
 
   

 
Ảnh: Một buổi làm việc với các bên liên quan tại Thành phố 

Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hoạt động IBP 2
     

Hoạt động trong tháng Kế hoạch tháng tới Liên hệ BBT 
  

 
 
Bản tin nội bộ LANDA được cung cấp bởi Ban điều hành Liên minh Đất đai (LANDA). Những ý kiến đóng góp 
về tin bài xin vui lòng gửi về: 
Văn phòng LANDA 
Tầng 13 Cung tri thức Thành phố, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy,  Hà Nội 
Tel: 04. 3793 0380  Fax: +84. 37930306 
Email: LANDA!@gmail.com;  hoặc landa.communication@gmail.com 
Trân trọng cám ơn! 
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Hoạt động trong tháng 
 
 
LANDA 
thảo luận 
ký kết 
thỏa 
thuận hợp 
tác với 
VCCI 

Ngày 24/1/2014 đại diện LANDA và Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) tại tại văn phòng VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội. Tại buổi 

làm việc, hai bên đã có buổi thảo luận về công tác phối hợp triển khai các hoạt động.  

Với định hướng các hoạt động của LANDA 

trong năm 2014 tập trung vào lĩnh vực đất 

đai, LANDA mong muốn phối hợp cùng 

VCCI nhằm có chung tiếng nói từ các bên 

liên quan. Cụ thể, trong thời gian tới, 

LANDA sẽ triển khai các hoạt động góp ý 

sửa đổi hoàn thiện các Nghị định hướng 

dẫn thực hiện luật Đất đai 2013. Với tinh 

thần cầu thị, hai bên đã thẳng thắn chia sẻ 

các quan điểm, thế mạnh cũng như nhu cầu hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi. 

Sau buổi trao đổi, hai bên nhất trí cùng ký kết thỏa thuận triển khai thực hiện hoạt động 

này. 

 

 
Họp Ban 
điều hành 

Ngày 18/02/2014, tại văn phòng CCRD đã diễn ra cuộc họp 3 bên khởi động IBP 2. 

Tham gia cuộc họp có các đại diện Oxfam, Ban điều hành Liên minh đất đai (LANDA) 

và một số tổ chức đăng ký tham gia các hoạt động của IBP 2. 

Tại cuộc họp này các bên đã cùng nhau thảo luận các nội dung chính như sau: 

 

Ảnh: Thảo luận tại buổi họp 
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 Làm rõ mối quan hệ hợp tác giữa Oxfam và LANDA nhằm có cơ chế phối hợp tốt 

hơn trong các hoạt động thời gian tới. 

 Đánh giá các hoạt động LANDA đã tổ chức triển khai và tham gia cùng các Liên 

minh khác trong thời gian qua. 

 Phân tích tình hình, tiến độ xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; cơ hội và thách thức khi tham gia vận động góp ý hoàn thiện các Nghị định 

này. 

 Bổ sung một số hoạt động trong thời gian tới. 

 

Tập huấn 
cho 
Nghiên 
cứu viên 

Ngày 21/2/2014, các Nghiên cứu viên LANDA đã tham dự buổi tập huấn nhanh nâng 

cao kiến thức về đất đai tại văn phòng CCRD, tầng 13 Cung tri thức thành phố, đường 

Trần Thái Tông, Hà Nội. Chuyên gia đào tạo là ông Đặng Hùng Võ, cố vấn LANDA về 

vấn đề đất đai.  

Tại buổi tập huấn nhanh, ông Đặng Hùng Võ đã chia sẻ các nội dung liên quan đến 

các vấn đề: 

 Phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác 

định giá 

 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

 Một số thông tin liên quan đến đất đai tại các địa bàn nhóm sắp triển khai nghiên 

cứu (Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh). 

Buổi tập huấn nhanh kết thúc vào chiều cùng ngày. 

 

 
Họp Ban 
điều hành 

Ngày 26/02/2014, tại văn phòng CCRD, Ban điều hành LANDA đã nhóm họp triển khai 

một số hoạt động mới. Tham gia cuộc họp có các thành viên Ban điều hành và cán bộ 

điều phối của Liên minh. Dưới đây là một số nội dung chính của cuộc họp này: 

Bổ sung thành viên BĐH: 

 Đồng ý với quyết định xin rút khỏi Ban điều hành của ông Đào Trần Phương và 

quyết định rút khỏi LANDA của ACEP. 

 Nhất trí đề cử bổ sung ông Lê Quốc Hùng, giám đốc CSDP làm thành viên Ban 

điều hành LANDA 

Kế hoạch hoạt động năm 2014: 

 LANDA sẽ thực hiện 3 IBPs. (1) Vận động CS về đất đai ở tầng nghị định, 2)Quyền 

tiếp cận đất đai của phụ nữ, 3) Tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng 

thông qua sự đồng thuận trong quá trình thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất tại địa phương); LANDA tiếp tục xây dựng một IBP nữa về nâng cao năng lực 

cho các thành viên của LANDA về chính sách đất đai. 

 Ban điều hành LANDA thống nhất các IBPs phải được quản lý về một đầu mối, 

thông qua đơn vị điều phối để quản lý hoạt động và ngân sách thực hiện IBPs. 
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OXFAM ký MOU với Đơn vị điều phối, sau đó Đơn vị ĐP thay mặt BĐH ký MOU với 

các Đơn vị Leading IBP. 

 
Kiến nghị 
gửi 
MONRE 
về góp ý 
các nghị 
định của 
chính phủ 
hướng 
dẫn thi 
hành luật 
đất đai 
2013 

Ngày 7/3/2014, Chủ tịch LANDA đã đại diện cho 18 thành viên LANDA ký và gửi Đệ 

trình kiến nghị về góp ý các nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai 

2013 tới Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ tài nguyên môi trường (MONRE). Bản kiến nghị 

của LANDA tập trung vào các đề xuất sửa đổi bổ sung 3 dự thảo Nghị định chính. Cụ 

thể, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: 

 Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất 

cụ thể và tư vấn xác định giá đất (Nghị định về định giá đất); 

 Quy định về công bố, công khai trong quản lý và sử dụng đất đai 

 Quy định về yêu cầu lấy ý kiến người dân trong quản lý đất đai 

 Yêu cầu về tăng tính đồng thuận trong quá trình thực hiện việc Nhà nước thu hồi 

đất 

 Yêu cầu về xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá gắn với quyền giám sát của 

người dân  

 Đất đai cho người dân thuộc các nhóm yếu thế 

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

 Trình tự, thủ tục quyết định giá đất cụ thể 

 Trình tự, thủ tục thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.  

 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất 

 

 
Nghiên 
cứu bằng 
chứng tại 
Đà Nẵng 
và Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

Trong các ngày từ 26/2/2014 đến 5/3/2014, 

các chuyên gia LANDA đã phối hợp cùng 

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai chuyến 

nghiên cứu thực địa về tình hình sử dụng 

đất tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu này nhằm các mục tiêu: 

 Nghiên cứu các mô hình quản lý, giải 

phóng mặt bằng thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng; 

 Kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền thể chế hóa các mô hình thành công này 

vào trong các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật đất đai (sửa đổi) năm 
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2013. 

 Xây dựng những câu chuyện tại các điểm nghiên cứu điển hình trong áp dụng công 

tác quản lý, thu hồi đất. 

Các phát hiện chính của nghiên cứu xoay quanh những vấn đề: 

1 Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch  

2 Cơ chế “Góp đất và chia sẻ lợi ích”  

3 Các cơ chế thực hiện  

4 Nhà nước quyết định giá đất đền bù của từng dự án dựa trên tư vấn của cơ quan 

định giá đất độc lập  

5 Nhà nước thu hồi đất dựa trên sự đồng thuận về giá giữa nhà đầu tư và những 

người bị thu hồi đất  

 

 
Tập huấn 
tài chính 
cho các 
Liên minh 

Ngày 14/3/2014, kế toán của tổ chức điều phối và các tổ chức tham gia thực hiện IBP 

đã tham gia khóa tập huấn về tài chính do Oxfam tổ chức tại Hà Nội.  

Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm:  

 Hướng dẫn về yêu cầu và công tác tài chính của Chương trình, trên cơ sở rút kinh 

nghiệm về những sai sót và chậm trễ trong thời gian vừa qua  

 Cập nhật về tình hình Kiểm toán của Nhà tài trợ về kiểm toán cuối năm tài chính  

 Cập nhật về yêu cầu tài chính mới của nhà tài trợ và Chương trình, phục vụ cho 

Chương trình và kiểm toán 

Khóa tập huấn đã kết thúc thành công vào lúc 15h cùng ngày. 

 

 
Tập huấn 
truyền 
thông cho 
các Liên 
minh 

Ngày 24/3/2014, tại Nhà khách Quân đội 33 Phạm Ngũ Lão, điều phối viên và cán bộ 

truyền thông của LANDA đã tham gia khóa tập huấn 2 ngày về truyền thông do Oxfam 

tổ chức. Đây là khóa tập huấn về truyền thông cho các giám đốc các tổ chức điều phối 

của các Liên minh mới; các điều phối viên và cán bộ truyền thông của các Liên minh. 

Khóa tập huấn đã cung cấp các nội 

dung chính: 

 Mối liên quan giữa truyền thông, 

huy động báo chí với chiến lược 

vận động chính sách và các IBP 

của Liên minh. 

 Truyền thông và vận động chính 

sách qua trường hợp cụ thể của 

Oxfam và LANDA 

 Phân biệt sự khác nhau giữa 

truyền thông và VĐCS 

 Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của cán bộ truyền thông của Liên minh 
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 Các bước của một kế hoạch truyền thông 

 Phát triển các công cụ truyền thông và huy động báo chí 

 Cách lập kế hoạch truyền thông cho một IBP 

 Xây dựng quan hệ với báo chí 

 Theo dõi báo chí đăng tải… 

 
Về đầu trang 
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Kế hoạch kỳ tới 
 
Hội thảo tham vấn 
Nghị định Luật Đất 
đai 2013 

Trong tháng 4/2014, LANDA sẽ tổ chức Hội thảo tham vấn Nghị định Luật 

đất đai 2013. Dự kiến các bên tham gia bao gồm đại diện các ban, ngành có 

liên quan; đại diện các địa phương LANDA đã tiến hành nghiên cứu (Đà 

Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh); các tổ chức phi chính phủ  trong và ngoài 

nước; các tổ chức thành viên LANDA cùng các phóng viên quan tâm đến 

lĩnh vực đất đai. 

Chi tiết xin liên hệ: 

Điều phối viên: Nguyễn Thanh Phương 

Email: landa.vietnam@gmail.com 

 

Truyền thông dựa 
trên bằng chứng 

Trong các tháng 4 và 5/2014, LANDA dự kiến phối hợp với một số báo và 

đài truyền hình triển khai các hoạt động truyền thông. Sản phẩm là các bài 

báo, các phóng sự truyền hình sẽ được đăng tải rộng rãi và được đăng lại 

trên địa chỉ http://cifpen.org/landa/tid99.htm 

Chi tiết xin liên hệ: 

Cán bộ truyền thông: Lê Đức Lưu 

Email: landa.communication@gmail.com 

 
Về đầu trang 
 
 


