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Ngày 14/4/2014, LANDA đã có buổi làm 
việc với đối tác Oxfam tại 18 Lê Đại Hành, Hà 
Nội. Th ành phần LANDA tham dự có ĐPV, cán 
bộ MEL và truyền thông cùng đại diện các IBP. 
Cuộc họp nhằm mục tiêu rà soát và thúc đẩy các 
IBP do LANDA đề xuất năm 2014.

Cuộc họp có các nội dung sau:
• Báo cáo sơ bộ về công tác triển khai hoạt 
động của IBP 2
• Rà soát và điều chỉnh mục tiêu, nội dung, 
tiến độ của IBP 2.

• Tóm tắt, đánh giá và kế hoạch truyền 
thông chung toàn Liên minh.
• Kế hoạch giám sát, đánh giá và học hỏi 
của cán bộ MEL cũng như toàn thể LANDA 
trong giai đoạn tới.
• Góp ý hoàn thiện IBP 3.
• Một số thông tin về IBP 4 và định hướng 
của oxfam trong IBP 4.
Sau một ngày làm việc, cuộc họp đã kết thúc 

thành công tốt đẹp.

Giám sát - đánh giá
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Ngày 16/4/2014, Tropenbos International 
Vietnam và Forest Trends đã tổ chức buổi hội 
thảo khoa học “Vai trò của giao đất giao rừng 
trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp” tại phòng hội 
thảo Th ăng Long, khách sạn Candeo, 287 Đội 
Cấn, Hà Nội. Th am dự buổi hội thảo, có đông 
đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ 
chức phi chính phủ và đông đảo phóng viên có 
quan tâm. Đã có một số tổ chức thuộc LANDA 
đã tham dự buổi hội thảo này. 

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các bên đã 
được nghe ông Trần Hữu Nghị,  Tropenbos In-
ternational Vietnam trình bày nội dung “Giao 
đất giao rừng, tiến trình thực hiện, kết quả và 
tác động đến tài nguyên rừng và sinh kế người 
dân” và bài trình bày của ông Tô Xuân Phúc, For-
est Trends với chủ đề “Vai trò của giao đất giao 
rừng trong tái cấu trúc ngành lâm nghiệp và đổi 
mới các công ty lâm nghiệp”. Các tham dự viên 
cũng được GS. Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản 
lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng), GS. Đặng 
Hùng Võ (nguyên Th ứ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường), ông Nguyễn Văn Tiến (Vụ trưởng 

vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung 
ương) và ông Vũ Đình Tuyên (Văn phòng Chính 
phủ) chia sẻ các thông tin với chủ đề “Tiềm năng 
của giao đất giao rừng đối với tái cấu trúc ngành 
lâm nghiệp từ góc nhìn của chuyên gia và các 
nhà quản lý”.

Trong phần thảo luận, hội trường như nóng 
lên với các phần chia sẻ từ các tham dự viên. Đại 
diện các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lào 
Cai đã chia sẻ các khó khăn địa phương đang gặp 
phải khi triển khai các chương trình giao đất giao 
rừng trong thời điểm hiện tại. Từ các tổ chức phi 
chính phủ cũng có các chia sẻ về kinh nghiệm tổ 
chức giao đất giao rừng tại các cộng đồng với chi 
phí thấp với mong muốn hợp tác cùng triển khai 
các hoạt động này trong tương lai. Mặc dù ban 
tổ chức quyết định kéo dài phiên thảo luận thêm 
một tiếng đồng hồ nhưng với các tham dự viên, 
chừng đó thời gian là chưa đủ. Đa số đều nhất trí 
rằng cần có thêm những hội thảo tương tự trong 
tương lai để có thể thảo luận vấn đề này một cách 
cụ thể hơn.

Hội thảo khoa học giao đất giao rừng
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Ngày 17/4/2014, ban điều hành LANDA mở 
rộng đã có buổi làm việc với đại diện chương 
trình liên minh của oxfam tại văn phòng Liên 
minh đất đai, tầng 13 cung trí thức thành phố 
Hà Nội. Về phía oxfam có cán bộ quản lý và cán 
bộ tài chính của chương trình. Phía LANDA có 
ban điều hành, điều phối viên, cán bộ MEL, cán 
bộ truyền thông và đại diện các tổ chức leading 
các IBP.

Buổi làm việc đã thảo luận các nội dung:
• Các IBP cập nhật tiến độ
• Điều phối viên, cán bộ MEL, cán bộ 

truyền thông cập nhật hoạt động
• Cơ chế phối hợp nội bộ giữa các IBP
• Th ống nhất tài chính các IBP.
Sau khi thảo luận, buổi làm việc đi đến các 

kết luận chính sau:

• Các IBP đang chậm tiến độ. Các đơn vị 
tham gia và bản thân tổ chức leading IBP cần nổ 
lực thúc đẩy hoạt động và hoàn thiện các IBP.

• Các IBP trong năm 2014 trên nguyên tắc 
đã được phê duyệt từ 1.1.2014. IBP 3 và IBP 4 
cần hoàn thiện nội dung theo góp ý để triển khai 
thực hiện.

• Kế hoạch và hoạt động của các IBP cần 
được chia sẻ cho toàn thể các thành viên LAN-
DA. Tổ chức leading IBP cần gửi lịch trình, kế 
hoạch hoạt động IBP cho điều phối viên, cán bộ 
MEL và cán bộ truyền thông của Liên minh để 
phối hợp thực hiện, tham gia các hoạt động chủ 
chốt của IBP.

• Truyền thông cần được lồng ghép trong 
các hoạt động của IBP với sự hỗ trợ tham gia của 
cán bộ truyền thông Liên minh.

Họp ban điều hành
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Ngày 22.4.2014 Liên minh đất đai phối 
hợp cùng VCCI tổ chức buổi hội thảo “Chia 
sẻ đề xuất kiến nghị góp ý cho dự thảo Nghị 
định hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013” 
tại hội trường nhà khách chính phủ, 27A 
Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đã có trên 90 tham 
dự viên tham gia và lắng nghe các nội dung 
trình bày tại hội thảo.

Th eo lịch trình, hội thảo có các nội dung:
• Lời chào mừng của chủ tịch Liên minh 

đất đai
• Tóm tắt tiến trình hoạt động của IBP 2
• Tóm tắt nghiên cứu thực địa tại Đà Nẵng 

và Th ành phố Hồ Chí Minh của IBP 2.
• Tóm tắt nghiên cứu tài liệu thứ cấp 

của IBP 3.
• Tóm tắt nội dung các kiến nghị của LAN-

DA góp ý hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn 
thực hiện Luật đất đai sửa đổi 2013.

Th ảo luận của tham dự viên.
Tại phiên thảo luận, đa số các ý kiến đánh giá 

cao sự đóng góp của LANDA đối với tiến trình 
góp ý hoàn thiện các dự 
thảo Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai. Trong đó chú ý đến 
phát biểu của một số 
tham dự viên:

Nguyễn Trung
Hội thảo là cầu nối 

đối với dân, giữa dân và 
nhà nước, giữa dân và 
luật. Diễn dàn lý luận phát 
triển (20 thành viên), 
hôm nay có mặt 1/4.

Toàn bộ vấn đề đất đai của chúng ta khó thật 
(vấn đề sở hữu, kể cả giải quyết được thì vẫn có 
vấn đề), mà còn là vấn đề quy hoạch, chiến lược 
phát triển, quy hoạch sử dụng đất đai như thế 
nào, một trong những nguyên nhân thất bại cũng 
là vấn đề quy hoạch. Nên kiến nghị với nhà nước 
phải có 1 Nghị định về quy hoạch (quy hoạch mà 
ko có nhà đầu tư là thất bại), trường hợp ko làm 
theo quy hoạch là bất đắc dĩ.

Vương Th ị Hanh
Công khai ko chỉ trên website mà cần phải có 

nhiều hình thức khác để dân biết.
Đồng thuận về quy hoạch đó, đồng thuận về 

giá cả thì hãy thu hồi.
Đậu Anh Tuấn
Góp ý hoàn thiện Luật và các văn bản pháp 

quy là cố gắng thay đổi chất lượng của những 
văn bản pháp luật, chính sách, ko phải là nói cho 
mình thoải mái, đỡ bức xúc mà là để góp phần 
thay đổi tích cực.

Hội thảo góp ý cho dự thảo Nghị định... đất đai
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Tóm tắt chiến lược của Liên minh đất đai 
(LANDA) giai đoạn 2013-2016

… Các tổ chức xã hội nghề nghiệp là cầu nối 
phù hợp nhất để chia sẻ, truyền tải ý kiến người 
dân tới cấp cao nhất nhằm giải quyết các vấn 
đề liên quan tới đất đai hiện nay. Việc vận động 
chính sách sẽ hiệu quả rõ nét khi các tổ chức xã 
hội dân sự liên kết, và cùng thực hiện các vận 
động này. Chính vì vậy, Liên minh Đất đai ra đời 
ban đầu với 18 tổ chức thành viên nhằm thực 
hiện sứ mệnh của mình. 

MỤC TIÊU TỔNG THỂ: 
Góp phần đảm bảo quá trình quản lý và sử 

dụng đất ở Viêt Nam được thực hiện dân chủ - 
hiệu quả - bền vững và minh bạch.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Luật đất đai sửa đổi 2013 và các Nghị 

định dưới Luật được vận động để phù hợp với 
nguyện vọng của người dân;  

2. Người dân có quyền giám sát và tham 
gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chính 
sách liên quan tới đất đai 

3. Năng lực của các thành viên LM và cộng 
đồng về VĐCS, giám sát thực thi chính sách về 
đất đai được cải thiện

KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Kết quả mong đợi cho mục tiêu 1: VĐCS để 

hoàn thiện Luật đất đai sửa đổi 2013 và các Nghị 
định dưới Luật;  

1. Các ý kiến đóng góp/kiến nghị sửa đổi 
Luật đất đai được các Đại biểu Quốc hội đưa ra 
thảo luận tại kỳ họp Quốc hội 13

2. Ủy ban Th ường vụ Quốc hội tiếp thu ý 
kiến và đưa các kiến nghị trong báo cáo tổng kết;

Chỉ số giám sát và đánh giá
1. Số lượng Đại biểu Quốc hội nhận được 

đầy đủ thông tin về các vấn đề/kiến nghị chỉnh 
sửa Luật;

2. Số Đại biểu Quốc hội đưa ý kiến tương 
đồng với kiến nghị của Landa;

3. UB thường vụ Quốc hội/UB kinh tế của 
Quốc hội nhận được đầy đủ thông tin và tiếp thu 
các kiến nghị

4. Ban chỉnh sửa Luật đất đai tiếp nhận và 
đưa các kiến nghị thay đổi vào Dự thảo Luật 
trình Quốc Hội trong kỳ họp tháng 10/2013

5. Số lượng bài báo/phóng sự trên truyền 
hình đưa tin và đưa tin lại về kiến nghị sửa đổi 
Luật đất đai

Kết quả mong đợi cho mục tiêu cụ thể 2: 
Người dân được tham gia và giám sát có hiệu quả 
việc thực hiện chính sách liên quan tới đất đai

1. Cơ chế tham gia, giám sát và phản hồi các 
bất cập quá trình thực hiện các chính sách liên 
quan tới đất đai công nhận và nhân rộng.

2. Có kế hoạch thực hiện giám sát các chính 
sách liên quan tới đất đai;

3. Phản hồi của người dân về kết quả giám 
sát được lãnh đạo địa phương tiếp nhận

Chỉ số giám sát và đánh giá
1. Cơ chế tham gia, giám sát và phản hồi 

việc thực hiện chính sách đất đai
2. Biên bản giám sát quy hoạch và kế hoạch 

sử dụng đất của người dân
3. Báo cáo đánh giá về giám sát thu hồi, bồi 

thường, tái định cư và hỗ trợ sinh kế và thực 
hiện cơ chế đồng thuận của cộng đồng trong 
thu hồi đất

Các kết quả mong đợi cho mục tiêu cụ thể 
3: Nâng cao năng lực cho các thành viên LM và 
cộng đồng về VĐCS, giám sát thực thi chính 
sách về đất đai..

1. Các thành viên của LM áp dụng các kiến 
thức và kỹ năng vào hoạt động liên minh và các 
hoạt động thực tế của tổ chức mình

Tóm tắt chiến lược
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2. Kiến thức, kỹ năng trong thực hiện các 
IBP được chia sẻ với các tổ chức thành viên và 
các vùng dự án IBP khác. 

Chỉ số giám sát và đánh giá:
1. Test đánh giá về khả năng áp dụng các 

kiến thức đã học vào thực tế của Ban điều hành 
Liên minh cũng như các tổ chức thành viên

2. Báo cáo đánh giá mức độ cải thiện năng 
lực của Liên minh (Ban điều hành, Điều phối 
viên, cán bộ MEL)

CHIẾN LƯỢC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
NHẰM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU 

Các bên liên quan
1. Các tổ chức chính trị- xã hội
2. Các tổ chức phi chính phủ
3. Lãnh đạo chính quyền địa phương
4. Cơ quan soạn thảo luật
5. Đại biểu Quốc hội
6. Cơ quan xây dựng và thực thi chính sách 

pháp luật liên quan tới Đất đai (địa phương)
7. Cơ quan báo chí
8. Người dân
Đối tượng vận động chính sách
1. Cơ quan soạn thảo luật
2. Đại biểu Quốc hội
3. Cơ quan xây dựng và thực thi chính sách 

pháp luật liên quan tới Đất đai (địa phương)
Chiến lược vận động
1. Vận động hành lang với các cơ quan 

soạn thảo Luật, Đại biểu QH và chính quyền địa 
phương

2. Sử dụng các bằng chứng từ thực tế thông 
qua nghiên cứu, tham vấn với người dân

3. Vận động thông qua dự luận xã hội như 
báo trí, truyền hình

4. Đệ trình các kiến nghị lên Ủy ban soạn 
thảo Luật

CƠ CẦU CỦA LIÊN MINH
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Hoạt động: Th ảo luận báo cáo QAS
Th ời gian: ngày 5/5/2014
Th ành phần: Th ành viên Ban điều hành và Đại diện các IBP
Địa điểm: Văn phòng Oxfam

Hoạt động: Th ảo luận toàn thể báo cáo QAS và lập kế hoạch 6 tháng cuối năm
Th ời gian: 23/5/2014
Th ành phần: Toàn thể thành viên Landa
Địa điểm: Sẽ thông báo sau

Hoạt động: Tập huấn theo dõi và giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách đất đai
Th ời gian: 29-31/05/2014
Giảng viên: Chuyên gia Trịnh Dũng (nguyên làm UNDP)
Th ành phần: 01 cán bộ/1 tổ chức
Địa điểm: Sẽ thông báo sau

Hoạt động: Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông (làm việc với truyền hình và các 
báo về việc đăng tải các bài báo lien quan tới các kiến nghị của Landa)

Th ời gian: 5-31/5/2014
Th ành phần: Điều phối viên và cán bộ truyền thông

Hoạt động tháng 5


