc sử dụng đất; nội dung giám sát việc sử dụng
đất; phương pháp giám sát việc sử dụng đất; cơ cấu, tổ chức và chức năng nhiệm vụ cơ
quan giám sát việc sử dụng đất thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
2.7. Kiến nghị:
(i) Sớm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật có liên quan đến giám sát việc sử dụng đất
nói chung và giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất nói riêng đảm bảo sử dụng đất đúng pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả;
(ii) Trong quá trình nghiên cứu, nội dung đề xuất của đề tài đã đưa vào nội dung
dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, gồm: các nội dung về cơ chế chính sách giám sát việc sử
dụng đất, nội dung giám sát việc sử dụng đất, phương pháp giám sát việc sử dụng đất và
quy trình giám sát việc sử dụng đất.
Nội dung về cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát đất đai và chức năng, nhiệm vụ của
Cục giám sát đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề
tài đã đề xuất để đưa vào nội dung dự thảo Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường đề xuất sửa đổi Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 và
Quyết định số 25/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Do vậy, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm trình Quốc hội xem xét,
thông qua Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có thông qua các đề xuất về giám sát việc sử
dụng đất; đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ sớm trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó
có bổ sung về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giám sát việc sử dụng
đất thuộc cơ quan tài nguyên và môi trường.
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[10] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
PHÂN BỔ, SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT DÀNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI
VIỆT NAM
(Mã số TNMT.01.20)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lý; Email: ntly@isponre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Đinh Thu Trang;
- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh;
- ThS. Phạm Thị Minh Thủy;
- ThS. Nguyễn Ngọc Tuân;
- ThS. Tạ Thị Thu Hằng;
- ThS. Nguyễn Tiến Thân;
- TS. Hoàng Văn Cương.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xác định cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn việc phân bổ, sử dụng quỹ đất phát
triển nhà ở xã hội ở Việt Nam;
- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách trong phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho
phát triển nhà ở xã hội góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở
Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về nhà ở xã hội và vấn đề đất đai cho phát triển nhà ở xã
hội.
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng về phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển
nhà ở xã hội tại Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành
cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.152 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.152 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản, là tài sản quan trọng của mỗi cá nhân,
gia đình và xã hội. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,
nhà ở còn là một loại hàng hóa đặc thù mang tính kinh tế, chính trị, xã hội cao. Giải quyết
tốt vấn đề nhà ở vừa góp phần vào quá trình phát triển, tăng trưởng kinh tế, vừa làm tốt
vấn đề an sinh xã hội, thể hiện bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Luật Nhà
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ở năm 2005 được ban hành đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách về nhà ở của
Đảng và Nhà nước, tạo hành lang pháp lý xuyên suốt cho hoạt động đầu tư tạo lập, cải
tạo, xây dựng nhà ở của các thành phần kinh tế, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội gắn với ổn định chính trị của đất nước.
“Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay từ
trong từng bước phát triển”, là quan điểm chỉ đạo quan trọng, được nêu trong Văn Kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, hiện nay vẫn đang là định hướng đúng
đắn đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Tiếp cận đất đai bình
đẳng và bảo đảm quyền sử dụng đất đai được pháp luật bảo hộ là những yếu tố cơ bản để
phát triển quỹ nhà ở. Thành quả này gắn liền với mức tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo
bền vững của Việt Nam trong hai thập kỷ qua. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) khẳng định: “Nhà nước là đại diện chủ sở hữu
toàn dân về đất đai, có quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền hưởng lợi từ đất, đồng
thời thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Quyết định và quản lý mục đích sử dụng đất.
Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng, phân bổ và phát triển đất đai…”.
Yếu tố cấu thành quan trọng nhất để xây dựng nên nhà ở là yếu tố đất đai. Đất đai
vừa là yếu tố thiết yếu, là nền móng, đồng thời cũng là phần giá trị nhất trong tổng giá trị
tài sản nhà ở. Tại Việt Nam hiện nay, giá trị nhà ở là quá lớn đối với thu nhập của đại đa
số người dân, do đó người lao động bình thường rất khó có thể tiếp cận. Trong khi đó, đất
đai được coi là tài sản chung của cả quốc gia, ai cũng có quyền được tham gia tiếp cận sử
dụng đất đai và quỹ đất đai là dành cho tất cả mọi người. Bằng việc dành ra quỹ đất để
phát triển nhà ở xã hội cho những đối tượng là người nghèo, người có thu nhập thấp là
một chính sách mà không chỉ cần thiết đối với Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng
cần quan tâm. Tuy nhiên, quỹ đất đai thì có hạn mà nhu cầu sử dụng đất cho các mục
đích khác nhau thì rất lớn. Vì vậy để tạo điều kiện cho công dân có nhà ở, Nhà nước cần
có chính sách phù hợp, trong đó chính sách về đất đai có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế
và pháp lý cho việc tạo dựng quỹ nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Vấn đề quan hệ đất đai
nói chung, trong đó có đất ở là vấn đề lớn liên quan tới bản chất của thể chế chính trị, và
vì thế, ở Việt Nam, để minh chứng chế độ sở hữu đất đai toàn dân là thực tế, chính sách
về đất đai phải thể hiện được nội dung mọi công dân Việt Nam đều có quyền có đất ở.
Trong khi đó, Việt Nam đang đối mặt với thách thức đưa thị trường bất động sản
phi chính thức còn khá phổ biến vào khuôn khổ, nhưng đồng thời phải tạo điều kiện sao
cho các đặc trưng lợi thế khiến thị trường phi chính thức đang được nhiều người chấp
nhận không bị mất đi. Khu vực phi chính thức đang có vai trò quan trọng trong cung
ứng nhà đất ở các thành thị. Thị trường bất động sản phi chính thức còn phổ biến trong
việc cung ứng nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội, nhưng không đáp
ứng được các yêu cầu về cung cấp nhà ở với mức giá mà các đối tượng thu nhập thấp có
thể chi trả, về nâng cấp dịch vụ và mở rộng thành thị về lâu dài, cũng như về giải quyết
các vấn đề môi trường.
Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững,
an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành các chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư xây dựng
nhà ở xã hội. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng đồng thời với mục tiêu điều
tiết thị trường đất đai, khi đó giá đất nói riêng và giá bất động sản nói chung sẽ được điều
tiết theo xu hướng có lợi cho đại đa số người dân. Việc Nhà nước khuyến khích phát triển
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nhà ở xã hội sẽ góp phần tăng nguồn cung về nhà ở và trực tiếp giải quyết một phần đáng
kể nhu cầu về nhà ở của các đối tượng có thu nhập thấp và người nghèo trong xã hội.
Việc phân bổ, sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội sao cho hiệu quả và không phá vỡ
hệ thống các mục tiêu sử dụng đất khác rất cần đến một cơ chế chính sách quy định cụ
thể.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Đề tài lựa chọn cách tiếp cận hệ thống: từ lý luận đến thực tiễn, từ đánh giá tổng
quan đến phân tích, đánh giá chi tiết các nhân tố ảnh hưởng làm căn cứ để đưa ra các
hướng giải quyết vấn đề mà mục tiêu đặt ra.
Với cách tiếp cận đó, đề tài sử dụng hệ thống các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Mục tiêu nghiên cứu được đặt trong mối quan
hệ tổng quan, được tiếp cận từ nhiều đối tượng từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
chiến lược phát triển nhà ở, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng
đất chung của cả nước, của một số tỉnh cho đến tình hình sử dụng đất, tình hình phát
triển đô thị, phát triển khu công nghiệp và thị trường bất động sản thực tế đang diễn ra.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Bằng những tài liệu thu thập được trong và
ngoài nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu, bằng những thông tin, tài liệu, số liệu thu
thập được từ điều tra, khảo sát thực tế, đề tài tổng hợp và phân tích vấn đề nhằm đạt
được mục tiêu đề ra.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Thực hiện điều tra thực tế làm cơ sở
đánh giá thực trạng phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.
- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học,
các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm tham gia đóng góp ý cho các báo
cáo của đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng kết đề tài, các báo cáo chuyên đề
- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế và dự báo năm 2013.
- Công tác đào tạo sau đại học: 01 tiến sĩ, chưa bảo vệ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp…): không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường: kết quả nghiên cứu đề tài cung cấp cơ sở lý luận và
thực tiễn về việc phân bổ, sử dụng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội ở Việt Nam, là tài liệu
tham khảo cho Tổng cục Quản lý Đất đai nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai 2013.
2.6. Kết luận
Qua nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng
quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam, đề tài rút ra một số kết luận sau:
1. Nhà ở xã hội đóng một vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển thành công
của một đất nước. Quyền có nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Nhà nước tạo điều
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kiện để mỗi công dân tạo lập chỗ ở phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Việc sử
dụng tài nguyên đất cho mục tiêu phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn về mặt chính
trị, kinh tế, xã hội trong việc đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng đều có quyền nhà ở.
Phân bổ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội là việc tổ chức, sắp xếp, khoanh định
các mục đích sử dụng đất nhằm bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Nhà nước là chủ
thể đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tuy
nhiên, vai trò của Nhà nước đối với vấn đề nhà ở cho các đối tượng gặp khó khăn, trong
việc tạo ra bình đẳng trong sử dụng đất đai hiện nay chưa được quy định cụ thể trong
Luật cũng như trong các văn bản pháp quy. Do vậy, với vai trò là đại diện sở hữu đất đai
toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch trong phạm vi cả
nước, chính vì vậy Nhà nước phải có vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển nhà ở xã
hội và phân bổ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.
2. Việc phân bổ và sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội chịu ảnh
hưởng của các yếu tố. Thứ nhất, mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện chính
sách xã hội, đảm bảo phát triển bền vững nhà nước phải đảm bảo quyền con người, quyền
công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện, trong đó có vấn đề nhà
ở. Thứ hai, sự phát triển của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa – hiện đại hóa với
việc sử dụng đất chưa hợp lý, tình trạng quy hoạch treo, dự án treo có ảnh hưởng đến nhu
cầu sử dụng đất cho mục tiêu phân bổ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Thứ ba,
vấn đề tăng dân số và dòng dịch chuyển dân cư gây sức ép trong sử dụng đất và cung ứng
nhà ở tại các đô thị, các thành phố lớn. Thứ tư, hoạt động của thị trường bất động sản
không đồng bộ giữa các phân khúc thị trường gây ra mất cân đối giữa cung và cầu, ảnh
hưởng rất lớn đến cung nhà ở xã hội, ảnh hưởng đến việc phân bổ, sử dụng quỹ đất dành
cho phát triển nhà ở xã hội. Thứ năm, chiến lược phát triển nhà ở là mục tiêu là yêu cầu
phát triển nhà ở xã hội cũng như quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Thứ sáu, chính
sách quản lý và sử dụng đất đai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý và sử dụng quỹ
đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.
3. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới chỉ ra rằng vai trò
của Nhà nước đối với vấn đề tài chính, vấn đề quỹ đất và tổ chức thực hiện là rất quan
trọng trong việc hỗ trợ, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng
dễ bị tổn thương.
4. Chính sách về nhà ở xã hội thời gian vừa qua đã bước đầu được chú trọng quan
tâm, một loạt các chính sách đã được ban hành hướng dẫn chỉ đạo, giải quyết vấn đề nhà
ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, nhà ở cho
học sinh viên. Tuy nhiên, chính sách quy định cụ thể và riêng biệt dành riêng cho việc
phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội chưa được ban hành; chưa có
một văn bản nào của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về vấn đề này.
5. Qua nghiên cứu thực trạng về phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà
ở xã hội tại các địa phương cho thấy, mặc dù một số địa phương đã xây dựng cho riêng
mình đề án phát triển nhà ở xã hội nhưng hầu hết các địa phương đều chưa thực hiện
(ngoại trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) chính sách về nhà ở xã hội. Các địa
phương vẫn còn lúng túng khi thực hiện vì chưa có văn bản nào hướng dẫn về phân bổ,
sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội từ cơ quan trung ương.
6. Đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát
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triển nhà ở xã hội dựa trên quan điểm: quyền có nhà ở là một quyền cơ bản của con người
và giải quyết vấn đề nhà ở xã hội là trách nhiệm chung của mọi cấp, mọi ngành và toàn
xã hội; sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, phát triển hạ
tầng, mặt bằng đất đai, tài chính, về lãi suất, thanh toán, tài chính… có vai trò quan trọng
đối với giải quyết vấn đề nhà ở xã hội tiếp cận nhà ở. Đề xuất nội dung của quy hoạch sử
dụng đất về quy định phân bổ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội đảm bảo các quy
tắc chung về quy hoạch xây dựng đô thị phải liên quan đến phát triển nhà ở cho người thu
nhập thấp. Chính sách về phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội phải
được quy định vào trong Luật Đất đai và các văn bản quy định về quy hoạch sử dụng đất,
đưa đất xây dựng nhà ở xã hội như là một chỉ tiêu trong phân loại đất. Ngoài ra, để hoàn
thiện cơ chế chính sách về phân bổ, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội cần
hoàn thiện cơ chế chính sách về tạo quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện
cơ chế chính sách về quản lý và sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội và hoàn
thiện cơ chế chính sách khuyến khích các đối tượng sử dụng quỹ đất dành cho phát triển
nhà ở xã hội một cách hiệu quả.
2.7. Kiến nghị
Đối với địa phương
Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế, phát
triển nhà ở trong thời gian qua, để đáp ứng các yêu cầu bức bách về nhà ở xã hội, tái định
cư và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2010 đến 2015, đồng thời làm
tiền đề thúc đẩy phát triển một cách toàn diện, lâu dài, chú trọng phát triển cơ sở hạ
tầng. Một số vấn đề cần ưu tiên kiến nghị để thúc đẩy các chương trình nhà ở, nhà ở xã
hội, đặc biệt là thúc đẩy tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội như sau:
(i) Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời căn cứ vào kế
hoạch phát triển nhà ở, dự báo số lượng người có nhu cầu về nhà ở xã hội để từ đó có kế
hoạch cụ thể tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội của địa phương.
(ii) Cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo đủ quỹ đất sạch cho việc
hình thành các khu dân cư tập trung nhà ở xã hội, thu nhập thấp đảm bảo đồng bộ hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội;
(iii) Điều tiết quỹ đất tại một số khu đô thị mới với quy mô từ 50 – 100 ha để tạo
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Bỏ vốn bồi hoàn giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ
tầng kỹ thuật chính, sau đó xã hội hóa kêu gọi nhà đầu tư ứng vốn để đầu tư xây dựng
công trình và trực tiếp quản lý, khai thác theo quy định của Luật Nhà ở;
(iv) Phân bổ nguồn tiền sử dụng đất thu được từ các dự án nhà ở thương mại với
mức tối thiểu là 30% (theo quy định từ 30 – 50% của Luật Nhà ở) để tập trung triển khai
chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.
Đối với Nhà nước
Cần ban hành một văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các vấn đề liên
quan đến tạo, quản lý và sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.
Tổ chức thực hiện
Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương, bảo
đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và không chồng chéo. Rà soát, sửa đổi thẩm
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quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng vừa bảo đảm quyền quản lý thống nhất
của Trung ương, vừa phát huy quyền chủ động của địa phương. Nhà nước chủ động thu
hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và
công bố công khai để sử dụng đất vào mục đích phát triển quỹ nhà ở xã hội. Tổ chức phát
triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất “sạch” cho phát
triển nhà ở xã hội.
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[11] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CHÍNH SÁCH VỀ TẠO QUỸ ĐẤT PHỤC VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ
HỘI TẠI VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.21)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thị Thanh Vân; Email: thanhvandat@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS Đào Trung Chính
- PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà
- ThS. KTS. Lưu Đức Khải
- TS. Nguyễn Thị Ngọc Lanh
- ThS. Hoàng Thị Vân Anh
- ThS. Dương Văn Duy
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Phân tích những bất cập của chính sách hiện hành có liên quan đến tạo quỹ đất
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
- Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội
theo quy định tại Điều 40 của Luật Đất đai 2003.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển
kinh tế, xã hội tại Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1. Nghiên cứu tổng quan về chính sách tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh
tế, xã hội tại Việt Nam và một số nước trên thế giới
1.5.1.1. Nghiên cứu chủ trương, chính sách về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển
kinh tế, xã hội ở Việt Nam từ khi có Luật Đất đai1993 đến nay.
1.51.2. Phân tích các vấn đề xung đột pháp luật, các quy định chống chéo, mâu thuẫn
và tính khả thi của các chính sách pháp luật về tạo quỹ đất phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển
kinh tế, xã hội.
1.5.1.3. Nghiên cứu thực tiễn công tác tạo quỹ đất của một số nước Úc, Hàn Quốc và
Trung Quốc và khả năng vận dụng trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về tạo
quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam
1.5.2. Đánh giá thực trạng tạo quỹ đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội
theo quy định tại Điều 40 của Luật Đất đai 2003.
1.5.2.1. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc lập, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất đối với việc tạo quỹ đất sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội.
1.5.2.2. Đánh giá thực trạng công tác tạo quỹ đất theo cơ chế thu hồi đất (thu hồi
trước và thu hồi khi có dự án đầu tư theo quy hoạch sử dụng đất ) và theo cơ chế thoả thuận
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trực tiếp.
1.5.2.3. Phân tích, đánh giá các phản hồi về quy định có liên quan đến vấn đề tạo quỹ
đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội dưới góc nhìn của lãnh đạo cấp tỉnh, nhà đầu tư
và người có đất bị thu hồi. Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương,
chính sách và các quy định của pháp luật về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã
hội…
1.5.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát
triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam
1.5.3.1. Yêu cầu, mục tiêu tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội theo
chủ trương, chiến lược và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong giai đoạn 5 năm, 10 năm và
giai đoạn tới
1.5.3.2. Định hướng hoàn thiện chính sách về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển
kinh tế, xã hội tại Việt Nam
1.5.3.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát
triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.101triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.101 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ở Việt Nam, trong thời kỳ 1945-1975, chính sách đất đai giai đoạn này chưa có
khái niệm về việc tạo quỹ đất, chỉ khi có nhu cầu đất đai Nhà nước sẽ trưng dụng để thực
hiện các mục tiêu công ích xã hội và lúc này quan hệ về đất đai được giải quyết bằng các
quan hệ dân sự thông qua việc thỏa thuận, bàn bạc đi đến thống nhất giá trị đền bù mà
không cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù hay ban hành
giá đền bù. Từ năm 1975 -1993, đất đai là tài sản đặc biệt do Nhà nước quản lý và các
chủ thể được Nhà nước giao đất theo cơ chế hành chính, bao cấp; việc tạo quỹ đất thông
qua cơ chế thu hồi đất chỉ tiến hành khi Nhà nước cần lấy đất để thực hiện mục đích quốc
gia, mục đích công cộng. Ở cả hai giai đoạn này vấn đề đền bù về đất chưa được đặt ra và
người sử dụng đất chủ yếu chỉ được bồi thường về tài sản.
Từ năm 1993 đến trước năm 2003, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế từ tập
trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, nhu cầu sử dụng đất cho các
mục tiêu đầu tư phát triển có xu hướng tăng lên, do không dự trữ đất "sạch" hoặc do thực
hiện chính sách trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư, nhiều tỉnh đã chấp nhận phá vỡ quy
hoạch sử dụng đất để kêu gọi đầu tư, hậu quả là nhiều khu vực quy hoạch không có tính
khả thi nhưng không có biện pháp điều chỉnh kịp thời đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến
đời sống của một bộ phận dân cư. Việc triển khai các dự án đã gặp không ít trở ngại trước
những phản ứng của người có đất bị thu hồi.
Từ năm 2003 đến nay, việc lấy đất thực hiện các dự án đầu tư đã có sự chủ động
hơn và theo quy hoạch được duyệt. Theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản
hướng dẫn thi hành, để có đất thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển, các tỉnh có thể
thực hiện theo cơ chế thu hồi đất (biện pháp hành chính) hoặc thỏa thuận trực tiếp với
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người có đất bị thu hồi thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp
vốn (biện pháp dân sự để có đất thực hiện dự án). Thực tiễn triển khai cho thấy, cả hai
biện pháp nêu trên đều có những bất cập gây khó khăn cả cho cơ quan nhà nước, nhà đầu
tư và người đang sử dụng đất. Trong biện pháp hành chính, cơ quan nhà nước phải chi phí
lớn về kinh phí, nhân lực để tham gia, nhà đầu tư chịu áp lực của bộ máy hành chính và
cũng chịu áp lực của người bị thu hồi đất, người đang sử dụng đất luôn không thỏa mãn
với mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Nhà nước giải quyết. Trong biện pháp dân sự,
nhà đầu tư khó tìm được sự đồng thuận của tất cả mọi người đang sử dụng đất trong
thương thảo, một số người đang sử dụng đất không muốn hợp tác với nhà đầu tư, nâng giá
đất lên quá cao làm dự án bị đình trệ, một số dự án khác thỏa thuận thành công thì lại tạo
nên chênh lệch về giá bồi thường so các dự án do nhà nước thu hồi đất. Mặt khác, trong
hệ thống chính sách pháp luật đất đai hiện nay vẫn chưa có cơ chế phân định rõ ràng giữa
trường hợp tạo quỹ đất thực hiện các mục tiêu công ích xã hội và tạo quỹ đất phục vụ
phát triển kinh tế dẫn đến áp dụng chính sách còn tùy tiện.
Sự không thỏa mãn trong chính sách bồi thường đã dẫn đến những làn sóng khiếu
kiện kéo dài trong những năm qua. Năm 2008, có đến 70,64% khiếu nại hành chính về
bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trong đó khoảng 8.400/12.000 trường
hợp khiếu nại, tố cáo về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Năm 2010, Tổng Thanh Tra
Nhà nước cho biết cả nước phát sinh 134.782 lượt đơn khiếu nại với gần 99.000 vụ việc,
so với cùng kỳ năm 2009 tăng gần 30% số đơn và 19,2% số vụ việc. 36/62 địa phương có
khiếu nại tăng. Nội dung khiếu nại phần lớn xảy ra trong lĩnh vực đất đất đai chiếm
69,9% tổng số vụ khiếu nại trong đó tập trung khiếu nại về thu hồi, giải phóng mặt bằng,
khiếu nại tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ. Đây là những con số khiến chúng ta cần xem
xét kỹ lưỡng về tính khả thi các quy định liên quan đến việc tạo quỹ đất phục vụ đầu tư
phát triển.
Xác định được tính cấp thiết của vấn đề này, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ: Hệ
thống hóa các quy định của pháp luật về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển ở Việt
Nam từ năm 1993 đến nay. Tìm hiểu bối cảnh, điều kiện ra đời, phân tích, đánh giá tính
phù hợp và những bất cập của các quy định đó qua mỗi thời kỳ. Đánh giá thực trạng tạo
quỹ đất sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội theo quy định tại Điều 40 của
Luật Đất đai 2003 và nghiên cứu cụ thể tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc,
Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An làm cơ sở đưa ra
các nhận định và xây dựng đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về tạo
quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam mang tính chuyên nghiệp
hơn, chủ động hơn và giảm thiểu khiếu kiện về đất đai khi thực hiện các dự án đầu tư.
Góp phần bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật đất đai về tạo quỹ đất khi sửa đổi
Luật Đất đai 2003.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
2.2.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống
Các nội dung nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ tổng quan, được tiếp tiếp cận
từ nhiều góc độ kinh tế, pháp lý, hành chính, từ chủ trương chính sách pháp luật được ban
hành về công tác tạo quỹ đất đến thực tiễn vận dụng và thi hành các quy định tại các địa
phương để thấy được bức tranh toàn diện từ khâu ban hành đến cụ thể hóa chính sách tại
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các địa phương và chính sách về tạo quỹ đất đi vào cuộc sống như thế nào, được các chủ
thể sử dụng đất chấp nhận ra sao, đồng thời soi chiếu với những lý luận về địa tô để có
những đề xuất sửa đổi chính sách phù hợp.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu phân tích tư liệu và xử lý số liệu
Nguồn tư liệu, tài liệu, số liệu chủ yếu được sử dụng bao gồm:
- Các báo cáo liên quan đến các nội dung về tạo quỹ đất, thu hồi đất, giải phóng
mặt bằng và tái định cư của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ
đất của các tỉnh, huyện, các Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án
các KCN, KCNC, KĐT của 7 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố. Hồ Chí
Minh,Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Long An và Bình Dương); Các tài liệu, số liệu thuộc Dự
án tổng kiểm kê đất đai năm 2010 và các dự án, các nghiên cứu khác có nội dung liên
quan do Bộ Tài nguyên và Môi trường, do các tổ chức phi Chính phủ thực hiện; Các bài
báo trên các trang báo điện tử.
- Số liệu điều tra tại 7 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng,
Tp. Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương).
- Tài liệu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nội dung về quy hoạch, thu hồi đất,
quỹ đầu tư phát triển liên quan đến đất đai ở một số nước.
Nội dung nghiên cứu được thể hiện ở nhiều loại tài liệu khác nhau, có những tài
liệu đã được ban hành, phê duyệt chính thống, có những tài liệu mang tính chất bình luận
mở. Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu và phân tích tính thời sự, độ chính xác của các
tư liệu, tài liệu, số liệu để lựa chọn, tổng hợp các thông tin, số liệu phù hợp với mục tiêu,
nội dung nghiên cứu của đề tài.
2.2.3. Phương pháp điều tra xã hội học
Để đánh giá thực trạng công tác tạo quỹ đất theo quy định tại Điều 40 Luật Đất đai
năm 2003, đề tài thực hiện phương pháp điều tra xã hội học để thu nhận các thông tin
đánh giá từ 3 đối tượng (1.444 hộ gia đình, 224 cán bộ chính quyền địa phương và 70
doanh nghiệp) thuộc 7 tỉnh/thành phố, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí
Minh,Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Long An và Bình Dương.
Địa bàn điều tra được lựa chọn theo tiêu chí bao gồm những địa phương không có
nhiều đổi mới và những địa phương có nhiều đổi mới trong công tác thu hồi đất, giải
phóng mặt bằng tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Các mẫu điều
tra được chọn mẫu tập trung vào các khu vực có dự án thu hồi, tạo quỹ đất thực hiện các
dự án phát triển KĐT, khu dân cư mới, KCN, CCN đang triển khai. Việc lựa chọn danh
sách cụ thể như sau: Đối với lựa chọn các hộ thì tiến hành lựa chọn theo địa bàn và ngẫu
nhiên trên danh sách được cung cấp; Danh sách cán bộ lựa chọn trên tiêu chí là cán bộ
tham gia, phụ trách về công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất; danh sách doanh
nghiệp lựa chọn theo tiêu chí là các doanh nghiệp SDĐ thực hiện vào các dự án phát triển
kinh tế và cũng lựa chọn ngẫu nhiên trên danh sách do các địa phương cung cấp.
Công tác tạo quỹ đất theo cơ chế thu hồi và thỏa thuận được đánh giá trên khung pháp
lý hiện hành về tạo quỹ đất theo cơ chế bắt buộc và cơ chế thỏa thuận, kết hợp với bộ tổng
hợp các số liệu điều tra để có những phân tích, đánh giá.
2.2.4. Phương pháp so sánh
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Vận dụng đánh giá giữa những nơi có cách làm đổi mới trong việc tạo quỹ đất và
những nơi khác để phân tích tính phù hợp của các cách làm đó.
2.2.5. Phương pháp kế thừa
Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tài liệu khoa
học trong nước và ngoài nước để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.
2.2.6. Phương pháp chuyên gia
Được thực hiện thông qua cuộc trao đổi, hội thảo chuyên gia tại các địa phương
thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. Phương pháp định tính này được áp dụng nhằm thu
thập ý kiến đánh giá thông qua lượng kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm sẵn có của
các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến nội dung về quy hoạch, thu hồi, tạo quỹ đất.
Thu thập ý kiến của lãnh đạo các ban ngành trong việc thực thi chính sách tạo quỹ đất,
bao gồm cả ở trung ương và địa phương làm cơ sở cho việc đối chiếu, so sánh với những
phát hiện thu được trong quá trình khảo sát thực tế. Mặt khác, phương pháp này cũng
cung cấp những căn cứ để đưa ra những kết luận, đánh giá những tồn tại về chính sách
tạo quỹ đất và đề xuất hoàn thiện chính sách về tạo quỹ đất.
2.2.7. Phương pháp phân tích điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - nguy cơ (SWOT)
- Thu thập, phân tích và đánh giá nguồn thông tin đánh giá chính sách tạo quỹ đất
từ 3 đối tượng (hộ gia đình, cá nhân, chính quyền địa phương và các tổ chức sử dụng
đất). Nó giúp ta hình dung rõ nét nhất về bối cảnh hiện tại và triển vọng tương lai của một
cộng đồng trong quá trình chuyển đổi đất đai. Sử dụng mô hình SWOT nhằm tìm ra
nguyên nhân và cơ sở thực hiện trong việc thi hành chính sách quản lý đất đai tại các địa
phương nghiên cứu.
- Thu thập, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin về chính sách tạo quỹ đất
của một số nước, từ các đối tượng điều tra để tìm ra cơ hội và thách thức trong thực thi
chính sách để xem xét khả năng vận dụng vào quá trình hoàn thiện chính sách về tạo quỹ
đất ở Việt Nam.
2.2. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
2.2.1. Các sản phẩm khoa học: Gồm 52 báo cáo chuyên đề và 1 báo cáo chính.
2.2.3. Các công bố khoa học: thuyết minh đề tài không đăng ký bài báo.
2.2.4 Công tác đào tạo sau đại học:Có 01 thạc sỹ và 02 tiến sỹ được hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...):
- Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm, quyền sở hữu công nghiệp.
- Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài đã được nộp đến Bộ Khoa học công nghệ và
đã được cấp Giấy chứng nhận.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần thực hiện mục tiêu thứ nhất và thứ hai
của Chương trình nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, hiện đại hóa hệ
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thống quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa các lợi
ích, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và bảo vệ môi trường, mã số
TNMT.01/10-15. Cung cấp luận cứ thực tiễn về vấn đề tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát
triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, cung cấp các lý luận phục vụ cho công tác sửa đổi Luật
Đất đai năm 2003 về nội dung hoàn thiện chính sách tạo quỹ đất.
2.6. Kết luận
Qua nghiên cứu thực trạng tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại
Việt Nam, đề tài rút ra một số kết luận sau:
2.6.1. Hệ thống chính sách pháp luật về tạo quỹ đất được ban hành trong thời gian
ngày càng được hoàn thiện, hướng tới bảo đảm bền vững về mặt kinh tế, xã hội khi Nhà
nước thực hiện chuyển đổi đất đai phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển. Các hình thức
về tạo quỹ đất đã được mở rộng: Với trường hợp áp dụng hình thức thu hồi đất, khung
pháp lý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được bổ sung, sửa đổi theo hướng đảm bảo
quyền lợi cho người có đất bị thu hồi; Với trường hợp áp dụng hình thức thỏa thuận đã
góp phần giảm dần sự can thiệp mang tính hành chính, quan hệ xã hội về đất đai giữa
người sử dụng đất, nhà đầu tư và Nhà nước tiệm cận hơn với cơ chế thị trường. Tuy
nhiên, trong hệ thống chính sách này vẫn còn những xung đột, chồng chéo đặc biệt ở nội
dung về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định giá đất bồi thường; còn những
hiệu ứng ảnh hưởng triệt tiêu lẫn nhau khi áp dụng các hình thức tạo quỹ đất mà đòi hỏi
phải có những sửa đổi, hoàn thiện để tạo lập cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai
thực hiện.
2.6.2. Để đảm bảo tính cấp bách, phù hợp với quy mô, mục đích thực hiện của
từng loại hình dự án mà cho thấy sự tồn tại song song hai cơ chế thu hồi, thỏa thuận là
cần thiết. Kinh nghiệm này cũng đã được chỉ ra ở các nước (Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc)
với điểm mấu chốt của cơ chế này là phải thực hiện theo nguyên tắc công bằng và theo
giá thị trường, trong đó việc xác định giá trị thị trường được giao cho một cơ quan thẩm
định giá độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả định giá. Việc thành
lập các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất được phát triển theo hướng đơn nhất, có
đủ tiềm lực về tài chính và theo mô hình doanh nghiệp.
2.6.3. Kết quả điều tra nghiên cứu thực tế ở 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng
Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh) cho thấy
công tác tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua cơ
bản đã gắn liền với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa
phương, từng bước đưa đất đai trở thành một nguồn nội lực, một nguồn vốn quan trọng
trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quỹ đất được tạo ra nhưng hiệu quả sử dụng
chưa cao, tạo nên nhiều dự án “treo” và gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội về
đất đai giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất. Các vụ khiếu kiện kéo dài liên
quan đến việc thu hồi đất vẫn gia tăng và chủ yếu là do sự chưa đồng thuận về giá đền bù.
Mô hình tổ chức tạo quỹ đất chưa được rà soát, còn chồng chéo trong thực hiện chức
năng, nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất còn hạn hẹp, chưa có cơ chế
huy động vốn phù hợp với nền kinh tế thị trường.
2.6.4. Những giải pháp hoàn thiện chính sách về tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát
triển kinh tế, xã hội là: Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất theo hướng làm rõ
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trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch,
tăng cường chế tài để xử lý những vi phạm quy hoạch sử dụng đất cơ sở pháp lý quan
trọng cho quá trình tạo quỹ đất thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; quy định
rõ phạm vi của việc chuyển đổi đất đai theo cơ chế thu hồi đất và cơ chế thỏa thuận thông
qua định hướng hoàn thiện cơ chế sử dụng đất phải trả tiền, xác định lợi nhuận, lợi ích
của các loại dự án để có điều chỉnh phù hợp và phân cấp quản lý bằng danh mục các dự
án; sửa đổi các quy định về thu hồi tạo quỹ đất, về thỏa thuận, thu hồi các dự án chậm
đưa vào sử dụng để tạo quỹ đất vòng hai theo hướng đảm bảo phân phôi địa tô hài hòa,
đảm bảo quyền lợi của 3 bên (nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất); hoàn thiện
công tác định giá đất đảm bảo tính minh bạch, khách quan, là cơ sở để xác định quyền lợi
và nghĩa vụ của các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai; hoàn thiện tổ chức tài chính
tạo quỹ đất theo hướng chuyển dần hoạt động theo cơ chế thị trường, huy động tối đa các
nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế phục vụ yêu cầu phát triển quỹ đất, lồng ghép với
các quỹ có sẵn để tận dụng, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, đồng thời
tạo ra một công cụ tài chính mới, linh hoạt có sự giám sát chặt chẽ để giúp chính quyền
địa phương thực thi có hiệu quả chính sách tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển
kinh tế, xã hội.
2.7. Kiến nghị
- Nhà nước sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo quỹ đất thực hiện các dự án
phát triển kinh tế, xã hội trong đó cần khẳng định vai trò là đại diện chủ sở hữu về đất đai
thông qua việc nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc phân bổ địa tô từ quá trình chuyển đổi
đất đai, tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội.
- Công tác quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh
tế, xã hội ảnh hưởng lớn đến các cộng đồng dân cư do vậy, đề nghị phải tổ chức các
nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá tác động trước khi luật hóa dưới dạng các văn bản quy
phạm pháp luật để đảm bảo Luật đi vào cuộc sống.
- Tổ chức tổng điều tra về việc sử dụng đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế,
xã hội để rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng, làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp quản
lý, sử dụng hiệu quả, bền vững.
- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Trung ương đối với việc rà
soát các dự án triển khai chậm, không đưa đất vào sử dụng để có các biện pháp xử lý kịp
thời, thu hồi để tạo quỹ đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, có
chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp có dấu hiệu “giữ đất”, bao chiếm đất.
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[12] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NÂNG
CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC
(Mã số: TNMT.01.23)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Gia Chinh; Email:lgchinh@ymail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Bùi Văn Sỹ
- ThS. Hoàng Ngọc Hà
- KS. Vũ Thị Minh Huệ
- ThS. Nguyễn Thị Lơ
- ThS. Trần Thị Giang Hương
- ThS. Bùi Sỹ Dũng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu tổng quát:Góp phần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp
luật về chế độ quản lý và sử dụng đất đối với các tổ chức.
Mục tiêu cụ thể:
- Trên cơ sở nghiên cứu các quy định và thực trạng về giao đất, cho thuê đất đối
với các tổ chức, xác định được những vấn đề còn bất hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu
của thực tiễn về các hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử
dụng đất, thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất trong
hệ thống chính sách, pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu quả của việc giao đất, cho
thuê đất đối với các tổ chức.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a. Nghiên cứu tổng quan về vấn đề giao đất, cho thuê đất trong hệ thống quản lý
đất đai ở Việt Nam
- Nghiên cứu, làm rõ các khái niệm và phân biệt các trường hợp giao đất (giao đất
có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất), cho thuê đất (thu tiền sử
dụng đất một lần, thu tiền sử dụng đất hàng năm), công nhận quyền sử dụng đất (có thu
tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất), chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các
hình thức sử dụng đất khác đối với các tổ chức.
- Nghiên cứu tổng quan về các yêu cầu, nội dung của việc giao đất, cho thuê đất
trong hệ thống các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
- Nghiên cứu các quy định hiện hành về việc giao đất, cho thuê đất: giao đất có thu
tiền sử dụng đất; giao đất không thu tiền sử dụng đất; thuê đất trả tiền hàng năm; thuê đất
trả tiền một lần; minh chứng việc áp dụng các quy định về giao đất, cho thuê đất tại địa
bàn nghiên cứu.
b. Đánh giá thực trạng của việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức
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- Đánh giá thực trạng của việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trên địa
bàn nghiên cứu
- Đánh giá chung thực trạng của cả nước, đánh giá được kết quả đạt được và
những hạn chế của việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức
- Xác định các nội dung, các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đối với
việc giao đất, cho thuê đất về hình thức giao, cho thuê theo loại hình tổ chức sử dụng đất,
mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.
c. Đề xuất cơ chế chính sách và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giao đất, cho
thuê đất đối với các tổ chức.
- Quan điểm chung về giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức
- Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả giao đất, cho thuê đất đối
với các tổ chức.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 907 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 907 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đổi mới đã từng bước giải phóng sức
sản xuất, khai thác nguồn lực đất đai, chuyển nguồn tài chính tiềm năng từ đất đai thành
nguồn tài chính hiện thực cho đầu tư phát triển; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, môi
trường hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khai thác nguồn lực từ đất đai, chuyển
tiềm năng vốn hóa thành nguồn vốn hiện thực cho đầu tư phát triển, đất đai thực sự là tư
liệu sản xuất, là yếu tố cơ bản của sức sản xuất.
Thực tế cho thấy, việc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất để
sử dụng ổn định, lâu dài đã tạo ra bước đột phá, tạo nên động lực thúc đẩy người sử dụng
đầu tư vốn, đầu tư lao động để khai thác sức sản xuất của đất. Quy định của pháp luật đất
đai hiện hành cho phép các tổ chức được sử dụng đất qua hai hình thức được Nhà nước
giao đất và cho thuê đất, được thực hiện dưới các dạng: Nhà nước giao đất không thu tiền
hoặc có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền hàng năm hoặc thu tiền một lần cho cả
thời gian thuê; Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất “sạch”
và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất đối với
các tổ chức thường tập trung sự chú ý tới hiệu quả của việc quản lý và sử dụng đất của
các tổ chức sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa đi sâu vào phân
tích, đánh giá bản thân công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức về các mặt chính
sách, thủ tục, tổ chức thực hiện; chưa phân tích, đánh giá các quy định hiện hành về giao
đất, cho thuê đất cho các loại hình tổ chức sử dụng đất để kiến nghị sửa đổi, bổ sung về
các hình thức giao đất, cho thuê đất theo từng loại hình tổ chức, theo mục đích sử dụng
và thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
Việc nghiên cứu đề tài được tiếp cận theo hướng nghiên cứu các vấn đề lý luận,
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chính sách, pháp luật của Việt Nam liên quan đến việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất
đối với các tổ chức; đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các loại hình tổ
chức sử dụng đất; phân tích, luận giải và đề xuất một số vấn đề và đề xuất một số cơ chế,
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức.
Việc nghiên cứu Đề tài được sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều phía; cụ thể là tiếp cận từ chính sách, pháp luật đất đai
của Nhà nước đối với các tổ chức sử dụng đất qua các thời kỳ tới các quy định chung của
pháp luật đất đai và quy định cụ thể của các địa phương; từ chính sách, pháp luật tới thực
tiễn thực hiện chính sách, pháp luật.
Phương pháp điều tra: Điều tra thu thập và nghiên cứu các tư liệu, tài liệu, số liệu
tại các cơ quan trung ương và địa phương; điều tra thực trạng giao đất, cho thuê đất tại
các địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu; điều tra xã hội học đối với các đối tượng liên
quan tới việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tại các địa bàn nghiên
cứu.
Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương
trình, công trình, đề tài khoa học có liên quan tới vấn đề Nhà nước giao đất, cho thuê đất
đối với các tổ chức.
Phương pháp phân tích tổng hợp:Phân tích tổng hợp các kết quả, số liệu điều tra,
khảo sát về thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất tại các địa phương và kết quả thu
thập các tài liệu về công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trên phạm vi cả
nước; qua đó đánh giá được nội dung, bản chất các vấn đề cần nghiên cứu làm rõ.
Phương pháp thống kê: Tiến hành lượng hoá, phân tích định lượng và đồ họa
hoácác kết quả điều tra để giúp cho việc so sánh và đánh giá bản chất các vấn đề và nội
dung nghiên cứu, làm cho các ý kiến đánh giá, nhận định, về giao đất, cho thuê đất đối
với các tổ chức có sức thuyết phục.
Phương pháp so sánh: Tiến hành phân lập các nhóm đối tượng và nhóm chỉ tiêu,
đối chiếu các chỉ số định lượnghoặc cấp độ định tínhtương ứng để xác định mức độ giống
nhau, khác nhau, từ đó xác định hoặc dự đoán, dự báo các quy luật, diễn biến của các
hiện tượng hoặc mối quan hệ hay tính chất của các đối tượng nghiên cứu. Đối với đề tài
này, tiến hành so sánh việc giao đất, cho thuê đất đối với các loại hình tổ chức sử dụng
đất khác nhau, nhằm chỉ ra những mặt được và những mặt còn bất cập về chính sách,
pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật trong giao đất, cho thuê đất.
Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia, các cán bộ quản lý có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao đất, cho
thuê đất. Trên cơ sở ý kiến tham vấn, nhóm nghiên cứu Đề tài cân nhắc chỉnh lý, bổ sung
các nội dung nghiên cứu, đưa ra các đề xuất phù hợp hơn về cơ chế chính sách giao đất,
cho thuê đất nói chung, giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức nói riêng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài và Báo cáo tóm tắt;
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+ Các báo cáo chuyên đề về các nội dung nghiên cứu;
+ Báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu điều tra; kèm phiếu điều tra xã hội học.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ :
- Sản phẩm đề tài không thuộc đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ
- Chứng nhận kết quả nghiên cứu: Sản phẩm đề tài đã được đăng ký tại Cục Thông
tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả đề tài có tác động đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai; đã kiến
nghị, đề xuất một số nội dung chính:
- Sửa đổi, điều chỉnh về hình thức giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức được
quy định tại các điều: 33, 34, 35 Luật Đất đai năm 2003 theo hướng giảm bớt các trường
hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất để chuyển
sang thuê đất;
- Đề xuất một số nội dung về việc thực hiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, cơ chế
nhà đầu tư tiếp cận đất đai để thực hiện dự án đầu tư gồm: Cơ chế Nhà nước thu hồi đất
để giao, cho thuê đối với nhà đầu tư; Cơ chế giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu
giá, đấu thầu dự án sử dụng đất; Cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận với người có đất;
- Đề xuất cần tiếp tục quy định cụ thể hơn tiêu chí sử dụng đất của các tổ chức là
kinh doanh hay phi kinh doanh để xác định hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp; quy
định cụ thể để thực hiện có hiệu quả các cơ chế giao thuê đất, nhất là hình thức giao đất,
cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
2.6. Kết luận
Qua thời gian tích cực triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, việc thực hiện
Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả việc giao
đất, cho thuê đất đối với các tổ chức” đã đạt được những kết quả nhất định phù hợp với
mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Kết quả thực hiện Đề tài đã góp phần làm sáng tỏ thêm một
số nội dung có liên quan về giao đất, cho thuê đất, thể hiện qua những điểm chính sau:
1. Giao đất, cho thuê đất là một trong những những nội dung quản lý nhà nước về
đất đai rất quan trọng. Giao đất, cho thuê đất vừa thể hiện vai trò của Nhà nước với tư
cách là đại diện của chủ sở hữu đất đai thực hiện quyền định đoạt đất đai, vừa thể hiện
vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Để nâng cao hiệu
quả giao đất, cho thuê đất thì mỗi loại đối tượng sử dụng đất phải được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất theo những hình thức nhất định theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, công tác giao đất, cho thuê đất trên phạm vi
cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc giao đất, cho thuê đất đối với
các tổ chức. Kết quả đó đã góp phần quan trọng đưa đất đai sử dụng vào các mục đích
khác nhau phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy công nghiệp hóa,
hiện hại hóa đất nước. Tuy nhiên, chính sách pháp luật đất đai theo Luật Đất đai năm
2003 cũng như việc thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đã bộc lộ những mặt hạn
chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những hạn chế đó đã
và đang là rào cản, gây ra những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giao đất, cho thuê
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đất nói riêng, trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung.
Các hạn chế chủ yếu của chính sách pháp luật về giao đất, cho thuê đất bao gồm:
Thời hạn sử dụng đất đối với một số loại đất chưa phù hợp; chính sách về hạn điền chưa
tạo điều kiện để phát triển sản xuất hàng hóa; các hình thức giao đất, cho thuê đất đối với
các loại hình tổ chức sử dụng đất chưa thật phù hợp và chưa bảo đảm sự bình đẳng giữa
các tổ chức, nhất là giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; cơ chế giao
đất, cho thuê đất đối với tổ chức để thực hiện dự án đầu tư trong thực tế chủ yếu là Nhà
nước thu hồi đất theo dự án để giao hoặc cho tổ chức thuê đất để thực hiện dự án đầu tư;
việc áp dụng cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận với người có đất để nhận quyền sử dụng đất
thông qua chuyển nhượng, góp vốn gặp nhiều khó khăn, hầu như không thực hiện được
trong thực tế.
Những hạn chế nêu trên là một trong những nguyên nhân của tình trạng còn nhiều
vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức, đặc biệt là tình trạng chậm sử dụng đất, thực
hiện dự án đầu tư chậm tiến độ, tình trạng hạn chế việc đưa quyền sử dụng đất tham gia
vào thị trường bất động sản… Mặt khác, cơ chế đó cũng là một trong những nguyên nhân
của tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.
Để đất đai vận động phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải
nhanh chóng khắc phục các mặt hạn chế thiếu sót về chính sách giao đất, cho thuê đất,
nhất là giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức; tạo ra một cơ chế thông thoáng, minh
bạch, bình đẳng trong sử dụng đất.
3. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức ở các địa phương
trên phạm vi cả nước cũng như tại các tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu tuy về cơ bản đáp
ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức nhưng chủ yếu được thực hiện dưới hình
thức Nhà nước quyết định thu hồi đất của các đối tượng đang sử dụng đất khác để giao
hoặc cho các tổ chức thuê, đặc biệt là hình thức thu hồi đất theo dự án để giao, cho chủ
đầu tư thuê để thực hiện dự án đầu tư. Cơ chế chủ đầu tư tự thỏa thận để nhận quyền sử
dụng đất thông qua chuyển nhượng, góp vốn được thực hiện rất hạn chế do thiếu những
quy định cụ thể cần thiết và do những nguyên nhân khách quan nên thường không thành
công. Do vậy, việc chuyển dịch đất đai theo cơ chế thị trường bị hạn chế nhiều. Mặt khác,
ở hầu hết các địa phương cũng không thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo quy
hoạch (do thiếu kinh phí bồi thường) nên các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu
thầu dự án cũng không được thực hiện nhiều.
4. Yêu cầu sửa đổi hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, sửa đổi Luật Đất đai
năm 2003 về giao đất, cho thuê đất là cần thu hẹp các đối tượng được giao đất và mở
rộng đối tượng được thuê đất. Các tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh
doanh thì diện tích đất đó phải chuyển sang hình thức thuê đất, dù đó là loại hình tổ chức
nào. Hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất chỉ áp dụng cho các tổ chức sử dụng
đất vào mục đích để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, an ninh, quốc phòng, các mục
đích vì lợi ích công cộng, lợi ích cộng đồng. Các hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
hoặc một lần được áp dụng cho hầu hết các trường hợp đất sử dụng vào mục đích sản
xuất, kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư. Hình thức giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm
tạo ra sự bình đẳng, công bằng trong sử dụng đất, công bằng về quyền lợi cũng như nghĩa
vụ, công bằng trong thực hiện cơ chế tiếp cận đất đai giữa các tổ chức.
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Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải
được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng
đất. Cần quy định các điều kiện cụ thể để nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực
hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội.
5. Hiện nay Luật Đất đai mới năm 2013 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực
thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục về cơ bản
những mặt hạn chế không phù hợp của Luật Đất đai năm 2003. Nhiều vấn đề mới đã
được Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể, trong đó có những vấn đề quan trọng về giao
đất, cho thuê đất. Những điểm mới đáng chú ý gồm: Thu hẹp các trường hợp được Nhà
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất và cơ bản
chuyển sang thuê đất; Quy định hình thức giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo tính công khai minh bạch; Thiết lập sự bình
đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
nhằm đảm bảo yêu cầu hội nhập và phù hợp với các cam kết của Việt Nam với quốc tế;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được
nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất; Bổ sung các quy định để
ngăn ngừa phát sinh mới các trường hợp dự án chậm triển khai, để lãng phí đất đai; Quy
định các điều kiện để được giao đất cho thuê đất, như chủ đầu tư phải có năng lực tài
chính. Đây là những đổi mới, bổ sung rất lớn và căn bản về chính sách, pháp luật giao
đất, cho thuê đất.
Trong quá trình nghiên cứu Đề tài, các nội dung về cơ chế, chính sách giao đất,
cho thuê đất đối với các tổ chức mà Đề tài đề xuất nêu trên về cơ bản phù hợp với xu
hướng đổi mới về chính sách, pháp luật giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, đã
được Luật Đất đai do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định. Trong nhóm nghiên cứu Đề
tài cũng có một số thành viên được trực tiếp tham gia các tổ soạn thảo xây dựng Luật Đất
đai năm 2013 và xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành.
2.7. Kiến nghị
Qua kết quả nghiên cứu Đề tài, nhóm thực hiện Đề tài có một số kiến nghị như
sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, tham khảo, sử dụng các kết quả
nghiên cứu và các đề xuất của Đề tài cho việc bổ sung, hoàn thiện các quy định về giao
đất, cho thuê đất nói chung, giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức nói riêng.
2. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai chỉ đạo các
địa phương thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức một cách toàn
diện, chặt chẽ, thống nhất và đúng các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác
có liên quan.
3. Đề nghị tiếp tục triển khai nghiên cứu một số vấn đề chưa được làm rõ để cung
cấp cơ sở khoa học tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến giao đất,
cho thuê đất như:
- Một số vấn đề về thu hồi đất, bồi thường tái định cư;
- Cơ sở, điều kiện để thực hiện có hiệu quả cơ chế đấu giá đất, đấu thầu dự án sử
dụng đất;
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- Cơ sở khoa học để thực hiện cơ chế các nhà đầu tư tiếp cận đất đai bằng hình
thức thỏa thuận với người sử dụng đất thông qua các hình thức chuyển nhượng, góp
vốn… để thực hiện dự án đầu tư;
- Các tiêu chí cụ thể để xác định việc sử dụng đất vào các mục đích mang tính
kinh doanh hay phi kinh doanh để làm cơ sở cho việc sử dụng đất phải trả tiền hay không
phải trả tiền cho Nhà nước.
4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có liên
quan trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng…; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan
có liên quan; bảo đảm cho việc giao đất, cho thuê đất đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội.
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NỘI DUNG 2: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TIỀM
NĂNG ĐẤT ĐAI NHẰM GÓP PHẦN SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO VỆ NGUỒN TÀI
NGUYÊN ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở
VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Văn Sỹ; Email:bvsy2002@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Xuân Thành
- ThS. Vũ Thắng Phương
- ThS. Nguyễn Thị Song Hiền
- KS. Đào Thị Thanh Lam
- TS. Đặng Phúc
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất đai.
- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá tiềm năng đất đai nhằm sử dụng
hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý luận đánh giá tiềm năng đất đai
+ Một số khái niệm liên quan đến vấn đề đánh giá tiềm năng đất đai.
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng đất đai.
+ Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về đánh giá tiềm năng đất đai.
+ Sử dụng đất hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai trong quá trình công
nghiệp hóa - hiện đại hóa.
- Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá tiềm năng đất đai
+ Thực trạng việc đánh giá tiềm năng đất đai.
+ Khái quát tiềm năng đất đai phục vụ phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp
hóa - hiện đại hóa.
+ Đánh giá chung mức độ phù hợp của cơ sở lý luận đánh giá tiềm năng đất đai
hiện nay.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá tiềm năng đất đai nhằm sử dụng hợp lý và
bảo vệ nguồn tài nguyên đất Việt Nam.
+ Các quan điểm khai thác, sử dụng đất đai hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất.
+ Những vấn đề cần hoàn thiện về đánh giá tiềm năng đất đai.
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+ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá tiềm năng đất đai nhằm sử dụng
hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 771,96 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 771,96 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đất đai có hạn về diện tích, có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên
và quá trình sử dụng đất (có ý thức hoặc vô thức) của con người. Trong khi đó, xã hội
ngày càng phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương
thực, thực phẩm, các sản phẩm công nghiệp, các nhu cầu văn hoá, xã hội, nhu cầu về đất
cho giao thông, thuỷ lợi, xây dựng và các mục đích chuyên dùng khác. Điều đó đã tạo
nên sức ép ngày càng lớn đối với đất đai, dẫn đến sự cạnh tranh, xung đột về đất đai, các
mâu thuẫn giữa phát triển và môi trường ngày càng trở nên gay gắt trong khi khả năng
khai hoang đất mới lại hạn chế. Trước thực tế ấy, nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất đai
để tổ chức sử dụng hợp lý, có hiệu quả trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững
đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm.
Đánh giá tiềm năng đất đai không chỉ dừng lại ở việc đánh giá các yếu tố tự nhiên của đất
mà phải đánh giá đầy đủ các đặc tính tự nhiên gắn với điều kiện kinh tế - xã hội, các nhu
cầu và mục tiêu của người sử dụng đất. Đánh giá tiềm năng đất đai cung cấp thông tin
đầy đủ về đất, mục đích và loại hình sử dụng đất được coi là cơ sở, tiền đề quan trọng để
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Việt Nam là một nước đất chật, người đông, tài nguyên có hạn, với diện tích tự nhiên
là 33,1 triệu ha, dân số khoảng 86 triệu người. Những phương thức sử dụng đất không hợp
lý, cùng với quá trình thổ nhưỡng đặc trưng do tác động của các yếu tố tự nhiên đã làm cho
đất Việt Nam đang trong quá trình thoái hoá, tiềm năng đất đai đang giảm sút. Muốn sử dụng
đất một cách hợp lý, bảo vệ và bồi dưỡng đất con đường tất yếu phải đi là đầu tư theo chiều
sâu, mà trước hết cần phải xác định đúng tiềm năng đất đai từ đó là căn cứ cho việc xây dựng
định hướng cũng như đưa ra các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững nguồn
tài nguyên đất cho các mục đích sử dụng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập tài liệu và nghiên cứu các vấn đề lý
luận, phương pháp luận về việc đánh giá tiềm năng đất đai; các lý thuyết, giả thuyết, quan
điểm được thừa nhận một cách phổ biến để làm cơ sở khoa học việc đánh giá tiềm năng
đất; đây chính là chứng cứ khoa học cho các luận điểm đưa ra trong báo cáo tổng kết
khoa học của đề tài.
- Phương pháp quan sát, điều tra thực tế: Thực hiện điều tra khảo sát, đối soát
thực tế; thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, số liệu, văn bản liên quan tới việc đánh
giá tiềm năng đất nhằm rà soát, phát hiện và hệ thống hoá các vấn đề; kết quả quan sát
(kể cả kết quả quan sát kế thừa của các công trình, đề tài khác) là chứng cứ thực tế cho
các luận điểm được đưa ra trong báo cáo khoa học của đề tài.
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- Phương pháp kế thừa: Thu thập tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước có liên
quan đến đánh giá tiềm năng đất đai; khảo cứu tài liệu và kế thừa có chọn lọc các kết quả
nghiên cứu của các chương trình, công trình, đề tài khoa học có liên quan tới việc đánh
giá tiềm năng đất đai.
- Phương pháp so sánh: Tiến hành so sánh trình tự, nội dung, phương pháp, tổ
chức thực hiện đánh giá tiềm năng đất đai, đối chiếu các chỉ tiêu, tiêu chí, yêu cầu,
nguyên tắc xác định mức độ giống nhau, khác nhau, mối quan hệ hay tính chất của cơ sở
khoa học cho việc đánh giá tiềm năng đất đai.
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học đầu
ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá đất, đánh giá tiềm năng đất đai thông qua
hội thảo khoa học, đối thoại trực tiếp, góp ý hoặc phản biện kết quả nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: 01 báo cáo;
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài: 01 báo cáo;
- Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra: 01 báo cáo;
- Báo cáo chuyên đề: 45 Báo cáo Chuyên đề.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Sản phẩm đề tài không thuộc đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các nhà nghiên cứu, người hoạch định chính
sách đưa ra được cơ sở khoa học cho việc đánh giá tiềm năng đất đai một cách toàn diện.
Góp phần giúp các cơ quan có chức năng thực hiện quy hoạch sử dụng đất và người sử
dụng đất xác định được đúng tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng đúng mục đích của
từng loại đất, từ đó có những giải pháp quản lý, sử dụng đất hợp lý và bền vững.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra được các kiến nghị bổ sung những vấn đề
cần hoàn thiện về đánh giá tiềm năng đất đai, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả
của việc đánh giá tiềm năng đất đai nhằm sử dụng hợp lý, đáp ứng mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn.
2.6. Kết luận
Qua nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá
tiềm năng đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam” có thể rút ra những nhận xét sau:
(1) Đánh giá tiềm năng đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong sử dụng bền vững
tài nguyên đất: là cơ sở khoa học cho việc hoạch định, lập chính sách phát triển; làm căn
cứ cho sử dụng đất một cách hiệu quả và bền vững; là cơ sở để đưa quỹ đất chưa sử dụng
vào sử dụng một cách hiệu quả. Trên thế giới đã có nhiều phương pháp phân hạng, phân
loại và đánh giá tiềm năng đất khác nhau với các lý luận và mục đích khác nhau, nghiên
cứu về đánh giá tiềm năng đất đai ngày càng trở nên hoàn thiện, có ý nghĩa thiết thực đối
với sản xuất nông lâm nghiệp nói riêng và sử dụng đất đai nói chung.
(2) Việt Nam hiện đang sử dụng phương pháp đánh giá đất của FAO để đánh giá
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tiềm năng đất đai và đã có những quy định về vấn đề này (đối với đất nông nghiệp). Tuy
nhiên, công tác đánh giá tiềm năng đất đai vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống
các văn bản pháp luật hiện nay mới chỉ quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà
nước và đề ra một số nguyên tắc trong quá trình đánh giá tiềm năng đất đai, chưa đưa ra
được quy trình cụ thể.
(3) Thực trạng áp dụng kết quả đánh giá đất, đánh giá tiềm năng đất đai thời gian
vừa qua đã mang lại hiệu quả to lớn, đặc biệt trong việc khai thác, sử dụng hợp lý, bền
vững tài nguyên đất nông nghiệp (đất trồng lúa nước, đất trồng cây công nghiệp…). Tuy
nhiên, còn bộc lộ nhiều hạn chế: hầu hết tại các tỉnh trên cả nước việc đánh giá tiềm năng
đất còn chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức, các nội dung trong đánh giá tiềm năng
đất đai chưa được hướng dẫn cụ thể hóavà thiếu tính pháp lý trong triển khai thực hiện,
chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong điều tra, đánh giá tiềm năng
đất đai…
(4) Đề tài đã đề xuất được trình tự, nội dung và hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí đánh
giá tiềm năng đất đai (cụ thể 16 chỉ tiêu cho đất nông nghiệp, 14 chỉ tiêu cho đất phi nông
nghiệp) phục vụ quản lý, sử dụng đất hợp lý, bền vững tài nguyên đất.
(5) Để nâng cao hiệu quả đánh giá tiềm năng đất đai cần thực hiện tốt 4 nhóm giải
pháp (giải pháp về quản lý, giải pháp về tổ chức thực hiện, giải pháp về tài chính, giải
pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất). Cần tuân thủ nghiêm túc quy trình
đánh giá tiềm năng đất đai, khai thác sử dụng đất theo đúng mục đích trên cơ sở bền vững
về kinh tế - xã hội, môi trường gắn với biến đổi khí hậu.
2.7. Kiến nghị
(1) Tiếp tục có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá tiềm năng đất đai
các loại đất phi nông nghiệp để xác định đúng và rõ hơn các chỉ tiêu phân cấp đánh giá
đất cho loại đất này;
(2) Xây dựng, ban hành quy trình đánh giá tiềm năng đất đai bao gồm: trình tự,
nội dung, hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí… đánh giá tiềm năng đất đai cho đất phi nông
nghiệp để thực hiện điều tra đánh giá đất toàn quốc theo “Đề án 1892”;
(3) Kết hợp với công tác công tác quy hoạch sử dụng đất, 10 năm một lần tiến
hành rà soát đánh giá tiềm năng đất đai để có hướng quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền
vững.
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NỘI DUNG 3: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[1] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT
TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.04)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị Vân Anh; Email: anhshq@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Khải
- PGS.TS. Vũ Thị Bình
- ThS. Phạm Ngọc Thành Lê
- KS. Chu Hồng Sơn
- ThS. Phạm Thị Hồng
- ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất hệ thống chỉ tiêu
quy hoạch sử dụng đất;
- Đề xuất hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất các cấp nhằm
phục vụ cho công tác quản lý đất đai của từng cấp trong điều kiện phát triển nền kinh tế
thị trường, hội nhập quốc tế.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề chung như quản lý đất đai, quy hoạch sử
dụng đất trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; các quy định
của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ về chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng
đất; kinh nghiệm của một số nước trong phân loại đất phục vụ cho công tác quy hoạch sử
dụng đất;
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch
sử dụng đất các cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã;
- Nghiên cứu, đề xuất hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ cho công tác quản lý
đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2012.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.157 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Quy hoạch là một trong những cơ sở của việc quản lý nhà nước về đất đai. Đây là
một quy chế rất quan trọng được “Hiến pháp hóa” có căn cứ khoa học và thực tiễn qua
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tổng kết kinh nghiệm quản lý nhà nước về đất đai trong nhiều năm. Quy hoạch sử dụng
đất được xem là một giải pháp tổng thể, cơ bản và lâu dài để Nhà nước can thiệp vào quá
trình sử dụng đất, quyết định “tương lai” của đất đai. Quy hoạch sử dụng đất không chỉ là
một hoạt động tác nghiệp kỹ thuật hoặc tác nghiệp có tính chất chuyên môn đơn thuần
mà còn là công việc phải làm của các cấp trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước từ
Trung ương đến cơ sở.
Bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả là mục tiêu của quản lý nhà nước
đối với đất đai. Tài nguyên đất đai chỉ có ý nghĩa thực sự với quốc kế, dân sinh khi được
sử dụng. Một khu đất cụ thể có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhưng khi đã
thể hiện vào quy hoạch thì phải được sử dụng theo đúng mục đích mà quy hoạch đã xác
định. Sự lựa chọn mục đích sử dụng đất được căn cứ vào nhiều yêu cầu khác nhau, không
chỉ là hiệu quả kinh tế mà đã tính đến cả các yếu tố chính trị, xã hội và môi trường.
Hệ thống quy hoạch sử dụng đất của nước ta gồm 04 cấp (quốc gia, tỉnh, huyện và
xã) được quy định trong Luật Đất đai lần đầu tiên vào năm 1988. Thời gian qua, hệ thống
quy hoạch sử dụng đất đã được duy trì và phát triển, đã góp phần tích cực trong việc phân
bổ và sử dụng ngày càng hợp lý tài nguyên đất đai. Tuy vậy, hiện chất lượng, hiệu lực và
hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất vẫn còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của
tình trạng này là do hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất các cấp
vẫn còn tồn tại, bất cập.
Trên thực tế, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội hiện đại, cùng với sự
gia tăng dân số đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với đất đai. Do đất đai có hạn nên tất yếu sẽ
xảy ra sự cạnh tranh sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các địa phương. Căn cứ
vào nguyên tắc cạnh tranh trong sử dụng đất, tất yếu sẽ xảy ra sự xung đột giữa đất đai sử
dụng vào các mục đích khác nhau, dẫn đến mất cân bằng về cả lợi ích và công bằng xã
hội. Do vậy, để đảm bảo điều chỉnh được lợi ích của toàn bộ nền kinh tế, nhằm đảm bảo
kinh tế vĩ mô thì cần phải có chế độ quản lý mục đích sử dụng đất. Nhằm phục vụ cho
công tác quản lý đất đai trong thời kỳ mới, thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường và hội
nhập quốc tế sâu rộng, cần thiết phải nghiên cứu để hoàn thiện hơn hệ thống chỉ tiêu sử
dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất của các cấp.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Quá trình thực hiện Đề tài đã sử dụng các phương pháp sau đây:
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế:
+ Điều tra về tình hình lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc
gia;
+ Điều tra, khảo sát về tình hình lập và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất
của các địa phương thuộc địa bàn khảo sát;
+ Lập Phiếu điều tra và phỏng vấn ý kiến của các đối tượng có liên quan về hệ
thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể đã thực hiện 1.440
phiếu phỏng vấn các cán bộ, viên chức, nhân viên của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Đất
Việt có tham gia tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất; cán bộ, công chức của Sở Tài
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nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
xã, cán bộ địa chính xã, phường và một số người dân.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tổng hợp và phân tích kết quả điều tra, khảo
sát để rút ra các kết luận.
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn và trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, nhà
khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm về quy hoạch sử dụng đất.
- Phương pháp nghiên cứu, kế thừa: Nghiên cứu kết quả của các dự án, chương
trình, đề tài để kế thừa chọn lọc các vấn đề có liên quan.
- Phương pháp so sánh: Tiến hành so sánh kết quả điều tra, khảo sát và kết quả
nghiên cứu về cơ sở lý luận để rút ra các kết luận.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
+ 1.440 phiếu điều tra và bảng biểu tổng hợp.
+ Báo cáo nghiên cứu tổng quan các vấn đề chung về hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất
trong quy hoạch sử dụng đất.
+ Báo cáo nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy
hoạch sử dụng đất.
+ Báo cáo nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác
quản lý đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
+ Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
+ Báo cáo phục vụ sửa đổi Luật Đất đai
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...) Sản phẩm đề tài không thuộc đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Đề tài nghiên cứu là cơ sở cho việc hình thành các chương trình nghiên cứu về
chính sách, pháp luật liên quan đến quy hoạch sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu là cơ sở
lý luận và thực tiễn để Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn
thiện hệ thống pháp luật đất đai.
2.6. Kết luận:
(1). Đất đai là vật thể tổng hợp kinh tế - tự nhiên được hợp thành bởi toàn bộ yếu
tố môi trường trong một không gian nhất định cùng với kết quả tác động của hoạt động
sản xuất của loài người với không gian.
Sử dụng đất là hoạt động can thiệp vào đất của con người vì một mục đích nào đó.
Phân loại sử dụng đất là để phục vụ sử dụng đất.
Chế độ quản lý mục đích sử dụng đất là chế độ quản lý có tính cưỡng chế mà
Nhà nước thông qua quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật để phân định
khu vực theo mục đích sử dụng đất, thực hiện việc cho phép thay đổi mục đích sử dụng
đất để đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên đất đai.
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(2). Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp của Nhà nước về tổ chức sử
dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất, thông qua việc
phân bổ qũy đất và tổ chức sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội, tạo
điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường.
Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quản lý đất đai quan trọng, đóng vai trò chiến
lược, định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội; thông qua quy hoạch sử dụng đất để
nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai.
Cơ sở, nguyên lý cơ bản của việc lập quy hoạch sử dụng đất đó là quan điểm phát
triển khoa học; các nguyên lý về kinh tế học như hiệu ích tổ hợp tối ưu, hiệu ích tới hạn,
phân vùng đất đai, lý luận địa tô; các nguyên lý sinh thái học như lý luận sinh thái học đất
đai, lý luận sử dụng đất bền vững, lý luận khống chế quá trình của quy hoạch sử dụng
đất.
(3). Có mối quan hệ biện chứng giữa nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất của
từng cấp lãnh thổ với hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất.
Về cơ bản các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất quy định trong
pháp luật về đất đai qua các thời kỳ được hình thành chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu thống
kê đất đai. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong hệ thống biểu lập quy hoạch sử dụng đất
còn xen lẫn các chỉ tiêu theo mục đích sử dụng và các chỉ tiêu theo không gian sử dụng
nên khó theo dõi; có một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa có trong chỉ tiêu thống kê đất đai,
gây khó khăn cho công tác tổng hợp và dự báo quy hoạch.
(4). Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam qua nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất và
quy định về phân loại đất của một số quốc gia, đặc biệt là của Trung Quốc đó là cần phải
thiết lập hệ thống quy hoạch sử dụng đất từ tổng thể đến chi tiết và có quy định cụ thể
nhiệm vụ, nội dung cho từng cấp quy hoạch; quy định cụ thể các chỉ tiêu sử dụng đất theo
không gian sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất để áp dụng
trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu khống chế bắt buộc
phải tuân thủ và các chỉ tiêu chỉ mang tính định hướng.
(5). Việc lập quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam đã dần đi vào nề nếp song vẫn
chưa thoát khỏi tư duy quy hoạch theo diện tích loại đất, hiện nay chủ yếu vẫn thiên về
sắp xếp các loại đất theo mục tiêu quản lý hành chính, chưa thực hiện phân vùng chức
năng sử dụng đất theo không gian sử dụng đất nên hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội và
môi trường trong sử dụng đất chưa được phát huy.
Trên thực tế, việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt
chưa nghiêm, các chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ cho các lợi ích công cộng như y tế, văn
hóa, giáo dục - đào tạo, giao thông,…đạt thấp, trong khi các chỉ tiêu sử dụng đất khác
như đất ở, đất cho hoạt động khoáng sản,… lại vượt chỉ tiêu được duyệt.
(6). Việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
kinh tế ở Việt Nam đã đặt ra cho công tác quản lý đất đai nói chung, công tác quy hoạch
sử dụng đất nói riêng những yêu cầu mới. Tác động của kinh tế thị trường trên khía cạnh
lợi ích (sử dụng đất với lợi ích lớn nhất) làm cho mục đích sử dụng đất có xu thế mất đi
tính ổn định lâu dài và yêu cầu Nhà nước phải có quy định về việc quản lý chuyển đổi
mục đích sử dụng đất linh hoạt theo hướng tăng cường sử dụng biện pháp kinh tế, hạn
chế sử dụng các biện pháp hành chính. Theo đó, cần phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu sử
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dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất phù hợp, phục vụ cho công tác quản lý đất đai
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
(7). Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đề xuất theo hướng càng ở cấp dưới các chỉ tiêu càng chi
tiết, trong đó có 10 chỉ tiêu khống chế về quy mô diện tích đất đai xuyên suốt từ cấp quốc
gia xuống cấp xã, cụ thể như sau:
- Cấp quốc gia: Có 06 chỉ tiêu để quản lý không gian sử dụng đất và 23 chỉ tiêu để
quản lý quy mô diện tích đất đai (gồm 10 chỉ tiêu khống chế và 13 chỉ tiêu mang tính
chất định hướng);
- Cấp tỉnh: Có 09 chỉ tiêu để quản lý không gian sử dụng đất và 35 chỉ tiêu để
quản lý quy mô diện tích đất đai (gồm 10 chỉ tiêu khống chế và 25 chỉ tiêu mang tính
chất định hướng);
- Cấp huyện: Có 15 chỉ tiêu để quản lý không gian sử dụng đất và 39 chỉ tiêu để
quản lý quy mô diện tích đất đai (gồm 10 chỉ tiêu khống chế và 29 chỉ tiêu mang tính
chất định hướng);
- Cấp xã: Có 44 chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, thể hiện cụ thể đến
thửa đất.
(8). Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật đất đai và các văn bản
hướng dẫn về khái niệm về quy hoạch sử dụng đất, phân loại đất theo mục đích sử dụng
đất và theo không gian sử dụng đất, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện và cấp xã; lồng ghép việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã với quy
hoạch sử dụng đất cấp huyện.
2.7. Kiến nghị:
(1). Sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật về quy hoạch sử dụng đất theo hướng quy định cụ thể khái niệm về quy hoạch
sử dụng đất, nội dung quy hoạch sử dụng đất của từng cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã,
trong đó lồng ghép việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã.
(2). Đây là nghiên cứu bước đầu về hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch
sử dụng đất, trong đó có làm rõ các chỉ tiêu để quản lý không gian sử dụng và các chỉ tiêu
để quản lý quy mô diện tích đất đai. Đề nghị cho phép thực hiện thí điểm để tổng kết, rút
kinh nghiệm.
(3). Cần mở rộng nghiên cứu để đề xuất hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy
hoạch sử dụng đất để có thể áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc thực hiện giám sát
thực hiện.
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[2] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
CÓ HIỆU QUẢ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO
KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Mã số: TNMT.01.08)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Thị Quỳnh Như
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- TS. Nguyễn Đình Bồng
- ThS. Đào Thị Bạch Liên
- ThS. Vũ Lệ Hà
- TS. Trần Văn Tuấn
- ThS. Nguyễn Văn Hồng
- ThS. Bạch Song Lân
- CN. Đặng Xuân Thành
1.4. Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao
không thu tiền sử dụng đất.
- Các giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập trong quản lý và sử dụng
diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về vấn đề giao đất, cho thuê đất trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội và hệ thống chính sách và pháp luật của Nhà nước về việc giao đất không
thu tiền sử dụng đất cho các Tổ chức.
- Đánh giá thực trạng việc sử dụng diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước
giao không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh
- Đề xuất giải pháp về tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các
tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.085,76 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.085,76 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi
trường sống, là nguồn nội lực và nguồn vốn của đất nước. Đất đai là nguồn tài nguyên vô
cùng quý giá song là nguồn tài nguyên có hạn. Việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên
này vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước một cách khoa học, tiết kiệm và có
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hiệu quả là vô cùng quan trọng và có nhiều ý nghĩa to lớn. Trong những năm vừa qua
Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và có các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý đất đai
nhưng công tác quản lý và sử dụng quỹ đất ở nước ta còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa
cao, nhất là quỹ đất giao cho các tổ chức không thu tiền sử dụng đất.
Ngày 22 tháng 4 năm 1996 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 245/TTg
về "Tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các tổ chức
trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất" và được xác định đây là một trong
những việc quan trọng, khẩn trương, cấp bách cần được thực hiện một cách nghiêm túc.
Lần đầu tiên Nhà nước đã thống kê, tổng hợp được số lượng các tổ chức và đánh giá
được thực trạng tình hình sử dụng đất của các tổ chức làm cơ sở để tiến hành các biện
pháp về quản lý và hoạch định các chính sách nhằm sử dụng có hiệu quả toàn bộ quỹ đất
mà các tổ chức trong nước đang quản lý sử dụng. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là những
kết quả ban đầu; để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chỉ thị, trong năm 1997 và những
năm tiếp theo các ngành, các cấp cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai các nhiệm
vụ còn lại.
Sau hơn 15 năm thực hiện, số lượng các tổ chức cũng như diện tích đất đã giao, cho
thuê đã tăng lên rất nhanh. Việc sử dụng và quản lý quỹ đất này đã nẩy sinh nhiều bất cập,
vướng mắc. Vì vậy, ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số
31/2007/CT-TTg về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà
nước giao đất, cho thuê đấtvới mục tiêu tổng hợp và đánh giá thực trạng việc sử dụng quỹ
đất được Nhà nước giao, cho thuê.
Qua số liệu tổng hợp từ kết quả thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg có một số
vấn đề tồn tại trong việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê như
sau: sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê; cho mượn, cho thuê, chuyển
nhượng trái phép; sử dụng không phù hợp với quy hoạch; bỏ hoang không sử dụng hoặc
bị tổ chức, cá nhân chiếm dụng…Về phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng còn những
điều bất cập như: diện tích đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất không trùng với
diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức; tỷ lệ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất còn thấp; khả năng chuẩn hóa dữ liệu để quản lý bằng phần mềm
chuyên ngành còn gặp rất nhiều khó khăn…
Việc sử dụng quỹ đất này không phù hợp đã gây lãng phí trong việc sử dụng tài
nguyên đất, thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều tiêu cực trong quản lý sử dụng đất
và gây nhiều khiếu kiện trong nhân dân.
Để có thể đánh giá một cách chi tiết, phản ánh đúng, xác thực tình hình sử dụng
đất đối với các tổ chức theo Chỉ thị 31 cần phải có những nghiên cứu cụ thể, đặc biệt là
đối với diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức
quản lý, sử dụng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Phương pháp tiếp cận hệ thống được sử dụng
trong toàn bộ nội dung nghiên cứu của đề tài: từ tổng thể vấn đề giao đất, cho thuê đất
nói chung đến việc giao đất không thu tiền sử dụng đất nói riêng. Và đối với việc giao đất
không thu tiền sử dụng đất được tổng hợp, phân tích, đối chiếu, so sánh với các đối tượng
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khác để tìm ra những đặc trưng riêng là các tổ chức, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị sự
nghiệp của nhà nước. Địa bàn nghiên cứa cũng được tiếp cận theo hướng đánh giá chung
với các địa phương khác trong toàn quốc, sau đó có phân tích những đặc thù riêng của hai
thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của
các chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan. Việc nghiên cứu tài liệu được sử
dụng trong nội dung 1 và 2 của đề tài nghiên cứu khoa học.
- Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế: Thực hiện điều tra thực tế làm cơ sở
đánh giá thực trạng sử dụng diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao không thu
tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài đã tiến
hành điều tra đối với cá nhân và các tổ chức thuộc đối tượng được giao không thu tiền sử
dụng đất. Tổng số phiếu đối với đối tượng điều tra là 500 phiếu bao gồm các cán bộ quản
lý đất đai làm việc trong các phòng tài nguyên và môi trường của 38 quận, huyện trên địa
bàn nghiên cứu là 450 phiếu; 50 phiếu điều tra đối với các tổ chức thuộc đối tượng được
nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Việc điều tra điểm một số địa bàn có những
vấn đề nổi cộm cũng được tiến hành, nhằm rút ra những nhận xét, đánh giá một cách cụ
thể hơn.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: trên cơ sở các số liệu điều tra, thu thập tiến
hành tổng hợp và phân tích làm rõ thực trạng sử dụng diện tích đất của các tổ chức được
Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu. Để giải quyết các nội
dung 2 của đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương phát trên trong việc
tổng hợp và phân tích số liệu theo cách tiếp cận về các vấn đề nghiên cứu tại thành phố
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm. Để có được những nhật xét, đánh giá một cách
đa chiều, toàn diện, đề tài đã tiến hành tham vấn các chuyên gia, đặc biệt đối với nội
dung thứ 3 của đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; 62 chuyên
đề khoa học; 01 báo cáo phân tích, xử lý số liệu điều tra.
- Các công bố khoa học: Đề tài không có công bố khoa học trên các tạp chí.
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không hỗ trợ đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...)
Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ về phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý và
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sử dụng đất của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, đồng thời là tài liệu tham khảo cho
các địa phương trong việc xây dựng phương án giải quyết những tồn đọng trong quá trình
sử dụng và quản lý diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng
Kết quả nghiên cứu đã Đề tài đã đề xuất trong phân loại đất đối với đất xây dựng
trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nên tách riêng thành 2 loại đất là đất trụ sở cơ quan
và đất công trình sự nghiệp công. Đối với đất công trình sự nghiệp công nên chuyển sang
hình thức phải thuê đất là chủ yếu
2.6. Kết luận
Qua nghiên cứu về thực trạng sử dụng diện tích đất của các tổ chức được nhà nước
giao đất không thu tiền sử dụng đất, đề tài rút ra các kết luận sau:
1. Chính sách giao đất không thu tiền sử dụng đất trong chế độ sở hữu toàn dân là
phù hợp với hoàn cảnh của nước ta và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Qua các Luật
Đất đai 1987, 1993, 2003 và các văn bản dưới luật thể hiện Hệ thống pháp luật về quản
lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ngày
càng được hoàn thiện hơn nhưng chưa có chế định đủ mạnh tạo nên cơ chế kiểm soát
chặt chẽ và hiệu quả cả về mục đích sử dụng, cả về chủ thể sử dụng loại đất đặc biệt
này.
2. Kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử diện tích đất của các tổ chức được nhà
nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh cho thấy phần lớn các tổ chức đã sử dụng đúng mục đích được giao.Tuy nhiên
vẫn còn nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất này với các loại vi phạm: chuyển
nhượng, cho thuê đất trái phép; lấn chiếm, bị lấn chiếm; bỏ hoang. Loại hình tổ chức để
diễn ra tình trạng sử dụng sai mục đích nhiều nhất là tổ chức sự nghiệp công và tổ chức
kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai phạm ở trên là do trong những năm vừa qua
công tác quản lý của nhà nước đối với loại đất này còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ.
3. Các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng diện tích đất của
các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là: hoàn thiện pháp luật
quy định quản lý, sử dụng đối với loại đất này, nhất là đất trụ sở cơ quan, công trình sự
nghiệp; quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức sự
nghiệp công nếu để xảy ra tình trạng đất đai bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép, không có
hiệu quả…; Quy định rõ định mức sử dụng đất đối với từng loại hình cơ quan, công trình
sự nghiệp; Hoàn thành công tác đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức;
Tính giá trị quyền sử dụng đất để quy trách nhiệm kinh tế cho tổ chức khi có vi phạm
pháp luật về đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ quản lý đất đai nói chung
và đất của các tổ chức nói riêng; Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai; Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai.
2.7. Một số kiến nghị
- Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nhằm quản lý chặt chẽ hơn
quỹ đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, cụ thể theo hướng quy
định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong quản lý quỹ đất được giao trên cơ sở
tính giá trị quyền sử dụng đất và xử lý vi phạm trong trường hợp xảy ra tình trạng sử
dụng sai mục đích.
- Trong phân loại đất cần tách đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
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thành hai loại riêng là: đất trụ sở cơ quan và đất công trình sự nghiệp đồng thời có quy
định chế độ sử dụng cụ thể đối với từng loại đất này.
- Nhà nước nên sớm ban hành định mức sử dụng đất cho từng loại hình tổ chức cơ
quan, sự nghiệp công.
- Tăng cường hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo của UBND Thành phố, sự phối hợp
tích cực, có hiệu quả của các ban ngành thành phố và cơ quan quản lý cấp quận và
phường trong công tác quản lý đất đai nói chung và đất của các tổ chức được giao không
thu tiền sử dụng đất nói riêng.
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[3] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG
HỒNG
(Mã số: TNMT.01.13)
1.Thông tin chung về đề tài
1.1. Cơ quan chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Văn Dinh
1.3. Thành viên tham gia thực hiện đề tài:
- ThS. Nguyễn Tuấn Tú
- ThS. Nguyễn Văn Sinh
- ThS. Lê Tuấn Anh
- KS. Phùng Quang Hiệp
- CN. Nguyễn Vân Anh
- CN. Đào Thị Hồng Hạnh.
1.4. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư và làm rõ
những nguyên nhân dẫn đến sử dụng đất nông nghiệp kém hiệu quả trong khu dân cư.
- Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp trong khu
dân cư vùng đồng bằng sông Hồng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan về đất khu dân cư, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong khu dân
cư. Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đất khu dân
cư.
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân
cư vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Nghiên cứu và phân tích những yếu tố, nguyên nhân tác động, ảnh hưởng tới sử
dụng kém hiệu quả đất nông nghiệp trong khu dân cư.
- Nghiên cứu các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông
thôn mới tác động đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất nông
nghiệp trong khu dân cư.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí thực hiện:1.164,64 triệu đồng
2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
2.1 Mở đầu
Vùng đồng bằng sông Hồng là nơi đất chật người đông nhất cả nước và nơi có quá
trình đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra khá mạnh trong những năm gần đây, đã thúc đẩy
nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại
106

hoá, diện mạo nông thôn, thành thị có nhiều thay đổi, đời sống của nhân dân ngày càng được
cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, điều này đã làm giảm nhiều diện tích đất sản xuất nông
nghiệp của vùng.
Thực trạng sử dụng đất trong các khu dân cư đồng bằng sông Hồng gồm nhiều
loại đất xen kẽ (kể cả ở các khu dân cư đô thị hay các khu dân cư nông thôn), trong đó có
các loại đất nông nghiệp. Thực trạng này vừa do lịch sử của quá trình sử dụng đất để lại,
vừa là yêu cầu của hệ sinh thái khu dân cư trong quy hoach khu dân cư. Tuy nhiên, dù
được hình thành do tác động của quy hoạch hay do biến động sử dụng đất đai trong các
khu dân cư cũ, đất nông nghiệp trong các khu dân cư thường là các loại đất vườn trồng
cây hàng năm và cây lâu năm, ao, hồ, thùng, vũng, có thể bao gồm một diện tích đất canh
tác, nhưng nằm phân tán và qui mô diện tích không lớn. Một đặc điểm của loại đất này là
bị ảnh hưởng khá lớn của các công trình và môi trường sống trong các khu dân cư như: bị
ô nhiễm, bị thoái hoá, cấp thoát nước khó khăn, điều kiện chiếu sáng kém do bị công
trình che khuất,... Từ đó làm hạn chế kết quả sử dụng đất, đồng thời còn tạo ra những khó
khăn phức tạp cho công tác quản lý của chính quyền các cấp, gây ra những bức xúc cho
dư luận xã hội đối với bộ máy quản lý và sự hoài nghi của nhân dân đối với hiệu lực hiệu
quả quản lý nhà nước về đất đai,... Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số mô hình sử
dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư có hiệu quả rất cao (các vườn cây ăn trái, hoa,
cây cảnh ở ngoại thành Hà Nội) nếu có cơ chế quản lý phù hợp và kỹ thuật canh tác tốt.
Vậy một vấn đề đặt ra là: Tại những nơi có quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp
sang đất công nghiệp và đất ở đô thị thì quá trình này đã và đang tác động như thế nào
đến các mặt kinh tế - xã hội - môi trường tại nơi đó và những giải pháp thích hợp cho
việc điều chỉnh hạn chế hoặc tăng cường các tác động tốt như thế nào?
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu và các nội dung nghiên cứu của đề tài, trong quá trình
nghiên cứu đề tài kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó tập trung vào
các phương pháp chủ yếu sau:
- Điều tra thu thập các tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề
tài tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; các Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh trong
vùng,…
- Phương pháp điều tra xã hội học: tổ chức điều tra, phỏng vấn tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân theo mẫu phiếu tại 5 tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam
Định thuộc vùng đồng bằng sông Hồng; mỗi tỉnh 3 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn là 50 phiếu để phục vụ
cho những nội dung nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều góc độ kinh tế, pháp lý, hành chính, từ chủ trương
chính sách pháp luật đến thực tiễn ở các địa phương;
- Phương pháp kế thừa: kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã được công bố
trên các tài liệu khoa học để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài;
- Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê: tổng hợp các nghiên cứu, số liệu
điều tra, phân tích và thống kê phân loại kết quả điều tra;
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- Phương pháp nội suy: căn cứ kết quả nghiên cứu tại 15 xã thuộc 5 tỉnh vùng
đồng bằng sông Hồng, tiến hành nội suy đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nông nghiệp
xen kẹt, bị ảnh hưởng, hạn chế sử dụng trong khu dân cư tại vùng đồng bằng sông Hồng;
- Phương pháp chuyên gia: trao đổi, tham vấn, trưng cầu ý kiến của các nhà khoa
học, các nhà quản lý, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý
đất đai tại các địa phương trong vùng, các chuyên gia trong xây dựng chính sách đất đai,
nhất là đối với đất nông nghiệp.
2.3 Danh mục các kết quả sản phẩm
- Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu (01 báo cáo)
- Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (68 báo cáo)
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:
- Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ về phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...
- Kết quả của đề tài đã được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ
Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ (Số đăng ký: 2014-04-212/KQNC)
2.5. Kết quả của đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về đất đai về tài nguyên và môi trường
Tổng cục Quản lý đất đai và các cơ quan quản lý đất đai tại các địa phương có
được bức tranh tổng quan về thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trong khu
dân cư, những tồn tại và những nguyên nhân dẫn đến sử dụng đất kém hiệu quả, những
bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý đất nông nghiệp trong khu dân cư; giúp các
nhà hoạch định chính sách đất đai trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, các địa phương
nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, bền vững đất nông nghiệp trong khu dân
cư. Cụ thể: Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư vùng đồng
bằng sông Hồng:
a) Thực trạng về công tác quản lý chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn trước năm 1993
- Thời kỳ Luật Đất đai 1993 - 2003
- Giai đoạn từ năm 2003 đến nay
b) Thực trạng khu dân cư và sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư vùng đồng
bằng sông Hồng
* Thực trạng đất khu dân cư và đất nông nghiệp trong trong khu dân cư nông thôn
Năm 2011, vùng đồng bằng sông Hồng có khoảng 15 nghìn khu dân cư nông thôn
trên tổng số 1.932 xã, bình quân một xã có 7 đến 8 khu dân cư, với quy mô dân số nông
thôn 13,82 triệu người. Tổng diện tích đất khu dân cư là 350,33 nghìn ha, chiếm 16,93%
diện tích đất đất tự nhiên của vùng, bình quân 253 m2/người và 20 - 25 ha/khu dân cư,
trong đó đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn là 169,64 nghìn ha, bình quân diện
tích trên người dân nông thôn là 123 m2/người, chiếm tới 48,42% diện tích đất khu dân
cư nông thôn và 12,80% diện tích đất nông nghiệp của cả Vùng. Thể hiện ở biểu đồ sau:
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Biểu đồ 01: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
trong khu dân cư nông thôn vùng ĐBSH
0,42 nghìn ha;
chiếm 0,25%

33,92 nghìn ha;
chiếm 20,00%

Đất sản xuất nông nghiệp
37,16 nghìn ha;
chiếm 21,91%

Đất lâm nghiệp
98,13
nghìn
ha;
chiếm
57,85%

Đất nuôi trồng thủy sản
Đất nông nghiệp còn lại

* Đất nông nghiệp trong đô thị
Có 107,97 nghìn ha đất nông nghiệp thuộc các Phường, Thị trấn của 11 tỉnh vùng
đồng bằng sông Hồng (bao gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương, 10 thành phố trực thuộc
tỉnh, 7 thị xã và 121 thị trấn, (trong đó thành lập mới 135 đơn vị hành chính phường, thị trấn
so với năm 2000; dân số đô thị của vùng là 6.179 nghìn người), chiếm 8,15% đất nông
nghiệp của cả vùng (bình quân diện tích 175 m2/người), cụ thể ở biểu đồ 2:

11,69 nghìn ha;
chiếm 5,05%

0,47 nghìn ha;
chiếm 0,12%
51,33 nghìn ha;
chiếm 47,54%

44,49 nghìn ha;
chiếm 41,20%

Đất sản xuất nông nghiệp
Đất lâm nghiệp

Biểu đồ 02: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong đô thị năm 2011
vùng đồng bằng sông Hồng
- Đất sản xuất nông nghiệp:
Về biến động sử dụng đất theo số liệu thống kê đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng
tăng trong những năm qua, chủ yếu là do thành lập các đô thị mới, tuy nhiên tại các quận,
các phường và những đô thị đã thành lập từ lâu đất sản xuất nông nghiệp kể cả cây trồng
hàng năm và đất trồng cây lâu năm đều có xu hướng giảm nhanh để chuyên sâng đát ở và
các đất phi nông nghiệp khác.
- Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy là 13,05 nghìn ha, chiếm 11,18% diện tích đất nông
nghiệp trong đô thị. Theo số liệu thống kê trong những năm gần đây đất nuôi trồng thủy
sản có xu hướng tăng như đất sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên tại các quận và các phường
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hầu như đất nuôi trồng thủy sản lại có xu hướng giảm mạnh.
35
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Phường Liên Bảo

20

Phường Khai Quang

15

TT. Tây Đằng

10

TT. Ninh Giang
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Biểu đồ 03: Xu thế biến động đất nuôi trồng thủy sản tại các phường thị trấn
điều tra trực tiếp vùng Đồng bằng sông Hồng
c) Đánh giá chung về thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư
* Về thực trạng quản lý
- Mặt được: Công tác quản lý đất đai, nhất là đối với đất nông nghiệp và đất nông
nghiệp trong khu dân cư qua từng giai đoạn của các địa phương trong vùng đã có chuyển
biến rõ rệt. Các công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất ổn
định lâu dài cho hộ gia đình cá nhân; thu hồi giải phóng mặt bằng; cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất; đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại đất đai,... luôn được các địa phương quan tâm
đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả đất đai, tăng
nguồn thu cho ngân sách, tăng trưởng phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội
và cải thiện đời sống của người dân.
- Tồn tại:
+ Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chất lượng quy hoạch sử dụng đất thấp,
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chưa có tầm nhìn xa trong
dự báo. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, nhất là quy hoạch đất cấp xã chưa
thể hiện được chi tiết các loại đất, nhất là đất nông nghiệp trong khu dân cư, chưa có sự
thống nhất giữa số liệu và bản đồ,
+ Về giao đất, thu hồi đất: vẫn còn tình trạng đất được giao cho thuê sử dụng không
đúng mục đích, vi phạm pháp luật, găm giữ đất, chậm đưa vào sử dụng hoặc chuyển nhượng
dự án còn xảy ra ở nhiều địa phương dẫn đến lãng phí đất đai và gây bất bình trong dư luận.
+ Về đo đạc,đăng ký: việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy
chứng nhận lần đầu đến nay chưa hoàn thành,việc cập nhật, chỉnh lý biến động chưa được
thực hiện thường xuyên, đồng bộ theo quy định, bản đồ dịa chính chưa xác định chính xác
ranh giới giữa đất ở và đất nông nghiệp trong khuôn viên hộ gia đình, mà mới chỉ tách trên
giấy tờ…
+ Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: theo định kỳ của các địa phương thường
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hoàn thành chậm, chất lượng số liệu thống kê định kỳ hàng năm của nhiều địa phương
chưa cao.
+Về tài chính:việc quản lý nhà nước về giá đất còn bất cập, chưa theo sát thị
trường. Bảng giá công bố tại các địa phương trong vùng chỉ bằng khoảng 30%-50% so
giá thị trường.
+ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tranh chấp: việc kiểm tra thi hành pháp luật về
đất đai tại một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đặc biệt là
vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp trong vùng đồng bằng sông Hồng trong việc phát
hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất; Tình hình tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai vẫn diễn biến phức tạp, tính chất tranh chấp ngày càng gay
gắt, kéo dài, tập trung vào bồi thường giải phóng mặt bằng phát triển các khu đô thị
(chiếm gần 70% tổng số vụ khiếu nại, tố cáo), trong đó, chủ yếu là khiếu nại về giá đất
bồi thường, tiềm ẩn sự mất ổn định ở một số nơi.
*Về thực trạng sử dụng đất
- Mặt được: Vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng đất chật người đông nhất trong
cả nước, đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn và đô thị đang phải chịu sức ép của
quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhưng vẫn có ý nghĩa rất quan trọng đối với
nhân dân trong vùng. Trong những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp đang có xu
hướng giảm, nhưng với đẩy mạnh đầu tư thâm canh, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ
thuật, cùng với sự năng động sáng tạo, cần cù chịu khó của người dân, năng suất các loại
cây trồng vật nuôi trong khu dân cư vẫn không thua kém các loại đất nông nghiệp ngoài
đồng ruộng. Nhiều mô hình sử dụng đất nông nghiệp trong các khu dân cư cho hiệu quả
kinh tế cao như Quất Tứ Liên; Đào Nhật Tân; Hoa, cây cảnh Nam Định, Văn Giang, Mê
Linh; các mô hình cây ăn quả nổi tiếng như cam canh, bưởi diễn, vải thiều Thanh Hà,
nhãn lồng Hưng Yên; các mô hình nuôi trông thủy sản như cá rô phi đơn tính, trê lai, cá
rô đầu vuông, nuôi ếch, cua đồng,… tại các vùng Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh,...
đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong vùng.
- Tồn tại:
+ Vẫn còn một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản
trong các khu dân cư nông thôn và đô thị, nhất là tại các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải
Phòng, những vùng giáp ranh với các đô thị lớn do việc sản xuất không hiệu quả, nên
người dân còn bỏ hoang hóa, gây nhiều lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.
+ Đa số đất nông nghiệp nằm trong khuôn viên các hộ gia đình cá nhân còn trồng
xen nhiều loại cây theo phương thức ít được đầu tư, sản phẩm để cung cấp cho gia đình
là chính, nên hiệu quả sử dụng đất thấp.
+ Diện tích manh mún, nhỏ lẻ, xen kẽ, hệ thống thủy bị phá vỡ thiếu nguồn nước
tưới; nhiều diện tích bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, phế thải phải để hoang hóa;
nhiều diện tích bị san lấp, lấn chiếm chuyển thành đất ở để bán nhằm đầu cơ trục lợi gây
nhiều thất thoát cho nhà nước.
+ Một phần diện tích đất nông nghiệp trong các khu dân cư đô thị và các vùng
ngoại thành của các đô thị lớn đã được người dân chuyển nhượng cho người của các
thành phố không để sản xuất nông nghiệp mà để hoang chờ chuyển nhượng cho người
khác để đầu cơ trục lợi.
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+ Một phần diện tích đất nông nghiệp trong các khu dân cư đã giao mà người sử
dụng đất không còn trực tiếp sản xuất do chuyển đi nơi khác với nhiều lý do khác nhau,
đã mất hay già yếu không còn sức sản xuất,... để hoang, trong khi nhiều người lại thiếu
đất sản xuất.
* Những nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý sử dụng đất nông
nghiệp trong khu dân cư
- Chính sách, pháp luật về đất đai thường xuyên thay đổi trong từng giai đoạn lịch
sử, không ổn định, còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn.
- Khung giá các loại đất được quy định có biên độ quá rộng, chậm được điều
chỉnh, thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường; còn có sự chênh lệch lớn về
giá đất tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Còn tình trạng không thống nhất
về cơ chế bồi thường giữa các dự án đầu tư có nguồn vốn trong nước và dự án từ vốn vay
của các ngân hàng nước ngoài.
- Nhận thức về vai trò và vị trí của quy hoạch sử dụng đất còn chưa thống nhất.
Quy hoạch sử dụng đất chưa đủ chi tiết và cơ sở duy nhất để làm căn cứ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm của các địa phương,…
- Quy định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu
dự án có sử dụng đất chưa được nhiều địa phương trong vùng nghiêm túc thực hiện.
- Việc chấp hành quy định về đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ địa chính cấp Giấy chứng
nhận ở nhiều địa phương chưa nghiêm, đo đạc chưa gắn liền với đăng ký, CGCNQSDĐ,
chỉnh lý biến động, chưa tách được ranh giới đất nông nghiệp là đất ở với đất nông
nghiệp không phải là đất ở trong khu dân cư.
- Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tổ chức thường xuyên, còn thiếu tính
chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
- Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã tạo ra một diện tích đất nông nghiệp
không nhỏ nằm xen kẹt giữa khu dân cư và khu công nghiệp, khu đô thị được các địa
phương thống kê vào đất khu dân cư, trong đó có nhiều diện tích bị bỏ hoang. Kết quả
điều tra 75% phiếu trả lời đất bỏ hoang hóa do ô nhiễm từ nguồn nước thải, rác thải hoặc
thiếu nước tưới do hệ thống thủy lợi bị phá vỡ.
- Quy mô diện tích các đất nông nghiệp trong khu dân cư quá nhỏ lẻ, manh mún,
xen kẹt với đất ở không phù hợp với sản xuất hàng hóa hoặc chi phí đầu tư lớn, nên
người sử dụng đất không muốn đầu tư. Kết quả điều tra tại các xã phường cho thấy 20%
phiếu trả lời không muốn đầu tư do diện tích nhỏ.
- Do nằm xen kẹt trong khu dân cư nên các cây trồng nông nghiệp đủ các điều
kiện về ánh sáng, nhiệt độ,... cho quá trình sinh trưởng, ra hoa, kết trái, đôi khi còn bị
chuột và các loại sâu bệnh phá hoại,... nên làm giảm năng suất và chất lượng sản lượng
của cây trồng,…
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người sử dụng đất còn hạn chế. Nhiều
nơi người dân còn tự ý chuyển mục đích hoặc san lấp để chuyển thành đất ở bán với giá trị
cao, gây nhiều thất thoát cho nhà nước.
- Chưa được sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền, nhiều nơi còn buông
lỏng trong quản lý
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2.6. Kết luận
Qua kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu
dân cư vùng đồng bằng sông Hồng, đề tài rút ra một số kết luận chủ yếu như sau:
- Vùng đồng bằng sông Hồng có đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn và
đô thị chiếm tỷ lệ không lớn, chúng vừa có đặc điểm chung, vừa có đặc điểm. Loại đất
này vừa có những quy định chung của các loại đất nông nghiệp bình thường khác, vừa có
các quy định riêng mang tính đặc trưng như được công nhận là đất ở.
- Thực trạng quản lý sử dụng đất nông nghiệp khu dân cư của các địa phương
trong vùng đã có chuyển biến tích cực. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả
kinh tế cao như trồng rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả đặc sản,… góp phần sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả đất đai và cải thiện đời sống của người dân.
- Bên cạnh đó, thực trạng quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư của
vùng vẫn còn tồn tại bất cập trong quy hoạch sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử
dụng đất, đo đạc lập hồ sơ địa chính, bồi thường giải phóng mặt bằng,…dẫn đến tình
trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai vẫn xảy ra gây mất an ninh, trật tự xã hội.
Đất nông nghiệp trong khu dân cư quá nhỏ lẻ, phân tán không đáp ứng yêu cầu sản
xuất hàng hóa, sản xuất kém hiệu quả; nhiều diện tích đất nông nghiệp xen kẹt còn để
hoang hóa, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất đai...
- Nguyên nhân của các tồn tại trên đó là chính sách, pháp luật về đất đai thường
xuyên thay đổi, còn thiếu đồng bộ; giá đất bồi thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị
trường;ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người sử dụng đất còn hạn chế; chưa
được sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền.
- Trên cơ sở thực trạng quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đề tài
đã đề xuất hai nhóm giải pháp về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư
...nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững loại đất này đáp ứng yêu cầu
xây dựng nông thôn mới và đô thị xanh, văn minh hiện đại.
2.7. Kiến nghị
- Nhà nước cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật đất đai
theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ áp dụng nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ đất nông
nghiệp trong các khu dân cư.
- Bổ sung tiêu chí “Đất vườn” trong phân loại đất nông nghiệp, được thể hiện trên
bản đồ và coi đây là chỉ tiêu phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất các cấp để đáp ứng yêu
cầu công tác quản lý đất đai, nhất là đối với công tác giao đất, thu hồi đất và chuyển mục
đích sử dụng đất.
- Đất nông nghiệp trong khu dân cư có những đặc điểm khác nhau giữa các vùng
miền trong cả nước. Vì vậy, cần có những đề tài nghiên cứu tiếp về loại đất này tại các
vùng miền khác trong cả nước.
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[4] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG
CÓ HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRỰC TIẾP SỬ
DỤNG
(Mã số: TNMT 01.17)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Cơ quan chủ trì đề tài: Cục Đăng ký và Thống kê, Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thanh Xuân
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu
- ThS. Lê Văn Lịch
- KS. Trần Hùng Phi
- TS. Trần Kim Chung
- ThS. Hà Tuấn Anh
- KS. Trần Văn Tiến
- CN. Bùi Thị Hậu
1.4. Mục tiêu của đề tài
Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai do ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã
trực tiếp quản lý sử dụng theo qui định của pháp luật. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất do UBND cấp xã đang sử dụng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở lý luận về việc quản lý sử dụng đất do
UBND cấp xã trực tiếp sử dụng.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc quản lý sử dụng đất do UBND cấp xã trực
tiếp sử dụng.
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất do UBND
cấp xã đang trực tiếp sử dụng.
1.6. Thời gian nghiên cứu: 2011 -2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.205 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.190 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Ở Việt Nam theo qui định của Pháp luật đất đai hiện hành thì Ủy ban nhân dân cấp
xã vừa là người sử dụng đất, vừa là người quản lý đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp
vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân và các công trình công
cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, chợ,
nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác của địa phương.
Trong thực tế hiện nay việc quản lý sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã còn
nhiều bất cập như giao đất, cho thuê đất, cho mượn, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử
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dụng đất trái pháp phép, hoặc để bị lấn bị chiếm khá phổ biến mà không quản lý được.
Đặc biệt, các tiêu cực, tham nhũng xảy ra khi thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến
diện tích đất này, gây khó khăn cản trở cho đầu tư và bức xúc trong dư luận xã hội. Kết
quả thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho
thuê đất cho thấy: tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã chiếm
đến 50,72% tổng số diện tích cho thuê trái pháp luật của cả nước và chiếm 15,49% diện
tích đất cho mượn trái pháp luật của cả nước.
Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản
lý sử dụng: Theo Qui định của pháp luật đất đai hiện hành, mỗi xã chỉ để lại không quá
5% quĩ đất nông nghiệp để dành cho công ích. Tuy nhiên, kết quả kiểm kê năm 2010 cho
thấy hiện còn 27 tỉnh, thành phố để lại quỹ đất này quá tỷ lệ cho phép, điển hình là Đà
Nẵng 15,46%, Hà Nội 13,94%, Bắc Ninh 11,7%, Thừa Thiên Huế 11,7%, Quảng Ninh
11,59%, Hà Tĩnh 11,10%...; nhiều địa phương để lại quỹ đất này còn phân tán, manh mún
không tập trung, thậm chí một số nơi quỹ đất này chỉ có trên giấy tờ, trên thực tế đã cho
thuê lẫn với quỹ đất giao cho hộ gia đình cá nhân mà không thể hiện được ngoài thực địa
và trên bản đồ. Một số địa phương đã cho hộ gia đình, cá nhân hoặc các tổ chức thuê diện
tích này đề sử dụng vào mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá đầy đủ thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý
sử dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã là rất cần thiết, cấp bách nhằm tăng cường và
nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã và là cơ sở khoa học
để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: để nghiên cứu lý luận kinh điển, nghiên cứu
kinh nghiệm của nước ngoài, kết hợp với tổng kết đánh giá thực tiễn; từ chủ trương, cơ
chế chính sách đến tổ chức thực hiện thi hành pháp luật với các đối tượng nghiên cứu.
- Phương pháp điều tra, phỏng vấn: nhằm điều tra thu thập và nghiên cứu các tư
liệu, tài liệu có liên quan đến quản lý sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với đất
được giao sử dụng tại 8 tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và sử dụng phương pháp
điều tra xã hội học theo phiếu điều tra cho đối tượng Ủy ban nhân dân cấp xã (cán bộ địa
chính xã hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, hộ gia đình cá nhân),
- Phương pháp kế thừa: các tài liệu, số liệu đã thu thập từ các nghiên cứu khác có
liên quan đến nội dung quản lý sử dụng đất của UBND cấp xã được kế thừa sử dụng
trong quá trình phân tích, đánh giá.
- Phương pháp so sánh: Vận dụng đánh giá các cơ chế chính sách, tình hình sử
dụng quỹ đất do UBND cấp xã sử dụng ở các địa bàn khác nhau. So sánh đánh giá quỹ
đất do UBND cấp xã sử dụng qua các thời kỳ khác nhau.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu được điều tra,
phỏng vấn, nhóm thực hiện đề tài đã sử dụng chương trình EXCEL để tổng hợp số liệu
về diện tích đất do UBND cấp xã sử dụng, tổng hợp các thông tin trên 1.998 phiếu.
- Phương pháp chuyên gia: trực tiếp trao đổi, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các
chuyên gia, các nhà khoa học để chuẩn xác hóa các nhận định, đánh giá, cũng như các đề
xuất về giải pháp để quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ đất do UBND cấp xã trực tiếp sử
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dụng mà Nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra.
Sử dụng cách tiếp cận từ tổng quan đến chi tiết, từ chủ trương chính sách đến thực
tế, tổ chức triển khai thực hiện; từ vĩ mô đến vi mô (quan hệ từ trên xuống) và liên hệ
trực tiếp đến các đối tượng cụ thể. Thông qua các cách tiếp cận này để nghiên cứu tổ
chức điều tra, khảo sát tổng hợp, đánh giá các thông tin, dữ liệu thực trạng tình hình sử
dụng đất của UBND cấp xã, chủ thể khi được Nhà nước giao đất, nhằm đánh giá những
thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý sử dụng đất của UBND xã, làm rõ địa vị
pháp lý của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ quản lý, chủ sử dụng đối với đất đai để
quyết định giải pháp cơ bản phù hợp với giai đoạn hiện nay, nhằm tiến tới hoàn thiện hệ
thống pháp Luật Đất đai.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm nghiên cứu:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các báo cáo
chuyên đề (57 chuyên đề).
- 2 bài báo: 01đăng trên tập san tạp chí khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi
trường năm 2013; 01 đăng trên tạp chí khoa học đất năm 2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): sản phẩm đề tài không thuộc dạng phải đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5 Kết quả đề tài có tác động đối với quản lý nhà nước về đất đai
- Kết quả nghiên cứu đề tài đã được nhóm thực hiện đề tài đề xuất thành chỉ đạo
cụ thể
- Kết quả nghiên cứu đề tài đã được đơn vị tiếp nhận sản phẩm đánh giá cao kết
quả đạt được của đề tài như: đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về cơ sở hình
thành đất do UBND cấp xã trực tiếp sử dụng, những chính sách về đất đai liên quan đến
quản lý, sử dụng đất của UBND cấp xã; những hiệu quả trong việc sử dụng quỹ đất này ở
các địa phương, đặc biệt hiệu quả đối với việc góp phần ổn định an sinh của nhân dân;
bên cạnh những mặt đạt được còn có những hạn chế nhất định trong quá trình sử dụng
như: Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái pháp luật, để bị lấn bị chiếm, không sử
dụng, sử dụng không đúng mục đích, tranh chấp,…ở nhiều địa phương; đã đề xuất các
giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất do UBND cấp xã trực tiếp sử
dụng.
- Những giải pháp do đề tài đề xuất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả
nghiên cứu của đề tài là tài liệu tốt phục vụ sửa đổi luật đất đai đồng thời ngay sau khi kết
thúc nghiên cứu đề tài nhóm tác giả đã đề xuất để lãnh đạo Bộ ban hành văn bản đến các
địa phương có đất công ích trong cả nước để chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, rà soát báo
cáo và chấn chỉnh việc quản lý sử dụng đất của các địa phương (Công văn số 5119
/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
2.6. Kết luận:
Đất do UBND cấp xã trực tiếp sử dụng diện tích tuy không nhiều nhưng mang ý
nghĩa lớn trong việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội từ cấp cơ sở, ổn định an ninh trật
tự, an sinh xã hội.
(1) Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về cơ sở hình thành đất do
UBND cấp xã trực tiếp sử dụng; vị trí, vai trò, mối quan hệ của UBND cấp xã trong việc
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quản lý sử dụng đất và quản lý nhà nước về đất đai; hệ thống hóa được những chính sách
về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng đất của UBND cấp xã. Qua việc nghiên cứu
kinh nghiệm của một số nước trên thế giới đã chỉ ra rằng: Đất sử dụng vào mục đích công
cộng sẽ được sử dụng có hiệu quả hơn trong việc phát triển về kinh tế - xã hội nếu các thể
chế liên quan đến pháp lý qui định hoạt động về quản lý sử dụng đất công đều minh bạch,
đảm bảo lợi ích cho cả cộng đồng, nhằm tạo sự hiểu biết và công nhận ở cấp cao nhất
trong chính quyền trung ương và địa phương; xây dựng một hệ thống hành lang pháp lý
về quản lý đất đai và thị trường đất đai cho những khu vực đất sử dụng vào mục đích
công cộng; xây dựng các quy định, các công cụ kỹ thuật và các tiêu chuẩn cho việc đăng
ký đất công,…
(2) Qua nghiên cứu cho thấy việc giao cho UBND cấp xã trực tiếp quản lý sử dụng
các loại đất như đất trụ sở UBND, đất công ích, đất xây dựng các công trình sử dụng vào
mục đích công cộng, đất nghĩa trang nghĩa địa,... theo qui định của pháp luật hiện hành là
có cơ sở khoa học thực tiễn; góp phần tạo dựng cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ nhân dân, đồng thời phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh những hiệu quả về mặt kinh tế như xây
dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới tại địa phương còn đem lại hiệu quả về mặt
xã hội, như góp phần duy trì những tập tục truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hoá nông
thôn đã có từ lâu đời, tăng cường tính cộng đồng làng xã, có ý nghĩa quan trọng trong
việc ổn định chính trị và đời sống tinh thần cho nhân dân các địa phương. Đặc biệt những
nghiên cứu đối với đất công ích là một trong những điều kiện đón đầu cho việc quản lý
đất đai tập trung sau này, điều đó khẳng định sự hiện hữu và tồn tại quỹ đất công ích
trong Luật Đất đai, trong đời sống thực tiễn như một tất yếu khách quan.
(3) Qua nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng quỹ đất do UBND cấp xã trực tiếp
sử dụng tại các địa bàn nghiên cứu đã cho thấy bên cạnh những mặt đạt được, còn có
những hạn chế nhất định trong quá trình sử dụng như: việc chuyển nhượng, cho thuê, cho
mượn trái pháp luật; để bị lấn bị chiếm; không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích;
tranh chấp;… xảy ra ở nhiều địa phương.
(4) Qua việc phân tích hạn chế và nguyên nhân tồn tại các hạn chế trong quá trình
quản lý sử dụng đất do UBND cấp xã trực tiếp sử dụng, nhóm nghiên cứu đề tài đã đề
xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất do UBND cấp xã trực
tiếp sử dụng.
2.7. Kiến nghị
(1) Cần tiến hành kiểm kê chuyên đề tình hình quản lý sử dụng quỹ đất do UBND
cấp xã (trong đó bao gồm: đất được giao sử dụng và đất được giao để quản lý) để nắm
chắc số liệu diện tích quỹ đất này, hiện trạng quản lý, sử dụng; đồng thời đề xuất cụ thể
cho việc hoàn thiện các chính sách qui định về việc quản lý quỹ đất nhà nước đã giao
UBND cấp xã quản lý, sử dụng.
(2) Yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất xây
dựng các công trình sử dụng vào mục đích công cộng (nhà văn hóa xã, trường mầm non,
chợ…). Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
(3) Kiểm soát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã, đặc biệt đối với việc
sử dụng các công trình công cộng đảm bảo tiết kiệm đất, sử dụng hiệu quả, đảm bảo cảnh
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quan, môi trường…
(4) Cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thống nhất về việc quản lý sử dụng
quỹ đất do UBND cấp xã sử dụng. Trước hết, đối với đất công ích để giảm bớt tranh
chấp, khiếu kiện và để quản lý chặt chẽ hiệu quả quỹ đất công ích, nhóm đề tài đã dự thảo
văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, rà soát báo cáo về tình hình quản lý sử
dụng đất công ích gửi các địa phương theo hướng:
- Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát xác định các thửa đất
thuộc quỹ đất công ích của từng xã, phường, thị trấn; thực hiện đo đạc, kê khai đăng ký
vào sổ địa chính để Nhà nước quản lý trong quá trình sử dụng.
- Chỉ đạo UBND các xã thực hiện rà soát từng trường hợp đang sử dụng đất công
ích, và các hợp đồng cho thuê đất công ích của xã đã ký để xác định rõ vị trí, diện tích cho
thuê; thời hạn sử dụng đất đối với từng hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp UBND xã chưa
ký hợp đồng cho thuê đất công ích với người sử dụng đất thì phải khẩn trương ký hợp
đồng theo đúng quy định; trường hợp đã ký hợp đồng nhưng chưa đầy đủ (chưa xác định
rõ vị trí, diện tích, thời gian sử dụng) thì phải ký lại hoặc ký bổ sung hợp đồng thuê đất.
- Đối với các địa phương để đất công ích lớn hơn theo quy định (5%) cần lập kế
hoạch giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không
có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất trên địa bàn địa phương sử dụng; trong đó phải ưu
tiên việc giao đất cho các gia đình chính sách và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ
gia đình, cá nhân khác chưa có đất sản xuất.
- Các địa phương để quỹ đất công ích phân tán, manh mún, nhất là các trường
hợp để lẫn với đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài thì cần rà soát
thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng theo chương trình quy hoạch nông
thôn mới, quy hoạch sử dụng đất nhằm tập trung quỹ đất công ích thành từng khu vực,
từng thửa đất cụ thể để thuận tiện cho việc quản lý lâu dài.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý, sử dụng
quỹ đất công ích của xã; nhất là các trường hợp sử dụng quỹ đất công ích cho các mục
đích khác không đúng qui định của pháp luật để bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết
kiệm, có hiệu quả quỹ đất này.
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[5] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM HOÀN THIỆN NỘI DUNG,
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ THỂ DỤC - THỂ THAO
(Mã số: TNMT.01.24)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS.Nguyễn Văn Hậu; Email:hau_tnmt@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời;
- TS. Thái Thị Quỳnh Như;
- TS. Nguyễn Tiến Cường;
- ThS. Ngô Xuân Trường;
- ThS. Chu Thị Quỳnh Diệp
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về định mức sử dụng đất đối với công trình
sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
- Hoàn thiện nội dung, phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất đối với công
trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan chung về định mức sử dụng đất;
- Nghiên cứu tổng quan về định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và đất
cơ sở thể dục - thể thao;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và
định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao;
- Nghiên cứu thực tiễn về mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và mức sử
dụng đất cơ sở thể dục - thể thao;
- Đề xuất hoàn thiện nội dung xây dựng định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo
dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
- Đề xuất hoàn thiện phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất cho sự nghiệp
giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
- Thử nghiệm xây dựng định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và
thể dục - thể thao cho 01 huyện tại vùng Đồng bằng sông Hồng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.238,256 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.238,256 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Luật Đất đai 2003 quy định một trong các căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử
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dụng đất là “Định mức sử dụng đất” (Điều 22); tiếp tục khẳng định điều này, Luật Đất
đai 2013 quy định một trong các căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện
là “Định mức sử dụng đất” (Điều 39, Điều 40).
Ngày 25 tháng 12 năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tạm thời
Định mức sử dụng đất tại Công văn số 5763/BTNMT-ĐKTKĐĐ, tuy nhiên trong quá
trình xây dựng định mức sử dụng đất chưa nghiên cứu về cơ sở khoa học ảnh hưởng đến
viêc xây dựng định mức sử dụng đất nên bộ định mức sử dụng đất tạm thời còn bộc lộ
những bất cập trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất, đặc biệt là nhu cầu sử dụng đất
cho các công trình hạ tầng xã hội: đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở y tế, đất cơ sở giáo dục đào tạo và đất cơ sở thể dục, thể thao.
Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao là chỉ tiêu
động, liên quan đến nhiều yếu tố và chịu tác động bởi các yếu tố như: điều kiện tự nhiên,
điều kiện xã hội, yếu tố vùng miền, chiến lược phát triển ngành. Để đảm bảo đủ không
gian sử dụng đất cho các công trình giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao cần thiết phải
có định mức sử dụng đất, trong đó có tính đến các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến
mức sử dụng đất. Từ sự cấp thiết này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu
cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất
đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao”.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
+ Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều góc độ pháp lý, hành chính; từ cơ sở lý luận tới thực
tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện chính sách và thi hành pháp
luật. Sử dụng phương pháp này để nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố cấu thành
và ảnh hưởng của các yếu tố đó đến định mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp
giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
+ Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế: Thực hiện điều tra thực tế thu thập các
tư liệu, tài liệu số liệu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu làm cơ sở đánh giá thực trạng
sử dụng diện tích đất, thực trạng các công trình giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao của
một số địa phương. Sử dụng phương pháp này để nghiên cứu các yếu tố đảm bảo tính bền
vững của định mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục
- thể thao; nghiên cứu các yếu tố đảm bảo tính phù hợp của định mức sử dụng đất đối với
công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao; nghiên cứu, xác định cơ sở
khoa học và thực tiễn của việc hình thành định mức sử dụng đất đối với công trình sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của
các chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan. Sử dụng phương pháp này để xác
định cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hình thành định mức sử dụng đất đối với công
trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
+ Phương pháp chọn lọc, loại trừ: Sử dụng phương pháp chọn lọc, loại trừ trong
quá trình thu thập, phân tích các thông tin, tư liệu. Sử dụng phương pháp này để hoàn
thiện nội dung, phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất đối với công trình sự
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nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
+ Phương pháp so sánh: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được của các
ngành về định mức sử dụng đất giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao gồm cả của Trung
ương và địa phương so sánh, đối chiếu với những phát hiện thu được trong quá trình khảo
sát thực tế làm cơ sở, căn cứ để đưa ra những kết luận về vấn đề cần nghiên cứu. Sử dụng
phương pháp này để thí điểm xây dựng định mức sử dụng đất giáo dục - đào tạo và thể
dục - thể thao cho một huyện thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng;
+ Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó hoàn
thiện nội dung, phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất đối với công trình sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao; đồng thời thí điểm xây dựng định mức sử
dụng đất giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao cho một huyện thuộc vùng Đồng bằng
sông Hồng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo kết quả nghiên cứu; báo cáo tóm tắt; báo cáo
xử lý số liệu; bản dịch nước ngoài; 72 chuyên đề
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài ứng dụng vào việc áp dụng các nội dung và phương
pháp mới được hoàn thiện để xây dựng định mức sử dụng đất đối với công trình sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có được trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ
sở thực tiễn về mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể
dục, thể thao, đặc biệt nghiên cứu kỹ về các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng định
mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao (các
yếu tố: pháp lý, tự nhiên, vùng miền, đô thị, nông thôn, kinh tế, văn hóa - xã hội, tiến bộ
khoa học - kỹ thuật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành).
Do vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học lớn trong việc xây dựng định
mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao.
2.6. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng định mức sử dụng đất
cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao cho thấy:
Yếu tố tự nhiên và yếu tố đô thị, nông thôn có ảnh hưởng chủ yếu đến việc xây
dựng định mức đất cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao và có tính chất quy luật;
việc xây dựng định mức sử dụng sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao
ở vùng đồng bằng và khu vực nông thôn thuận lợi và ổn định hơn so với vùng miền núi
và khu vực đô thị.
Trong giai đoạn 2005 - 2012, mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục,
thể thao tính bình quân đầu người ít biến động tập trung ở vùng đồng bằng, như: tỉnh
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Kiên Giang, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Hải Phòng; bên cạnh đó, các tỉnh: Vĩnh Phúc,
Thanh Hóa và Bình Thuận có mức sử dụng đất biến động lớn. Có 8/9 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương trong phạm vi nghiên cứu có biến động mức sử dụng đất cơ sở giáo
dục - đào tạo và thể dục, thể thao tại khu vực đô thị cao hơn so với khu vực nông thôn.
- Về hoàn thiện nội dung định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo
và thể dục, thể thao, nhóm nghiên cứu đã đề xuất như sau:
+ Nội dung định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục, thể
thao phải thể hiện được các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến định mức sử dụng đất,
trong đó có các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và mang tính quy luật đến các thành phần của
định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao là: yếu tố điều kiện địa
hình và yếu tố tính chất đô thị - nông thôn.
+ Nội dung định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục, thể
thao phải thể hiện được các loại định mức, trong đó nhóm nghiên cứu đề xuất:
Các định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo gồm: hệ đại học, cao đẳng; hệ
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; hệ trung học phổ thông, trung học cơ sở; hệ tiểu
học; hệ mầm non;
Trong mỗi định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo, nội dung định mức sử
dụng đất gồm các loại như: định mức sử dụng đất theo học sinh, định mức sử dụng đất
theo trường, định mức sử dụng đất theo dân số và định mức sử dụng đất theo đơn vị hành
chính, cụ thể như sau: hệ đại học, cao đẳng; hệ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; hệ
trung học phổ thông, trung học cơ sở; hệ tiểu học; hệ mầm non.
Các định mức sử dụng đất cơ sở thể dục, thể thao gồm: thể dục, thể thao quần
chúng; thể thao thành tích cao.
Trong mỗi định mức sử dụng đất cơ sở thể dục, thể thao, nội dung định mức sử
dụng đất gồm các loại như: định mức sử dụng đất theo công trình, định mức sử dụng đất
theo dân số và định mức sử dụng đất theo đơn vị hành chính, cụ thể như sau: định mức sử
dụng đất trung tâm thể dục, thể thao; định mức sử dụng đất công trình thể dục, thể thao
quần chúng khác; định mức sử dụng đất các công trình thể thao thành tích cao.
- Về hoàn thiện phương pháp xây dựng định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào
tạo và thể dục, thể thao, nhóm tác giả đề xuất chọn lọc kế thừa và cải tiến các phương
pháp truyền thống; bên cạnh đó, bổ sung phương pháp mới, đó là phương pháp sử dụng
hệ số điều chỉnh (k, k1, k2). Nguyên tắc của phương pháp sử dụng hệ số điều chỉnh (k, k1,
k2) là:
+ Hệ số k phải được xác định hội đủ 2 điều kiện: công trình được xây dựng tại địa
phương có địa hình đồng bằng và nằm trong khu vực ngoại thành (nằm ngoài các phường
và thị trấn).
+ Hệ số k1 và k2 thay đổi giá trị phụ thuộc vào yếu tố địa hình và yếu tố đô thị nông thôn cụ thể của từng địa phương. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất
nhằm đảm bảo sự phù hợp về quy mô diện tích đất của công trình với điều kiện cụ thể
của từng địa phương. Với nguyên tắc này đòi hỏi công tác điều tra cơ bản cần phải công
phu hơn.
+ Hệ số k, k1 và k2 phải đảm bảo dễ áp dụng trong thực tiễn, nguyên tắc này đảm
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bảo việc áp dụng định mức sử dụng đất trong việc tính toán nhu cầu sử dụng đất cho một
mục đích cụ thể được thuận lợi và dễ dàng.
+ Hệ số k, k1 và k2 phải phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến định
mức sử dụng đất.
- Hệ số k, k1 và k2 được xác định bằng phương pháp so sánh tương đối, cụ thể như
sau:
+ Yếu tố địa hình được quy ước bằng hệ số k1, trị số của k1 dao động từ 1,05 đến
1,25 đối với định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; từ 1,02 đến 1,10 đối
với định mức sử dụng đất cho sự nghiệp thể dục, thể thao.
+ Yếu tố đô thị, nông thôn được quy ước bằng hệ số k2, trị số của k2 dao động từ
0,75 đến 0,95 đối với định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; từ 0,90 đến
0,98 đối với định mức sử dụng đất cho sự nghiệp thể dục, thể thao.
- Về xây dựng thí điểm định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và
thể dục, thể thao cho huyện Kim Bảng, nhóm nghiên cứu đã đạt xác định được định mức
sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự nghiệp thể dục, thể thao được áp dụng
theo vùng Đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó, xác định được tổng diện tích đất cần
thiết cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện Kim Bảng là 30,57 ha, thấp hơn so với
hiện trạng là 12,93 ha; tổng diện tích đất cần thiết cho sự nghiệp thể dục, thể thao của
huyện Kim Bảng tính theo định mức là 23,89 ha, cao hơn so với hiện trạng là 8,69 ha.
Đây là cơ sở để xây dựng phương án sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể
dục, thể thao huyện Kim Bảng đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp
giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao trên địa bàn Huyện.
2.7. Kiến nghị
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sử dụng kết quả nghiên cứu của
đề tài làm cơ sở ban hành định mức sử dụng đất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể
dục, thể thao; từ đó làm căn cứ để lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm
định nhu cầu sử dụng đất cho các dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục - đào tạo và
thể dục, thể thao.
- Để đảm bảo tính khoa học và khách quan của các định mức sử dụng đất, nhóm
nghiên cứu đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần chỉ đạo và có đầu tư để thực
hiện nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng và hoàn thiện các định mức sử dụng đất,
coi đây là công việc cần được ưu tiên và đi trước một bước. Như vậy hệ thống định mức
sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực sẽ được hoàn thiện với đầy đủ cơ sở khoa học, đáp
ứng đòi hỏi thực tế của công tác quản lý đất đai, góp phần sử dụng đất đai đầy đủ, tiết
kiệm, hợp lý, mang lại hiệu quả sử dụng đất cao cả về kinh tế - xã hội và môi trường và
phát triển bền vững.
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[6] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP CÁC QUI HOẠCH
VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY
(Mã số: TNMT.01.25)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thắng
Email: nguyenthang@isponre.gov.vn, nthangtm@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Đinh Thu Trang,
- ThS. Phạm Thị Minh Thuỷ,
- TS. Lại Văn Mạnh,
- ThS. Lê Gia Chinh,
- KS. Lưu Văn Thịnh,
- PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng phương pháp lồng ghép các quy hoạch về tài nguyên thiên nhiên vào
quy hoạch sử dụng đất nhằm quản lý, sử dụng bền vững và phát huy lợi thế tài nguyên
thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép các quy hoạch,
chiến lược về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất
- Tổng quan về nguyên lý lồng ghép trong hoạt động xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch
- Cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch về tài nguyên thiên nhiên
- Cơ sở khoa học của phân cấp quy hoạch phát triển
- Nghiên cứu luận cứ của việc lập quy hoach phát triển vùng
- Nghiên cứu lý luận về các mối quan hệ cơ bản trong công tác lập quy hoạch
- Mối quan hệ giữa quy hoạch, chiến lược về tài nguyên thiên nhiên (và một số
chiến lược, quy hoạch, yếu tố tự nhiên quan trọng) với quy hoạch sử dụng đất
- Cơ sở khoa học của việc lồng ghép các quy hoạch, chiến lược về tài nguyên thiên
nhiên (và một số chiến lược, quy hoạch, yếu tố tự nhiên quan trọng) vào quy hoạch sử
dụng đất
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc lồng ghép các quy hoạch, chiến lược
về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất
2. Thực trạng công tác lập, thực hiện quy hoạch ở Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay
- Phân tích các quy định, hướng dẫn về lập quy hoạch
- Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch
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- Đánh giá thực trạng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
- Đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch
- Đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất
- Nghiên cứu, nhận diện các nguyên do cơ bản dẫn đến sự điều chỉnh phương án
quy hoạch
- Phân tích sự xung đột giữa các quy hoạch về tài nguyên thiên nhiên với quy
hoạch sử dụng đất
- Đánh giá chung về những thành công, tồn tại trong công tác lập, thực hiện quy hoạch
3. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu, phương pháp lồng ghép các quy hoạch và
chiến lược về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất
- Nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp kiến tạo tiêu chí trong lồng ghép
- Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép nội dung chủ yếu của các quy
hoạch, chiến lược về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất
- Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lồng ghép các quy hoạch và chiến lược về
tài nguyên thiên nhiên (và một số chiến lược, quy hoạch, yếu tố tự nhiên quan trọng) vào
quy hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng bền vững và phát huy lợi thế tài nguyên thiên
nhiên, bảo vệ môi trường.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013-2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.889 triệu đồng
Kinh phí thực hiện:
1.872 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ quản lý đa ngành, trong đó mỗi một lĩnh vực
lại là một chuyên ngành lớn (như: quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước, quản lý biển
và hải đảo, quản lý khoáng sản…). Các lĩnh vực tương đối độc lập song lại có mối quan
hệ chặt chẽ với nhau xét trên bình diện không gian lãnh thổ và tác động đến hiệu quả phát
triển kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và khai thác, sử dụng tài nguyên
cho các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, mỗi một lĩnh vực lại chịu tác động
ảnh hưởng tương tác nhiều chiều của rất nhiều qui hoạch và chiến lược phát triển của các
ngành khác - Ví dụ qui hoạch sử dụng đất phải dựa trên (hay tuân thủ) chiến lược phát
triển kinh tế xã hội, Chiến lược bảo vệ môi trường, chiến lược phát triển của các ngành
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải… và ngược lại. Nếu quy hoạch sử dụng đất
không được lập dựa trên việc tích hợp các quy hoạch, chiến lược khai thác và sử dụng tài
nguyên thiên nhiên sẽ rất khó tránh khỏi sự chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn, xung đột
giữa các qui hoạch và các chiến lược, gây khó khăn cho chỉ đạo điều hành vĩ mô của Bộ
và Chính phủ. Trên thực tế đã có những ngành, địa phương phản ánh khó có thể triển
khai tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch cụ thể do “loạn” chiến lược, qui hoạch.
Vấn đề đề đặt ra là tất cả các qui hoạch, chiến lược của các ngành và quốc gia đều có giới
hạn về phạm vi không gian và thời gian: thực hiện ở đâu và trong trong giai đoạn nào…
Qui hoạch hoặc chiến lược nào phải tiến hành trước, ngành hay lĩnh vực nào phải tuân
thủ hoặc kế thừa…. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phải tích hợp các qui hoạch, chiến lược
quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên đất đai, khoáng sản,
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nước) vào quy hoạch sử dụng đất nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và sử
dựng tiết kiệm, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường (thực chất đây là yêu cầu bức
thiết về một công cụ chính sách điều hành vĩ mô mới).
Hiện nay trên thế giới nhiều vấn đề như giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng
sinh học hay đói nghèo đã được tích hợp vào trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh
tế xã hôi. Các điển hình có thể đề cập đến như: (1) Philipine - vấn đề giảm thiểu rủi ro
thiên tai được lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch phát triển không
gian phát triển khác; (2) Uganda – vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên,
bảo vệ môi trường được tích hợp vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của
ngành, lĩnh vực: (i) chính sách phân bổ ngân sách quốc gia, (ii) chiến lược phát triển
nông nghiệp, (iii) chiến lược phát triển giao thông, xây dựng và truyền thông; (3) Nam
Phi - vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học được tích hợp vào trong quy hoạch không gian sử
dụng đất và quy hoạch phát triển dầu khí và khí đốt.
Ở Việt Nam trong những năm đầu của thập niên 1980, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
đã bước đầu nghiên cứu xây dựng Sơ đồ tổng thể phân bố lực lượng sản xuất cho cả
nước. Đây là một loại quy hoạch phát triển dựa vào các lợi thế của tự nhiên và các nguồn
lực khác hiện có. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này đã bị gián đoạn và bỏ dở vì nhiều
nguyên nhân. Từ đó đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến việc tích
hợp các quy hoạch, chiến lược quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vào
quy hoạch sử dụng đất các cấp nhằm sử dụng bền vững tài nguyên. Hiện nay, việc tích
hợp các vấn đề như giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy
hoạch và kế hoạch phát triển đang tích cực được xem xét, nghiên cứu và triển khai.
Những điểm nêu trên đã minh chứng sự cấp thiết của việc triển khai nghiên cứu đề tài.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp kế thừa (được sử dụng trong cả nghiên cứu cơ sở lý luận lẫn thực
tiễn). Thông qua việc kế thừa các công trình nghiên cứu đi trước (về lồng ghép, quy
hoạch sử dụng đất, khớp nối quy hoạch…), tác giả sẽ hoàn thiện những hạn chế, tiếp tục
phát triển những nội dung chưa được nghiên cứu để đạt mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn: nhóm cán bộ thực hiện đề tài đã đi
điều tra, khảo sát tại 6 tỉnh (thuộc 3 vùng Bắc Bộ: Quảng Ninh và Hải Phòng; Trung Bộ:
Nghệ An và Quảng Bình và Nam Bộ: Đồng Nai và Tây Ninh) để đánh giá thực tiễn công
tác lập quy hoạch sử dụng đất, thực tế thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các nguyên do cơ
bản dẫn đến sự điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất, sự xung đột giữa các quy
hoạch về tài nguyên thiên nhiên với quy hoạch sử dụng đất …
- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: thiết lập các cứ liệu, cơ sở
khoa học cho các nhận định, kết luận, kiến nghị.
- Phương pháp chuyên gia (phối hợp, phản biện, thẩm định…). Đây là đề tài có
đối tượng nghiên cứu phức tạp thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, việc sử dụng
phương pháp chuyên gia sẽ giúp chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả có thể tận dụng
được những tri thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến nội dung của đề tài.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- 01 Báo cáo phương pháp luận về lồng ghép các quy hoạch, chiến lược về tài
nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất (Phân tích, luận giải rõ cơ sở lý luận về
phương pháp lồng ghép các quy hoạch, chiến lược về tài nguyên thiên nhiên vào quy
hoạch sử dụng đất).
- 01 Bộ tiêu chí lồng ghép nội dung chủ yếu của các quy hoạch về tài nguyên thiên
nhiên vào quy hoạch sử dụng đất (Thể hiện các nội dung quan trọng của các quy hoạch
về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất).
- 01 Tài liệu hướng dẫn phương pháp lồng ghép các quy hoạch và chiến lược về
tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất (Hướng dẫn chi tiết phương pháp lồng
ghép các quy hoạch và chiến lược về tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất
cho các đối tượng tham gia lập, thẩm định và thực hiện quy hoạch).
- 01 Báo cáo tổng hợp của đề tài nghiên cứu (Tổng kết cơ sở lý luận, kinh nghiệm
quốc tế, phương pháp lồng ghép các quy hoạch và chiến lược về tài nguyên thiên nhiên
vào quy hoạch sử dụng đất).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Đề tài không hướng tới
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành các chính sách, quy định nhằm đưa các yếu tài
nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất hướng tới mục tiêu quản lý, sử dụng bền
vững và phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Đồng thời khuyến
khích chính quyến các cấp, cộng đồng, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác, sử
dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững và phát huy lợi thế tài nguyên thiên
nhiên, bảo vệ môi trường.
2.6. Kết luận
1. Hiện nay trên thế giới nhiều vấn đề như giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng
sinh học hay đói nghèo đã được tích hợp vào trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh
tế xã hội. Giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tài nguyên thiên nhiên có mối quan
hệ qua lại khách quan, một nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Tuy nhiên, trong thực
tiễn mối quan hệ đó còn nhiều bất cập, chồng chéo và mâu thuẫn với nhau, hạn chế đến
chất lượng, hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Việc giải quyết, hoàn thiện các mối
quan hệ này cũng là một yêu cầu khách quan nhằm làm cho các loại quy hoạch có sự
thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của quy hoạch, đồng thời làm cơ sở
cho việc phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc lập, thẩm định, phê
duyệt, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đạt kết quả tốt.
2. Sự thống nhất, phù hợp cũng như sự mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập giữa quy
hoạch sử dụng đất với quy hoạch tài nguyên thiên nhiên vừa thể hiện qua nội dung các
quy định của Nhà nước (tại các văn bản pháp quy) đối với việc lập quy hoạch, nội dung
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quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch, điểm khác biệt lớn gữa các loại quy hoạch là
thời kỳ quy hoạch và việc xác định không gian của từng loại quy hoạch.
3. Để nâng cao hiểu quả và tính ổn định của từng loại quy hoạch, đặc biệt là quy
hoạch sử dụng đất, việc lồng ghép các các yếu tố thiên nhiên thông qua các quy hoạch về
tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử dụng đất là một đòi hỏi khách quan.
2.7. Kiến nghị
1. Để nâng cao hiệu quả và tính khả thi của các loại quy hoạch, quy hoạch sử dụng
đất cần được lập, thẩm định đồng thời với các quy hoạch về tài nguyên thiên nhiên. Thành
phần tổ tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất nhất thiết phải có chuyên gia về tài nguyên thiên
nhiên - những chuyên gia trực tiếp lập quy hoạch về tài nguyên thiên nhiên cùng kỳ.
2. Thống nhất kỳ quy hoạch cho cả Quy hoạch sử dụng đất và các Quy hoạch về tài
nguyên thiên nhiên.
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NỘI DUNG 4: KINH TẾ - TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG
SẢN
[1] NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH
SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRONG XÂY
DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
(Mã số: TNMT.01.14)
1. Thông tin chung về đề tài
1.2. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
1.3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Ngọc Phương; email: phuongvdd@gmail.com
1.4. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Văn Truyền
- ThS. Nguyễn Thị Khuy
- KS. Đỗ Xuân Hiên
- CN. Nguyễn Xuân Hoàn
- ThS. Nguyễn Mạnh Khang
- CN. Hà Trọng Vĩnh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Cung cấp cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật về giá đất,
định giá đất, xây dựng bảng giá đất;
- Thực trạng năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất ở Việt Nam;
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảng giá đất và
nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất phục vụ sửa đổi, bổ sung
Luật Đất đai năm 2003.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về vấn đề giá đất, định giá đất, xây dựng bảng giá đất;
- Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảng giá đất và
năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất ở Việt Nam;
- Nghiên cứu nhu cầu về xây dựng bảng giá đất trong thời gian tới ở Việt Nam;
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảng giá đất và
nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012-2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.500 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Ở Việt Nam trong thời gian qua, chính sách đất đai và giá đất được Đảng và Nhà
nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương
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Khóa IX của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 3/2003) đã chỉ rõ quyền sử dụng đất
là hàng hóa đặc biệt, chính sách pháp luật về đất đai phải phù hợp với đường lối phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đất đai năm 2003 đã thể hiện
đường lối đổi mới rất cơ bản. Trong những đổi mới nói trên, có những đổi mới rất quan
trọng liên quan đến công tác giá đất, đó là: quy định việc định giá đất phải đảm bảo
nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đấtthực tế trên thị trường trong
điều kiện bình thường; khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng
đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp. Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất, Nghị định
số 123/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, Nghị định số
69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực
hiện các Nghị định trên.
Các văn bản quy phạm pháp luật về giá đất đã quy định cụ thể nhiệm vụ định giá
đất gồm: xây dựng khung giá đất, xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể khi Nhà
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử
dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; điều tra, thống kê giá chuyển nhượng
quyền SDĐ; đề xuất giải pháp bình ổn giá đất trong thị trường BĐS... Bộ Tài nguyên và
Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số
02/2010/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá
đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng các nguyên tắc định giá đất, phương pháp xác
định giá đất, khung giá đất, xây dựng bảng giá đất vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập. Giá
đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hàng
năm vẫn thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị
trường; bảng giá đất thiếu chi tiết và có sự chênh lệch lớn về giá đất giữa các địa phương,
các vùng, khu vực có cùng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường. Đến năm
2010, hệ thống tổ chức làm công tác định giá đất thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường
vẫn chưa thống nhất, mỗi nơi tổ chức mỗi kiểu (trong đó 54 tỉnh có bộ phận định giá đất
thuộc phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 09 tỉnh thành lập
Phòng Giá đất trực thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và đội ngũ cán bộ vừa thiếu (phổ biến
mỗi tỉnh có 1 - 2 cán bộ làm công tác định giá đất) vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ;
trong khi đó Tổ chức định giá đất độc lập chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và
người dân. Đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất
đai, điều tiết thị trường BĐS, đồng thời gây khiếu kiện kéo dài khi Nhà nước thu hồi đất
để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát
triển kinh tế.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học trong nước chưa có nghiên cứu đầy đủ
nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảng giá đất và
nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất ở Việt Nam.
Với những vấn đề đặt ra ở trên, việc đặt vấn đề nghiên cứu tổng hợp về định giá
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đất trong xây dựng bảng giá đất, tạo ra những cơ sở nhất định nhằm góp phần bổ sung
việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 để hoàn thiện chính sách, pháp luật về
đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là rất có
ý nghĩa cả về thực tiễn và lý luận.
Đề tài với tiêu đề "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính
sách, pháp luật và nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất" đã đặt
nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng về xây dựng
bảng giá đất, định giá đất trong xây dựng bảng giá đất và đề xuất cơ chế, chính sách xây
dựng bảng giá đất phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 là phù hợp với yêu
cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên đây là nghiên cứu khởi đầu của thể loại
tổng hợp liên quan đến nhiều ngành và nhiều cấp, nhiều đối tượng trong thực hiện chính
sách nên cũng chưa thể bao quát hết nhiều chiều cạnh của lý luận và thực tiễn về xây
dựng bảng giá đất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Đề tài sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện cho từng nội dung
trong đề tài, bao gồm các phương pháp sau đây:
- Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập tài liệu trong và ngoài nước liên quan
tới vấn đề nghiên cứu. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình,
dự án, đề tài khoa học có liên quan. Lựa chọn các thông tin phục vụ nội dung 1 và 2 của
đề tài.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều góc độ kinh tế, pháp lý, hành chính; từ nghiên cứu lý
luận, kinh nghiệm của nước ngoài kết hợp đánh giá tổng kết thực tiễn; từ chính sách,
pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện chính sách và thi hành pháp luật với các đối
tượng gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức định giá đất độc lập, cán bộ làm công tác định
giá đất và người dân. Phương pháp tiếp cận hệ thống được sử dụng trong toàn bộ nội
dung nghiên cứu của đề tài: từ tổng quan vấn đề giá đất, định giá đất, xây dựng bảng giá
đất, năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất cho đến việc đề xuất các giải pháp
hoàn thiện chính sách, pháp luật. Địa bàn nghiên cứu cũng được tiếp cận theo hướng
đánh giá chung, sau đó có phân tích những đặc điểm riêng của thành phố Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Đà Nẵng, các tỉnh Hải Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai và An Giang.
- Phương pháp điều tra khảo sát: Thực hiện điều tra thực tế làm cơ sở đánh giá
thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật xây dựng bảng giá đất và năng lực định giá đất
trong xây dựng bảng giá đất trên phạm vi cả nước. Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát
cán bộ làm công tác định giá đất của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, các tổ chức độc lập có chức năng định giá đất và người sử dụng
đất. Tổng số phiếu điều tra là 695 phiếu, trong đó đối tượng là cán bộ làm công tác giá
đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 80 phiếu; hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng
quyền sử dụng đất 615 phiếu, đồng thời kết hợp sử dụng báo cáo kết quả điều tra, khảo
sát giá đất thị trường phục vụ xây dựng bảng giá đất của các địa phương trên địa bàn
nghiên cứu. Việc điều tra điểm về giá đất thị trường tại một số địa bàn cũng được tiến
hành, nhằm rút ra những nhận xét, đánh giá một cách cụ thể hơn.
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- Phương pháp tổng hợp, phân tích: trên cơ sở các số liệu điều tra, thu thập tiến
hành tổng hợp và phân tích làm rõ thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật xây dựng
bảng giá đất và năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất trên phạm vi cả nước
và trên địa bàn nghiên cứu.
- Phương pháp thống kê:Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc
trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán về vấn đề
cần nghiên cứu trong xây dựng bảng giá đất và năng lực định giá đất trong xây dựng
bảng giá đất.
- Phương pháp chọn lọc, loại trừ:Trên cơ sở các số liệu điều tra thu thập tiến hành
phân tích, chọn lọc các số liệu chính xác phục vụ cho nghiên cứu.
- Phương pháp ứng dụng mô hình toán và phân tích kinh tế: Vận dụng mô hình
toán học, phân tích kinh tế để hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền
kinh tế thị trường có ảnh hưởng đến giá đất, xây dựng bảng giá đất.
- Phương pháp chuyên gia:Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực giá đất. Đề tài đã tiến hành tham
vấn các chuyên gia, đặc biệt đối với nội dung thứ 2, thứ 3 của đề tài để có được những
nhận xét, đánh giá một cách đa chiều, toàn diện.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 01
- Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài: 01
- Báo cáo tổng thuật đề tài: 01
- Báo cáo chuyên đề: 61 chuyên đề
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Sản phẩm đề tài không hướng tới
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở đưa ra các giải pháp để dự thảo, xây dựng,
ban hành văn bản quy quy phạm về định giá đất và cụ thể là Nghị định số 44/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số
36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ
thể và tư vấn xác định giá đất.
2.6. Kết luận
Từ các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện chính sách,
pháp luật xây dựng bảng giá đất, năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất và
nhu cầu xây dựng bảng giá đất trong thời gian tới ở Việt Nam, Đề tài rút ra một số kết
luận sau đây:
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- Từ lý luận về giá đất, định giá đất và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,
với đặc điểm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu của Việt
Nam thì việc Nhà nước quy định và quyết định giá đất phù hợp với cơ chế thị trường là
đòi hỏi cần thiết
- Chính sách, pháp luật về định giá đất nói chung, xây dựng bảng giá đất nói riêng
đã từng bước tiếp cận cơ chế thị trường, tạo chuyển biến lớn trong quản lý nhà nước về
đất đai, phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Hành lang pháp lý về
xây dựng bảng giá đất đã được quy định đồng bộ, tạo thuận lợi cho UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trong việc ban hành bảng giá đất.Tuy nhiên, một số nội dung
trong các quy định của pháp luật vẫn còn vướng mắc, bất cập về nguyên tắc, phương
pháp xác định giá đất, quy định khung giá đất; nội dung xây dựng bảng giá đất; chưa quy
định cụ thể điều kiện năng lực của tổ chức có chức năng xây dựng bảng giá đất.
-Việc thực hiện xây dựng bảng giá đất hàng năm đã được các địa phương chú
trọng ban hành nghiêm về mặt thời gian; công tác xây dựng bảng giá đất ngày càng được
chuyên nghiệp hóa, chuyển từ cơ quan hành chính sang giao cho đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc doanh nghiệp có chức năng tư vấn giá đất; một số địa
phương đã quy định giá đất đến từng thửa đất gắn với bản đồ địa chính, làm căn cứ để
tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bảng giá
đất ở tại các đô thị lớn vẫn còn thấp hơn nhiều so với đất thị trường. Giá đất ở và đất
nông nghiệp tại khu vực nông thôn sát hơn so với giá đất thị trường nhưng cũng chỉ mới
đạt từ 60 - 76% giá đất thị trường. Việc áp dụng bảng giá đất có xu hướng thu hẹp và chủ
yếu làm căn cứ để tính thu nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân; việc áp dụng xác
định giá đất cụ thể có xu hướng tăng; Năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công
tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và tổ chức độc lập có chức năng định giá đất còn hạn chế.
- Có nhiều nguyên nhân làm cho giá đất trong bảng giá đất chưa sát với giá
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó: thông tin giá đất thị trường không chính xác
là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng định giá đất (34%), tiếp đó năng lực của
cán bộ định giá đất còn hạn chế (19%); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quy định giá đất thấp hơn nhiều so với giá đất thị trường để giảm nghĩa vụ tài chính của
người sử dụng đất, giảm chi bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thu hút đầu tư
(18%); bị giới hạn bởi khung giá đất do Chính phủ ban hành (8%) và cuối cùng là nguyên
nhân do phương pháp xác định giá đất chưa phù hợp (7%).
- Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảng
giá đất và nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất bao gồm: sửa đổi
nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất; khung giá đất; điều tra, khảo sát thông tin giá
đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường; kéo dài kỳ ban hành bảng giá đất; phạm vi áp
dụng bảng giá đất; tổ chức hệ thống định giá đất của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao năng lực định giá đất cho đội ngũ cán bộ làm công tác giá đất; tăng cường sự tham
gia của các tổ chức tư vấn về giá đất nhằm nâng cao tính khách quan, tính độc lập trong
việc xây dựng bảng giá đất; từng bước áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc xây dựng
bảng giá đất; đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc xây dựng
bảng giá đất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2.7. Kiến nghị
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- Sớm sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về định giá đất nói chung, xây dựng
bảng giá đất nói riêng bảo bảm giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với cơ chế thị
trường, từng bước đổi mới việc xây dựng bảng giá đất theo mô hình vùng giá trị đất. Khi
sửa đổi chính sách, pháp luật về giá đất phải đồng thời sửa đổi chính sách, pháp luật về
thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất.
- Đề tài nghiên cứu và đề xuất tổng thể các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp
luật và nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất. Do đối tượng và
phạm vi nghiên cứu rộng nên Đề tài cũng chưa thể bao quát hết các khía cạnh của lý luận,
thực tiễn trong định giá đất nói chung và xây dựng bảng giá đất nói riêng. Vì vậy, cần
tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh
giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; định giá các loại đất trong nhóm đất sản
xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đặc biệt là đất thương mại, dịch vụ.
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[2] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẾ 2 GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI VIỆC GIAO
ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ GIÁ ĐẤT DO
NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH PHÙ HỢP VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG
(Mã số: TNMT.01.19)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh
Email: ntchinh@isponre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS. Vũ Thị Minh
- PGS.TS. Hoàng Văn Cường
- TS. Vũ Như Thăng
- TS. Ngô Trí Long
- ThS. Đinh Thu Trang
- ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
- TS. Nguyễn Mậu Dũng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước về cơ chế hai
giá đất, ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đến công tác quản lý đất đai, làm tiền đề cho
việc đề xuất những biện pháp nhằm điều tiết sao cho giá đất do nhà nước quy định phù
hợp với giá thị trường.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành giá đất do Nhà nước quy định và
giá đất thị trường, các nguyên lý cơ bản xác lập giá đất trên thị trường, các phương pháp
xác định giá đất.
- Kinh nghiệm của một số nước về xác định giá đất theo giá thị trường và quy định
của Nhà nước trong quản lý đất đai và bất động sản.
- Điều tra nghiên cứu thực tiễn về cơ chế hai giá đất, những ảnh hưởng của cơ chế
hai giá đất tới thu hồi, đền bù, thu thuế phí sử dụng đất và những vấn đề xã hội nẩy sinh
liên quan đến hai giá đất.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hướng tới giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với
giá thị trường trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của thể chế kinh tế thị trường ở Việt
Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.830,00 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.818,85 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Năm 1986, Nhà nước ta đã bắt đầu thực hiện quá trình đổi mới kinh tế, từng bước
chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền tảng để Luật Đất đai 1987 ra đời và sau đó là
Luật Đất đai 1993 (quy định 05 quyền của người sử dụng đất bao gồm chuyển nhượng,
thế chấp, cho thuê, chuyển đổi và thừa kế, đồng thời quy định đất có giá và giá đất do
Nhà nước quy định. Tiếp theo, nhu cầu đầu tư và sử dụng đất tăng mạnh đã thúc đẩy việc
sửa đổi luật Đất đai để nới rộng các quyền của người sử dụng đất, tạo động lực cho việc
thúc đẩy phát triển kinh tế. Lần lượt, quyền cho thuê lại và góp vốn được đưa vào luật
Đất đai 1998 và sau đó bổ sung quyền bảo lãnh, quyền cho tặng vào Luật Đất đai 2003 để
trở thành 9 quyền. Việc mở rộng dần các quyền của người sử dụng đất về mặt cơ sở pháp
lý đã tạo điều kiện để quyền sử dụng đất trở thành hàng hoá đặc biệt, được giao dịch trên
thị trường bất động sản.
Đất đai là một loại hàng hoá đặc biệt vì nó không có khấu hao, vị trí cố định (kém
lưu thông), giới hạn về không gian (diện tích), có thể sử dụng vô hạn và tăng giá trị sử
dụng nếu được khai thác hợp lý. Đất đai khi tham gia vào thị trường bất động sản cũng
chịu tác động của các quy luật của thị trường: quy luật lưu thông, quy luật giá trị, quy luật
cung cầu và quy luật cạnh tranh. Ngoài ra, giá đất còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các
yếu tố xã hội, tâm linh, vị trí, hình dạng và chính sách pháp luật. Vì vậy, định giá đất để
phản ánh được chính xác giá trị của đất đai là vấn đề hết sức phức tạp.
Mục tiêu của Nhà nước là xác định giá đất đúng với giá trị thực của nó tại giai
đoạn phát triển nhất định, làm cơ sở điều chỉnh và tác động lên các mối quan hệ kinh tế xã hội, thiết lập sự cân bằng chung.
Tại Điều 56, Luật Đất đai 2003: Giá đất do Nhà nước quy định phải “sát với giá
chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường;
khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị
trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp” và “được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử
dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê
đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu
dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng
đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường đối với
người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước”. Cùng với
đó, Nhà nước đã ban hành hàng loạt những văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, với
hàng loạt các văn bản pháp lý ra đời trong những năm vừa qua vẫn không thể điều chỉnh
để giá đất do Nhà nước quy định “sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế
trên thị trường trong điều kiện bình thường”. Sự thực là kể từ khi đất đai trở nên “có giá”
thì đã tồn tại 2 loại, đó là giá do Nhà nước quy định và giá thị trường. Giá đất do Nhà
nước quy định được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố vào ngày
mùng 1 tháng 1 hàng năm và có thể điều chỉnh khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
hoặc giá trần quy định chêch lệch 30% so với giá thị trường. Tuy nhiên, giá đất trên thị
trường biến động liên tục và rất khó xác định mức trung bình nên thực tế là khoảng cách
giữa giá đất do Nhà nước quy định và giá trên thị trường luôn có sự khác biệt đáng kể.
Khoảng cách lớn về giá đất đã gây ra không ít những khó khăn trong công tác
quản lý, quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Giá đất do Nhà nước
quy định có vai trò quan trọng trong việc giao đất, cho thuê đất, cổ phần hóa doanh
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nghiệp nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu thuế, phí từ các giao
dịch liên quan đến đất đai.
Việc đánh giá ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối với việc giao đất, cho thuê đất,
thu hồi đất, từ đó đề xuất các giải pháp để giá đất quy định của Nhà nước phù hợp với
giá đất thị trường thực tế đang diễn ra, đòi hỏi phải có một nghiên cứu đầy đủ từ cơ sở lý
luận, kinh nghiệm quốc tế, điều tra đánh giá thực tiễn và rà soát lại các văn bản pháp luật
đã có. Trên cơ sở đó phát hiện những bất cập và nguyên nhân của nó, nhất là cơ chế hình
thành hai giá đất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phương pháp điều tra; khảo sát thực tiễn:
Phương pháp này được áp dụng trong đề tài thông qua việc xây dựng mẫu phiếu
điều tra, phỏng vấn tại các địa phương đã được lựa chọn trong thuyết minh nghiên cứu đề
tài để làm cơ sở cho phân tích và đánh giá thực tiễn về tồn tại của cơ chế hai giá đất, lấy ý
kiến của doanh nghiệp, hộ gia đình và cơ quan quản lý..
- Phương pháp thu thập, xử lý thông tin:
Thu thập thông tin đối với đề tài này có hai dạng là thông tin sơ cấp và thông tin thứ
cấp, đối với thông tin sơ cấp có được từ các phiếu điều tra, còn thông tin thứ cấp có được
từ các kết quả nghiên cứu liên quan trước đây hoặc tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu.
Việc xử lý thông tin được thực hiện thông qua sử dụng các phần mềm thống kê như SPSS.
- Phương pháp thống kê, phân tích và so sánh:
Vì đề tài nghiên cứu hai loại giá đất khác nhau, do vậy sử dụng phương pháp
thống kê và so sánh để tìm ra sự khác biệt là hết sức quan trọng. Từ kết quả phân tích sẽ
tìm ra được những mâu thuẫn và bất cập, thấy được nguyên nhân. Kỹ thuật sử dụng cơ
bản các phần mềm thống kê, hệ thống biểu bảng, biểu đồ biến thiên dãy số liệu.
- Phương pháp dự báo:
Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu có được, để đưa ra các giải pháp thích hợp, đòi
hỏi phải có những dự báo ảnh hưởng của các giải pháp này nếu được thực hiện. Kỹ thuật sử
dụng là phân tích chuỗi số liệu từ thống kê, sự tham vấn của các chuyên gia và từ kết quả
điều tra xã hội học.
- Phương pháp chuyên gia:
Vì đặc trưng nghiên cứu của đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, do vậy đòi
hỏi phải tập hợp được đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực này. Đối với cách tiến hành
nghiên cứu đề tài, sẽ sử dụng phương pháp đặt hàng đối với các chuyên đề liên quan cho
các chuyên gia đúng chuyên môn. Tổ chức các buổi hội thảo tham vấn của các chuyên
gia góp ý kiến, đặc biệt là các tham vấn của chuyên gia đối với các giải pháp mà đề tài dự
kiến sẽ đưa ra.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học:
+ 34 Báo cáo chuyên đề về cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành giá đất và nguyên
tắc, phương pháp xác định giá đất: các báo cáo đã tổng kết cơ sở lý luận và thực tiễn hình
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thành giá đất và nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất; cũng như đánh giá những bất
cập, thiếu sót của hệ thống văn bản pháp luật quy định liên quan đến giá đất và công tác
định giá đất.
+ 18 báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nguyên
tắc, phương pháp và quy trình xác định giá đất phù hợp với giá thị trường: các báo cáo đã
tổng kết kinh nghiệm của một số nước về nguyên tắc, phương pháp và quy trình xác định
giá đất; và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
+ 31 báo cáo chuyên đề về nghiên cứu thực trạng và đánh giá ảnh hưởng của cơ
chế 2 giá đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: các báo cáo đã xác định
được nguyên nhân, thực trạng của việc hình thành cơ chế hai giá đất; và xác định được
ảnh hưởng của cơ chế 2 giá đất đến việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.
+ 18 báo cáo chuyên đề về Đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù
hợp với giá thị trường: các báo cáo đã đưa ra các giải pháp đề xuất để giá đất do Nhà
nước quy định phù hợp với giá thị trường.
+ 01 báo cáo khoa học tổng kết đề tài: báo cáo đã tổng kết được thực trạng nghiên
cứu về ảnh hưởng của cơ chế 2 giá đất và trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế để đưa ra giải
pháp tổng hợp.
- Các công bố khoa học: 02 bài báo:
+ Bài báo “Những bất cập trong chính sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và
thuế đất ở Việt Nam” – Tạp chí Quản lý kinh tế CIIEM, số 46-2012, ISSN 1859-039X
+ Bài báo “Giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường
ở Việt Nam” – Tạp chí Quản lý kinh tế, số 57/11-12/2013, ISSN 1859-039X
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài tham gia hỗ trợ đào
tạo 02 thạc sỹ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp…. ): sản phẩm đề tài không hướng tới.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho ngành
khoa học kinh tế đất đai, góp phần hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đề tài
đã rà soát đánh giá hệ thống văn bản pháp luật qui định về giá đất và công tác định giá
đất đã có từ trước đến nay, từ đó phát hiện những bất cập và làm cơ sở cho đề xuất giải
pháp bổ sung sửa đổi vào Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành liên
quan của Chính phủ.
- Gợi mở các hướng nghiên cứu về đánh giá các ảnh hưởng của cơ chế 2 giá đất
đến các lĩnh vực khác như góp vốn, thế chấp,…
2.6. Kết luận:
Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài về “Ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối
với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp để giá đất do Nhà nước
qui định phù hợp với giá thị trường” cho thấy:
- Đề tài đã luận giải được về cơ sở lý luận và thực tiễn của cơ chế hai giá đất,
trong đó tìm hiểu nguồn gốc của việc hình thành cơ chế hai giá đất. Rà soát, đánh giá các
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nguyên tắc, phương pháp định giá đất đã có, đưa ra những nhận định đánh giá, sát thực
về các nguyên tắc và phương pháp đó. Nhằm phục vụ cho công tác sửa Luật Đất đai 2013
và các Nghị định hướng dẫn thi hành liên quan của Chính Phủ, đề tài đã rà soát đánh giá
hệ thống văn bản pháp luật qui định về giá đất và công tác định giá đất đã có từ trước đến
nay, từ đó phát hiện những bất cập và làm cơ sở cho đề xuất giải pháp bổ sung sửa đổi
vào Luật Đất đai 2013.
- Để khẳng định về sự phù hợp của việc định giá đất đã áp dụng của Việt Nam dựa
trên nguyên lý thị trường nghiên cứu của đề tài đã tìm hiểu, phân tích kinh nghiệm của
một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam về công tác định giá đất
cũng như cơ chế hình thành giá đất hướng tới giá đất Nhà nước qui định phù hợp với giá
đất thị trường. Những kinh nghiệm được đề tài tập trung nghiên cứu của nước ngoài đó
là: kinh nghiệm về định giá đất; Kinh nghiệm về xây dựng các nguyên tắc, phương pháp
xác định giá đất phù hợp với giá thị trường; Kinh nghiệm xác định giá đất trong bồi
thường, thu hồi, trưng thu, trưng mua đất; Kinh nghiệm trong việc xác định chức năng
nhiệm vụ của các cơ quan chịu trách nhiệm xác định giá đất; Kinh nghiệm của các quốc
gia trên thế giới về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác định giá đất.
- Trên cơ sở những bất cập và chênh lệch quá lớn giữa giá đất do Nhà nước qui
định và giá đất thị trường trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến việc giao đất, cho
thuê và thu hồi đất, nghiên cứu đề tài đã điều tra, nghiên cứu và xác định được nguyên
nhân của việc hình thành hai giá đất, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan như
nghị định 123/2007/NĐ-CP, đối chiếu trước khi có Nghị định và sau khi có Nghị định.
Từ đó đề tài đã thực hiện được việc đánh giá ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất tới đối
tượng quản lý và sử dụng đất, phát hiện ra những ảnh hưởng của cơ chế hai giá đất đối
với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đàu tư nhà nước, ảnh hưởng của
cơ chế hai giá đất tới khiếu nại, tố cáo và tham nhũng…Những kết quả nghiên cứu này là
cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp sửa đổi Luật Đất đai 2013 cho cơ quan quản lý, cơ
quan chuyên môn tham khảo.
- Kết quả lớn nhất mà nghiên cứu đề tài đạt được chính là đã đề xuất các giải pháp
để giá đất do Nhà nước qui định phù hợp với giá đất thị trường. Để có được những giải
pháp sát thực, nghiên cứu đề tài đã thực hiện và khẳng định những quan điểm, định
hướng nhằm điều chỉnh giá đất do Nhà nước qui định phải phù hợp với giá đất trên thị
trường. Năm nhóm giải pháp mà nghiên cứu của đề tài đã đề xuất bao gồm các giải pháp
về bổ sung, chỉnh sửa luật; Các giải pháp về định giá đất phù hợp với điều kiện và hoàn
cảnh của Việt Nam; Các giải pháp về quản lý đất đai và minh bạch thông tin thị trường
đất đai; Các giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát thực thi giá
đất. Với những giải pháp đã nêu một số đã được đưa vào và chỉnh sửa của Luật Đất đai
2013 đã khẳng định kết quả nghiên cứu của đề tài là rất có ý nghĩa.
2.7. Kiến nghị:
Để giá đất qui định của Nhà nước phù hợp với giá đất thị trường, trên cơ sở những
kết quả nghiên cứu đã đạt được nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp đã nêu một số
kiến nghị đề xuất như sau:
- Đối với Nhà nước, trên cơ sở Luật Đất đai đã sửa đổi 2013 và Nghị định số
44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Hiện nay Bộ
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Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện thông tư hướng dẫn để ban hành, cần tiếp tục
phát hiện những bất cập trong quá trình áp dụng để có những chỉnh sửa bổ sung kịp thời
không để tình trạng sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất qui định của Nhà nước so với giá
đất thị trường ảnh hưởng tới công tác quản lý của Nhà nước, nhất là trong việc giao đất,
cho thuê đất và thu hồi đất.
- Đối với khung giá đất do Nhà nước qui định cũng cần linh hoạt và phải bám sát
biến động giá đất trên thị trường, hết sức tránh lặp lại như trước đây sự linh hoạt và bám
sát thị trường của khung giá đất do Nhà nước qui định độ trễ quá lớn và quá chênh lệch.
- Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước với vai trò chủ thể quản lý nhằm khắc
phục những khiếm khuyết thị trường, do vậy đối với thị trường đất đai Nhà nước cần phải
xây dựng và hoàn thiện thể chế để thị trường đất đai phát triển lành mạnh, chống đầu cơ
trục lợi nhất là biểu hiện thông qua cơ chế giá đất. Quyết định giá cả thị trường là doanh
nghiệp và hộ gia đình, nhưng điều chỉnh phù hợp với vận hành giá cả thị trường thuộc về
Nhà nước.
- Đối với địa phương, cụ thể là các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương với
chức năng chính là xây dựng bảng giá đất tại địa phương, cần có điều tra, đánh giá và
hoàn thiện phương pháp định giá đất theo thị trường ở địa phương để bảng giá đất phù
hợp với giá thị trường và phù hợp với khung giá của Nhà nước, trong trường hợp có
những sự bất cập, địa phương cần có những đề xuất và phản ánh kịp thời với trung ương
để có những điều chỉnh kịp thời tạo ra cơ chế đồng thuận giữa giá đất thị trường và giá
đất qui định của Nhà nước.
- Đối với doanh nghiệp và người dân, cần có thông tin đầy đủ và minh bạch về
khung giá, giá đất qui định của Nhà nước, giá đất thị trường. Kinh nghiệm cho thấy thông
tin càng đầy đủ tới doanh nghiệp và người dân thì quản lý về giá đất càng thuận lợi, tránh
những tồn tại trước đây, hầu như người dân không nắm được các thông tin liên quan đến
giá đất của Nhà nước. Cần có cơ chế phản hồi về giá đất của doanh nghiệp và người dân.
- Do tính chất đặc thù của nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước chủ
đại diện quản lý và giao dịch thị trường đất đai là mua bán “Quyền sử dụng”, do vậy vấn
đề hết sức quan trọng là đất đai cần có chủ quản lý theo quyền qui định của luật, từ đó đặt
ra yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người
dân, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng đất để làm căn cứ mua bán, trao đổi, chuyển
nhượng trên thị trường.
- Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện cơ quan định giá đất độc lập dựa trên cơ sở
được xây dựng, đào tạo bài bản có tính chuyên nghiệp cao đối với các định giá viên. Tôn
trọng tính khách quan của thị trường trong công tác xác lập giá đất kết hợp với công khai
minh bạch và sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp. Hết sức tránh áp đặt chủ
quan duy ý chí trong công tác định giá đất.
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NỘI DUNG 5: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUI ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI, RÚT RA NHỮNG
KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.01.02)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tú Cường; Email: ttcuong@isponre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Thị Lý;
- PGS.TS. Trần Quang Lâm;
- TS. Nguyễn Thị Túy;
- TS. Đoàn Xuân Thủy;
- TS. Ngô Tuấn Nghĩa;
- ThS. Nguyễn Văn Hà;
- ThS. Lưu Đức Dũng;
- ThS. Trần Thị Minh Huyền;
- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh;
- ThS. Nguyễn Sỹ Linh;
- ThS. Đinh Thu Trang.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Luận giải xu hướng lựa chọn hình thức sở hữu đất đai chủ yếu hiện nay trên thế
giới, tính ưu việt và những hạn chế.
- So sánh, phân tích sự giống và khác nhau trong các qui định của pháp luật, giữa
hình thức sở hữu đất đai toàn dân của Việt Nam và các hình thức sở hữu đất đai của các
nhóm nước và các nước thuộc khu vực nghiên cứu.
- Rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng các chính sách đất đai.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về sở hữu và sử dụng đất trên thế giới.
- Vấn đề sở hữu đất đai của một số quốc gia điển hình trên thế giới.
- Vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu
sở hữu đất đai của một số nước trên thế giới.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 913 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 913 triệu đồng
141

2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Lịch sử phát triển của xã hội loài người gắn bó chặt chẽ với lịch sử chế độ đất đai,
C.Mác nói rằng: “Đầu tiên của xã hội loài người là không có giai cấp, không có tài sản
chung, không có tư hữu. Đến khi xã hội đồ kim khí thì có tư hữu, ai làm chủ được sản
xuất thì làm chủ xã hội. Tư hữu ra đời gọi là chế độ chiếm hữu nô lệ - xã hội có giai cấp
đầu tiên ra đời. Trong xã hội ngột ngạt con người đứng lên đấu tranh, các cuộc khởi
nghĩa nổ ra, giai cấp địa chủ thì tìm cách chiếm lấy ruộng đất, dẫn đến xã hội hình thành
chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến là chế độ sở hữu đặc trưng…. Và dù dưới hình
thức nhà nước nào, dù với hình thái kinh tế nào, thì ruộng đất vẫn là động lực chính để
hình thành và làm cho hình thái kinh tế đó vận động và phát triển”. Vì thế, chế độ quản lý
đất đai luôn được các quốc gia quan tâm, trong đó, chế độ sở hữu đất đai là quan hệ pháp
luật quan trọng nhất và chế định về sở hữu đất đai thường được qui định rất cụ thể trong
hiến pháp hoặc trong một bộ luật cơ bản của quốc gia.
Trên thế giới hiện nay, có 3 loại hình sở hữu đất đai chủ yếu, đó là sở hữu công
cộng; sở hữu tư nhân và sở hữu hỗn hợp. Đa số các quốc gia qui định chế độ đa sở hữu về
đất đai (còn gọi là sở hữu kép), chỉ có một số quốc gia thuộc hệ thống các nước xã hội
chủ nghĩa trước đây, hoặc một vài quốc gia còn duy trì chế độ quân chủ hay độc tài, chỉ
qui định có duy nhất một chế độ sở hữu đất đai công cộng (chế độ sở hữu công cộng về
đất đai của Trung Quốc bao gồm sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể; ở Việt Nam và
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là sở hữu toàn dân; ở Triều Tiên và Cu Ba là sở hữu nhà
nước.
Từ khi giành được độc lập đến nay, Việt Nam đã hai lần qui định khác nhau về
chế độ sở hữu đất đai, được ghi nhận trong Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946 và 1959 qui
định chế độ sở hữu đất đai gồm có hình thức sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập
thể (tức là sở hữu kép); Hiến pháp năm 1980 và 1992 qui định chế độ sở hữu đất đai chỉ
có một hình thức là sở hữu đất đai toàn dân). Nhìn lại lịch sử phát triển của đất nước ta
thấy mỗi lần thay đổi về chế độ sở hữu (đặc biệt là chế độ sở hữu về tài nguyên trong đó
có đất đai) là một lần phải sửa hiến pháp. Điều này có nghĩa chế độ sở hữu có vị trí rất
quan trọng trong tiến trình giữ ổn định, xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước. Đồng
thời, thực tiễn cũng cho thấy, mỗi lần thay đổi lựa chọn chế độ sở hữu về đất đai, đất
nước ta đều đứng trước những thay đổi lớn lao, bao gồm cả rất nhiều cơ hội cũng như vô
vàn rủi ro thách thức. Ở lần ban hành Hiến pháp 1946 và 1959, chính chế độ sở hữu đất
đai tư nhân là động lực chính trị to lớn để huy động các tầng lớp nhân dân đứng lên chiến
đấu giành độc lập dân tộc, bởi vì lựa chọn này đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của
đại đa số nhân dân và phù hợp với xu thế của lịch sử. Ở lần ban hành Hiến pháp năm
1980, mặc dù có đạt được một số thành tựu cơ bản về củng cố chế độ chính trị và xây
dựng hạ tầng xã hội, nhưng cùng với sự bao vây cấm vận của các thế lực ngoài nước, chế
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất , cùng với nó là nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung đã gây ra cho đời sống của đa số nhân dân bị đói nghèo và kinh tế đất nước khủng
hoảng, thậm chí tụt hậu so với thế giới trong hơn một thập niên. Một thành công của lần
ban hành Hiến pháp 1992 là tuy vẫn xác định xây dựng, phát triển một nền kinh tế dựa
trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, nhưng đã cho phép chuyển nền kinh tế từ
kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
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(XHCN). Yếu tố quyết định cho sự thành công của thời kỳ phát triển kinh tế rất ấn tượng
giai đoạn 1995-2000 là nội dung đổi mới về chế độ sở hữu, công nhận sở hữu tư nhân và
cho phép nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, phát triển. Sự đổi mới về chế độ sở hữu
đất đai, bằng cách mở rộng nội hàm của quyền sử dụng đất, qui định cụ thể về các quyền
của người sử dụng đất, công nhận giá cả của đất đai…, đã tạo ra tiền đề để năng lực sản
xuất trong nông nghiệp được giải phóng, tạo động lực to lớn để phát triển lực lượng sản
xuất, giúp đất nước thoát ra khỏi nạn đói và có dư thừa lương thực xuất khẩu, tạo đà cho
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về mặt nhận thức, mỗi lần lựa chọn, thay đổi chế độ sở
hữu về đất đai đều có những lý giải hợp lý trong điều kiện cụ thể tại thời điểm đó. Quan
điểm nhận thức về lý luận và yêu cầu phát triển của thực tiễn để đi đến sự lựa chọn chế
độ sở hữu đất đai của các giai đoạn trước đúng hay sai, phải trải qua một thời gian rất dài,
nhiều khi phải trả giá rất đắt bằng sự thịnh suy, tồn vong của một thể chế chính trị hay
của cả một quốc gia mới tìm được câu trả lời. Chưa bao giờ, trong thời gian dài đến 65
năm, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời và được đổi tên thành nhà nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam cho đến hiện nay, vấn đề quan hệ đất đai trong xã hội Việt
Nam lại sôi động và thu hút sự quan tâm của tất cả các giới xã hội như hiện nay. Vậy, vấn
đề đặt ra là: trong các lần lựa chọn chế độ sở hữu về đất đai và qui định rõ trong Hiến
pháp - đạo luật gốc hay luật tối thượng của quốc gia, đâu là do đảng chính trị quyết định
trên cơ sở lợi ích tối đa của dân tộc, của đất nước trong hoàn cảnh kinh tế chính trị xã hội
cụ thể và mục tiêu phát triển đất nước đặt ra, đâu là do lợi ích cục bộ của một nhóm lợi
ích chi phối đảng cầm quyền, đâu là do sức ép của trào lưu chính trị quốc tế (dưới hình
thức gây sức ép của các nước lớn để tạo ra một trào lưu của một thế lực nào đó trên thế
giới)… Nói cách khác, sự lựa chọn đó có mang tính khách quan và có phù hợp với ý chí,
nguyện vọng của đa số nhân dân hay không?
Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của bùng nổ thông tin và bùng nổ phát
triển của khoa học, công nghệ thông tin mở ra cơ hội để chúng ta hòa nhập trong một thế
giới phẳng. Ngày 19/06/2010, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số
48/2010/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó có nội dung sửa đổi
Luật Đất đai năm 2003. Ngày 6/8/2011 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 06/2011/QH13
về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992. Với mong muốn cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách một
kênh thông tin về thế giới bên ngoài theo cách “trông người để ngẫm đến ta”, theo quan
điểm, cách nhìn khách quan, trung thực của các nhà khoa học, từ đó kiến nghị những vấn
đề cần bổ sung hoặc sửa đổi liên quan tới chế độ sở hữu, sử dụng về đất đai, phục vụ tiến
trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai đang diễn ra, nhóm tác giả thực hiện đề tài “Nghiên
cứu cơ sở lý luận và qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc
gia trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam”.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Hiện nay, trên thế giới có 194 quốc gia vùng lãnh thổ có chủ quyền. Mỗi quốc gia
tùy thuộc vào thể chế chính trị và điều kiện kinh tế xã hội có chế định về sở hữu đất đai
trong chính sách quản lý và sử dụng đất đai của mình. Nghiên cứu vấn đề sở hữu và sử
dụng đất đai của các nước trên thế giới là công việc quá lớn và hầu như không thể đi sâu
được hết. Vì thế, cách tiếp cận khoa học nhất là lựa chọn một số quốc gia điển hình để
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nghiên cứu. Việc xác định quốc gia cụ thể nào, vì thế là một vấn đề rất quan trọng. Đề tài
nghiên cứu này đưa ra phương án lựa chọn quốc gia điển hình dựa vào các tiêu chí: theo
khu vực địa lý (phương Đông và phương Tây; châu Á, châu Âu, châu Mỹ…); theo trình
độ phát triển kinh tế (các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển…);
theo hình thái kinh tế chính trị (các nước XHCN và các nước TBCN); nhóm các nước
trong khu vực ASEAN; nhóm các nước có nền kinh tế chuyển đổi (các nước XHCN
Đông Âu và Liên Xô trước đây).
Với cách tiếp cận đó, các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong đề
tài bao gồm:
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu, phân tích luận giải các học
thuyết về kinh tế, về mô hình tổ chức nhà nước có liên quan tới việc lựa chọn hình thức
sở hữu, sử dụng đất đai và bất động sản của các quốc gia trên thế giới.
- Phương pháp logics lịch sử: việc lựa chọn các hình thức sở hữu TLSX trong đó
có đất đai như thế nào? Thay đổi vào từng thời điểm, từng giai đoạn ra sao? Và tại sao?
của các quốc gia được nghiên cứu một cách hệ thống mang tính thống nhất và được đặt
trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của quốc gia đó, cũng như tình hình thế giới lúc đó.
- Phương pháp chuyên gia: Đề tài huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên
gia về kinh tế thế giới, về khoa học xã hội có nhiều năm nghiên cứu hoặc quản lý có liên
quan tới lĩnh vực và phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu: Các nội dung nghiên cứu được tiến hành ở
một số quốc gia trên thế giới, được phân ra theo nhóm để nghiên cứu ở phần tổng quan.
Sau đó sẽ đi sâu nghiên cứu chi tiết một quốc gia tiêu biểu trong mỗi nhóm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng kết đề tài; các báo cáo chuyên đề.
- Công tác đào tạo sau đại học: 01 tiến sĩ, chưa bảo vệ.
- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế và dự báo năm 2012.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp…): đề tài không hướng tới.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách một
kênh thông tin về thế giới bên ngoài theo quan điểm, cách nhìn khách quan, trung thực
của các nhà khoa học, từ đó kiến nghị những vấn đề cần bổ sung hoặc sửa đổi liên quan
tới chế độ sở hữu, sử dụng về đất đai, phục vụ tiến trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai.
Là tài liệu tham khảo cho Tổng cục Quản lý Đất đai trong quá trình nghiên cứu sửa đổi
Luật Đất đai.
2.6. Kết luận:
Mặc dù chỉ là nghiên cứu khái quát lịch sử chế độ sở hữu, sử dụng đất đai của một
số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, nhưng kết quả nghiên cứu của đề tài đã trình bày ở
trên cũng đã đủ điều kiện để thấy lý do người dân Việt Nam yêu quí từng tấc đất thiêng
144

liêng của tổ quốc. Bởi lịch sử chế độ đất đai gắn chặt với lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc Việt Nam, gắn với khát vọng ngàn đời được đổ mồ hôi trên mảnh đất của
chính mình, để sống và làm giàu cho tổ quốc của mỗi công dân Việt Nam. Để có được sự
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay, lịch sử Việt Nam được viết bằng máu
của của bao thế hệ người Việt đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm cho
khát vọng độc lập tự do. Thế nhưng, để được làm chủ trên mảnh đất của mình, máu của
của người dân còn phải đổ ra nhiều hơn nữa do nội chiến, và do sự tham lam, ích kỷ của
những thế lực cầm quyền đại diện cho lợi ích của một dòng họ hoặc một nhóm. Có thể
nói, cho đến nay, chưa khi nào người dân Việt Nam giảm bớt khát vọng lo cho bản thân
và gia đình có được “tấc đất cắm dùi”, và thật xót xa vì cũng chưa bao giờ trong lịch sử
dân tộc, qua nhiều thời đại với nhiều chế độ chính trị, người dân được gắn bó ổn định, lâu
dài (tối thiểu là một vòng đời) với đất đai của họ.
Từ Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt năm 1930 đến Nghị quyết số 26-NQTƯ ngày 12/03/2003, vấn đề đất đai luôn được Đảng và những người cộng sản Việt Nam
quan tâm, nhưng thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, chính sách đất đai của Đảng luôn thay
đổi theo từng giai đoạn, chế độ đất đai Việt Nam cũng đã trải qua rất nhiều khúc quanh
và đặc biệt thiếu ổn định. Và mỗi khi chính sách đất đai thay đổi, kể cả khép hay mở, khi
đó xã hội Việt Nam lại có những chao đảo (cả về kinh tế và trật tự xã hội) theo chiều
hướng của chính sách, đủ thấy vai trò của đất đai trong xã hội Việt Nam chưa có gì thay
đổi.
Mô hình “sở hữu đất đai toàn dân” được chính thức luật hóa bằng Hiến pháp năm
1980, nhưng thực ra đã được thiết lập từ đầu những năm 1960 bằng việc tổ chức các hợp
tác xã sản xuất nông nghiệp, còn tên gọi của chế độ sở hữu là sở hữu tập thể, sở hữu nhà
nước hay sở hữu toàn dân chỉ là cái vỏ hình thức. Tài liệu lịch sử cho thấy, mô hình này
không phải là sự sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cũng không phải sự lựa chọn tự
nhiên theo sự phát triển của qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ
của lực lượng sản xuất trong lòng xã hội. Quan điểm thiết lập chế độ công hữu về tư liệu
sản xuất, trong đó có đất đai hoàn toàn thể hiện ý chí của lãnh đạo Việt Nam, do tác động
của ý thức hệ tư tưởng có sự đối lập rất rõ giữa CNTB và CNXH trên thế giới vào thời kỳ
đó. Trong quá khứ, nhân dân Việt Nam đã chấp nhận, các nhà lãnh đạo Việt Nam phải
thực hiện “chính sách đi trên dây” giữa hai nước lớn là Liên Xô và Trung Quốc, vì đó là
cái giá phải trả cho mục tiêu giải phóng đất nước khỏi ách ngoại xâm và bảo vệ độc lập
dân tộc. Còn đến hôm nay, khi đất nước thống nhất đã gần 40 năm, mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh đòi hỏi và điều kiện quan hệ quốc tế hiện
nay đã cho phép nước ta tự lựa chọn cho mình một mô hình sở hữu đất đai phù hợp.
Để đánh giá thành tựu hay hạn chế của “chế độ sở hữu đất đai toàn dân”, không
thể lấy số lượng diện tích đất đã thu hồi và chuyển mục đích sử dụng trong mỗi lần tổng
kiểm kê đất đai, hay đóng góp từ nguồn thu đất đai cho ngân sách, hay tổng sản lượng
lương thực đã sản xuất ra hàng năm hoặc sản lượng gạo xuất khẩu. Bởi lẽ, dù có chế độ
sở hữu đất đai tư nhân như Malayxia hay ngay cả Campuchia, hoặc Thái Lan, thì cơ sở hạ
tầng xã hội vẫn được xây dựng thậm chí nhanh hơn, nhiều hơn, kinh tế phát triển nhanh
hơn, thu nhập quốc dân tính theo đầu người cao hơn, và về mặt xã hội ít gây xung đột về
lợi ích hơn nước ta. Nhưng những hạn chế của sở hữu đất đai toàn dân gây ra những tổn
thất to lớn kìm hãm sự phát triển, làm đất nước tụt hậu cả về kinh tế, vị thế trong quan hệ
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quốc tế và lòng tin của nhân dân với Đảng, với thể chế chính trị, mỗi chúng ta ai cũng
nhận thức được.
Từ những kết quả nghiên cứu đã trình bày ở trong cả ba chương của báo cáo tổng
hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, một số kết luận rút ra được là:
(1) Nghiên cứu lịch sử phát triển của các học thuyết về sở hữu trên thế giới cho
thấy, vấn đề sở hữu đất đai hiện đang còn những quan điểm rất trái ngược giữa các
trường phái, nhưng dù đứng ở vị trí ý thức hệ nào, tất cả các trường phái đều có chung
nhận thức: sở hữu về đất đai, trước hết đó là vấn đề quan hệ về tài sản, và vì thế nó phải
gắn liền với một chủ thể nhất định, dù đó là nhà nước, thể nhân hay pháp nhân. Đồng
thời, dù ở thể chế chính trị nào, vấn đề sở hữu đất đai luôn gắn với an ninh quốc gia và
toàn vẹn lãnh thổ, và vì thế tất cả các hình thức sở hữu đất đai đều là không tuyệt đối,
trong bất kỳ mô hình sở hữu đất đai nào, nhà nước đều có quyền định đoạt tối cao.
(2) Mô hình “chế độ sở hữu đất đai toàn dân” ở Việt Nam hiện nay chỉ chiếm thiểu
số rất nhỏ trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có chủ quyền trên thế giới, và đang còn
nhiều lúng túng bế tắc cả về thực tiễn và về mặt lý luận;
(3) Trong hai mô hình về chế độ sở hữu đất đai chủ yếu đang tồn tại trên thế giới
hiện nay, mô hình sở hữu kép (hay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai, trong đó có các hình
thức: sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, sở hữu pháp nhân, sở hữu cộng đồng…) có tính
ưu việt hơn và tạo ra nhiều khả năng khai thác, quản lý đất đai hiệu quả trong điều kiện
kinh tế thị trường mang tính toàn cầu;
(4) Cho dù lựa chọn mô hình chế độ sở hữu đất đai nào, trong hình thái kinh tế
chính trị nào, trong thực tiễn thể chế chính trị nào, mọi quốc gia trên thế giới đều thường
xuyên có những qui định pháp luật cụ thể bổ sung, hoàn thiện chính sách đất đai cho phù
hợp yêu cầu của đời sống xã hội, trong đó xu hướng chung là vai trò của quản lý nhà
nước ngày càng được chú ý hơn, mục tiêu sử dụng đất cho các công trình công cộng cũng
được qui định rõ ràng hơn theo hướng ưu tiên;
(5) Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, việc đổi mới chế độ sở hữu đất đai trong
Hiến pháp và pháp luật đất đai là cần thiết, nhưng cần có lộ trình và các giải pháp cụ thể
cho mỗi bước đi, tránh gây ra những “cú sốc” làm mất ổn định xã hội.
2.7. Kiến nghị
(1) Phạm trù chế độ sở hữu đất đai rất phức tạp và rất rộng, vì thế, để có thêm cơ
sở tham khảo kinh nghiệm khi xây dựng luật đất đai mới của Việt Nam, cần có thêm một
số đề tài nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về chế định sở hữu đất đai của một số nước,
trong đó có một hoặc vài nước mà đề tài này đã lựa chọn để nghiên cứu khái quát, đặc
biệt cần có nghiên cứu sâu và toàn diện về chế định sở hữu đất đai Hoa Kỳ;
(2) Ph.Ăngghen từng nói: “hãy dành cho người nông dân tất cả thời gian cần thiết
để suy nghĩ trên luống cày cá thể của mình”. Trong thực tiễn xã hội Việt Nam hiện nay,
với vai trò, vị trí của Đảng cộng sản Việt Nam được ghi nhận trong điều 4 Hiến pháp năm
1992, với mục tiêu xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật của Đảng và của Nhà nước,
trong phạm vi đề tài này, chúng tôi kiến nghị không nên yêu cầu gấp rút trình Quốc hội
Luật Đất đai mới, như yêu cầu của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ III. Để có đầy đủ
các yếu tố cả về cơ sở lý luận và tính pháp lý, trước hết cần sớm có tổng kết đánh giá kết
quả thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TƯ ngày 12/03/2003 của Ban chấp hành Trung ương
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khóa IX, nếu thấy cần thì nên có nghị quyết mới thay thế. Đồng thời, trên lộ trình tiến tới
xây dựng một xã hội dân sự và một xã hội thượng tôn pháp luật ở Việt Nam, trong nghiên
cứu sửa Hiến pháp lần này, nên quan tâm đến 3 vấn đề lớn - Chế độ chính trị; Quyền làm
con người của công dân; Chế độ kinh tế mà trong đó quan trọng nhất là chế độ sở hữu đất
đai. Cả ba vấn đề trên cần lấy ý kiến phúc quyết của toàn dân thông qua trưng cầu dân ý.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM ĐỔI MỚI NỘI DUNG,
PHƯƠNG PHÁP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Mã số: TNMT.01.26)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Như Hách; Email:nhuhach46b@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Văn Trị
- ThS. Lê Gia Chinh
- ThS. Hoàng Ngọc Hà
- ThS. Vũ Thị Hồng
- ThS. Bạch Song Lân
- ThS. Nguyễn Khắc Thế
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ
hiện trạng sử dụng đất;
- Đề xuất đổi mới, hoàn thiện về nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai, xây dựng
bản đồ hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện các quy định về thống
kê, kiểm kê đất đai; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a) Nghiên cứu các vấn đề chung về công tác kiểm kê đất đai và phân loại đất
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm kê đất đai
- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thống kê, kiểm kê đất đai.
- Nghiên cứu khái quát về phân loại đất
- Tổng quan về công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
b) Nghiên cứu, đánh giá một số nội dung về phân loại đất; thực trạng công tác
kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
- Nghiên cứu, đánh giá một số nội dung về phân loại đất và chỉ tiêu loại đất
- Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về kiểm kê đất đai
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về nội dung kiểm kê đất đai
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về phương pháp kiểm kê đất đai
- Đánh giá thực trạng các sản phẩm kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng
sử dụng đất
- Nghiên cứu về thực trạng và yêu cầu tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai
- Phân tích, đánh giá về hiệu quả của kiểm kê đất đai
c) Nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng,
hiệu quả kiểm kê đất đai
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- Đề xuất đổi mới về nội dung kiểm kê đất đai
- Đề xuất đổi mới về phương pháp kiểm kê đất đai
- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai ở các cấp.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.539,28 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.539,28 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là thành
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ
sở kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng; là tư liệu sản xuất đặc biệt không thay thế
được trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất
đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc sử dụng
đất đầy đủ, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả là một vấn đề có ý nghĩa lớn trong phát triển
kinh tế - xã hội, bảo tồn nguồn lực, tiềm năng đất đai cho phát triển bền vững.
Thống kê, kiểm kê đất đai là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất
đai rất quan trọng, được quy định tại Điều 22 và Điều 34 Luật Đất đai năm 2013. Thống
kê, kiểm kê đất đai cung cấp hiện trạng sử dụng đất không chỉ cho các hoạt động quản lý
nhà nước về đất đai mà còn cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau; nhất là cho việc
hoạch định các chính sách, kế hoạch có liên quan đến việc sử dụng đất.
Ở nước ta từ khi có Luật Đất đai đến nay, công tác thống kê, kiểm kê đất đai ngày
càng đi vào nề nếp. Tính đến nay ở nước ta đã thực hiện 7 lần kiểm kê đất đai từ năm
1980 đến năm 2010, trong đó năm 1995 là lần kiểm kê đầu tiên theo Luật Đất đai 1993.
Công tác kiểm kê đất đai được tiến hành đồng loạt trên phạm vi cả nước theo từng đơn vị
hành chính các cấp, trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản việc thực hiện kiểm kê.
Những kết quả thu được đã thực sự mang lại những hiệu quả, tác dụng rõ rệt. Trong mỗi
giai đoạn, nội dung kiểm kê đất đai có sự thay đổi nhất định phù hợp với điều kiện, yêu
cầu quản lý nhà nước về đất đai và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, từ thực
tiễn thực hiện công tác thống kê, kiểm kê các năm qua còn bộc lộ những hạn chế vướng
mắc như nguồn tài liệu đầu vào chưa đầy đủ, chưa đồng bộ; phương pháp kiểm kê chưa
thực hiện coi trọng việc điều tra ở thực địa; công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm
thu được thực hiện chưa tốt dẫn đến chất lượng của số liệu thống kê, kiểm kê còn hạn
chế. Thời gian báo cáo kết quả thống kê đất đai ở một số nơi còn chậm, đặc biệt ở cấp xã.
Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ về công nghệ thông tin chưa đồng bộ và chưa đủ để đáp ứng
yêu cầu của công tác kiểm kê, đặc biệt ở cấp cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa,
vùng đặc biệt khó khăn.
Xuất phát từ tình hình nêu trên, việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm
đổi mới nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai là rất cần thiết, từ đó nhằm đổi mới nội
dung, phương pháp kiểm kê đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm kê
đất đai. Vì vậy, việc thực hiện đề tài có ý nghĩa rất lớn trong thực tiễn.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
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a. Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ
tổng quan, được tiếp cận từ nhiều phía; đặt công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ
hiện trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với tổng thể các nhiệm vụ quản lý nhà nước về
đất đai khác; từ chính sách, pháp luật tới thực tiễn thực hiện công tác kiểm kê đất đai.
Trong quá trình nghiên cứu, công tác kiểm kê đất đai còn được đặt trong mối liên hệ với
các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, một số ngành kinh tế cụ thể nói riêng,
hướng tới tính đa mục tiêu của sản phẩm kiểm kê đất đai.
b. Phương pháp điều tra: Điều tra thu thập và nghiên cứu các tư liệu, tài liệu, số
liệu tại các cơ quan trung ương; tài liệu, số liệu và nghiên cứu, đánh giá thực trạng công
tác kiểm kê đất đai tại một số địa phương đại diện, làm cơ sở rút ra những bất cập, hạn
chế của công tác kiểm kê đất đai, xác định được những vấn đề vướng mắc nảy sinh từ
thực tiễn cần giải quyết. Việc điều tra thu thập các tài liệu, số liệu được thực hiện tại các
cơ quan chuyên môn ở Trung ương và một số địa phương. Trong đó, công tác điều tra,
nghiên cứu thực tiễn về kiểm kê đất đai trong phạm vi nội dung của Đề tài đã được thực
hiện tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Long An. Nội dung
điều tra, nghiên cứu thực tiễn tại các địa bàn nghiên cứu gồm các vấn đề chính như: thực
trạng xác định các chỉ tiêu kiểm kê, lập các bảng biểu kiểm kê, thực trạng thành lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất ở các cấp; thực trạng việc áp dụng các phương pháp để thực
hiện các nội dung về xác định tổng diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính; việc xác
định đường mép nước biển đối với các đơn vị hành chính giáp biển để tính tổng diện tích
tự nhiên và các chỉ tiêu sử dụng đất chi tiết; tính toán các chỉ tiêu kiểm kê, phương pháp
xây dựng bản đồ; thực trạng công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
của địa phương; đánh giá khái quát chất lượng sản phẩm kiểm kê năm 2010 của các địa
phương; đánh giá những thuận lợi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai thực hiện tại địa phương… Qua đó nhằm làm rõ thực trạng công tác kiểm kê đất đai,
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nhất là thực trạng về nội dung và phương pháp
kiểm kê đất đai, chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế về thực trạng nội dung, phương
pháp kiểm kê đất đai tại địa bàn nghiên cứu.
c. Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các
chương trình, công trình, đề tài khoa học có liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai, xây
dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hệ thống chỉ tiêu phân loại đất. Việc nghiên cứu Đề
tài đã kế thừa, tham khảo một số kết quả nghiên cứu đã được thực hiện trước đây về các
nội dung có liên quan đến công tác thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm các nghiên cứu về
thống kê, kiểm kê đất đai của các tác giả: Cao Trọng Ruân, Trần Hùng Phi, Lê Thị Thanh
Xuân; kế thừa các báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng
sử dụng đất của cả nước và một số địa phương. Đề tài kế thừa một số nội dung về cơ sở
lý luận của công tác thống kê, kiểm kê; về đánh giá quá trình thực hiện công tác thống kê,
kiểm kê qua các thời kỳ ở nước ta.
d. Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích tổng hợp các kết quả điều tra, khảo
sát tại một số cơ quan và địa phương nhằm đánh giá khách quan thực trạng kiểm kê đất
đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Phân tích về sự phù hợp và chưa phù hợp
của các chỉ tiêu kiểm kê đất đai, của hệ thống bảng biểu thống kê, kiểm kê và khả năng
đáp ứng các yêu cầu; phân tích, đánh giá các ưu, nhược điểm của các phương pháp xác
định, tính toán các chỉ tiêu kiểm kê, lập bảng biểu kiểm kê; từ đó rút ra được các nội
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dung cần đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai, xây
dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Việc nghiên cứu cũng đã tổng hợp các ý kiến đánh
giá của các cán bộ chuyên môn của Tổng cục Quản lý đất đai, của Sở Tài nguyên và Môi
trường một số tỉnh về các vấn đề liên quan đến nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai,
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, các đánh giá về phần mềm tổng hợp số liệu
thống kê, kiểm kê đất đai.
e. Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà quản lý, các nhà
khoa học, các chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê đất đai,
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện Đề tài, nhóm nghiên
cứu đã xin ý kiến của một số chuyên gia và nhà quản lý là Lãnh đạo, cán bộ một số đơn
vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai như Cục Đăng ký và Thống kê (trước đây), Cục
Đăng ký đất đai, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai; thuộc đơn vị khác trong và
ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường như Cục Viễn thám, Cục Lâm nghiệp…Trên cơ sở
các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhóm nghiên cứu đã chỉnh sửa, bổ sung,
hoàn thiện các nội dung nghiên cứu cho phù hợp và đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu
Đề tài và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: 01 quyển;
+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu: 01 quyển;
+ Báo cáo tổng thuật tài liệu đề tài: 01 quyển;
+ Báo cáo xử lý phân tích số liệu điều tra: 01 quyển;
+ Báo cáo chuyên đề: 103 báo cáo chuyên đề
- Các công bố khoa học: Bài báo “Nâng cao chất lượng kiểm kê đất đai góp phần
thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội”
đăng trên tạp chí “Khoa học đo đạc và bản đồ” số 22, tháng 12 năm 2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Sản phẩm đề tài không hướng tới.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực
tiễn về thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về thống kê,
kiểm kê đất đai nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thống
kê, kiểm kê đất đai và phục vụ cho công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác
kiểm kê đất đai.
- Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của kiểm kê đất đai, kết quả nghiên
cứu của đề tài sẽ có tác động không nhỏ đến quá trình phát triển của các ngành kinh tế xã hội. Kết quả kiểm kê đất đai sẽ cung cấp các thông tin cần thiết một cách ddaayd đủ
hơn, kịp thời hơn và chính xác hơn cho việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch
và triển khai thực hiện có hiệu quả các quá trình kinh tế - xã hội.
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2.6. Kết luận
Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đổi mới nội
dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai” thể
hiện qua các điểm chính sau:
a. Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một nội dung rất
quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như đối
với phát triển kinh tế - xã hội. Qua các thời kỳ, công tác kiểm kê đất đai ngày càng được
pháp luật đất đai quy định đầy đủ và chặt chẽ và đã trải qua các kỳ kiểm kê định kỳ năm
năm một lần kể từ năm 1980. Quá trình hình thành và phát triển của công tác kiểm kê đất
đai cho thấy chất lượng, hiệu quả của kiểm kê đất đai không ngừng được nâng cao, đáp
ứng ngày càng tốt hơn cho các nhu cầu kinh tế - xã hội.
b. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực trạng công tác kiểm kê đất đai, xây
dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cũng còn bộc lộ một số hạn chế như hệ thống các chỉ
tiêu và bảng biểu thống kê, kiểm kê chưa đầy đủ, chưa phản ánh hết các mặt về hiện
trạng sử dụng đất; các phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện
trạng sử dụng đất được áp dụng chủ yếu là phương pháp truyền thống, chưa áp dụng
nhiều các phương pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại do điều kiện cụ thể về nguồn tư liệu,
tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai chưa đầy đủ về số lượng, hạn chế về độ tin cậy, độ
chính xác; công tác tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định sản
phẩm kiểm kê cũng còn những nội dung cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình
mới.
c. Đề tài đã đề xuất những vấn đề cơ bản về đổi mới công tác kiểm kê đất đai, xây
dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm các nội dung:
(1) Chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kiểm kê đất đai:
- Không thực hiện kiểm kê các chỉ tiêu chi tiết thuộc nhóm đất nông nghiệp gồm
chỉ tiêu đất có cỏ dùng vào chăn nuôi (gộp vào đất trồng cây hàng năm), các chỉ tiêu chi
tiết của đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; bổ sung chỉ tiêu đất vườn tạp;
- Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu thuộc nhóm đất phi nông nghiệp gồm các chỉ
tiêu về đất xây dựng công trình sự nghiệp; chuyển một số chỉ tiêu thuộc đất sử dụng vào
mục đích công cộng sang đất xây dựng công trình sự nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu trong
loại đất này gồm đất sinh hoạt cộng đồng và đất khu vui chơi, giải trí công cộng; bổ sung
chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ trong đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;
- Bổ sung chỉ tiêu theo đối tượng người sử dụng đất, quản lý đất “người Việt Nam
định cư ở nước ngoài” trong chỉ tiêu “tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”;
- Bổ sung các chỉ tiêu theo phạm vi khu vực (không gian) sử dụng đất gồm: khu
vực đất trồng lúa nước, khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên, các khu chức năng đặc thù
(khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao).
(2) Điều chỉnh nội dung và đề xuất bổ sung mới một số bảng biểu kiểm kê: Điều
chỉnh nội dung các biểu về thống kê, kiểm kê diện tích đất đai; bổ sung mới 02 biểu gồm
biểu kiểm kê tình hình sử dụng đất theo nghĩa vụ tài chính và biểu kiểm kê diện tích đất
quốc phòng, an ninh.
(3) Đổi mới các nội dung cụ thể về phương pháp kiểm kê: phương pháp xác định
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tổng diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp xã; các phương pháp tính toán các chỉ
tiêu kiểm kê theo nguồn tài liệu, bản đồ được sử dụng; các phương pháp thành lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất cấp xã từ bản đồ địa chính, từ các loại bản đồ khác; phương pháp
tổng hợp để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp trên từ
bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
(4). Đổi mới việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất đai với nội dung cụ thể
là giao cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì và chịu trách nhiệm
chính trong việc thực hiện kiểm kê đất đai ở cấp xã; đổi mới công tác kiểm tra, nghiệm
thu, thẩm định các sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
theo hướng thực hiện đầy đủ và chặt chẽ hơn.
2.7. Kiến nghị
Thông qua các kết quả nghiên cứu Đề tài, nhóm thực hiện Đề tài có một số kiến
nghị như sau:
a. Đề nghị tiếp tục triển khai nghiên cứu các vấn đề có liên quan chưa được làm
rõ, chưa được nghiên cứu sâu trong phạm vi Đề tài này để cung cấp cơ sở khoa học cho
việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai,
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm các vấn đề:
- Cơ sở khoa học để quy định việc tổng hợp hóa nội dung bản đồ khi xây dựng bản
đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Nội dung, phương pháp thống kê, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất từ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.
- Cơ sở để xem xét, quy định việc cập nhật biến động đất đai trên bản đồ hiện
trạng sử dụng đất gắn với việc thống kê đất đai định kỳ hàng năm.
b. Đề nghị sớm triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình tiên tiến, hiện đại về
kiểm kê đất đai, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm kê đất đai và rút ra được đầy đủ hơn
những vấn đề cần hoàn thiện về nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai.
c. Đề nghị xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc, đo đạc nhằm thu thập các số
liệu, tài liệu về mực nước biển để xác định đường mép nước biển triều kiệt trung bình
trong nhiều năm, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và các nhu cầu khác.
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NỘI DUNG 6: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT
ĐAI, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH
VỰC ĐẤT ĐAI
[1] NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH, HUYỆN GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN
KINH TẾ HÓA NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Mã số: TNMT.01.15)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Viết Khiêm; Email: tvkhiem58@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt;
- KS. Phạm Thị Phương Thúy;
- CN. Phan Văn Thọ;
- CN. Nguyễn Thị Lan;
- ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm;
- CN. Hà Việt Cường.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu chung:
Hoàn thiện hệ thống cơ quan Quản lý đất đai ở địa phương góp phần thực hiện
mục tiêu đẩy mạnh kinh tế hóa trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Mục tiêu cụ thể:
- Thực trạng hệ thống tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện trước yêu cầu thực
hiện mục tiêu đẩy mạnh kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai theo Nghị quyết số
27/NQ/BCS ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đất đai các cấp tỉnh, huyện góp phần
thực hiện mục tiêu đẩy mạnh kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở Việt Nam và một số
nước trên thế giới;
- Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa kinh tế hóa trong Quản lý đất đai với mô
hình tổ chức bộ máy và xác định tính chất dịch vụ trong nội dung các nhiệm vụ của công
tác quản lý đất đai của cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện hiện nay;
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về cơ cấu và hệ thống tổ chức bộ máy; chức
năng nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chế độ và cơ chế
hoạt động, cơ chế tài chính của cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện trong các hoạt
động có liên quan đến thực hiện mục tiêu đẩy mạnh kinh tế hóa ngành Quản lý đất đai;
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- Đề xuất mô hình, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai
cấp tỉnh, cấp huyện; chức năng nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chế độ
và cơ chế tài chính của cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện trong hoạt động góp phần
thực hiện mục tiêu kinh tế hóa ngành Quản lý đất đai.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.140,030 triệu đồng
Kinh phí thực hiện: 1.130,081 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay đất đai đai vẫn chưa được quản lý, khai thác hợp lý; sử dụng còn lãng
phí và kém hiệu quả; ở nhiều nơi đất đai bị suy thoái, ô nhiễm, phá hoại đến mức báo
động; tranh chấp, khiếu nại về đất đai vẫn là vấn đề nóng của xã hội. Do đó, cần nâng cao
năng lực ngành quản lý đất đai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1892/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ngành quản lý đất
đai giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ quản
lý đất đai ngang với mặt bằng các nước phát triển trong khu vực; nâng cao năng lực phục
vụ để đứng vào hàng ngũ những nước có hệ thống quản lý đất đai hiện đại trên thế giới.
Để đáp ứng được mục tiêu trên việc xây dựng được mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp
tỉnh, huyện nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh kinh tế hóa ngành quản lý đất
đai là điều cần thiết.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Vấn đề nghiên cứu được đặt trong tổng thể các
vấn đề về kinh tế, pháp lý, hành chính; từ thực tiễn xây dựng mô hình tại các địa phương
đến đề xuất giải pháp.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài
nước liên quan tới mô hình tổ chức bộ máy quản lý đất đai. Kế thừa có chọn lọc các kết
quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan.
- Phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học: Để đánh giá thực trạng công tác quản
lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện, đề tài đã thực hiện điều tra thực tế tại các địa phương (14
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở hai cấp hành chính tỉnh và huyện: Lào Cai, Lạng
Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng; Đắk Lắc, Lâm
Đồng; Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau; đại diện cho 7 vùng kinh tế và
có vị trí địa lý, kinh tế, xã hội giữ vai trò then chốt (thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh) làm cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình tổ chức lĩnh vực quản lý đất đai.
Địa bàn điều tra được lựa chọn theo tiêu chí bao gồm những địa phương không có
nhiều đổi mới và những địa phương có nhiều đổi mới trong mô hình tổ chức, cơ chế tài
chính.... Các mẫu điều tra được chọn mẫu tập trung vào mô hình tổ chức, sự phù hợp của
chức năng nhiệm vụ, năng lực cán bộ và cơ chế tài chính. Việc lựa chọn danh sách cụ thể
như sau: Đối với lựa chọn danh sách cán bộ lựa chọn trên tiêu chí là cán bộ tham gia, phụ
trách về công tác tổ chức và chuyên môn và cũng lựa chọn ngẫu nhiên trên danh sách
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được cung cấp.
- Phương pháp thống kê, tổng hợp: tổng hợp, phân tích số liệu điều tra.
- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm.
- Phương pháp thu thập số liệu: thực hiện điều tra thực tế tại các địa phương làm
cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình tổ chức lĩnh vực quản lý đất đai.
- Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu sau khi thu thập được thống kê, tìm quy
luật và đưa ra những nhận định.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 01 cuốn
- Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 01 bản
- Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra
- Chuyên đề: 59 chuyên đề
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
- Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm, quyền sở hữu công nghiệp.
- Kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ của đề tài được chứng nhận tại Giấy
Chứng nhận số 10278/GCN-TTKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Cục Thông tin
khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và sử
dụng đất của cả nước, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các địa phương trong việc xây
dựng phương án về tổ chức ngành ở địa phương.
Kết quả nghiên cứu đã đề xuất việc triển khai rộng rãi mô hình văn phòng đăng ký
đất đai một cấp.
2.6. Kết luận
Sau 40 tháng triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh,
huyện góp phần đẩy mạnh thực hiện kinh tế hóa ngành Quản lý đất đai”, tập thể tác giả
tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao đúng tiến độ với nội
dung đảm bảo chất lượng.
Tập thể tác giả đã tiến hành nghiên cứu tài liệu trong nước về khoa học tổ chức
nhà nước, đường lối đổi mới hệ thống hành chính nhà nước của Đảng, đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi
trường nói chung và quản lý đất đai nói riêng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Tập thể tác giả đã cố gắng thu thập
tài liệu nước ngoài để tìm hiểu mô hình tổ chức và cơ chế quản lý về đất đai để so sánh
với mô hình tổ chức ngành hiện tại và xu hướng của thế giới trong quản lý đất đai. Đây
chính là cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý về đất đai
trong cơ chế thị trường.
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Trong quá trình triển khai thực hiện Đề tài, tập thể tác giả đã đi khảo sát 14 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền trong cả nước. Các Đoàn
khảo sát trên địa bàn tỉnh theo 2 cấp tổ chức bộ máy là tỉnh, huyện và nghiên cứu thêm
về cấp xã, trực tiếp nghe Lãnh đạo Sở báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống tổ chức
về tài nguyên và môi trường nói chung và quản lý đất đai nói riêng ở địa phương, đồng
thời trực tiếp phỏng vấn Lãnh đạo và công chức làm công tác quản lý đát đai ở địa
phương về những vấn đề liên quan đến nội dung đề tài. Kết quả khảo sát thực tế và kết
quả thống kê 490 phiếu điều tra khảo sát đã thể hiện rõ mô hình hoàn thiện hệ thống tổ
chức bộ máy địa phương. Những nội dung này khẳng định thêm cơ sở thực tiễn hoàn
thiện bộ máy quản lý về đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung tại địa
phương.
Căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, tập thể tác giả đã đưa ra 02 mô hình hoàn thiện
và đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở địa phương và những giải pháp
hoàn thiện. Đồng thời cũng chỉ ra rằng, việc hoàn thiện hệ thống quản lý này không chỉ là
trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà còn là trách nhiệm chung của các địa
phương, cộng đồng dân cư và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
trong việc công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Cùng với sự nỗ lực của tập thể tác giả, đề tài đã nhận được sự phối hợp tích cực
của các địa phương, những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học và quản lý
trong quá trình thực hiện hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài. Thay mặt tập thể tác giả, chủ
nhiệm đề tài xin trân trọng cám ơn các địa phương và các nhà khoa học, quản lý đã quan
tâm và cộng tác thực hiện thành công đề tài.
2.7. Kiến nghị
Qua kết quả nghiên cứu tổng hợp và khảo sát, đánh giá hoạt động của cơ quan
quản lý đất đai tại địa phương, Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất mô hình
tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện góp phần đẩy mạnh thực hiện kinh tế hóa ngành
Quản lý đất đai” có một số kiến nghị sau:
2.7.1. Về thể chế, chính sách pháp luật
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan như
pháp luật về xây dựng, nhà ở, dân sự, đầu tư…, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ
thống pháp luật về đất đai.
- Quy định rõ cơ chế phối hợp quản lý trong bộ máy chính quyền và các cơ quan
chuyên môn ở địa phương (thuộc Ủy ban nhân dân) để phân định rõ trách nhiệm trong
quản lý tài nguyên và môi trường nới chung và đất đai nói riêng tại địa phương.
- Tiến tới thành lập Tòa án hành chính dân sự trong hệ thống Toà án nhân dân,
trong đó có chức năng giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.
- Hoàn thiện tổ chức định giá đất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về định giá đất làm cơ sở để xây dựng chế tài
trong các hoạt động quản lý, sử dụng đất đai.
- Xây dựng và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết tranh chấp,
khiếu nại về đất đai; văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký bất động sản.
- Đẩy mạnh kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai để nâng tầm đóng góp của đất đai
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và ngành Quản lý đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất
đai có mục tiêu thúc đẩy ngành Quản lý đất đai phát triển nhanh và bền vững, đồng bộ
với tiến trình phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng tầm
đóng góp và vị thế của Ngành trong nền kinh tế quốc dân vì mục tiêu phát triển bền vững
đất nước. Kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai phải được thể hiện trong việc thị trường
hóa tài nguyên đất và cung cấp dịch vụ quản lý đất đai theo nguyên tắc người sử dụng đất
hưởng lợi từ tài nguyên đất, được cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai phải trả
tiền nhằm đảm bảo công bằng xã hội, tăng thu ngân sách, giảm gánh nặng ngân sách chi
cho công tác quản lý.
- Áp dụng đúng đắn chế độ phát triển quỹ đất vào nước ta sẽ giúp lập lại trật tự
trong thị trường quyền sử dụng đất, làm hạ nhiệt giá đất và đưa nó trở về mức hợp lý,
thực hiện công bằng xã hội trong sử dụng đất, và nhất là tạo được nguồn vốn lớn để phát
triển kinh tế - xã hội.
- Triển khai áp dụng mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp và
Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp làm thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh,
cấp huyện như hiện nay.
2.7.2. Cải cách hành chính
- Rà soát để bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai.
Trước hết, hoàn thiện chính sách về đất đai phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường có sự
quản lý của Nhà nước, đáp ứng các quy định của hội nhập quốc tế, bảo đảm sử dụng có
hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát để kịp thời bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định,
thủ tục không cần thiết, không phù hợp và tiếp tục chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức,
nâng cao trách nhiệm, trình độ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý và cải
cách hành chính.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường trong đó có lĩnh vực
đất đai đủ sức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cần tập trung đào tạo cán bộ về chuyên
môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường cán bộ giỏi nghiệp vụ tài nguyên đất
cho cấp cơ sở; nghiên cứu, làm thí điểm việc định biên cán bộ địa chính thuộc huyện
quản lý, nhằm ổn định đội ngũ, đủ cán bộ cán bộ địa chính xã để thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Chức danh “cán bộ địa chính” ở cấp xã cần được giữ nguyên, cán bộ địa chính
không nên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác…để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và
khối lượng công việc hiện tại về quản lý tài nguyên đất ở cấp xã.
- Ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ địa chính cấp xã; Quy chế bổ nhiệm và
miễn nhiệm cán bộ địa chính nói riêng và cán bộ tài nguyên - môi trường cấp xã nói
chung.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về quản lý, sử dụng đất đai.
- Việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng đất đai cần phải được kiểm
soát chặt chẽ và phải xử phạt nghiêm minh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm.
2.7.3. Về khoa học và công nghệ
- Xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên - môi trường nói chung và lĩnh vực đất
đai nói riêng hiện đại; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm sử dụng thống nhất
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trong phạm vi toàn quốc về quản lý đất đai.
- Hiện đại hóa nền hành chính ngành.
- Hiện đại hóa công tác quản lý cán bộ công chức; tiếp tục hoàn thiện phần mềm
Quản lý cán bộ công chức, viên chức.
2.7.4. Về đội ngũ cán bộ
- Nâng cao chất lượng và quy mô của Trung tâm đào tạo và Truyền thông đất đai,
nhằm bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp
vụ…đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Quy định chức danh, tiêu chuẩn cán bộ ngành tài nguyên môi trường làm cơ sở
phân công chức trách, nhiệm vụ cho công chức.

159

[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG LƯU TRỮ, CƠ CHẾ CHIA SẺ THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT
ĐAI PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Mã số: TNMT.01.16)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài: Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
CN. Lê Ngọc Văn
CN. Nguyễn Trường Sơn
ThS. Hoàng Kim Dung
CN.Lê Thị Lan Phương
KS. Nguyễn Hồng Châu
ThS. Mai Hạnh Nguyên
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Cải tiến các bước công việc của công tác lưu trữ, khai thác thông tin đất đai có
hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.
- Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai nhằm tăng cường sự
tiếp cận của mọi đối tượng sử dụng đối với thông tin đất đai.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về lưu trữ, khai thác và quản lý thông tin tư liệu đất đai
tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lưu trữ và quản lý, khai thác thông tin tư
liệu về đất đai cũng như nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu đất đai (thông qua điều tra,
khảo sát 08 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Định, thành
phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sóc Trăng).
- Đánh giá quá trình hình thành và phát triển, những tồn tại của công tác lưu trữ tư
liệu đất đai, quản lý và khai thác thông tin đất đai tại Việt Nam.
- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới công tác lưu trữ tư liệu đất đai, quản
lý và khai thác, chia sẻ thông tin đất đai (các nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên, về kinh
tế - xã hội - môi trường, về khoa học - kỹ thuật trên địa bàn cả nước và theo đặc thù ở
từng địa bàn điều tra).
- Phân tích, đánh giá thực tiễn nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin đất đai theo
các lĩnh vực, các ngành và các đối tượng.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ, quản lý, khai thác và cơ chế
phối hợp, chia sẻ thông tin đất đaiphục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:
- Giải pháp về cơ chế - chính sách
- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật; về tổ chức; kinh tế, tài chính.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013.
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1.7. Kinh phí phê duyệt:1.370,495 triệu đồng
Kinh phí thực hiện: 1.370 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Tư liệu về đất đai là một dạng tài nguyên đặc thù, đóng vai trò quan trọng trong
quản lý nhà nước về đất đai. Đó là chứng cứ pháp lý chủ quyền về lãnh thổ, quyền sở
hữu, thể hiện sức mạnh của nhà nước trong quản lý đất đai, sự ứng xử con người với đất
đai qua từng giai đoạn lịch sử. Các nước tiên tiến trên thế giới đều rất coi trọng và lưu trữ
tối đa các loại tư liệu này, đây cũng là một phần thể hiện lịch sử của một quốc gia. Công
tác lưu trữ tư liệu đất đai ngày càng được chú trọng và phát triển nhờ áp dụng những tiến
bộ của khoa học công nghệ, thể chế và các chính sách về lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ
liệu. Tư liệu được lưu trữ tốt, đảm bảo đầy đủ, được tổ chức khoa học, có khả năng truy
cập rộng rãi sẽ làm tăng giá trị của tư liệu và thể hiện sự minh bạch trong công tác quản
lý hành chính về đất đai.
Ở nước ta, nguồn tư liệu về đất đai được xây dựng ở tất cả các đơn vị hành chính,
từ cấp trung ương đến địa phương cơ sở - cấp xã, trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau
và bằng nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau. Trong các văn bản Nhà nước qua các thời
kỳ đã quy định tư liệu về đất đai phải được bảo quản vĩnh viễn. Nhưng trong thực tế,
công tác lưu trữ tư liệu về đất đai chưa được quan tâm, chú trọng một cách thích hợp.
Hiện tại tư liệu về đất đai bị phân tán; tình trạng lý hóa của tài liệu ngày càng xuống cấp
nghiêm trọng do các khâu ban đầu như thu thập, phân loại, thống kê và lưu trữ, bảo quản
chưa làm tốt. Các nguồn tài liệu này hiện lưu giữ chủ yếu dưới dạng giấy, nhiều tài liệu
còn đóng gói trong các hộp, khi cần tìm rất mất thời gian và công sức. Điều này cho thấy
tư liệu đất đai lưu trữ không theo hệ thống, tản mát và ít được khai thác sử dụng, dẫn đến
việc thất thoát tư liệu và lãng phí đầu tư. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác
lưu trữ tư liệu đất đai còn nhiều hạn chế bất cập; công tác quản lý, khai thác giá trị tư liệu
đất đai chưa được phát huy đầy đủ để phục vụ có hiệu quả hoạt động thực tiễn sản xuất
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu lịch sử.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi cung cấp thông tin dữ liệu đất
đai cần nhanh chóng kịp thời, chính xác và tin cậy thì những vấn đề nêu trên cần phải
khắc phục.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập tài liệu:
Đề tài đã sử dụng phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp và thứ cấp.
Tài liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp khảo sát theo địa bàn tỉnh, huyện đã chọn
về các nội dung nghiên cứu của đề tài (lập bảng các câu hỏi để phỏng vấn). Khi điều tra,
khảo sát sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp hệ thống tài liệu, kho tàng, các trang
thiết bị tại địa điểm khảo sát và ghi chép lại. Bên cạnh đó, phối hợp phương pháp phỏng
vấn trực tiếp các cán bộ đang thực hiện công tác lưu trữ và khai thác thông tin đất đai tại
địa phương theo phiếu phỏng vấn liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Dựa vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu, đề tài đã tiến hành thu thập số liệu theo
các chỉ tiêu sau: Danh mục các loại tài liệu lưu trữ, thời gian bắt đầu lưu trữ; Số lượng tài
liệu đã được sắp xếp và phân loại, lập hồ sơ lưu trữ (tính theo hồ sơ, đơn vị bảo quản); Số
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lượng tài liệu còn tồn đọng chưa được chỉnh lý, sắp xếp (mét/giá); Diện tích kho lưu trữ;
Trang bị của kho (giá, điều hòa, máy hút ẩm…); Trang thiết bị phục vụ cho lưu trữ tài
liệu và khai thác thông tin đất đai (máy in, máy scan, máy photo, máy chủ, các phần
mềm…); Phí và lệ phí khai thác thông tin đất đai; Đối tượng khai thác thông tin đất đai.
Tài liệu thứ cấp: thu thập các báo cáo khoa học, tài liệu hội thảo, các báo cáo về
tình hình công tác lưu trữ tài liệu đất đai và thông tin đất đai tại địa bàn điều tra và các
địa bàn khác; các tài liệu từ Trung tâm thông tin, tài liệu, sách báo, tạp chí, các tác phẩm
đã xuất bản, các bài viết của các tác giả trên các trang thông tin của các ngành lưu trữ,
quản lý đất đai, công nghệ thông tin…có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp phân tích tài liệu, số liệu, kế thừa các công trình đã nghiên cứu có
liên quan
Tất cả các số liệu, tư liệu, tài liệu thu thập đều được nhóm nghiên cứu đề tài chọn
lọc, phân tích nguồn để xác định giá trị riêng biệt của tài liệu, số liệu và xử lý.
Các tài liệu được phân loại theo 3 nội dung nghiên cứu của đề tài; phân tích nội
dung của các nhóm tài liệu để tìm ra mặt mạnh, mặt yếu của tài liệu, kế thừa có chọn lọc
các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tài liệu khoa học trong nước và ngoài
nước để thực hiện các nội dung nghiên cứu tổng quan về lưu trữ tài liệu đất đai và khai
thác thông tin đất đai, để sử dụng làm luận chứng trong nghiên cứu của đề tài.
Các số liệu thu thập được xử lý, thể hiện dưới dạng bảng số liệu theo đơn vị điều
tra, hoặc dưới dạng biểu đồ để cung cấp cho người đọc hình ảnh trực quan về sự vật cần
so sánh.
- Phương pháp chuyên gia
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, đã tiến hành tham khảo ý kiến của các chuyên
gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản lý đất
đai, các ngành kinh tế, lưu trữ cũng như công nghệ thông tin…, thông qua đó để có thêm
các thông tin quan trọng, có tính chất chuyên sâu về chuyên ngành, về nhu cầu cung cấp
thông tin đất đai trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, nhu cầu khai thác thông tin
đất đai trong các ngành, các lĩnh vực.
- Phương pháp đánh giá, so sánh
Sử dụng phương pháp đánh giá, so sánh để đánh giá thực tiễn công tác lưu trữ tài
liệu đất đai về các mặt như văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai, hệ thống
kho và trang thiết bị kho, đánh giá nguồn nhân lực, mức độ áp dụng công nghệ thông tin
trong công tác lưu trữ; mức độ xây dựng hệ thống thông tin đất đai và khai thác thông tin
đất tại địa bàn điều tra. Dùng phương pháp so sánh để cho thấy mức độ đã đạt được của
lưu trữ và khai thác thông tin của các nước và của nước ta hiện nay.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm đạt được
- Các sản phẩm khoa học:
+Các tài liệu, số liệu điều tra thu thập được
+Các báo cáo tổng hợp chuyên đề
+Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài
- Công bố khoa học: Bài báo “Giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ tài liệu đất
đai và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai” trên tạp chí TNMT
162

2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:
- Đề tài không có sản phẩm thuộc dạng đăng ký sở hữu trí tuệ
- Đã đăng ký sản phẩm tại Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia và được
cấp Giấy chứng nhận số 10211/GCN-TTKHCN ngày 17/3/2014, số đăng ký: 2014-04111/KQNC
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi
trường
Trên cơ sở nghiên cứu của đề tài, Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai (nay là
Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai) đã xây dựng Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu
đất đai và đã được Bộ Tài nguyên - Môi trường Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài
liệu đất đai qua Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2013.
Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị,
công ty nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến
việc thực hiện các bước công việc lưu trữ tài liệu đất đai bằng ngân sách Nhà nước
2.6. Kết luận
Công tác lưu trữ tài liệu đất đai, khai thác và chia sẻ thông tin đất đai ra đời là do
đòi hỏi khách quan đối với việc bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu về đất đai. Nhà nước
ta luôn coi công tác này là một trong những nhiệm vụ của ngành đất đai, là một mắt xích
không thể thiếu được trong bộ máy quản lý của mình. Ngày nay, những yêu cầu mới của
công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nhu cầu của xã hội, công tác lưu trữ tài liệu
đất đai cần được xem xét từ những yêu cầu bảo đảm thông tin cho hoạt động quản lý, cho
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bởi thông tin trong tài liệu lưu trữ là loại thông tin có
tính dự báo cao đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có độ tin cậy cao do nguồn gốc hình
thành, do đặc trưng pháp lý, tính chất làm bằng chứng lịch sử của tài liệu lưu trữ quy
định.
- Tài liệu đất đai được hình thành trong quá trình hoạt động của ngành đất đai nên
các yếu tố kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết định, chủ đạo đối với công tác lưu trữ tài liệu
đất đai và khai thác, chia sẻ thông tin đất đai. Bên cạnh đó, tài liệu lưu trữ đất đai còn
chịu tác động của các yếu tố tự nhiên và các yếu tố do các chất liệu và chế tác tài liệu.
- Do tài liệu lưu trữ ngành đất đai thuộc thành phần Phông lưu trữ Quốc gia Việt
Nam nên các đơn vị thực hiện lưu giữ tài liệu đất đai đều phải tuân thủ những văn bản
pháp quy chung về lưu trữ. Ngoài ra, để thu thập đầy đủ và bảo vệ được khối tài liệu về
đất đai, Nhà nước ta đã ban hành nhiều các văn bản, quy định về lưu trữ tài liệu đất đai.
Đó là cơ sở để các đơn vị thu thập, chỉnh lý và bảo quản, khai thác tài liệu phục vụ cho
công tác quản lý nhà nước về đất đai và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước.
- Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác lưu trữ tài liệu đất đai và quản lý,
khai thác thông tin đất đai cho thấy công tác này đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo
các cấp, thể hiện qua những văn bản pháp lý cơ bản đã được ban hành, thành lập các đơn
vị có chức năng lưu trữ và khai thác thông tin đất đai, bố trí kinh phí, nguồn nhân lực,
kho lưu trữ và trang thiết bị cần thiết cho công tác lưu trữ tài liệu đất đai, nhờ vậy, khối
tài liệu này được thu thập, tổ chức chỉnh lý khoa học, bảo quản tài liệu khỏi sự xuống cấp
và mất mát tài liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ lưu trữ và khai
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thác, chia sẻ thông tin đất đai bước đầu giúp cho việc quản lý tài liệu, tìm kiếm tài liệu,
thông tin nhanh hơn. Một số địa phương đã làm tốt công tác khai thác và chia sẻ thông tin
đất đai, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy vậy, công tác lưu trữ tài liệu đất
đai, chia sẻ và khai thác thông tin đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế,
chính sách, tổ chức, tài chính..., đặc biệt là việc vi phạm nguyên tắc quản lý tài liệu tập
trung thống nhất và không xé lẻ phông lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ. Bên cạnh
đó là hạn chế của trình độ cán bộ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các
khâu của nghiệp vụ lưu trữ và khai thác thông tin đất đai.
- Ngoài 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lưu trữ, cơ chế quản lý, khai
thác và chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (đó là nhóm
giải pháp về tổ chức, cơ chế - chính sách; Nhóm Giải pháp về nghiệp vụ; Nhóm Giải
pháp về cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ và nhóm Giải pháp về cơ chế quản lý, khai
thác thông tin) cho toàn bộ khối tài liệu ngành đất đai, đề tài còn đề xuất mô hình lưu trữ
hiện đại, trong đó kết hợp hài hòa giữa lưu trữ giấy và lưu trữ điện tử nhằm đáp ứng nhu
cầu hiện đại hóa công tác lưu trữ cũng như khai thác thông tin đất đai.
2.7. Kiến nghị
Để nâng cao chất lượng lưu trữ, cơ chế quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin đất
đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần thiết phải xây dựng đề án tổng thể về
công tác lưu trữ tài liệu trong ngành đất đai. Trước mắt, để đáp ứng công việc, nhóm
nghiên cứu kiến nghị những vấn đề sau:
1. Bổ sung chức năng kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ tài liệu
đất đai cho Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai.
2. Nghiên cứu ban hành Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu đất đai.
3. Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình lưu trữ hiện đại kết hợp lưu trữ
truyền thống tại 3 địa bàn, rút kinh nghiệm và đúc kết thành tài liệu, nhân rộng mô hình
trong toàn ngành.
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[3] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Mã số: TNMT.01.22)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Hùng; Email:hungkhqlda@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Lê Văn Lịch
- ThS. Đào Văn Dinh
- TS. Nguyễn Thị Thu Trang
- TS. Nguyễn Dư Khang
- CN. Võ Hồng Sơn
- ThS. Đinh Ngọc Hà
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Ứng dụng ảnh viễn thám nhằm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát một số chỉ tiêu
quy hoạch sử dụng đất (đất lúa, đất công nghiệp, đất lâm nghiệp) trong quy hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh, đảm bảo việc sử dụng đất đúng quy hoạch
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ viễn thám và ứng dụng của công nghệ viễn
thám trong quản lý đất đai; quy hoạch sử dụng đất;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý, giám sát quy hoạch sử dụng
đất của nước ta;
- Phương pháp ứng dụng ảnh viễn thám trong việc quản lý, giám sát quy hoạch sử
dụng đất (đất lúa, đất công nghiệp, đất lâm nghiệp);
- Thử nghiệm ứng dụng ảnh viễn thám trong việc quản lý, giám sát quy hoạch sử
dụng đất tỉnh Hải Dương (đất lúa, đất công nghiệp, đất lâm nghiệp);
- Đề xuất quy trình ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý, giám sát diện tích đất lúa,
đất công nghiệp, đất lâm nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
- Đề xuất các giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý, giám sát quy hoạch
sử dụng đất.
1.6. Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2012 – 9/2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.670 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.480 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ở Việt Nam, viễn thám mới được quan tâm kể từ năm 1980 khi nước ta tham gia
tổ chức vũ trụ quốc tế Intercosmos. Đến nay, công nghệ viễn thám đã được nhiều ngành
ở Việt Nam ứng dụng rộng rãi để phục vụ cho những mục đích khác nhau, phổ biến là
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các lĩnh vực về thông tin truyền thông và các hoạt động về: quan trắc tài nguyên nước,
bảo vệ môi trường, khí tượng, thủy văn; trong lĩnh vực lâm nghiệp ảnh vệ tinh đã được sử
dụng cho công tác điều tra tài nguyên rừng toàn quốc từ những năm 1980 với ảnh
Landsat 4, 1990 với Landsat 6, 2000 sử dụng Landsat ETM+ và 2010 sử dụng ảnh Spot
5; trong nông nghiệp, ảnh vệ tinh cũng được ứng dụng rộng rãi cho công tác xây dựng
bản đồ sử dụng đất, công tác dự báo sâu bệnh và quản lý lưu vực; Đối với lĩnh vực quản
lý đất đai, ảnh viễn thám đã được ứng dụng nhiều trong việc thành bản đồ hiện trạng sử
dụng đất ở tỷ lệ nhỏ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình,… Tuy nhiên, việc ứng
dụng ảnh viễn thám trong công tác quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là sử dụng ảnh viễn
thám để theo dõi, giám sát nhằm quản lý các loại đất sau quy hoạch chưa được nghiên
cứu ứng dụng.
Trong khi, nước ta đang trong quá trình chuyển dịch nhanh nền kinh tế, vì vậy
việc chuyển đổi đất đai diễn ra khá sôi động. Trong sự chuyển đổi ấy, tình trạng chuyển
sai mục đích, sai vị trí, không nằm trong quy hoạch được duyệt vẫn còn xảy ra ở một số
địa phương dẫn đến tình trạng phá vỡ quy hoạch gây sử dụng lãng phí tài nguyên đất, bất
ổn trong sử dụng đất và xã hội.
Để làm tốt công việc này, công tác điều tra, theo dõi giám sát quy hoạch sử dụng
đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù hàng năm đều có các báo cáo đánh
giá và tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, nhưng hầu hết các báo cáo này chủ yếu
dựa trên việc báo cáo nội nghiệp của các địa phương, không có công cụ đánh giá trực
quan. Hơn nữa, khi sử dụng các tài liệu thống kê và các tư liệu bản đồ không phải bao giờ
có thể khai thác những thông tin hiện thời nhất vì tình hình sử dụng đất luôn biến động.
Phương pháp viễn thám kết hợp GIS đang dần khắc phục được những nhược điểm này.
Kỹ thuật viễn thám với khả năng quan sát các đối tượng ở các độ phân giải phổ và không
gian khác nhau, từ trung bình đến siêu cao và chu kỳ chụp lặp từ một tháng đến một ngày
cho phép ta quan sát và xác định nhanh chóng số lượng và vị trí của thông tin lớp phủ
thực vật, biến động rừng, lúa và đặc biệt là xu hướng của biến động.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin: điều tra thu thập các thông tin, tài liệu
về viễn thám đã và đang triển khai thực hiện tại các Bộ ngành, địa phương, các số liệu
kinh tế xã hội của khu vực hành chính liên quan; điều tra khảo sát thực địa, thu thập bộ
mẫu phục vụ cho giải đoán ảnh (vị trí, loại hình sử dụng đất, diễn biến thay đổi sử dụng
đất).
- Phương pháp kế thừa: kế thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu, dự án triển
khai thử nghiệm về viễn thám trong và ngoài nước phục vụ cho quá trình nghiên cứu
quản lý và giám sát quy hoạch sử dụng đất.
Ngoài ra, Đề tài còn kế thừa hạng mục “Thử nghiệm trên ảnh SPOT5 thu nhận
năm 2013 tỉnh Hải Dương” do Cục Viễn thám Quốc gia cung cấp, với các nội dung:
thành lập bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/50.000; điều vẽ nội nghiệp, giải đoán ảnh; điều vẽ bổ
sung ngoại nghiệp tỷ lệ 1/50.000.
- Phương pháp giải đoán ảnh: sau khi thu nhận ảnh, thông qua các hình ảnh mà vệ
tinh thu được tiến hành giải đoán ảnh tự động bằng các thiết bị hiện đại sau đó giải đoán
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bổ sung bằng mắt và các dụng cụ chuyên môn.
- Phương pháp chồng xếp bản đồ: chồng xếp bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/50.000 (tại
thời điểm thu nhận ảnh) với bản đồ quy hoạch sử dụng đất để phát hiện các loại đất (đất
lúa, đất công nghiệp, đất lâm nghiệp) sử dụng không theo quy hoạch.
- Phương pháp chuyên gia: tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các
chuyên gia trong lĩnh vực viễn thám và quy hoạch sử dụng đất.
Đề tài cũng đã sử dụng các kỹ thuật như: các kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh, kỹ thuật
chiết xuất thông tin ảnh viễn thám và kỹ thuật GIS.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ đạt được với số
lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; 43 chuyên
đề khoa học; Bản đồ quan trắc và bản đồ giám sát quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương
năm 2008 và năm 2013.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nước và ngoài nước và tên tạp chí khoa
học, năm công bố....): Đề tài không có công bố khoa học trên các tạp chí.
- Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài không hỗ trợ đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ .
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...)
Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ về phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường
Trước thực trạng đất đai được các địa phương sử dụng lãng phí, không tuân thủ
quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, kết quả nghiên cứu đề tài đã chỉ rõ việc ứng
dụng ảnh vệ tinh và GIS trong quản lý giám sát quy hoạch sử dụng đất của các địa
phương là công cụ giải quyết được tình trạng sử dụng đất không tuân thủ quy hoạch sử
dụng đất của các địa phương khá chính xác, nhanh, diện rộng. Với kết quả nghiên cứu
cho thấy nếu áp dụng để giám sát việc sử dụng đất của các địa phương thì việc sử dụng
đất sai quy hoạch của các địa phương sẽ được trấn chỉnh, đất đai được sử dụng hiệu quả,
tiết kiệm,…
2.6. Kết luận
(1) Thông qua việc thực hiện đề tài cho thấy rõ việc ứng dụng công nghệ viễn
thám theo dõi giám sát quy hoạch sử dụng đất là rất cần thiết, giải quyết được mục tiêu
giám sát quy hoạch sử dụng đất về diện tích, vị trí (công trình). Qua đó giúp Chính phủ
quản lý việc sử dụng đất tại các tỉnh hiệu quả, tránh được tình trạng sử dụng đất không
theo quy hoạch được duyệt tại các địa phương. Đồng thời còn có thể giải quyết được
đánh giá biến động sử dụng đất trong quản lý nhà nước về đất đai.
(2) Khả năng ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát quy hoạch sử dụng đất cấp
tỉnh.
- Ảnh SPOT5 và các loại ảnh viễn thám có độ phân giải tương đương và cao hơn
hoàn toàn đáp ứng yêu cầu công tác giám sát quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
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- Việc ứng ảnh viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất cần phải kết hợp với ứng
dụng GIS để tiến hành xử lý các dữ liệu để xác định sự sai khác giữa thực tiễn với
phương án quy hoạch sử dụng đất.
- Phương pháp viễn thám kết hợp GIS mang ý nghĩa quan trọng và có tính ưu việt
hơn so với các phương pháp truyền thống khác trong quản lý giám sát quy hoạch sử dụng
đất cũng như xác định hiện trạng sử dụng đất như khả năng xác định nhanh chóng diện
tích, vị trí các công trình thực hiện không đúng quy hoạch, hình ảnh trực quan, phục vụ
theo dõi giám sát quy hoạch sử dụng đất trên phạm vi rộng lớn, thực hiện được ở các khu
vực có địa hình phức tạp.
- Phương án ứng dụng công nghệ GIS và sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao
kết hợp với khảo sát thực địa và các tài liệu được quản lý theo dõi tại địa phương hoàn
toàn đáp ứng được yêu cầu về nội dung để xác định hiện trạng sử dụng đất tại thời
điểm cần giám sát cấp tỉnh (đối với loại đất đặc trưng) phục vụ nhanh và kịp thời cho
giám sát sử dụng đất của Trung ương với các tỉnh.
(3) Đối với dữ liệu, tài liệu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
- Các lớp thông tin trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất còn tình trạng không đúng
quy định, do vậy việc chuẩn hóa các lớp thông tin, bản đồ thường mất nhiều thời gian,
nhân lực; do quá trình khái quá hóa trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp
tỉnh nên có sự sai lệch diện tích tính toán trên bản đồ và diện tích quy hoạch cũng như
diện tích thống kê.
- Các công trình quy hoạch được xác định trong phương án quy hoạch sử dụng đất
không được xác định vị trí cụ thể (địa điểm, tọa độ) nên việc giám sát việc thực hiện quy
hoạch mất nhiều thời gian để chỉnh lý tư liệu; độ chính xác các công trình vẽ trên bản đồ
quy hoạch sử dụng đất có độ chính xác không cao (hình thể, diện tích).
(4) Quy trình: Đề tài đã bước đầu xây dựng được quy trình giám sát quy hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh bằng công nghệ viễn thám kết hợp GIS thông qua xác định biến động
diện tích đất lúa, đất lâm nghiệp, đất khu công nghiệp tại khu vực thử nghiệm. Tuy nhiên
cần có những thử nghiệm rộng rãi hơn ở nhiều tỉnh đại diện cho các vùng miền có đặc
thù khác nhau, nhiều loại đất khác đề tài đã nghiên cứu.
(5) Kết quả thử nghiệm
Hải Dương là một trong những tỉnh phát triển nhanh, mạnh ở vùng Đồng bằng
Sông Hồng cả về nông nghiệp lẫn công nghiệp. Với đặc thù chung của các tỉnh thuộc
Đồng bằng sông Hồng, Hải Dương có diện tích các loại hình sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẽ
nhau và điều này ít nhiều gây khó khăn cho việc phân loại ảnh vệ tinh, từ đó ảnh hưởng
tới xác định các loại hình sử dụng đất.
Kết quả giám sát quy hoạch sử dụng đất: đất lúa, lâm nghiệp, lúa cho thấy:
- Vị trí, diện tích quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp hoàn toàn có thể
giám sát được khi địa phương thực hiện sai quy hoạch được duyệt;
- Đối với đất lúa: phát hiện nhiều khu vực sử dụng đất sai mục đích quy hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh phê duyệt, tuy nhiên do vị trí dải rác, diện tích manh mún nên cần phải
kết hợp với điều tra thực địa bổ sung để xác định;
- Đối với đất lâm nghiệp: kết quả cho thấy hoàn toàn có thể sử dụng dụng phương
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pháp ứng dụng ảnh viễn thám và GIS để giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
- Độ chính xác của kết quả giám sát phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của bản đồ
quy hoạch sử dụng đất: cơ sở toán học của bản đồ; mức độ đầy đủ của các công trình quy
hoạch; vị trí, hình dạng và diện tích của các công trình quy hoạch; kỹ thuật trình bày,
biên tập, khái quát hóa bản đồ.
(6) Hiệu quả ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong giám sát quy hoạch sử dụng
đất
Với phương án sử dụng ảnh vệ tinh và bộ khóa ảnh, phối hợp với bản đồ hiện
trạng sử dụng đất kỳ trước, cùng với khả năng nhận dạng, phân loại các loại hình sử dụng
đất trên ảnh viễn thám và kinh nghiệm của các cán bộ đã kết hợp và tối ưu hóa các công
đoạn xác định hiện trạng sử dụng đất. Do vậy thời gian giám sát ngắn, hình ảnh trực
quan, đồng bộ, độ tin cậy cao.
(7) Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hạn chế của phương pháp là sự nhầm lẫn
giữa các đối tượng của quá trình phân loại ảnh. Do đó, để bảo đảm độ chính xác cần thiết
trong việc phân loại các đối tượng sử dụng đất, tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, có thể phải
sử dụng kết hợp các loại tư liệu viễn thám khác như ảnh vệ tinh radar và ảnh vệ tinh phân
giải siêu cao. Ngoài ra, cần phải tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm ở một số khu vực
khác có các đặc điểm khác biệt so với khu vực đồng bằng (như Hải Dương) để nâng cao
hơn nữa độ chính xác và khả năng ứng dụng của công nghệ viễn thám.
(8) Đánh giá chung
Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm của đề tài đã đề xuất quy trình công nghệ, ứng
dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát quy hoạch sử dụng đất. Qua đó khẳng
định, hiện nay việc lựa chọn công nghệ viễn thám và GIS là giải pháp tối ưu trong việc
hỗ trợ công tác giám sát quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Công cụ viễn thám cho phép thu
nhận thông tin về tiềm năng, hiện trạng các đối tượng trên địa bàn rộng, trong một thời
gian ngắn. Công cụ GIS hỗ trợ đắc lực trong việc chiết tách, tổng hợp và lưu trữ thông tin
chính xác, nhanh chóng, hiệu quả. Sự kết hợp hai công nghệ là giải pháp tốt nhất, đáp
ứng yêu cầu thông tin đồng bộ, kịp thời phục vụ giám sát quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
và có thể mở rộng ra trên quy mô cấp chi tiết.
2.7. Kiến nghị
(1) Về văn bản pháp luật: Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể như sau:
- Quy định cụ thể việc kiểm tra, thẩm định các dữ liệu bản đồ trước khi trình Hội
đồng nghiệm thu: dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất cần phải được chuẩn hóa đúng
quy định tại Thông tư số 28 và thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quy định cụ thể về các công trình quy hoạch sử dụng đất được xác định trong kỳ
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải được xác định cụ thể về vị trí, tọa độ, bản vẽ trích đo
đối với các công trình có quy mô lớn và được thể hiện trong Báo cáo thuyết minh quy
hoạch sử dụng đất;
(2) Về lực lượng làm công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất
- Kiện toàn để ổn định tổ chức, bộ máy và lực lượng cán bộ làm công tác quản lý
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nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức
năng tổ chức, thẩm định, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp Trung
ương và địa phương.
+ Cấp Trung ương cần tăng cường năng lực cho Cục Quy hoạch đất đai để đảm
bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác kiểm tra,
giám sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; xem xét
thành lập bộ phận kỹ thuật xử lý tư liệu, dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý
giám sát quy hoạch sử dụng đất.
+ Cơ cấu bố trí ở địa phương: có phòng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp
tỉnh và 1-2 cán bộ chuyên trách về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp
huyện.
- Đầu tư nghiên cứu khoa học, tăng cường đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao chất
lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
(3) Trang thiết bị
Để thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong giám sát quy
hoạch sử dụng đất trên quy mô lớn, cần phải có sự đầu tư đầy đủ trang thiết bị cho cơ sở sản
xuất từ thiết bị đo đạc cầm tay để bổ sung ngoại nghiệp (GPS), đến các thiết bị xử lý nội
nghiệp như máy tính và các phần mềm chuyên dụng, máy in.
(4) Cơ chế phối hợp
Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp trong
việc cung cấp tư liệu ảnh viễn thám giữa Tổng cục Quản lý đất đai và Cục Viễn thám
Quốc gia.
(5) Khác
- Cần thiết phải có dự án sản xuất thử nghiệm giám sát quy hoạch sử dụng đất tại
các vùng khác nhau, loại đất khác nhau, đưa ra đánh giá và kết luận cụ thể trước khi triển
khai rộng rãi;
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong giám sát quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện; nghiên cứu ảnh viễn thám và GIS trong lập quy hoạch sử dụng đất
cấp tỉnh, cấp huyện;
- Để đảm bảo tiết kiệm kinh phí thực hiện giám sát quy hoạch sử dụng đất các
tỉnh trên toàn quốc, có thể điều tra xác định sơ bộ các khu vực, các tỉnh, loại đất có
tính chất nhạy cảm, biến động lớn để tiến hành giám sát theo chuyên đề.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM CHUẨN HÓA CÁC LOẠI TƯ LIỆU
ĐẤT ĐAI HIỆN CÓ PHỤC VỤ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
(Mã số: TNMT.01.27)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Quản lý đất đai
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Hồng Thắng; Email:thangph@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Đỗ Thị Minh Hiền
- ThS. Nguyễn Ngọc Anh
- ThS. Lê Ngọc Văn
- ThS. Lý Thu Hằng
- ThS. Vũ Thắng Phương
- KS. Trần Văn Tiến
- ThS. Lê Thị Mỹ Bình
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Cung cấp cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp và nội dung chuẩn hóa các tư liệu, tài
liệu đất đai hiện đang sử dụng trong công tác quản lý đất đai, phục vụ xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đề xuất hướng hoàn thiện nội dung cơ sở dữ liệu đất đai
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.5.1.Nghiên cứu cơ sở khoa học để chuẩn hóa cho các tư liệu, tài liệu đất đai hiện
đang sử dụng trong công tác quản lý đất đai, cập nhật vào một cơ sở dữ liệu đất đai
thống nhất
- Nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu đất đai, công tác chuẩn hóa tư liệu phục vụ
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai:
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng của các yếu tố
đó đến công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai
- Nghiên cứu về các yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai
phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng tư liệu đất đai; Kiểm nghiệm thực tế công tác chuẩn
hóa tư liệu đất đai đã được áp dụng tại 9 tỉnh (Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà
Nẵng, Bình Định, Đắc Lắc, thanh phố Hồ Chí Minh, An Giang).
1.5.2. Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá và lựa chọn tư liệu đất đai cần
chuẩn hóa
- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá, lựa chọn tư liệu địa chính cần chuẩn
hóa
- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá, lựa chọn tư liệu qui hoạch, thống kê,
kiểm kê đất đai cần chuẩn hóa
- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá, lựa chọn tư liệu giá đất cần chuẩn hóa
1.5.3. Xây dựng tài liệu kỹ thuật về nội dung chuẩn hóa các loại tư liệu, dữ liệu đất
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đai hiện có phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Nội dung tư liệu địa chính cần chuẩn hóa
- Nội dung tư liệu qui hoạch, thống kê, kiểm kê đất đai cần chuẩn hóa
- Nội dung tư liệu giá đất cần chuẩn hóa
1.5.4. Đề xuất phương pháp chuẩn hóa các loại tư liệu đất đai phục vụ công tác xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- Đề xuất phương pháp chuẩn hóa tư liệu địa chính
- Đề xuất phương pháp chuẩn hóa tư liệu qui hoạch, thống kê, kiểm kê đất đai
- Đề xuất phương pháp chuẩn hóa tư liệu giá đất
1.5.5. Đề xuất quy trình chuẩn hóa các loại tư liệu, dữ liệu đất đai hiện có phục vụ
công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- Đề xuất qui trình chuẩn hóa tư liệu bản đồ địa chính
- Đề xuất qui trình chuẩn hóa tư liệu sổ bộ địa chính
- Đề xuất qui trình chuẩn hóa tư liệu hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất và sở hữu nhà ở
- Đề xuất qui trình chuẩn hóa tư liệu qui hoạch, thống kê, kiểm kê đất đai
- Đề xuất qui trình chuẩn hóa tư liệu giá đất
1.5.6. Bộ phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa, chuyển đổi với một số dữ liệu đất đai
dạng số.
- Bộ phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:
- Kiểm tra dữ liệu bản đồ: Kiểm tra phân lớp đối tượng, thửa đất tạo vùng, kiểm tra
tiếp biên mảnh bản đồ, chồng xếp các loại bản đồ….
- Kiểm tra dữ liệu hồ sơ: Kiểm tra đồng nhất thông tin với bản đồ, số hiệu thửa trùng,
sai hoặc thiếu thuộc tính mục đích sử dụng đất…
- Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ: Tự động chuẩn một số tham số của cơ sở toán học bản đồ
(working unit, seed file), tự động thay đổi thuộc tính đối tượng (lực nét, màu sắc, kiểu đối
tượng)
- Chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ: Tự động chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cũ (luật đất
đai 1993) sang mới (luật đất đai 2003), tự động chuẩn hóa font chữ từ TCVN, VNI sang
UNICODE, tự động chuẩn hóa cách viết tên chủ sử dụng…
- Chuyển đổi dữ liệu bản đồ vào cơ sở dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu từ FAMIS,
Microstation, Autocad vào cơ sở dữ liệu
- Chuyển đổi dữ liệu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu: Chuyển cơ sở dữ liệu phần mềm VILIS
1.0 vào cơ sở dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu phần mềm CILIS vào cơ sở dữ liệu.
1.5.7. Thử nghiệm chuẩn hóa tư liệu đất đai hiện có phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai
Lấy địa bàn một phường của thành phố Hà Nội và một xã của tỉnh Thái Nguyên
làm địa bàn triển khai thử nghiệm công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai. Các nội dung công
việc cần thực hiện bao gồm:
Thu thập tư liệu
Xác định các loại tư liệu đất đai cần chuẩn hóa
Xác định nội dung mỗi loại tư liệu đất đai cần chuẩn hóa
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Chuẩn hóa tư liệu địa chính
Chuẩn hóa tư liệu qui hoạch, thống kê, kiểm kê đất đai
Chuẩn hóa tư liệu giá đất
Chuyển sản phẩm chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu đất đai
1.5.8. Nghiên cứu đề xuất hướng hoàn thiện nội dung cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp
với hiện trạng tư liệu
- Đề xuất hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành phần địa chính phù hợp với hiện trạng
tư liệu, tài liệu thu thập
- Đề xuất hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành phần qui hoạch, thống kê, kiểm kê
phù hợp với hiện trạng tư liệu, tài liệu thu thập
- Đề xuất hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành phần giá đất phù hợp với hiện trạng
tư liệu, tài liệu thu thập
1.6. Thời gian thực hiện: 2013-2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.898 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1.823 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu:
2.1. Mở đầu
Công tác chuẩn hóa các loại tư liệu đất đai thực sự mới được đề cập trong các dự
án thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu, dự án sản xuất xây dựng cơ sở dữ liệu ở một số
tỉnh trong cả nước. Do công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai mới được triển khai một
cách rộng rãi trong thời gian gần đây, nên trong quá trình thực hiện, một số vấn đề cần
được tiếp tục nghiên cứu và làm rõ, cụ thể như sau:
Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai liên tục được hoàn thiện về thể chế,
chính sách, công nghệ. Điều này dẫn tới hiện nay có nhiều tư liệu, tài liệu đất đai được
lập, thu thập và sử dụng ở các thời kỳ khác nhau, kể cả những tài liệu từ những chế độ
trước. Khi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tất cả các tư liệu, tài liệu đất đai này đều phải
được xem xét và cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên hiện nay, các quy
định kỹ thuật xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu mới chỉ tập trung cho các dạng tài liệu đất
đai được xây dựng một cách chính quy (như bản đồ địa chính chính quy, hồ sơ địa chính
theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT) gần đây, chưa được cụ thể hóa theo các dạng tư
liệu, tài liệu đất đai đã có từ các thời kỳ trước.
Để ngày càng hoàn thiện về các quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, trong
quá trình xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, cần thiết phải rà soát lại
các quy định kỹ thuật liên quan, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của
công tác quản lý.
Tính phức tạp của tư liệu, tài liệu đất đai cụ thể như sau:
- Hệ thống bản đồ địa chính: Trong thực tế, các địa phương vẫn sử dụng các hệ
thống bản đồ địa chính được đo đạc bằng các công nghệ khác nhau, với độ chính xác
khác nhau để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất
đai. Hệ thống bản đồ địa chính gồm bản đồ trích đo phi tọa độ, bản đồ giải thửa thực hiện
theo Chỉ thị 299/TTg, bản đồ địa chính đo chính quy. Một số bản đồ địa chính chính quy
vẫn còn ở hệ tọa độ HN-72, chưa chuyển về hệ tọa độ quốc gia VN2000.
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- Hệ thống hồ sơ địa chính bao gồm nhiều loại tư, tài liệu: sổ dã ngoại, bộ sổ hồ sơ
địa chính, Giấy chứng nhận các thời kỳ, hồ sơ cấp giấy chứng nhận gốc …Nhiều địa
phương chưa quản lý tốt hệ thống hồ sơ địa chính, không cập nhật kịp thời biến động đất
đai, dẫn tới nội dung của bộ sổ hồ sơ địa chính sai lệch nhiều so với thực tế, khả năng sử
dụng hạn chế.
Công tác quản lý và cập nhật chỉnh lý biến động đất đai vào các tư liệu, tài liệu
đất đai chưa đồng đều ở các tỉnh.
Các loại tư liệu, dữ liệu hiện có của ngành quản lý đất đai có nhiều loại với khối
lượng khá lớn nhưng có mức độ đầy đủ, hoàn thiện rất khác nhau, gồm tư liệu dạng giấy,
dạng số. Các loại dữ liệu chủ yếu bao gồm: dữ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính; dữ liệu
quy hoạch sử dụng đất; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; dữ liệu đất các tổ chức, dữ liệu
đất khu công nghiệp, sân golf; dữ liệu giá đất… Các loại dữ liệu nêu trên còn ở mức độ
rất khác nhau, nhiều loại dữ liệu không được cập nhật thay đổi thường xuyên dẫn đến
việc không đồng nhất giữa tư liệu, dữ liệu không gian và thuộc tính.
Từ những phân tích trên, chúng ta thấy rằng việc phân tích, đánh giá nội dung
thông tin của tất cả các tư liệu, tài liệu đất đai hiện có ở các giai đoạn, các thời kỳ, từ đó
nghiên cứu đưa ra các cơ sở khoa học để chuẩn hóa các tư liệu, tài liệu đất đai này phục
vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là rất cần thiết và phù hợp với đặc thù của
công tác quản lý đất đai của chúng ta hiện nay.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu phần tổng quan
2.2.1.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống
Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ tổng quan, được tiếp cận từ nhiều
góc độ lịch sử, pháp lý, hành chính; từ cơ sở lý luận tới thực tiễn. Sử dụng phương pháp
này để nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng của các yếu tố
đó đến việc chuẩn hóa tư liệu dữ liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai.
2.2.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Thu thập và nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước liên quan tới vấn đề nghiên
cứu. Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa
học có liên quan. Sử dụng phương pháp này để xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của
việc chuẩn hóa tư liệu, dữ liệu đất đai.
2.2.2.3. Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế
Thực hiện điều tra thực tế thu thập các tư liệu, tài liệu số liệu có liên quan đến lĩnh
vực nghiên cứu làm cơ sở đánh giá thực trạng nguồn tư liệu, dữ liệu đất đai của một số
địa phương. Sử dụng phương pháp này để nghiên cứu đầy đủ các loại tư liệu, dữ liệu đặc
trưng, giá trị sử dụng và hiện trạng sử dụng, lưu trữ của các tư liệu, dữ liệu; nghiên cứu,
xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hình thành các nguồn tư liệu.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu phần nội dung nghiên cứu, thử nghiệm
2.2.2.1. Phương pháp kiểm tra đánh giá
Sử dụng phương pháp chọn lọc, loại trừ trong quá trình thu thập, phân tích các
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thông tin, tư liệu. Sử dụng phương pháp này để hoàn thiện nội dung, phương pháp xây
dựng qui trình chuẩn hóa tư liệu, dữ liệu.
2.2.2.2. Phương pháp so sánh
Trên cơ sở các tài liệu, số liệu đất đai thu thập được gồm cả của Trung ương và địa
phương so sánh, đối chiếu với những phát hiện thu được trong quá trình khảo sát thực tế
làm cơ sở, căn cứ để đưa ra những kết luận về vấn đề cần nghiên cứu. Sử dụng phương
pháp này để thí điểm xây dựng qui trình chuẩn hóa tư liệu, dữ liệu đất đai phục vụ vụ xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
2.2.2.3. Phương pháp mô hình hóa
Phương pháp này được áp dụng trong quá trình xây dựng quy trình chuẩn hóa tư
liệu đất đai.
Tóm lược về phương pháp này như sau: Phương pháp mô hình hóa nghiên cứu hệ
thống thông qua việc xây dựng các mô hình hoạt động của nó. Đây là phương pháp
nghiên cứu hệ thống được sử dụng khá rộng rãi. Phương pháp mô hình hóa được sử dụng
khi có thể biết rõ các yếu tố đầu vào, đầu ra và các phép biến đổi bên trong hệ thống.
Trong các mô hình, hệ thống được mô tả thông qua các đặc trưng cơ bản của nó. Nguyên
lý chung của phương pháp này là trừu tượng hóa các phần tử và các quan hệ trong hệ
thống. Có thể hiểu đơn giản, trừu tượng hóa là hình thành một cách diễn tả đơn giản và
dễ hiểu trong đó bỏ qua những chi tiết có ảnh hưởng rất nhỏ hoặc hầu như không có ảnh
hưởng đến cấu trúc và hoạt động của hệ thống.
2.2.2.4. Phương pháp chuyên gia
Tham vấn, trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh
nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó hoàn thiện nội dung, phương pháp
chuẩn hóa tư liệu, dữ liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng
thời thí điểm chuẩn hóa tư liệu, dữ liệu đất đai tại một xã của tỉnh Thái Nguyên và một
phường của thành phố Hà Nội.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
- Tài liệu kỹ thuật về nội dung chuẩn hóa các loại tư liệu, dữ liệu đất đai hiện có
phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Phương pháp chuẩn hóa các loại tư liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở
dữ liệu đất đai
- Bộ phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa, chuyển đổi với một số dữ liệu đất đai
dạng số (GIS-Tools, FM-Tools)
- 02 bộ cơ sở dữ liệu đất đai thử nghiệm (lưu trữ sản phẩm tư liệu đất đai chuẩn
hóa)
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nước và ngoài nước và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): Bài báo đăng trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường
- Công tác đào tạo sau đại học: góp phần đào tạo 01 thạc sỹ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
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hữu công nghiệp...): không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường:
- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đây sẽ là một công trình nghiên cứu có
giá trị khoa học và áp dụng thực tế, đặt biệt là đối với những cơ quan, đơn vị xây dựng
qui chuẩn, qui định kỹ thuật, dịnh mức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Công trình này sẽ
mở hướng tiếp cận mới đối với công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai;
- Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp một số cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện
nội dung, phương pháp chuẩn hóa tư liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai góp phần tăng cường độ chính xác của cơ sở dữ liệu, hoàn thiện, hiện đại hóa hệ
thống quản lý Nhà nước về đất đai;
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là một trong những cơ sở để áp dụng triển khai
rộng rãi trên phạm vi cả nước, tận dụng được tối đa nguồn tư liệu, dữ liệu đất đai lưu trữ,
sử dụng qua nhiều thời kỳ khác nhau. Mặt khác việc áp dụng phương pháp chuẩn hóa tư
liệu, dữ liệu hiện có sẽ đảm bảo tiết kiệm kinh phí và thời gian góp phần phát triển kinh
tế - xã hội cho đất nước
2.6. Kết luận:
Bằng việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp cho từng nội dung cụ thể
kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước. Cùng với sự tham gia hoạt
động nghiên cứu khoa học nghiêm túc và sáng tạo của các thành viên và sự hỗ trợ của các
chuyên gia, các đơn vị có liên quan đề tài nghiên cứu đã đạt được những kết quả sau:
1.Về các nội dung nghiên cứu tổng quan thực trạng tư liệu đất đai và công tác xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- Đưa ra khái niệm về chuẩn hóa tư liệu đất đai phục vụ công tác xây dựng cơ sở
dữ liệu đất đai dựa trên các khái niệm về tư liệu đất đai, khái niệm về cơ sở dữ liệu đất
đai;
- Phân tích và làm nổi bật 3 nội dung về vai trò, ý nghĩa của công tác chuẩn hóa tư
liệu đất đai; 4 yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai;
- Việc kết hợp điều tra, phân tích, đánh giá các loại tư liệu đất đai và kiểm nghiệm
thực tế công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai tại 9 tỉnh (Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà
Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang) cho thấy:
Về hiện trạng các nguồn tư liệu đất đai: (i) Tư liệu địa chính gồm bản đồ địa chính
và các loại tài liệu đo đạc đã sử dụng trong công tác cấp giấy chứng nhận (bản đồ giải
thửa, bản đồ ảnh hàng không, trích đo, bản đồ hệ tọa độ giả định..); sổ địa chính, sổ mục
kê; hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận. Qua quá trình sử dụng và chỉnh lý biến động hiện nay
các loại tài liệu này rất đa dạng và giữa các loại tài liệu này không có sự đồng nhất với
nhau về thông tin; (ii) Tư liệu thống kê, kiểm kê đất đai: số liệu kiểm kê được nhập và
quản lý trong phần mềm TK05, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 xây dựng trên nền
bản đồ địa chính, nền bản đồ hiện trạng chu kỳ trước; (iii) Tư liệu quy hoạch đất đai: hệ
thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2010-2020, bản đồ chuyên đề (quy
hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới..); (iv) Tư liệu giá đất: khung giá
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đất, bảng giá đất do UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, giá đất cụ thể;
Về công tác chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Hiện nay có 9/9 tỉnh
điều tra đều đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các quy mô khác nhau (toàn
tỉnh, một vài huyện), tuy nhiên cơ sở dữ liệu mới chỉ có nội dung cơ sở dữ liệu thành
phần địa chính. Các địa phương đã áp dụng một số quy trình chuẩn hóa tư liệu bản đồ địa
chính bước đầu cũng đã đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên các quy trình này còn rời rạc,
chưa thống nhất do vậy chưa đảm bảo được tính đầy đủ và chính xác.
2. Về các nội dung đề xuất phương pháp đánh giá, lựa chọn tư liệu, phương pháp,
quy trình công nghệ chuẩn hóa tư liệu đất đai.
- Đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cụ thể để chuẩn hóa đối với từng loại tư liệu đất đai
và phương pháp đánh giá, lựa chọn tư liệu cần chuẩn hóa. Các phương pháp được đưa ra
dựa trên đánh giá yếu tố pháp lý, quá trình sử dụng và khả năng áp dụng khoa học kỹ
thuật;
- Đề tài đưa ra 7 phương pháp chuẩn hóa dựa trên việc áp dụng khoa học kỹ thuật
công nghệ và các qui định hiện hành để tiến hành chuẩn hóa tư liệu đất đai, bao gồm: (i)
Phương pháp phân loại thửa đất và đồng nhất thông tin theo phân cấp quản lý; (ii) Phương pháp
quy đổi tương đương; (iii) Phương pháp nắn và chồng xếp bản đồ theo kỹ thuật GIS; (iv)
Phương pháp chuyển đổi cơ sở toán học bản đồ; (v) Phương pháp chuẩn hóa bản đồ số; (vi)
Phương pháp số hóa và chuẩn hóa hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận; (vii) Phương pháp
chuẩn hóa dữ liệu đặc tả.
- Đưa ra 7 quy trình chuẩn hóa bao gồm 1 quy trình tổng quát và 6 quy trình chi
tiết cho mỗi thành phần tư liệu đất đai: (i) bản đồ địa chính; (ii) sổ bộ địa chính; (iii) hồ
sơ gốc cấp giấy chứng nhận; (iv) Thống kê, kiểm kê đất đai; (v) quy hoạch; (vi) giá đất.
Các quy trình đưa ra bao gồm sơ đồ quy trình và thuyết minh từng bước cụ thể của quy
trình xoay quanh 3 yếu tố: nội dung cần chuẩn hóa, phương pháp chuẩn hóa, kết quả
chuẩn hóa.
3. Về các nội dung xây dựng bộ công cụ phần mềm, thử nghiệm chuẩn hóa tư liệu
đất đai
- Xây dựng bộ công cụ phần mềm bao gồm 2 mô đun: mô đun chuẩn hóa nội dung
bản đồ địa chính số; mô đun hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu không gian,
thuộc tính. Bộ công cụ phần mềm đã được sử dụng phục vụ hạng mục xây dựng cơ sở dữ
liệu hiện trạng đất trồng lúa thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”;
- Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ hỗ trợ kiểm tra,
chuẩn hóa tư liệu đất đai tiến hành chuẩn hóa tư liệu đất đai tại hai địa bàn thử nghiệm
(xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và phường Minh Khai, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội). Sản phẩm chuẩn hóa là các khối dữ liệu địa chính, quy hoạch,
giá đất được chuyển vào cơ sở dữ liệu.
4. Về các nội dung đề xuất hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Qua nghiên cứu hiện trạng nguồn tư liệu đất đai, thử nghiệm chuẩn hóa tư liệu tại
hai địa bàn nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất về hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu
đất đai, trong đó tập trung vào 3 nội dung: hướng hoàn thiện quy trình xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai, hướng hoàn thiện mô hình vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, hướng
hoàn thiện mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu đất đai.
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2.7. Kiến nghị
Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công tác lập hồ sơ địa chính, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước trong thời gian qua đã được đẩy mạnh
về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước cũng như người dân. Công tác xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được luật hóa và đẩy mạnh triển khai ở các địa phương.
Nhằm tăng cường tính đồng bộ, thống nhất trong xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý
đất đai và đẩy mạnh công tác nghiên cứu hoàn thiện các nội dung có liên quan. Nhóm
nghiên cứu có một số kiến nghị sau:
- Nghiên cứu xây dựng chuẩn dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu thành phần, trong đó
chuẩn dữ liệu không gian phải được thống nhất giữa các cơ sở dữ liệu thành phần và cơ
sở dữ liệu nền địa lý đã ban hành;
- Xây dựng dự án chuẩn hóa tư liệu đất đai phục vụ công tác quản lý và xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai;
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó đưa
công tác chuẩn hóa tư liệu đất đai thành một bước trong quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai;
- Nghiên cứu xây dựng các công cụ phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa tư liệu đất đai dạng
số trên nền công nghệ mã nguồn mở (Open Source);
- Cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về công tác chuẩn hóa tư liệu giá đất,
thống kê, kiểm kê và quy hoạch sử dụng đất sau khi cơ quan nhà nước ban hành những quy
định về chuẩn mô hình cấu trúc các cơ sở dữ liệu thành phần này.
-----------------------------------------------------------------
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