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Tập huấn “Tài chính đất đai”
Trong các ngày 4-5/9/2014, tại phòng họp số 1 khách sạn Khăn quàng đỏ Landa đã tổ chức khóa

tập huấn “Tài chính đất đai” cho các tổ chức thành viên.  am dự khóa tập huấn này có 16 học viên,
trong đó có 7 nữ. Giảng viên là GS. TSKH Đặng Hùng Võ.

Tại khóa học, các học viên đã được nghe và tham gia thảo luận các nội dung:
Nguồn thu từ đất và thuế đất
• Các nguồn thu từ đất tại Việt Nam
• Các loại thuế có liên quan đến đất đai
• Các vấn đề cải cách hệ thống thuế và hệ thống thuế đất trên thế giới
Hệ thống pháp luật về giá đất và định giá đất
• Vấn đề giá đất ở Việt Nam
• Hệ thống pháp luật hiện hành về giá đất, định giá đất và việc thực thi trên thực tế
• Nhận xét về các quy định hiện hành về định giá bất động sản
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Phương pháp định giá đât và áp dụng trên thực tế
• Lý luận chung về định giá đất
• Các phương pháp định giá đất
•  ực trạng về giá đất và định giá đất ở Việt Nam trong thời gian qua
• Kinh nghiệm quốc tế về định giá đất
• Quy trình kỹ thuật định giá đất đai và bất động sản

Gặp mặt các phóng viên tham gia điền dã
Sáng ngày 12/9, tại văn phòng CCRD, tầng 12A, Cung tri thức thành phố, Landa đã tổ chức buổi

gặp mặt với một số phóng viên tham gia chuyến điền dã tại 3 tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị và Vĩnh Long.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông của Landa năm 2014.  am dự
buổi gặp mặt, có đại diện oxfam, đại diện ban điều hành Landa, đại diện các IBP 3 và IBP 4 cùng với
6 phóng viên từ 6 báo.

Tại buổi gặp mặt, đại diện IBP 3 và IBP 4 đã chia sẻ tóm tắt một số thông tin về địa bàn vùng triển
khai dự án. Các hoạt động đã thu được một số kết quả ban đầu. Tuy nhiên, các kết quả này còn khiêm
tốn và chưa được công chúng biết nhiều. Các IBP đều mong muốn được chia sẻ các thôn tin có được
rộng rãi hơn.
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Tiếp đó, đại diện Landa chia sẻ kế hoạch tổ chức các chuyến điền dã cho phóng viên tới các địa
bàn để tìm hiểu về các nội dung mà đại diện IBP 3 và IBP 4 đã trình bày. Các phóng viên đều rất hào
hứng và mong muốn được tới các địa bàn để tìm hiểu thêm các kết quả đã đạt được của các IBP. Dự
kiến trong tháng 10 sẽ có cuộc điền dã tới 3 tỉnh địa bàn dự án của IBP 3. Chuyến điền dã tới 2 tỉnh
địa bàn của IBP 4 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11.  ời gian chính thức về các cuộc điền dã sẽ được
thông báo tới các phóng viên trong thời gian sớm nhất.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách
Vào ngày 15/9/2014 tại Khách sạn LAKE SIDE, số 23 Ngọc Khánh, chương trình hỗ trợ liên minh

đã tổ chức hội thảo “chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách giữa các liên minh”.
Với mục tiêu hội thảo được tổ chức để các Liên minh chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách

giữa các liên minh và gợi ý cách thức tiếp cận vận động chính sách trong bối cảnh của Việt Nam. Cuộc
hội thảo đã nghe phần chia sẻ từ các Liên minh đất đai (Landa), đất rừng (foland) và Khoáng sản. Sau
mỗi phần trình bày, hội thảo đã dành nhiều thời gian để các tham dự viên đặt câu hỏi, chia sẻ trao đổi
kinh nghiệm cũng như các bình luận.

Đặc biệt, hội thảo đã được nghe ông Nguyễn Minh  uyết – Nguyên Phó chủ nhiệm, Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục,  anh niên,  iếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội chia sẻ nội dung “Quy trình xây
dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam và những gợi ý cho các Liên minh trong tiếp cận Vận động
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chính sách”.
Với những nội dung về vận động chính sách được chia sẻ tại hội thảo, các tham dự viên cũng như

các Liên minh đã rút được nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong
các hoạt động tới. Cuộc hội thảo kết thúc tốt đẹp vào 17 giờ cùng ngày.

Hội thảo “sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quy trình
lập pháp ở Việt Nam”

Trong các ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2014, văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội thảo “sự tham gia
của các tổ chức xã hội vào quy trình lập pháp ở Việt Nam” tại khách sạn Novotel, 36 Bạch Đằng, quận
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  am dự hội thảo có đại diện thường trực hội đồng dân tộc và các ủy
ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,
lãnh đạo văn phòng Quốc hội, một số Vụ, đơn vị liên quan của văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo
văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND một số tỉnh, thành phố , các chuyên gia nghiên cứu về
lĩnh vực có liên quan ở một số trường đại học, viện nghiên cứu, đại diện của một số tổ chức xã hội.
Chủ trì hội thảo là các ông Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Ông Đặng
Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đại diện Landa, ông Lê Đức Lưu – cán
bộ truyền thông đã tham dự cuộc hội thảo này.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Sỹ Dũng nhận xét, hiện nay các văn bản pháp luật khó
đi vào cuộc sống, người dân khó tham gia góp ý do vẫn còn trừu tượng. Do đó việc góp ý xây dựng
luật chủ yếu là sự tham gia của các tổ chức xã hội. Vì thế, để các đóng góp có chất lượng các tổ chức
cần phải chú ý đến các nội dung:
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Quy trình tham gia góp ý Luật
Các ưu tiên đóng góp ý kiến
Xuất phát từ quyền lợi của các thành viên
Năng lực của các tổ chức xã hội
Tại cuộc hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe 11 bài trình bày của các diễn giả. Các báo cáo đã

nhìn nhận trong thời gian vừa qua, các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm nâng cao
chất lượng của các dự án Luật, hình thức đa dạng, phong phú, như lấy ý kiến bằng văn bản, lấy ý kiến
thông qua các cuộc họp, hội nghị góp ý hoặc qua các trang thông tin điện tử. Các ý kiến đóng góp của
cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp thêm nhiều thông tin thực tế, được Tổ chức soạn thảo nghiên
cứu tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo văn bản.

Tuy nhiên việc phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng pháp luật vẫn còn
những hạn chế nhất định. Về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, đại diện  Bộ Nội vụ chia sẻ:
“Về thể chế, các quy định của pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng và đầy đủ về trình tự, thủ tục
để các tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng pháp luật; chưa có chế tài quy định rõ trách nhiệm
tiếp theo, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo”.

Đồng quan điểm với những khó khăn mà các tổ chức xã hội đang gặp phải khi tham gia góp ý
cho các dự thảo Luật, ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết
“Mặc dù vậy qua thực tế cho thấy công tác lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn có
những hạn chế nhất định. Nhiều dự thảo văn bản mới chỉ dừng ở việc lấy ý kiến của các tổ chức có
liên quan, hầu như chưa lấy ý kiến của tất cả các tổ chức xã hội. Việc gửi dự thảo văn bản xin ý kiến
thường chậm, thời gian ngắn, không có đủ điều kiện, thời gian để các tổ chức được xin ý kiến đóng
góp ý kiến có chất lượng. Mặt khác, đối với các tổ chức được xin ý kiến thì cũng có một số tổ chức
chưa thật sự quan tâm nghiên cứu đóng góp ý kiến. Do đó, nội dung, chất lượng của các ý kiến còn
hạn chế, góp ý đơn giản, sơ sài, chủ yếu về câu chữ, kỹ thuật lập pháp mà chưa tập trung vào nội dung
cơ bản của dự án văn bản”.

Trong các phiên thảo luận, nhiều đại biểu mong muốn trong tương lai, cần có các quy định rõ
ràng hơn về việc tham gia của các tổ chức xã hội và xã hội dân sự trong đóng góp ý kiến cho các dự án
Luật. Các ý kiến chỉ rõ quyền giám sát phản biện được ghi trong các văn bản pháp luật đang khu trú
lợi ích nhóm mà chưa phải là quyền của tất cả các tổ chức xã hội. Một số ý kiến cũng cho rằng, các quy
định luật cần chi tiết, tránh các hướng dẫn thi hành dưới luật.
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Quảng Bình: Tổ chức 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

Trong các ngày 18 và 23/9/2014, tại xã Kim Lũ và Kim Tiến, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình,
CIRD đã tổ chức Hội nghị ký kết văn bản cơ chế đồng thuận về xây dựng và thực thi kế hoạch và sử
dụng đất cấp xã với sự tham gia của đại diện 60 hộ thôn Kim Tiến và 125 hộ thôn Kim Lũ, kết quả
như sau:

Tại thôn Kim Tiến :
Đại diện 60 hộ dân đã tham gia hội nghị ký kết, tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu với tỷ lệ đồng

thuận cụ thể là :
• 100% biểu quyết đồng ý với thứ tự ưu tiên công trình  thực hiện mô hình giám sát cộng đồng
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• 100% biểu quyết đồng thuận thành phần Ban giám sát cộng đồng và Danh sách ban giám sát
cộng đồng, với các thành phần sau:

• 100% biểu quyết đồng ý quy chế giám sát :
o Giám sát đơn vị chủ đầu tư (bao gồm nhà nước và người dân)
o Giám sát đơn vị thi công
o Nhiệm vụ giám sát
o Phản hồi/báo cáo kết quả giám sát
• Người dân đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng thuận tất cả các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng

ý ( 60  phiếu đồng ý)
• Đại diện người dân thôn Kim Tiến đã ký vào văn bản cơ chế đồng thuận với sự xác nhận của

chính quyền địa phương.
Tại thôn Kim Lũ I :
Đại diện 125 hộ dân đã tham gia hội nghị ký kết, tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu với tỷ lệ đồng

thuận cụ thể là :
• 100% biểu quyết đồng ý với thứ tự ưu tiên công trình  thực hiện mô hình giám sát cộng đồng
• 100% biểu quyết đồng thuận thành phần Ban giám sát cộng đồng và Danh sách ban giám sát

cộng đồng, với các thành phần sau:
     • 100% biểu quyết đồng ý quy chế giám sát :
o Giám sát đơn vị chủ đầu tư (bao gồm nhà nước và người dân)
o Giám sát đơn vị thi công
o Nhiệm vụ giám sát
o Phản hồi/báo cáo kết quả giám sát
• Người dân đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng thuận tất cả các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng

ý ( 125  phiếu đồng ý)
• Đại diện người dân thôn Kim Lũ I đã ký vào văn bản cơ chế đồng thuận với sự xác nhận của

chính quyền địa phương.

Hòa Bình:  ống nhất nội dung văn bản cơ chế đồng thuận
XD và thực thi quy hoạch, KH sử dụng đất trước khi tiến
hành chính thức ký kết

• Ngày 11-12/9/2014, HND Hòa Bình đã gặp gỡ, trao đổi với ngườidân, chính quyền xã  anh
Hối và UBND huyện Tân Lạc về văn bản cơ chế đồng thuận xây dựng và thực thi quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện. Đang tiến hành thúc đẩy, lựa chọn mô hình đồng thuận
sẽ áp dụng thực hiện tạ xã Quy Hậu.

 u thập thông tin tại cộng đồng
• Ngày 23-24/9/2014, nhóm tuyên truyền đã tiến hành thu thập thông tin tại cộng đồng để báo
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cáo tại Hội nghị tuyên truyền thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã dự kiến sẽ tổ
chức trong tháng 10/2014.

• Trong các ngày từ 31/8-30/9 Trưở ng nhó m, tư vấn IBP 3 đã tập trung viế t bá o cá o nghiên cứ u
và biên tập bộ câu chuyện điển hình. Bá o cá o cuố i cù ng đã được phát triển dựa trên kết quả
nghiên cứu với sự tư vấn của chuyên gia quyền phụ nữ và chuyên gia đất đai.

• Trong các ngày 6/9/2014 - 12/9-30/9, đại diện IBP 3 đã tham gia xây dựng khung hoạt động
truyền thông của IBP3. Đại diện IBP 3 đã phối hợp với truyền thông Landa để thực hiện các
hoạt động truyền thông: gặp gỡ với báo chí chia sẽ các kết quả nghiên cứu của IBP3, cung cấp
thông tin về địa bàn để cán bộ truyền thông làm việc với báo chí

• Ngày 20/9, đại diện IBP 3 đã phối hợp với Ban CS&PL HLH Phụ  nữ  Việ t Nam xây dựng “Dự
thảo văn bản hướng dẫn tuyên truyền Luật đất đai (GCNQSD đất 2 tên) của Hội LHPN Việt
Nam “.

• Ngày 30/9, CISDOMA, Đơn vị  quả n lý  IBP3 đã hoàn thiện phần nội dung của bộ câu chuyện
điển hình và chuyển sang nhà in để thiết kế.

Các hoạt động chung của Landa:
Hoạt động  ời gian Người chịu

trách nhiệm
 ành viên tham dự

Hội thảo MEL và lập kế hoạch 14-15/10/2014 Oxam Điều phối viên, MEL,
và Ban điều hành Lan-
da (tối đa 5-6 người)

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu
“Khảo sát thực trạng cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên vợ và chồng“

17/10/2014 Landa Các thành viên Landa
và các tổ chức quan
tâm

Hội thảo MEL và lập kế hoạch năm 2015
của Landa

23/10/2014 Landa Toàn bộ thành viên
Landa

Tập huấn Kỹ năng tham vấn 29-31/10/2014 Điều phối
viên

Toàn bộ thành viên
Landa
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Kế hoạch hoạt động của IBP 4:
Hoạt động  ời gian dự kiến Chịu trách

nhiệm
Tổ chức hội nghị xây dựng quy chế giám sát. Tuần 1 / 10 / 2014 tại

UBND xã Kim Hóa
    CIRD

Tổ chức hội nghị đánh giá quá trình tham gia giám sát
cộng đồng và quá trình tiếp cận các ý kiến đóng góp,
giám sát của cộng đồng trong thực thi quy hoạch và KH
SDĐ tại địa phương.

 áng 10 / 2014 tại
thôn Kim Lũ I

 áng 10 / 2014 tại thôn Kim Tiến     CIRD
Tổ chức Hội nghị  ký kết văn bản cơ chế đồng thuận XD
và thực thi QH,KH sử dụng đất cấp xã, huyện

 áng 10/2014 HNDHB và tư
vấn

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thông tin quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất cấp xã

 áng 10/2014 HNDHB và tư
vấn

Kế hoạch hoạt động của IBP 3:
Hoạ t độ ng  ờ i gian dự  kiế n Chị u trá ch nhiệ m

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

Trước 20/10 ban
hành văn bản

Ban CS&PL, HLH Phụ
nữ Việt Nam

In ấ n bá o cá o, bộ  câu chuyệ n Trước 13/10 CISDOMA và  CSDP
Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu 17/10 CISDOMA và CSDP
Hoạ t độ ng truyề n thông bá o chí , truyề n hì nh  á ng 10 -  á ng 11 IBP3 Phối hợp với truyền

thông của LANDA


