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16/8 và 21/8: Hội thảo “Tìm hiểu về thực trạng và đánh giá quy hoạch và 
kế hoạch sử dụng đất tại địa phương” 

Trong các ngày 16 và 21/8/2014, CIRD đã phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận huyện Tuyên Hóa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 
Tuyên Hóa, Ủy ban Mặt trận xã Kim Hóa tiến hành 2 cuộc tham vấn để 
tìm hiểu về thực trạng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong xây dựng 
đường nông thôn mới tại 15 hộ gia đình của thôn Kim Lũ I và 15 hộ gia 
đình của thôn Kim Tiến , thuộc xã Kim Hóa. 

Xã Kim Hóa cách Th ị trấn Đồng Lê – nơi đặt trụ sở văn phòng CIRD 
khoảng 20km, vì vậy khá thuận lợi trong việc di chuyển cũng như triển khai 
các hoạt động tại địa phương. Hơn thế nữa, trước đây người dân tại xã Kim 
Hóa đã biết đến CIRD với những dự án phát triển của ICCO, vì thế đa phần 
người dân đều dễ tiếp cận và sẵn sàng cung cấp thông tin.

Đa phần người dân tại 2 thôn Kim Lũ I và Kim Tiến phụ thuộc vào 
Nông, lâm nghiệp. Ở đây nam giới chủ yếu đi làm ăn xa, hoặc qua nước bạn 
Lào, hoặc vào rừng khai thác gỗ, nên phụ nữ ở nhà là chủ yếu. Do đó, trong 
quá trình tham vấn  đối tượng tham gia chủ yếu là phụ nữ. Chính vì vậy khó 
có thể huy động được sự tham gia tối đa của người dân trong quá trình giám 
sát quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Thông qua các mối quan hệ hợp tác với chính quyền địa phương làm 
tăng tính pháp lý của CIRD và dự án thực hiện, đồng thời  tạo thuận lợi 
cho CIRD trong quá trình thu thập thông tin về chiến lược phát triển 
và chính sách trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương  
cũng như trong việc tiếp cận và làm việc với người dân, từ đó để CIRD 
có sự điều chỉnh chiến lược và nội dung hoạt động phù hợp với điều 
kiện kinh tế - xã hội của địa phương cũng như hợp với nhu cầu thực tế 
của người dân.

Qua hội thảo, đã đánh giá được tổng quan tình hình thực hiện quy 
hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thôn, xã và mức độ tham gia, giám sát 
và đồng thuận của người dân trong quá trình xây dựng đường nông thôn 
mới tại địa phương.

25-26/8: Tổ chức hội nghị tuyên truyền thông tin những nội dung liên 
quan về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp xã, tại thôn ( tại 2 thôn 
Kim Lũ I và Kim Tiến)

Trong các ngày 25 và 26/8, CIRD phối hợp với ACDC,  UBMT huyện 
Tuyên  Hóa  đã tổ chức 2 cuộc hội nghị tại 2 thôn : 

+ Th ôn Kim Lũ I với sự tham gia của 30 đại biểu
+ Th ôn Kim Tiến  với sự tham gia của 30 đại biểu 

Hoạtt độnng ccácc IBP

Quang cảnh buổi Tọa đàm

GS Đặng Hùng Võ chia sẻ tại 
Tọa đàm
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Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về những nội 
dung liên quan về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp xã từ  các đại 
diện đến từ UBMT và Văn phòng đăng ký sử dụng đất của xã. Qua đó 
giúp người dân hiểu rõ hơn về kế hoạch cũng như các chính sách về quy 
hoạch sử  dụng đất tại địa phương  để có thể tham gia vào quy trình giám 
sát sau này. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu để bầu Ban giám sát cộng 
đồng của thôn, lựa chọn các hạng mục ưu tiên thực hiện trong xây dựng 
nông thôn mới cũng như xây dựng Kế hoạch phát triển của thôn.

27/8: Tập huấn nâng cao năng lực về phương pháp giám sát, phân tích và 
phản hồi thông tin đến chính quyền địa phương tại xã Kim Hóa

Ngày 27/8, tại UBND xã Kim Hóa, CIRD phối hợp với ACDC,  UBMT 
huyện Tuyên  Hóa, tổ chức tập huấn với sự tham gia của 34 đại biểu đến từ 
2 thôn Kim Lũ I và Kim Tiến. Giảng viên là bà Nguyễn Ngọc Lan, phó Giám 
đốc ACDC, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật của IBP 4.

Tại khóa tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp thông tin cũng như 
được thực hành về phương pháp giám sát, phân tích và phản hồi thông tin 
đến chính quyền địa phương tại xã. Các học viên cũng đã đi sâu tìm hiểu 
các nội dung cụ thể:

• Hiểu và phân biệt các chức năng giám sát và đánh giá cùng các tính năng.
• Th iết kế khung hoạt động giám sát đánh giá tại địa phương 
• Lập kế hoạch giám sát đánh giá, liệt kê các hoạt động cụ thể tại địa 

phương trong thời gian tới.
Kết thúc khóa tập huấn, các đại biểu tham gia đã cam kết triển khai 

chương trình giám sát các hoạt động thu hồi sử dụng đất tại địa phương.

17-19/8: Tìm hiểu về thực trạng và đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất  tại địa phương

Trong các ngày từ 17 – 19/8 tại huyện Tân Lạc, HNDHB đã tiến hành 
khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin 150 người (lãnh đạo, các ban ngành 
xã và đại diện người dân) tại 3 xã Th anh Hối, Quy Hậu và Phong Phú của 
huyện Tân Lạc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

22/8: Th ống nhất nội dung để chuẩn bị ký cam kết thực hiện mô hình 
đồng thuận về quản lý, sử dụng đất tại xã Th anh Hối

Vào ngày 22/8, tại xã Th anh Hối, huyện Tân Lạc, HNDHB đã thống 
nhất với lãnh đạo xã về nội dung, các bước thực hiện mô hinh đồng thuận 
trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương trước khi ký kết.

25/8: Làm việc với lãnh đạo UBND và các ban  ngành huyện Tân Lạc về 
việc xây dựng và áp dụng mô hình đồng thuận trong quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất  tại địa phương.

Vào ngày 25/8, tại huyện Tân Lạc, HNDHB đã thống nhất về mặt chủ 
trương nội dung, cách thức tiến hành xây dựng và áp dụng mô hình đồng 

Hướng dẫn thảo luận tại 
Tọa đàm

Ghi chép các chia sẻ
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thuận trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  tại địa phương (cấp xã, cấp huyện). Th ảo luận các bước 
xây dựng mô hình ở cấp huyện.

28/8: Hội thảo “Tìm hiểu thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” tại huyện Tân Lạc
Vào ngày 28/8, HNDHB đã tổ chức hội thảo cấp huyện về “tìm hiểu thực trạng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất” tại huyện Tân Lạc. Th ành phần tham dự gồm có lãnh đạo UBND và các ban ngành 
huyện Tân lạc; lãnh đạo, đại diện người dân 3 xã Th anh Hối, Quy Hậu, Phong Phú.

Tại buổi hội thảo, các tham dự viên đã được nghe Báo cáo tóm tắt quá trình lập quy hoạch, kế 
hoạch quản lý, sử dụng đất xã Th anh Hối và huyện Tân Lạc. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe GS. 
TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Th ứ trưởng Bộ Tài nguyên chia sẻ, trao đổi, giải đáp những vấn đề 
liên quan đến mô hình tạo cơ chế đồng thuận & đồng thuận cấp huyện; nhưng quy định mới trong 
Luật đất đai sửa đổi... Hội thảo cũng đã đưa ra 4 nhóm lựa chọn để cấp huyện lựa chọn đó là:

N1: Tạo cơ chế lấy ý kiến quy hoạch gắn với lập kế hoạch xây dựng NTM.
N2: Xem xét các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
N3: Tác động của môi trường như khai thác khoáng sản.
N4: Khả năng tập trung đất đai lớn.

28-30/8: Tập huấn “Kiến thức giám sát, phân tích, phản hồi thông tin”
Trong các ngày từ 28-30/8, HNDHB đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực phương pháp  

giám sát đánh giá, phân tích và phản hồi thông tin đến chính quyền địa phương. Khóa tập huấn với 
sự tham gia của 25 đại biểu đến từ 3 thôn Bào, Tam, Nen. Qua khóa học các học viên đã được trang bị 
kiến thức, kỹ năng, phương pháp cũng như được thực hành về: Các kỹ năng mềm cần có trong giám 
sát, đánh giá; kỹ năng phản hồi thông tin tích cực/ hiệu quả; xác định kênh phẩn hồi; lựa chọn vấn đề 
giám sát/ đánh giá; lập kế hoạch giám sát/ đánh giá; XD khung giám sát.

27/7-1/8: Khả o sá t tạ i Hò a Bì nh và 04-8/8: Khả o sá t tạ i Vĩ nh Long
Th eo chia sẻ từ cán bộ truyền thông Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi 

(CISDOMA), đơn vị điều phối chính IBP 3, trong các ngày từ từ 27/7 – 1/8 và từ 4-8/8 các đơn vị tham 
gia triển khai IBP 3 đã tiến hành khảo sát tại Hòa Bình và Vĩnh Long. Dưới đây là một số kết quả ban 
đầu IBP 3 đạt được:

- Tổ  chứ c đượ c 16 cuộ c thả o luậ n nhó m ngườ i dân (10 ngườ i/ cuộ c) và  60 cuộ c phỏ ng vấ n sâu (32 
ngườ i dân, 28 cá n bộ  bao gồ m cá n bộ  4 phò ng TNMT, đị a chí nh, chủ  tị ch/phó  chủ  tị ch, chủ  tị ch HPN 
8 xã ) tạ i 2 tỉ nh Hò a Bì nh và  Vĩ nh Long

-  2 tiểu báo cáo nhóm và các câu chuyện điển hình
- Báo cáo đang đượ c hoà n thiệ n

28/7 - 14/8: hoạt động truyền thông 
Trong các ngày từ 28/7 đến 14/8, cán bộ truyền thông IBP 3 thuộc CISDOMA đã hỗ trợ phóng 

viên báo Phụ nữ Việt Nam đi thực địa và viết bài “Quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ: Còn nhiều thiệt 
thòi”. Dưới đây là nội dung tóm tắt của bài báo:

Luật đất đai 2013 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2014, nêu rõ: Khi đất đai là tài sản chung của cả vợ 
và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng. Tuy 
nhiên, qua một khảo sát về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, quy 
định này vẫn xa vời với người dân…
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Ngoài bài viết được in trên báo Phụ nữ Việt Nam, bài báo đã được biên tập và đăng lại trên website 
của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Các bạn quan tâm có thể tìm bài viết này ở địa chỉ http://hoilhpn.
org.vn/newsdetail.asp?CatId=279&NewsId=21300&lang=VN

11-29/8: Góp ý kiến cho văn bản hướng dẫn tuyên truyền Luật đất đai (GCNQSD đất 2 tên) của 
Hội LHPN Việt Nam

Th eo thông báo từ cán bộ truyền thông IBP 3, trong các ngày từ 11-29/8, các tổ chức thực hiện 
IBP 3 cùng các đối  tác đã thực hiện hoạt động “Góp ý kiến cho văn bản hướng dẫn tuyên truyền Luật 
đất đai (GCNQSD đất 2 tên) của Hội LHPN Việt Nam”. Bản draft  1 đã và  đang được các thành viên 
trong nhóm góp ý. Kết quả sẽ được chia sẻ sau khi hoạt động hoàn thành.
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06-7/8: Tập huấn truyền thông
Trong các ngày 6-7/8, oxfam đã 

tổ chức khóa tập huấn truyền thông 
lần thứ 2 cho các Liên minh tại Tam 
Đảo. Th am dự có cán bộ truyền 
thông, điều phối viên, cán bộ MEL 
và một số cán bộ truyền thông của 
các tổ chức thành viên các Liên 
minh. Giảng viên là các cán bộ 
truyền thông của oxfam.

Đến với khóa tập huấn lần thứ 
2, các tham dự viên đã được tiếp thu 
và thảo luận các nội dung:

• Các khái niệm cơ bản về giới
• Xây dựng thương hiệu cho 

Liên minh
• Nhạy cảm giới khi viết tin 

bài và biên tập tài liệu
• Viết thông cáo báo chí và 

chuẩn bị một cuộc họp báo
Ngoài các nội dung tập huấn, 

khóa tập huấn còn được nghe các 
chia sẻ về kinh nghiệm triển khai 
các hoạt động truyền thông từ 
các diễn giả do oxfam mời tới nói 
chuyện các nội dung có liên quan 
đến chủ đề tập huấn.

Sau 2 ngày tập huấn, khóa học 
đã kết thúc thành công tốt đẹp.

17-19/8: tập huấn “Quy hoạch sử 
dụng đất”

Trong các ngày 18-19/8, Liên 
minh đất đai (LANDA) đã tổ chức 
khóa tập huấn “Quy hoạch sử dụng 
đất” cho các đơn vị trong và ngoài 
Landa tại Khách sạn Khăn Quàng 
Đỏ, Hà Nội. Th am dự khóa tập huấn 
có 18 thành viên, trong đó có 8 nữ. 

Giảng viên là GS. TSKH Đặng Hùng 
Võ, cố vấn cao cấp của Liên minh.

Tại khóa học, các học viên 
đã được nghe và thảo luận các 
chuyên đề:

• Tổng quan công tác quy 
hoạch ở Việt Nam

• Đánh giá công tác quy 
hoạch trong thời gian qua

• Những bất cập trong hệ 
thống quy hoạch

• Hiện trạng công tác triển 
khai quy hoạch đất ở việt nam

• Quy định của pháp luật hiện 
hành về quy hoạch sử dụng đất

• Quan niệm quy hoạch sử 
dụng đất của một số nước trên thế 
giới

• Mối quan hệ giữa quy hoạch 
sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

• Mối quan hệ giữa quy hoạch 
sử dụng đất và quy hoạch phát triển

• Nhu cầu thống nhất về thể 
chế trong quy hoạch

Với thời lượng 2 ngày, khóa tập 
huấn đã mang đến cho các học viên 
có được góc nhìn toàn diện về công 
tác quy hoạch sử dụng đất nhằm 
trang bị cho các thành viên LANDA 
kiến thức và kỹ năng tốt hơn trong 
các hoạt động nghiên cứu, vận động 
chính sách có liên quan đến vấn đề 
đất đai mà Liên minh đang quan tâm.

Nânggg cao năăngg lực

Th am dự viên tại Tọa đàm

Chia sẻ tại Tọa đàm của tham 
dự viên
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11/8: Họp BĐH
Ngày 11/8/2014, tại văn phòng 

CCRD, tầng 13 Cung tri thức thành 
phố đã tổ chức cuộc họp ban điều 
hành Landa mở rộng. Th am dự 
buổi họp có các thành viên Ban 
điều hành, điều phối viên, cán bộ 
MEL, cán bộ truyền thông và đại 
diện oxfam.

Tại cuộc họp, các thành viên 
tham dự đã thảo luận các nội dung 
cụ thể như sau:

Các hoạt động chung của toàn 
Liên minh

Đến ngày 11/8, đã triển khai 
được 3 khóa tập huấn nâng cao 
năng lực cho các thành viên Landa. 
Đến cuối năm còn 2 khóa sẽ triển 
khai tiếp. IBP 2 đã hết hoạt động, 
vẫn còn khoảng 300 triệu chưa sử 
dụng hết. Đề nghị Ban điều hành 
và đại diện Oxfam cho ý kiến định 
hướng sử dụng khoản tiền này.

Rà soát tiến độ triển khai của các 
IBP 

IBP 3 đã triển khai xong phần 
thực địa. Các thông tin thực tế cho 
thấy tỷ lệ cấp đổi sổ đỏ trước năm 
2004 đạt tỷ lệ rất thấp. Vẫn còn 
nhiều bất đồng xung quanh công 
tác đo đạc, cấp đổi sổ mới tại các địa 
phương. Ví dụ thời gian cấp đổi dài; 
Chi phí cấp đổi sổ cao; Người dân 
không biết diện tích đo đạc thay 
đổi so với trước đây; và Tâm lý ngại 
thay đổi của người dân.

IBP 4 đã triển khai được khoảng 
50% hoạt động. Cả người dân và 
chính quyền địa phương đều đồng 
thuận triển khai mô hình giám sát 
sử dụng đất tại địa phương.  Người 
dân sau khi được giải đáp khúc mắc, 

dân cảm thấy tin tưởng hơn, cán bộ 
lãnh đạo xã cũng thoải mái hơn. Họ 
có nhu cầu nâng cao năng lực. Dân 
muốn trợ giúp pháp lý. Giữa người 
dân và chính quyền địa phương có 
cơ hội rà soát những lĩnh vực liên 
quan đến chtrinh phát triển nông 
thôn mới, tiêu chí, bất cập, điều 
kiện đảm bảo tiêu chí, chốt ưu tiên 
những khía cạnh cùng quan tâm, 
ra đời những vấn đề cần quan tâm, 
và nhóm giám sát, mô hình đồng 
thuận.

Sử dụng kinh phí từ IBP 2 chưa 
sử dụng hết tăng cường công tác 
truyền thông cho toàn Liên minh

Liên quan đến hoạt động truyền 
thông của Landa, các thành viên 
cuộc họp nhận định, mặc dù trong 
thời gian qua Landa đã làm được 
nhiều việc nhưng công tác truyền 
thông vẫn còn nhiều hạn chế. Với 
mô hình đặc thù, các IBP được ký 
trực tiếp với oxfam, các hoạt động 
truyền thông thiếu tính kết nối 
chung cho toàn Liên minh. Với đặc 
thù văn hóa từng tổ chức, các tài 
liệu cũng được trình bày đa dạng, 
thiếu sự thống nhất chung.

Với thực trạng trên, đại diện 
oxfam đã thống nhất cùng ban điều 
hành sử dụng số tiền chưa sử dụng 
từ IBP 2 cho hoạt động truyền thông 
chung của toàn Liên minh và hỗ trợ 
truyền thông định hướng cho các 
IBP đang triển khai. Cụ thể, trong 
thời gian tới Landa sẽ xây dựng và 
triển khai các hoạt động truyền 
thông sau:

• Hoàn thiện bộ nhận diện 
Liên minh

• Xây dựng các chuyến điền 
dã cho phóng viên

Hooạt độộnng củaa lliiênn miinnhh

Phỏng vấn sâu cán bộ 
TN&MT

Phỏng vấn sâu người dân
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• Xây dựng các phóng sự, tin, 
diễn đàn trực tuyến

Các hoạt động cụ thể ban điều 
hành giao cán bộ truyền thông phối 
hợp cùng điều phối viên, cán bộ 
MEL và cán bộ truyền thông các IBP 
xây dựng.

13/8: Hội chợ liên mạng
Ngày 13/8/2014, Landa tham 

dự hoạt động “Hội chợ liên mạng” 
do mạ ng lướ i VNGO-FLEGT tổ  
chứ c tại khách sạn Windy, 23 Th ông 
Phong, Tôn Đứ c Th ắ ng, Đố ng Đa, 
Hà  Nộ i. Hội chợ được tổ chức nhằm 
thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
Mạng lưới của các tổ chức Phi chính 
phủ, các tổ chức xã hội dân sự đang 
hoạt động trong các lĩnh vực có liên 
quan tới Rừng, Đất rừng, Biến đổi 
khí hậu. Th ành phần tham gia hội 
chợ là đại diện các mạng hoạt động 
trong lĩnh vực Lâm nghiệ p, Đấ t đai, 
Biế n đổ i khí  hậ u ở Việt Nam, các tổ 
chức khác và cá c nhà  tà i trợ .

Mục đích của Hội chợ nhằm hợp 
tác chặt chẽ với các Mạng lưới của 
các tổ chức phi Chính phủ (NGO)/
các tổ chức xã hội (CSOs) hiện đang 
làm việc trong các lĩnh vực có liên 
quan tới rừng, đất rừng, biến đổi 
khí hậu, nhằm chia sẻ các thông tin, 
mối quan tâm chung và chiến lược, 
kế hoạch hoạt động trong thời gian 
tới của từng mạng lưới, qua đó tăng 
cường phối hợp, hợp tác cùng phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương 
lai. Kết quả của Hội chợ chính là 
những đầu vào quan trọng giúp 
mạng lưới xây dựng được kế hoạch, 
chiến lược phát triển trong tương 
lai.

Th ông qua hình thức gian hàng, 
hội chợ, 7 mạng lưới và các thành 
viên mạng lưới đến từ khắp cả nước 
đã chia sẻ thông tin, các sản phẩm, 

hoạt động của mình cũng như chiế n 
lượ c, kế hoạch hoạt động trong thời 
gian tới của từng mạng lưới. Các tổ 
chức, mạng lưới tham dự cũng đã 
thảo luận nhóm về các chủ đề  đang 
là mối quan tâm chung như vấn đề 
vận động chính sách, mô hình thích 
ứng với biến đổi khí hậu, các vấn đề 
về đất đai, truyền thông, năng lực 
định lượng các kết quả hoạt động 
của các dự án.

TS. Nguyễn Văn Đúng - Chủ 
tịch liên hiệp các hội khoa học và 
kỹ thuật tỉnh Đồng Th áp cho biết: 
“Hội chợ được tổ chức một cách độc 
đáo, hiệu quả với các gian hàng sinh 
động, đẹp mắt đã giúp tăng sự giao 
lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các mạng 
lưới. Hi vọng rằng những ý tưởng, 
mô hình thích ứng với BĐKH của 
Đồng bằng sông Cửu Long chúng 
tôi được nhiều người biết đến hơn 
nữa”.

Ông Nguyễn Văn Anh - Trung 
tâm hỗ trợ Giá trị bản địa và Môi 
trường bền vững bày tỏ: “Hợp 
tác giữa các công ty truyền thông 
chuyên nghiệp và các tổ chức phi 
chính phủ hiện nay còn yếu. Hầu hết 
các tổ chức đều tự làm truyền thông. 
Đến nay việc hợp tác này cần được 
thúc đẩy hơn nữa”.

Phát biểu bế mạc hội chợ, Bà Vũ 
Th ị Bích Hợp - trung tâm Phát triển 
Nông thôn bền vững (SRD) nói: 
“Hiện nay, vẫn còn thiếu sự liên kết 
giữa các Mạng lưới phi chính phủ 
về BĐKH. Chúng tôi mong muốn 
các mạng lưới hợp tác, liên kết chặt 
chẽ hơn nữa, chia sẻ các tài nguyên, 
nguồn lực để các tổ chức phi chính 
phủ và các mạng lưới ngày càng hoạt 
động tốt hơn, vững mạnh hơn trong 
thời gian tới”.

21/8: Họp các IBP phối hợp truyền 
thông
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Ngày 21/8/2014, đại diện các 
IBP cùng ban điều hành, điều phối 
viên, cán bộ MEL, cán bộ truyền 
thông và đại diện oxfam đã tổ chức 
buổi họp bàn về công tác truyền 
thông trong giai đoạn tới. Cuộc họp 
được tổ chức tại văn phòng CCRD, 
tầng 13 Cung tri thức thành phố, 
đường Trần Th ái Tông, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội.

Tại cuộc họp, các thành viên đã 
cùng thảo luận các vấn đề:

• Đánh giá hoạt động của các 
IBP 

• Đề xuất các hoạt động truyền 
thông trong giai đoạn tới

Nội dung cụ thể như sau:
Đánh giá hoạt động của các IBP 
IBP 3 đã đóng góp tích cực vào 

sự thay đổi ở Nghị định 43, khoản 
g, điều 76. Các hoạt động vận động 
khác đang được triển khai. Trong 
giai đoạn tới, IBP mong muốn tổ 
chức các cuộc điền giã cho phóng 
viên đi thực địa để phản ánh các 
bất cập trong quyền tiếp cận đất đai 
của phụ nữ, sai khác giữa các văn 
bản pháp luật với thực tế tại các địa 
phương. IBP 4 cũng hi vọng Landa 
hỗ trợ tích cực hơn nữa để đưa tiếng 
nói của phụ nữ về quyền sở hữu và 
tiếp cận đất đến với công chúng và 
các nhà hoạch định chính sách.

IBP 4 có 2 tổ chức tham gia là 
CIRD và HND Hòa Bình, trong đó 
CIRD là đơn vị điều phối. ACDC là 
đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Đây là IBP 
hướng đến vận động chính sách 
thông qua việc mô hình hóa công 
tác giám sát dựa trên sự đồng thuận.  
Các hoạt động truyền thông nên sử 
dụng sau khi các mô hình đi vào 
hoạt động có kết quả. Trong thời 
gian tới, IBP 4 mong muốn mời các 
nhóm nhà báo đi thăm và đánh giá 

mô hình, đối chứng so sánh cũng 
như lý thuyết hóa, tài liệu hóa sự 
tham gia của người dân trong mô 
hình này.

Đề xuất các hoạt động truyền 
thông trong giai đoạn tới

Sau khi thảo luận, cuộc họp đi 
đến thống nhất các nội dung cần 
triển khai trong giai đoạn tới như 
sau: 

• Hoàn thiện bộ nhận diện 
thương hiệu cho Landa. Bộ nhận 
diện sẽ bao gồm các thành phần 
chính: Logo của Liên minh; Tên 
đầy đủ của Liên minh; Dòng chữ 
kèm theo logo; Mẫu banner; Tiêu 
đề tài liệu (Letter head); Trang đầu 
fi le trình chiếu (Cover presentation 
fi le); Tờ rơi giới thiệu Liên minh; 
Card chung của Liên minh; Phong 
bì thư; Cặp đựng tài liệu; Website 
và Các hướng dẫn sử dụng bộ nhận 
diện.

• Tổ chức các chuyến điền giã 
cho phóng viên

• Xây dựng chương trình Đối 
thoại + tin + phóng sự trên truyền 
hình gắn với quyền tiếp cận và sử 
dụng đất cho phụ nữ ở các tỉnh Hòa 
Bình, Quảng Trị và Vĩnh Long

• Xây dựng phóng sự trên 
truyền hình gắn với hoạt động xây 
dựng mô hình giám sát có sự đồng 
thuận tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hòa 
Bình.

• Xây dựng chương trình bàn 
tròn trực tuyến với nội dung trách 
nhiệm giải trình trong quản lý sử 
dụng đất.
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IBP 3:
Viế t bá o cá o nghiên cứ u và biên tập bộ câu chuyện điển hình.
Th ời gian: 1-20/9
Chịu trách nhiệm chính: Trưở ng nhó m và  cá c thà nh viên, chuyên gia
Người liên hệ: Nguyễn Th anh Nhã. Điện thoại: 098 7798 115. Email: thanhnhacisdoma@

gmail.com

Hoà n thiệ n và  ban hà nh văn bản hướng dẫn tuyên truyền Luật đất đai (GCNQSD đất 2 
tên) của Hội LHPN Việt Nam

Th ời gian: 30/9
Chịu trách nhiệm chính: HLH Phụ  nữ  Việ t Nam
Người liên hệ: Nguyễn Th anh Nhã. Điện thoại: 098 7798 115. Email: thanhnhacisdoma@

gmail.com

In ấ n bá o cá o, bộ  câu chuyệ n
Th ời gian: 20 – 30/9
Chịu trách nhiệm chính: CISDOMA và CSDP
Người liên hệ: Nguyễn Th anh Nhã. Điện thoại: 098 7798 115. Email: thanhnhacisdoma@

gmail.com

IBP 4:
Hội nghị ký kết văn bản cơ chế đồng thuận về xây dựng và thực thi quy hoạch và kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã ( tại 2 thôn : Kim Lũ I và thôn Kim Tiến) 
Th ời gian: 8/9
Chịu trách nhiệm chính: CIRD
Người liên hệ: Ngô Văn Hồng. Điện thoại: 091 828 9859 Email: nvhong@gmail.com

Hội nghị xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hiện hô mình giám sát cộng đồng trong thực 
thi các chính sách sử dụng đất tại cộng đồng

Th ời gian: 15/9
Chịu trách nhiệm chính: CIRD
Người liên hệ: Ngô Văn Hồng. Điện thoại: 091 828 9859 Email: nvhong@gmail.com

Tổ chức hội nghị xây dựng quy chế giám sát tại 2 thôn Kim Lũ 1 và Kim Tiến
Th ời gian: 16-17/9

Hoạt động dự kiến trong tháng 9
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Chịu trách nhiệm chính: CIRD
Người liên hệ: Ngô Văn Hồng. Điện thoại: 091 828 9859 Email: nvhong@gmail.com

Tổ chức Hội nghị  ký kết văn bản cơ chế đồng thuận XD và thực thi QH,KH sử dụng đất 
cấp xã, huyện tại Hòa Bình

Th ời gian: 9/2014
Chịu trách nhiệm chính: HND Hòa Bình
Người liên hệ: Ms Th oa. Điện thoại: 0912 678 563. Email: phamkimthoandhb@gmail.com

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã
Th ời gian: 9/2014
Chịu trách nhiệm chính: HND Hòa Bình
Người liên hệ: Ms Th oa. Điện thoại: 0912 678 563. Email: phamkimthoandhb@gmail.com

Hoạt động truyền thông chung của Landa:
Chương trình đối thoại + phóng sự + tin trên truyền hình
Th ời gian: trong tháng 9 (sẽ thông tin cụ thể sau)
Chịu trách nhiệm chính: CCRD; IBP 3; và Cán bộ truyền thông
Người liên hệ: Lê Đức Lưu. Điện thoại: 0962 55 11 88. Email: landa.communication@gmail.

com

Điền giã cho phóng viên tại các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị, Quảng Bình và Hòa Bình
Th ời gian: trong tháng 9 (sẽ thông tin cụ thể sau)
Chịu trách nhiệm chính: CCRD; IBP 4; và Cán bộ truyền thông
Người liên hệ: Lê Đức Lưu. Điện thoại: 0962 55 11 88. Email: landa.communication@gmail.

com


