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Làm việc với nhóm nghiên cứu đại học 
Sydney

Ngày 4/12//2014, nhóm nghiên cứu của đại học Sydney đã đến và làm việc với 
Liên minh đất đai nhằm tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan tới đất đai.

Đại diện liên minh đất đai gồm Chủ tịch Liên minh đất đai, Ông Phạm Văn 
Thành, và Điều phối viên, Nguyễn Thanh Phương tham gia trao đổi cùng với nhóm 
nghiên cứu.

Buổi chia sẻ thân tình, cởi mở về các vấn đề nóng hổi của vận động chính sách 
đất đai như vận động Luật đất đai sửa đổi, đảm bảo quyền có tên của vợ và chồng 
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo dõi tình hình thực thi chính sách đất 
đai cũng như nhiều vấn đề đất đai nóng bỏng khác như đất công, hay đất ven biển, 
đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đánh giá 
cao những hoạt động vận động chính sách của Landa đang tham gia cũng như kết 
quả/thành tựu của Liên minh đất đai trong 1,5 năm vừa qua.

Tập huấn “Phương pháp làm việc với báo 
chí”

Ngày 5/12/2014 tại phòng họp số 3 nhà khách Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Liên 
minh đất đai (Landa) đã phối hợp cùng Oxfam tổ chức khóa tập huấn “Phương 
pháp làm việc với báo chí” cho các thành viên Landa và Forland (Liên minh đất 
rừng). Khóa tập huấn đã quy tụ được 19 thành viên từ 2 mạng lưới, trong đó có 14 
thành viên nữ tham gia. 

Trong thời gian qua, Landa cũng như những tổ chức thành viên đã tham gia 
nhiều hoạt động vận động chính sách. Thông qua những hoạt động này, các thành 
viên Landa đều nhận thấy rằng huy động báo chí vào tiến trình vận động chính 
sách là thực sự cần thiết, góp phần tạo ra sự thành công trong tiến trình vận động. 
Việc huy động báo chí cùng đồng hành đã mang lại một số hiệu quả nhất định. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Landa và các tổ chức thành viên đã từng gặp 
phải những khó khăn trong hợp tác với báo chí, và đối mặt với khủng hoảng truyền 
thông. Vậy, làm thế nào có thể hợp tác tốt với báo chí? Các cách xử lý khủng hoảng 
trong truyền thông? Và nhiều câu hỏi khác nữa trong quá trình làm việc với báo chí 
đã nảy sinh.

Với thời lượng một ngày, khóa tập huấn đã đề cập đến các nội dung cơ bản nhất 
như:

•	 Tìm	hiểu	các	câu	hỏi	liên	quan	đến	báo	chí	từ	các	tham	dự	viên

•	 Đặc	điểm	và	nhu	cầu	của	báo	chí	nhằm	đáp	ứng	nhu	cầu	của	các	bên	tham	
gia (nhu cầu của các tổ chức cũng như nhu cầu tin tức của báo chí).

•	 Các	hình	thức	thông	tin	cho	báo	chí	và	tổ	chức	thông	tin	cho	báo	chí	phù	
hợp với cơ chế của Landa

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm
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•	 Các	rủi	ro	gặp	phải	khi	làm	việc	với	báo	chí	và	cách	khắc	phục

Quang cảnh khóa tập huấn
Trong suốt thời gian tập huấn, các tham dự viên đã cùng với giảng viên phân 

tích chi tiết các vấn đề liên quan đến nội dung khóa tập huấn đã đề cập. Các băn 
khoăn, lo ngại khi làm việc với báo chí của các tham dự viên từ đầu buổi đã được 
tháo gỡ, nhường chỗ cho sự hào hứng, tự tin cam kết mời báo chí cùng đồng hành 
với tổ chức mình ngay từ đầu tại các hoạt động sẽ được các tổ chức triển khai trong 
thời gian tới. Đây là một tính hiệu mừng cho kế hoạch thúc đẩy các hoạt động vận 
động chính sách của các tổ chức thành viên cũng như Landa trong năm 2015.

Thi hành luật đất đai 2013 có hạn chế tiêu 
cực và nhũng nhiễu?

Ngày 22/12/2014, Landa đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát 
sóng chương trình “Thi hành luật đất đai 2013 có hạn chế tiêu cực và nhũng nhiễu?” 
trên kênh VTV1. Khách mời trường quay là Luật sư tư vấn Nguyễn Ngọc Lan, phó 
giám đốc trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC).

Với thời lượng 15 phút phát trên chương trình Cải cách hành chính, chương 
trình đã đề cập đến các vấn đề cần phải giải quyết hậu Luật đất đai 2013 có hiệu lực. 
Thông qua chương trình, một số nội dung đã đề cập đến như các vấn đề tồn tại, nảy 
sinh trong thực tế nhằm góp phần hạn chế tình trạng thiếu minh bạch cũng như các 
tiêu cực trong quản lý đất đai:

•	 Những	quy	định	trong	cấp	giấy	chứng	nhận	quyền	sử	dụng	đất

•	 Quy	định	mới	về	quyền	sở	hữu	nhà	ở	và	tài	sản	khác	gắn	liền	với	đất
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•	 Bổ	sung	các	trường	hợp	đăng	ký	lần	đầu,	bổ	sung	biến	động,	đăng	ký	trên	
mạng điện tử

•	 Bổ	sung	quyền	sử	dụng	đất,	sở	hữu	nhà	ở,	tài	sản	khác	trên	đất	là	tài	sản	
chung của nhiều người

•	 Quy	định	chi	tiết	quyền	sở	hữu	đất	đai	cho	cộng	đồng	có	và	chưa	có	giấy	tờ	
xác định quyền sử dụng đất.

Đối thoại tại trường quay trong chương trình
Tại buổi đối thoại, Luật sư Nguyễn Ngọc Lan cho rằng “Công khai thông tin đất 

đai là một điều quan trọng, là trách nhiệm của cơ quan nhà nước nhằm hạn chế tiêu 
cực và nhũng nhiễu. Điều này là cần thiết và cần được triển khai sớm. Mặt khác, 
thông tin công khai nhưng người dân chưa tiếp cận được, không hiểu được thì chỉ 
là	bản	tóm	tắt,	gây	ra	sự	lãng	phí	tài	nguyên	một	cách	đáng	tiếc.	Luật	Đất	đai	2013	
đã có quy định, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết vấn đề này. Tuy nhiên, hiện chưa 
có Nghị định nào đề cập đến trách nhiệm minh bạch thông tin về đất đai. Để giải 
quyết vấn đề này, cần sớm ban hành các quy định cụ thể công tác công khai thông 
tin về đất đai, chế tài về việc bưng bít thông tin đất đai và các hình thức xử lý cụ thể”.

Tuy nhiên, Luật sư Lan cũng ngần ngại khi trả lời câu hỏi của phóng viên đặt 
ra rằng liệu tiêu cực và nhũng nhiễu trong lĩnh vực đất đai có giảm sau khi Luật đất 
đai được áp dụng. Theo Luật sư Lan, tiêu cực đến từ cả người thực thi và người dân. 
Tâm lý người dân mong muốn nhanh chóng có được sổ đỏ, nhưng thủ tục làm sổ 
đỏ không đơn giản. Mặt khác, chế tài chưa đủ sức răn đe nên một bộ phận người thi 
hành công vụ đã cố tình vi phạm quy định. Bà Nguyễn Ngọc Lan nói “có 3 vấn đề 

Thảo luận về sổ đỏ

Quang cảnh trường 
quay VTV1
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cần phải giải quyết ở đây. Một là cần nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý. Hai 
là cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ tại các đơn vị thực thi. Ba là nâng cao vai 
trò giám sát của người dân”.

Hi vọng rằng, trong thời gian tới với việc thi hành đồng bộ các quy định của 
Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai ở Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia giám sát 
cộng đồng trong thực thi chính sách đất 
đai”

Ngày 26/12/2014, Liên minh đất đai (Landa) đã phối hợp cùng Trung tâm 
Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển(CIRD) và các tổ chức thành viên tổ 
chức hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia giám sát cộng đồng trong thực thi chính sách 
đất	đai”	tại	hội	trường	Sen	trắng,	Trung	tâm	Phụ	nữ	và	Phát	triển,	20	Thụy	Khuê,	
Tây Hồ, Hà Nội. Tham dự hội thảo có 50 đại biểu đến từ Đoàn đại biểu mặt trận tổ 
quốc Việt Nam; Bộ Tài nguyên môi trường; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam; Oxfam và các đại biểu đến từ các tổ chức dân sự của Landa, đại diện 
người dân địa phương tỉnh Quảng Bình và Hoà Bình.

GS.TSKH Đặng Hùng Võ phát biểu tại hội thảo
Trình bày tại hội thảo, bà Phạm Thu Hương, phó trưởng ban tư pháp TƯ 

MTTQVN chia sẻ “Ngay từ 1992, Hiến pháp đã quy định chức năng đại diện bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tại Hiến pháp 2013 có 5 điều quy định 
đến quyền và trách nhiệm của MTTQ, trong đó có Điều 9 quy định về vai trò giám 
sát và phản biện xã hội của MTTQVN. Ngoài ra hiện nay có khoảng 150 đạo luật và 
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các	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật	có	nhắc	đến	trách	nhiệm	của	MTTQ.	Tuy	nhiên,	
các nội dung này thường là các quy định khung, và chưa có quy chế thực hiện thỏa 
đáng để áp dụng”. Bà Hương cũng cho biết thêm, kể từ Nghị quyết 10 trao quyền 
phản biện cho MTTQ thì cũng phải 10 năm sau, với quyết định 217 ngày 12/12/2013 
Bộ Chính trị mới quy định rõ vai trò giám sát mang tính nhân dân của MT với các 
chức năng chính là theo dõi, phát hiện và kiến nghị. Các góp ý của MTTQ cũng chỉ 
là	một	chiều.	Nhằm	góp	phần	khắc	phục	tình	trạng	này,	năm	2014	Landa	đã	triển	
khai IBP “Tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng trong thực thi chính 
sách đất đai” tại Hòa Bình và Quảng Bình. 

Tại Quảng Bình, mô hình giám sát cấp thôn, xã được xây dựng theo phương 
pháp 7 bước của tiến trình:

•	 Xác	định	vấn	đề,	xác	định	các	bên	liên	quan

•	 Tập	huấn	cho	nhóm	nòng	cốt	;	Thu	thập	và	xử	lý	thông	tin

•	 Nâng	cao	năng	lực	cho	các	bên	tham	gia

•	 Cung	cấp	các	thông	tin	về	truyền	thông	hiệu	quả

•	 Xây	dựng	mô	hình	giám	sát	thông	qua	đồng	thuận	cộng	đồng

•	 Cam	kết	thực	hiện	các	mô	hình

•	 Báo	cáo	phản	hồi	kết	quả

Tại Hòa Bình, mô hình giám sát cấp xã, huyện được triển khai theo chiến thuật:

•	 Nâng	cao	nhận	thức

•	 Hỗ	trợ	thúc	đẩy	chính	quyền	và	người	dân	đàm	phán	thống	nhất	lựa	chọn	
mô hình cần có sự đồng thuận

•	 Vận	động	hành	lang

•	 Truyền	thông	đại	chúng

Thông qua các hoạt động của IBP triển khai tại Hòa Bình và Quảng Bình, bước 
đầu các tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định trong xây dựng mô 
hình giám sát như: Giám sát việc quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; Giám sát 
thực hiện tiền đầu tư; Giám sát đầu tư; Lập báo cáo giám sát và phản hồi thông tin. 
Đại diện Hội nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là hoạt động giúp cho cán bộ và 
người dân hiểu rõ hơn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ quyền hợp 
pháp của chính bản thân mỗi người trong việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử 
dụng đất tại địa phương. 

Chia	 sẻ	 tại	 hội	 thảo,	 ông	Lê	Xuân	Hoài,	 chủ	 tịch	MTTQ	huyện	Tuyên	Hóa,	
Quảng Bình nói “Mô hình giám sát cộng đồng thông qua quá trình đồng thuận là 
nhằm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong quá trình thực hiện quy hoạch sử 
dụng dụng đất ở địa phương một cách hiệu quả, công bằng và hợp lý, giảm thiểu các 
khiếu khiến, khiếu nại và thúc đẩy tiến độ thực hiện đầu tư hiệu quả của các dự án 
trước, trong và sau khi triển khai. Vì vậy, mô hình giám sát thông qua đồng thuận 
cần được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện”.

Chụp ảnh lưu niệm

Quang cảnh hội thảo
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