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Trong các ngày 06 – 07/11/2014, Chương trình hỗ trợ liên minh đã tổ chức hội
thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách giữa các Liên minh và xây dựng định
hướng hoạt động năm 2015 tại Sông Hồng resort –  ành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc. Đơn vị tổ chức là Oxfam.  am gia hội thảo có đại diện các Liên minh, đại
diện DFID và một số khách mời.

Trong ngày thứ nhất, các tham dự viên đã được nghe phần chia sẻ kinh nghiệm
VĐCS của các Liên minh. Các tham dự viên sau đó đã thảo luận nhóm nhỏ phân
tích những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo. Sau giờ nghỉ trưa, các nhóm đã
trình bày những kinh nghiệm đúc rút được từ phần chia sẻ của các liên minh. Các
tham dự viên cũng đã rất hào hứng khi nghe phần chia sẻ cập nhật về tình hình kinh
tế - chính trị - xã hội của Việt Nam và những gợi ý về VĐCS cho các Liên minh của
diễn giả Nguyễn Trung – Nguyên thành viên Ban nghiên cứu  ủ tướng.

Bước sang ngày thứ hai, hội thảo được nghe ông Andrew Wells Dang – Cố vấn
chương trình hỗ trợ liên minh hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động năm 2015 cho
các Liên minh. Các thành viên sau đó đã chia nhóm và dành nhiều thời gian để tập
trung thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2015 của từng Liên minh. Nhóm tham
dự viên từ Landa đã cùng nhau thảo luận và đưa ra 6 định hướng mới sẽ tập trung
thực hiện trong năm 2015. Đại diện cho Landa, ông Đỗ Đức Khôi đã trình bày kết
quả thảo luận nhóm.

 Trong thời gian còn lại, hội thảo đã nghe các chia sẻ về một số thay đổi, bổ sung
từ chương trình hỗ trợ liên minh. Ông Phạm Quang Tú chia sẻ về một vài thay đổi
trong hướng dẫn quản lý chương trình Liên minh. Bà Nguyễn Điệp Hoa chia sẻ về
công tác tăng cường hiệu quả truyền thông trong VĐCS của các Liên minh.

Sau 2 ngày làm việc, hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Quang cảnh buổi Hội
thảo

Phần chia sẻ của đại
diện Landa
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Ngày 8/11 tại văn phòng Liên minh đất đai (Landa) đã diễn ra cuộc họp Ban
điều hành mở rộng nhằm rút kinh nghiệm hoạt động truyền thông và định hướng
công tác truyền thông năm 2015 cho Landa.  am gia cuộc họp có đại diện Ban
điều hành (Ông Phạm Văn  ành - Chủ tịch, Ông Đỗ Đức Khôi - Phó Chủ tịch);
ĐPV, cán bộ TT, MEL; đại diện CISDOMA - bà Trần  ị Minh Châu; đại diện
SCODE – bà Ngô  ị Lan Phương; đại diện Asiaplant – ông Bùi Khắc Vư; đại diện
RDP – bà Vũ Ngọc Lan; đại diện LPSD – ông Đặng Đình Bách; và bà Nguyễn Điệp
Hoa – phụ trách truyền thông Oxfam.

 Bước vào cuộc họp, các thành viên tham dự đã rà soát lại các hoạt động truyền
thông của Landa trong năm 2014. Các ý kiến đóng góp đã đi sâu vào phân tích các
kết quả truyền thông Liên minh đã đạt được, những vấn đề tồn tại và đưa ra các giải
pháp khắc phục điểm yếu trong tương lai. Trong năm 2014, công tác truyền thông
của Landa tập trung vào các nội dung lớn, triển khai theo chủ để. Các tháng 4 và 5,
Landa tập trung vào vận động bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất
đai.  áng 9 và 10 tập trung vận động chính sách liên quan đến quyền hưởng dụng
đất đai của phụ nữ. Những tháng cuối năm 2014 sẽ tập trung vào truyền thông giám
sát quy hoạch kế hoach sử dụng đất có sự tham gia của người dân. Các chiến dịch
truyền thông tập trung theo chủ đề với nhiều hoạt động, có nhiều tờ báo cùng đề
cập sẽ tạo tính lan tỏa, cộng hưởng cao.

Tuy nhiên, các thành viên tham dự cuộc họp cũng nhận thấy rằng việc để các
hoạt động truyền thông nằm trong các IBP đang gặp nhiều thách thức. Landa cần
dành thời gian thảo luận lại chiến lược truyền thông và cơ chế quản lý, điều hành
các hoạt động truyền thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Cuộc họp đi đến kết luận
Landa cần có một hoạt động bổ sung để chia sẻ những kỹ năng cần thiết trong công
tác truyền thông cho các thành viên Liên minh cũng như thảo luận kỹ hơn chiến
lược truyền thông và cơ chế quản lý các hoạt động truyền thông của các IBPs năm

 ảo luận tại cuộc họp

Trực quan hóa các nội
dung thảo luận
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2015. Đề xuất này đã được đại diện Oxfam đồng tình ủng hộ. Dự kiến khóa tập huấn
này sẽ được xây dựng và tổ chức vào đầu tháng 12/2014 cho tất cả các thành viên
Landa.

Luật đất đai năm 2003 và 2013 đã có quy định rõ về quyền bình đẳng trong việc
sở hữu tài sản chung gắn liền với đất giữa nam và nữ.  ế nhưng trên thực tế thì
vẫn còn nhiều bất cập, tên người nữ rất hiếm được ghi vào giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, mà chủ yếu vẫn do người chồng đứng tên. Vậy đâu
là nguyên nhân khiến quyền tiếp cận tài sản liên quan đến đất đai của phụ nữ vẫn
còn nhiều hạn chế?

Tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, việc chuyển đổi được áp
dụng trên địa bàn toàn xã. Tất cả các chi phí từ việc đo lại đất đến cấp sổ mới được
dự án VLAP của Ngân hàng thế giới tài trợ. Dự án cũng tuyên truyền hướng đến
việc để người vợ cùng đứng tên chung với chồng trong sổ đỏ, nhằm đảm bảo quyền
bình đẳng đối với phụ nữ. Trước khi dự án VLAP triển khai thì người nữ được đứng
tên trong quyền sử dụng đỏ rất ít. Đa số là người nam đứng tên, cá nhân người nam
hoặc là hộ gia đình nhưng người nam đại diện đứng tên.

Điều này cũng tương thích với khảo sát mới nhất của Liên minh đất đai. Đối
với những khu vực không có dự án phi chính phủ hoặc song phương hỗ trợ thì việc
chuyển đổi sổ đỏ cấp trước năm 2004 thành 2 tên là rất hiếm và thậm chí không có
trường hợp nào. Còn ngay ở cả những địa phương có dự án thì việc chuyển đổi cũng
rất chậm. Vĩnh Long là tỉnh duy nhất ở BSCL được Ngân hàng  ế giới hỗ trợ tất cả
các huyện thị trong vấn đề này. Triển khai từ năm 2008, hiện có hơn 50% sổ đỏ có
người nữ đồng đứng tên cùng chồng. Như vậy, vẫn còn khoảng 50% người nữ vẫn
chưa được ghi tên mình trong tài sản liên quan đến đất đai.

Bà Nguyễn  ị Ngọt – Xã Phú Quới – Long Hồ - Vĩnh Long bày tỏ: “Mình
không có biết là chuyện 2 vợ chồng đứng hay một mình chồng đứng thì cái quyền
lợi nó như thế nào nên không có nghĩ sâu xa nên không có đứng tên nên nói thôi kệ,
của chồng công vợ, một người đứng cũng được”. Còn bà Huỳnh  ị Kim Dung - Xã
Phú Quới – Long Hồ - Vĩnh Long nói: “Mình không biết làm ra làm sao, sợ rắc rối
này kia, kia nọ đó. Với phần cũng già cả rồi, đi làm giấy tờ cũng khó khăn nữa”. Bà
Nguyễn  ị Minh Phụng - Xã Tân Phú – Tam Bình – Vĩnh Long chia sẻ: “Nếu mà
mình sửa đổi thì cũng sợ người ta dị nghị. Người ta nói con nhà này vợ chồng nó có
lý do gì nên nó muốn giành quyền của nó nên thôi để cho chồng đứng luôn”.

Đó cũng là những lý do chính khiến việc chuyển đổi thành sổ đỏ 2 tên ở hầu hết
các tỉnh thành vẫn còn thấp. Việc thiếu vắng tên mình trong sổ đỏ, người nữ bao
giờ cũng chịu thiệt thòi, điển hình là họ thường ít được chia tài sản liên quan đất đai
khi hôn nhân đổ vỡ, trong khi những đóng góp của người vợ cũng không thua kém
chồng. Ngoài ra, đối với những tranh chấp trong thân tộc, thì phụ nữ cảm thấy thiếu
tự tin về vị thế của mình trong thảo luận, giải quyết vấn đề.
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Trao đổi với nhóm phóng viên, bà Nguyễn  ị Minh Hạnh – Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Việc phụ nữ đứng tên trong quyền sử dụng
đất cũng như là quyền sở hữu nhà ở, hoặc là các tài sản gắn liền với đất theo quy
định của pháp luật là nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Có nghĩa là
khi quyết định các vấn đề trong gia đình thì người phụ nữ cũng có quyền tham gia.
Cái thứ hai là người phụ nữ cũng được phép tự chủ trong kinh tế gia đình cũng như
tài sản chung của vợ và chồng thì phải có ý kiến của phụ nữ. Do vậy, đối với việc cấp
giấy CNQSD đất thì cũng phải có tên vợ và chồng để đảm bảo quyền cho người nữ”.

Quyền của phụ nữ được có tên trên sổ đỏ đã được pháp luật quy định rất rõ.
 ế nhưng, ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều trường hợp chưa được
chuyển đổi, trong khi hiện nay vẫn chưa có văn bản hành chính nào hướng dẫn
chuyển đổi đồng loạt. Hơn nữa, công tác tuyên truyền ở nhiều nơi chưa được thực
hiện sâu rộng. Nhận thức về thủ tục chuyển đổi của đa số hộ dân còn nhiều hạn chế.
Vì vậy, quyền tiếp cận với tài sản liên quan đến đất đai của phụ nữ hiện nay vẫn chưa
được thực hiện rộng rãi.

Ngày 18.11, tại khách sạn Lake Side, Hà Nội, Liên minh Nông nghiệp đã tổ chức
hội thảo “Cấu trúc ngành chăn nuôi tới lợi ích của người chăn nuôi nhỏ ở Việt Nam”.
Đã có khoảng 70 khách mời cùng đông đảo phóng viên tham dự hội thảo này. Cán
bộ truyền thông Landa đã tham gia hội thảo và tóm tắt nội dung của hoạt động. Tại
hội thảo, đại diện Liên minh nông nghiệp đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.
báo cáo được cấu trúc thành 7 phần với các nội dung chính:

Phầ n 1: Bố i cả nh nghiên cứ u

Phầ n 2: Phương phá p nghiên cứ u

Phần 3: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam.

Phần 4: Đặc điểm cấu trúc ngành chăn nuôi.

Phần 5: Ảnh hưởng lợi ích người chăn nuôi.

Phầ n 6: Kế t luậ n

Phần 7: Đề xuất chính sách.

Trong đó có một số điều cần chú ý như ngành chăn nuôi chiếm vị trí ngày
càng quan trọng trong nền nông nghiệp với tổng sản lượng thịt gia súc gia cầm
tăng khoảng 2 lần rưỡi từ năm 2000 đến 2012, và tổng giá trị ngành chăn nuôi Việt
Nam đạt khoảng 10 tỷ USD vào năm 2012, chiếm gần 27% tổng giá trị ngành nông
nghiệp (báo cáo trích dẫn số liệu từ Niên giám thống kê 2013). Tuy nhiên nghiên
cứu cũng chỉ ra rằng chi phí thức ăn chăn nuôi đã chiếm tới khoảng 70% tổng giá trị
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thị trường chăn nuôi  với mức chi trong năm 2012 là 6,958 tỉ USD và tăng lên 7,643
tỉ USD năm 2013. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi trên thế giới ổn định, sản lượng thức ăn chăn nuôi nội địa tăng, thuế VAT 5%
cũng đã được bãi bỏ, nhưng giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường nội địa vẫn luôn
tăng, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi Việt Nam.

Trong báo cáo của mình, Liên minh Nông nghiệp đã đưa ra một nhóm các kiến
nghị chính sách:

• Xây dự ng chiế n lượ c và  quy hoạ ch chăn nuôi hoà n chỉ nh cho cả  nướ c

• Kiể m soá t nhậ p lậ u sả n phẩ m thị t

• Kiể m soá t độ c quyề n và  nâng cao tí nh cạ nh tranh là nh mạ nh trong thị
trườ ng TACN

• Siế t chặ t khâu kiể m soá t vệ  sinh môi trườ ng chăn nuôi

• Kiể m soá t hiệ u quả  thị  trườ ng thuố c thú  y.

• Xây dự ng mạ ng lướ i kiể m soá t an toà n vệ  sinh thự c phẩ m (ANVSTP) vớ i
hệ  thố ng giế t mổ  và  phân phố i thị t và xây dự ng tiêu chuẩ n vệ  sinh cho cá c
điể m bá n thị t lẻ

• Hỗ  trợ  hì nh thà nh hiệ p hộ i ngườ i tiêu dù ng thị t.

Chia sẻ tại Hội thảo

Phỏng vấn báo cáo viên
bên lề Hội thảo
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Vào ngày 22/11/2014, tại Nhà khách Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo Liên minh
đất đai (Landa) đã tổ chức buổi tọa đàm “Sự tham gia của người dân vào giám sát
và quản lý đất đai”. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ những kết quả bước đầu của mô
hình mô hình giám sát quản lý và sử dụng đất đai cấp xã và cấp huyện tại các tỉnh
Hòa Bình và Quảng Bình do các tổ chức thành viên Landa thực hiện trong IBP 4.

Tại buổi tọa đàm, GS. TSKH Đặng Hùng Võ đã chia sẻ: “Luật đất đai 2013 có
nhiều điểm mới trong các quy định về giám sát thực hiện. Tại các điều 21, 198, 199
đã quy định rõ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và công
dân có quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.
Điều 43, điều 69 quy định về minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của các
cơ quan chức năng”. Tuy nhiên, GS Võ cũng thừa nhận rằng giữa quy định và thực
thi Luật đang có một khoảng cách đáng kể. Điều này bị ảnh hưởng bởi các nguyên
nhân khách quan cũng như chủ quan từ cả hai phía chính quyền và người dân.

Tọa đàm cũng đã được nghe các chia sẻ từ đại diện Hội nông dân Hòa Bình và
tổ chức CIRD tại Quảng Bình về công tác xây dựng mô hình “Ban giám sát cộng
đồng” có sự tham gia của người dân. Tại Hòa Bình, với việc xây dựng và nâng cao
năng lực cho ban giám sát, bước đầu các mô hình này đã có những thành công nhất
định.  ông qua việc vận hành mô hình, các bên đã nhìn nhận được các lợi ích khi
thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cấp cộng đồng cũng như thiết lập được mối
quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền, người dân và các đoàn thể. Còn tại
Quảng Bình, người dân và chính quyền đã cùng nhau xây dựng và thống nhất cơ
chế đồng thuận trong thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
2 ban giám sát cộng đồng đã được UBND xã ra quyết định thành lập và đã đi vào
hoạt động.

Đại diện HND Hòa
Bình chia sẻ kinh
nghiệm

VTV 1 tác nghiệp tại
buổi Tọa đàm



9Bản tin hàng tháng

Số 09 - tháng 11/2014

Trong các ngày 26 và 27/11/2014, Liên minh đất đai (Landa) đã tổ chức các
chuyến điền dã tham quan mô hình “Ban giám sát cộng đồng” tại 2 tỉnh Hòa Bình
và Quảng Bình do các tổ chức thành viên Landa xây dựng trong IBP 4 cho các
phóng viên.

Tại Hòa Bình, nhóm phóng viên đã có dịp tiếp xúc với chính quyền và người
dân các xã Quy Hậu và  anh Hối, huyện Tân Lạc. Tại xã Quy Hậu, các phóng viên
đã ghi nhận được, dù mới được triển khai, nhưng mô hình đã giúp người dân và cán
bộ chính quyền địa phương được nâng cao năng lực, nhận thức quyền lợi, nghĩa vụ,
vai trò và trách nhiệm của mình trong thực thi Luật Đất đai và các văn bản chính
sách liên quan. Đặc biệt, thông qua mô hình này, quy chế dân chủ cơ sở đã được
phát huy triệt để, giúp người dân và chính quyền tìm được tiếng nói chung, hạn chế
những xung đột không đáng có liên quan tới đất đai. “Mô hình đồng thuận chính
là kim chỉ nam cho sự thống nhất, gắn kết hài hòa giữa người dân với chính quyền,
đặc biệt qua đây thực hiện triệt để quy chế dân chủ cơ sở”, Phó chủ tịch Bùi Văn
Hiển nói.

Tương tự tại xã  anh Hối, khi mô hình đồng thuận được triển khai với việc
xác lập cơ chế dân chủ, công khai, đặc biệt là người dân được tham gia trực tiếp vào
quá trình quản lý, hoạch định chính sách về đất đai thì những nghi ngại không đúng
đã được loại bỏ. Ông Bùi Văn Châu, Trưởng nhóm xóm Tam 1 cho biết: “Trước kia
khi thông qua chính sách nào đó, UBND cũng họp dân nhưng chỉ họp để thông
báo, nay họp dân không đơn thuần là thông báo mà còn đối thoại, trao đổi. Cũng
nhờ buổi đối thoại trực tiếp ấy, chúng tôi mới biết nhiều về chính sách liên quan
đến đất đai”.

 ành quả ban đầu từ
mô hình đồng thuận

Mô hình giám sát có sự
đồng thuận trong xây
dựng nông thôn mới
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Trong các ngày 28 và 29/11/2014, Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê kông
(MRLG) đã tổ chức hội thảo tham vấn với các đối tác tại Việt Nam tại khách sạn
Hòa Bình, 27 Lý  ường Kiệt, Hà Nội. Đại diện Liên minh đất đai (Landa) đã tham
dự hội thảo này.

Tại hội thảo, các bên đã được nghe lời phát biểu khai mạc của Ngài Andrej
Motyl, đại sứ  ụy Sỹ tại Việt Nam. Tiếp đó, các tham dự viên đã được nghe các chia
sẻ từ ban quản lý dự án MRLG. TS Kate Rickersey, trưởng ban triển khai dự án giới
thiệu về dự án MRLG; TS Christian C. giới thiệu về hợp phần học hỏi và vận động
(L&A); TS Kate R. giới thiệu về ngữ cảnh khu vực; và ông Brian Garcia giới thiệu về
quỹ giải ngân nhanh (QDF) và quỹ sáng tạo (IF).

Sau phần thông tin chung, hội thảo đã được nghe các bài trình bày chuyên đề
“Báo cáo đất đai – vấn đề và thách thức tại Việt Nam” từ Viện quản lý kinh tế trung
ương (CIEM); chuyên đề “Quyền hưởng dụng đất đai và rừng của đồng bào dân tộc
thiểu số” từ đại diện Forest Trend; chuyên đề “Quản trị tốt trong thu hồi đất quy mô
lớn và bảo đảm sinh kế cho nông dân bị thu hồi đất” từ IPSARD; chuyên đề “ ực
hiện quyền tham gia của nông dân vào giám sát và quản lý đất đai” từ CIRD; chuyên
đề “Vận động chính sách dựa vào bằng chứng” từ Oxfam.

Hội thảo cũng đã dành phần lớn thời gian để các tham dự viên thảo luận, đóng
góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 của dự án MRLG tại Việt Nam.
Sau phiên thảo luận toàn thể, các tham dự viên đã chia thành các nhóm nhỏ thảo
luận sâu từng chuyên đề. Kết quả, dự án MRLG đã xác nhận được 4 chủ đề học hỏi,
liên kết và vận động trong năm 2015.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm
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Trong tháng 11/2014, các ban giám sát cộng đồng tại 2 thôn Kim Lũ 1 và Kim
Tiến thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa đã triển khai quá trình đánh giá giai
đoạn quy hoạch sử dụng đất và giai đoạn tiền đầu tư của công trình nông thôn mới
trên địa bàn 2 thôn.  eo báo cáo của CIRD, hiện 2 ban giám sát đã có được nhật ký
và báo cáo giám sát đánh giá về 2 giai đoạn của công trình.


