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Ngày 1/7/2014, trung tâm 
CIRD, đại diện cho Liên minh 
đất đai (Landa) đã phối hợp cùng 
UBMT tổ quốc huyện tổ chức cuộc 
tọa đàm “Giám sát và thực thi Luật 
đất đai 2013”. Th am gia cuộc tọa 
đàm có 62 tham dự viên đến từ các 
ban, ngành trong huyện và đại diện 
13 xã. Cuộc tọa đàm được tổ chức 

trang trọng tại Hội trường Mặt trận 
Tổ quốc huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình. Diễn giả của buổi 
tọa đàm là GS TSKH Đặng Hùng 
Võ, cố vấn cao cấp về lĩnh vực đất 
đai của Landa. Hỗ trợ kỹ thuật là 
bà Nguyễn Ngọc Lan, luật sư, phó 
giám đốc ACDC.

Tọa đđđàm “Giámm sátt và thựực tthi LLuuật đđấấtt đaai 200113” 
tại TTuuuyênn Hóóaa, Quảảng BBìnnh

Buổi tọa đàm hướng tới các 
mục tiêu giúp cung cấp cho các 
tham dự viên những thông tin cụ 
thể về các nội dung:
• Những điểm mới trong Luật 

đất đai năm 2013 sửa đổi; 
• Một số khía cạnh của Luật đất 

đai, từ đó tăng cường năng 
lực cho đội ngũ cán bộ tại địa 
phương ứng dụng triển khai 

Luật đất đai và các chính sách 
có liên quan; và 

• Ý nghĩa của việc đồng thuận 
trong thực thi chính sách đất 
đai
Bước vào tọa đàm, các tham dự 

viên đã dành thời gian lắng nghe 
giáo sư Đặng Hùng Võ và chuyên 
gia hỗ trợ kỹ thuật chia sẻ thông tin 
và phân tích về chủ trương sửa đổi 

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi Tọa đàm
Ảnh: Landa

Quang cảnh buổi Tọa đàm

GS Đặng Hùng Võ chia sẻ tại 
Tọa đàm
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luật đất đai; Những điểm mới  trong Luật đất đai 2013 và các nghị định dưới 
Luật cũng như một số những tồn tại trong Luật đất đai 2013. Đặc biệt, các 
chuyên gia đã cùng thảo luận với các đại diện tham gia buổi tọa đàm về vấn 
đề Đồng thuận trong Luật đất đai, phương pháp có sự đồng thuận trong việc 
giám sát thực thi chương trình nông thôn mới liên quan tới việc quản lí và 

sử dụng đất.
Trong phiên 

thảo luận, các 
tham dự viên đã 
đặt ra nhiều câu 
hỏi có liên quan 
đến lĩnh vực quản 
lý đất đai, công tác 
xây dựng sự đồng 
thuận trong nhân 
dân nhằm giám sát 
thực thi Luật đất đai 
và chia sẻ những 
kinh nghiệm tại địa 
phương.

Với vai trò 
trưởng phòng tư 
pháp huyện Tuyên 
Hóa, Ông Nguyễn 
Văn Huyên chia sẻ: 

“Để triển khai tốt chương trình giám sát thực thi Luật đất đai, huyện Tuyên 
Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân 
trong huyện, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận và thanh tra 
nhân dân các cấp về kỹ năng giám sát thực thi Luật. Các lợi ích của người 
dân còn bị tồn đọng chưa được giải quyết, căn cứ vào các quy định văn bản 
hướng dẫn chúng tôi sẽ giao các đơn vị chức năng tiếp tục giải quyết triệt 
để, dứt điểm”.

Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng xã Kim 
Hóa cho biết: “qua tọa đàm, tôi đã hiểu hơn về công tác phối hợp giám sát 
thực thi Luật đất đai tại cấp xã. Ở đây cần phân biệt hai quan điểm là thực 
thi luật và giám sát thực thi luật tại cộng đồng. Vai trò cấp xã cần đảm bảo 
quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và công khai thông tin tới các cụm cộng 
đồng dân cư và các tổ chức xã hội tại địa phương. Cần tạo sự đồng thuận 
trong giám sát thực thi, tìm tiếng nói đồng thuận của người dân. Trong quá 
trình thực hiện quy hoạch, nếu có vướng mắc, cấp thực thi pháp luật không 
đúng thì các tổ chức giám sát cần phản biện để giúp đơn vị triển khai thực 
hiện đúng với quy hoạch đã đề ra”.

Sau một ngày làm việc, cuộc tọa đàm đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Ảnh: Landa

Hướng dẫn thảo luận tại 
Tọa đàm

Ghi chép các chia sẻ



5Bản tin hàng tháng

Số 05 - tháng 7/2014

Ngày 3/7/2014, tại hội trường 
của Hội nông dân Hòa Bình, hội 
nông dân tỉnh hòa bình đại diện 
cho Liên minh đất đai (Landa) đã 
phối hợp cùng UBMT tổ quốc tỉnh 
tổ chức cuộc tọa đàm “Giám sát và 
thực thi Luật đất đai 2013”. Cuộc 
tọa đàm đã quy tụ trên 40 đại biểu 
tham dự, trong đó có:
• Ông Nguyễn Th ế Hách, phó 

chủ tịch HND tỉnh
• Bà Đặng Xuân Dung, Trưởng 

ban dân vận tỉnh ủy
• Ông Dương Đức Sáng, phó chủ 

tịch ủy ban mặt trận tổ quốc 
tỉnh

• Ông Bùi Văn Trường, phó bí 
thư huyện ủy Lạc Th ủy

• Ông Đinh Công Sứ, chủ tịch 
UBND huyện Tân Lạc

• Đại diện Sở TN&MT, Sở 
NN&PTNT và các phòng ban  
của HND tỉnh Hòa Bình.
Th am gia buổi tọa đàm còn có:

• Đại diện HND, phòng tài 
nguyên, phòng nông nghiệp 2 
huyện Lạc Th ủy, Tân Lạc

• Đại diện Đảng ủy, UBND, 
HND, cán bộ địa chính các xã 
Đồng Tâm, xã Khoan Dụ huyện 
Lạc Th ủy và các xã Th anh Hối, 

Tọọaa đàmm ““GGiám sát vvà thựực thhii Luậtt đđấtt đai 22013””” 
tạii Hòaaa Bìnhhh

Th am dự viên tại Tọa đàm

Chia sẻ tại Tọa đàm của tham 
dự viên

Đại diện tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Tọa đàm
Ảnh: Landa
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Quy Hậu thuộc huyện Tân Lạc.
• Đại diện người dân các thôn Đồng Riệc, Đồng Nội của xã Đồng Tâm; 

thôn Rộc Trụ, thôn Liên Sơn của xã Khoan Dụ; xóm Bào, xóm Đông 
của xã Th anh Hối; xóm Cộng 1, Cộng 2 của xã Quy Hậu.
Diễn giả của buổi tọa đàm là GS TSKH Đặng Hùng Võ, cố vấn cao cấp 

về lĩnh vực đất đai của Landa. Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của dự án là bà 
Nguyễn Ngọc Lan, luật sư, phó giám đốc ACDC. Tại buổi tọa đàm, Giáo sư 
Võ đã chia sẻ các nội dung chủ yếu sau:
• Chủ trương sửa Luật đất đai
• Những điểm mới  trong Luật đất đai 2013 và các nghị định dưới Luật
• Một số tồn tại trong Luật đất đai 2013
• Đồng thuận trong Luật đất đai_phương pháp có sự đồng thuận trong 

việc giám sát thực thi chương trình nông thôn mới liên quan tới việc 
quản lí và sử dụng đất

Th ông qua buổi tọa đàm, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về 
các vấn đề:
• Những điểm mới trong Luật đất đai năm 2013 sửa đổi
• Một số khía cạnh của Luật đất đai, từ đó tăng cường năng lực cho đội 

ngũ cán bộ tại địa phương ứng dụng triển khai Luật đất đai và các chính 
sách có liên quan

• Ý nghĩa của việc đồng thuận trong thực thi chính sách đất đai.
Sau từng nội dung chia sẻ từ Giáo sư Võ, buổi tọa đàm đã dành nhiều 

thời gian thảo luận các vướng mắc từ địa phương có liên quan đến lĩnh vực 
đất đai. Bà Đặng Xuân Dung – trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã chia sẻ băn 
khoăn về việc chồng lấn trong công tác giám sát đánh giá thực thi Luật đất 
đai giữa các tổ chức trên địa bàn.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Chụp ảnh lưu niệm
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Dự án theo vấn đề “Vận động 
thự c hiệ n đảm bảo Quyền có tên 
vợ và chồng trong giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất” (IBP3) do 4 
tổ chức (CISDOMA, AsiaPlant, 
CSDP, HND Hòa Bình) thuộc liên 
minh đất đai (LANDA) phối hợp 
với HLH Phụ nữ Việt Nam được 
tài trợ bởi Oxfam trong khuôn khổ 
chương trình liên minh đang được 
triển khai.

Đến nay dự án đã thực hiện gần 
½  thời gian và đang được triển khai 
đúng tiến độ. Th áng 7/2014 nhóm  
đã hoàn thành 2 cuộc khảo sát ở 
huyện Đakrông và huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị; huyện Đà 
Bắc và huyện Yên Th ủy, tỉnh Hòa 
Bình. Khảo sát nhằm mục tiêu:

- Nâng cao nhậ n thứ c cho ngườ i 
dân và  chí nh quyề n đị a phương về  
việ c đả m bả o quyề n có  tên vợ  và  
chồ ng trong giấ y chứ ng nhậ n quyề n 
sử  dụ ng đấ t.

- Xá c đị nh thự c trạ ng việ c cấ p 
Giấ y chứ ng nhậ n quyề n sử  dụ ng đấ t 
có  2 tên tại địa bàn nghiên cứu

- Đề  xuấ t cá c giả i phá p thú c đẩ y 
việ c cấ p Giấ y chứ ng nhậ n quyề n sử  
dụ ng đấ t có  2 tên vợ và chồng (bao 
gồm VĐCS và can thiệp thực tế)

Trưởng nhóm 2 tỉnh Hòa Bình 
và Quảng Trị đang hoàn thành các 
tiểu báo cáo, nhóm còn lại đang 
chuẩn bị triển khai tại địa bàn tỉnh 
Vĩnh Long (4/8 đến 9/8), dự kiến 
báo cáo hoàn chỉnh sẽ được in ấn và 
công bố tại hội thảo vào đầu tháng 
10/2014.

Đồng thời với các cuộc khảo sát 
tại 3 tỉnh,  nhóm cùng với HLH Phụ 
nữ Việt Nam đang soạn thảo văn 
bản hướng dẫn HPN cơ sở các cấp 
về vấn đề quyền có tên của vợ và 
chồng trong GCN QSD đất, dự kiến 
văn bản sẽ được ban hành trong 
tháng 8/2014.

IBP3 là một dự án theo vấn đề 
liên quan đến quyền có tên vợ và 
chồng trong GCN QSD  đất, sự nỗ 
lực của nhóm hướng đến sự bình 
đẳng của phụ nữ trong quyền tiếp 
cận đất đai nói riêng và quyền phụ 
nữ nói chung.

Tinnn hooạạtt độộngg IIBBP 3

Phỏng vấn sâu cán bộ 
TN&MT

Phỏng vấn sâu người dân

Th ảo luận nhóm thôn Ralu. Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị
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Tập huuấấn “TTrruyềền thông có nhạạy ccảmm giới““
Trong các ngày từ 31/7 đến 2/8/2014 đã diễn 

ra khóa tập huấn Truyền thông có nhạy cảm giới 
tại khách sạn Hòa Bình, Hà Nội. Đây là chương 
trình do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp 
vụ báo chí phối hợp với Oxfam tổ chức nhằm 
trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kinh ng-
hiệm thực hiện các sản phẩm truyền thông có 
nhạy cảm giới cho các phóng viên và cán bộ 
truyền thông của các Liên minh. Th am gia giảng 
dạy là các giảng viên Nguyễn Vĩnh Quyên và Vũ 
Mạnh Cường và các khách mời.

Trong 3 ngày, các giảng viên đã cung cấp 
kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, khuôn 
mẫu giới, định kiến giới. Ngoài phần bài giảng 
về lý thuyết ngắn gọn, các giảng viên đưa ra các 
bài tập thảo luận nhóm, trò chơi, nhặt sạn giới 
trong các bài viết đã đăng tải tạo điều kiện để các 

học viên chủ động tham gia thảo luận. Điều này 
phần nào giúp học viên hiểu và vận dụng tốt hơn 
luật và các chính sách về bình đẳng giới; thực 
trạng bình đẳng giới ở Việt Nam; thực trạng 
truyền thông về bình đẳng giới ở Việt Nam khi 
viết bài.

Cuối khóa tập huấn, các phóng viên chia sẻ, 
họ đều mong muốn được bổ sung thêm kiến thức 
về mảng đề tài đang được nhiều người quan tâm. 
Đồng thời, đây là cơ hội để mỗi học viên thảo 
luận về những vấn đề gặp phải khi tác nghiệp, từ 
đó tìm ra cách xử lý thông tin có nhạy cảm giới 
chính xác để tạo nên hiệu quả truyền thông. Các 
học viên đều mong muốn trong tương lai sẽ có 
thêm nhiều khóa tập huấn bổ ích giúp các phóng 
viên hoàn thiện kỹ năng viết của mình. 

Hoạt động: Th u thập thông tin về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ (IBP3)
Th ời gian: 4-8/8/2014
Th ành phần: CISDOMA và các thành viên của IBP3
Địa điểm: tại Vĩnh Long
Hoạt động: Tập huấn truyền thông do Oxfam tổ chức
Th ời gian: 6-7/8/2014
Th ành phần: Cán bộ truyền thông ACDC, RPDP, CSDP, LPSD và Landa
Địa điểm: theo thư mời
Hoạt động: Họp Ban điều hành Landa tại văn phòng CCRD
Th ời gian: 11/8/2014
Th ành phần: Ban điều hành, ĐPV, Cán bộ truyền thông, GS Đặng Hùng Võ, Oxfam
Địa điểm: văn phòng CCRD
Hoạt động: Tập huấn Quy hoạch đất đai
Th ời gian: 18-19/8/2014
Th ành phần: Các tổ chức thành viên
Địa điểm: thông tin sau.

Hoạt động tháng 8


