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Điền dã tại 3 tỉnh trong nghiên cứu của IBP 3

Trong các này đầu tháng 10, Landa đã tổ chức 3 chuyến điền dã cho 
các phóng viên tới những địa phương nghiên cứu của IBP 3. Đây là 
hoạt động nằm đưa truyền thông về với cộng đồng nhằm phản ánh tốt 
hơn các tâm tư nguyện vọng của người dân. Đã có ...

Giao lưu trực tuyến trên VietnamNet
Trong khoảng thời gian từ 14:00 – 16:00 ngày 

20/10/2014, landa đã phối hợp cùng VietnamNet tổ chức 
buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Th ực trạng quyền 
tiếp cận đất đai của phụ nữ thông qua tình hình cấp 
GCNQSDĐ và những bất cập”. Th am dự và chia sẻ tại 
buổi ...

Hội nghị thông qua “Quy chế đánh giá giám 
sát cộng đồng và Kế hoạch giám sát, đánh 
giá kế hoạch sử dụng đất và xây dựng công 
trình đường nội thôn”

Ngày 17 / 10 tại Hội trường thôn Kim Tiến CIRD 
phối hợp với UMMTTQ huyện Tuyên Hóa và UBMTTQ 
xã Kim Hóa tổ chức Hội nghị với sự tham gia của 30 đại 
biểu bao gồm...

Đọc tiếp
Posted in Hoạt động chung   Để lại bình luận
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Hoạt động chung Landa

Điền dã 3 tỉnh trong nghiên cứu của IBP 3
Trong các này đầu tháng 10, Landa đã tổ chức 3 chuyến điền dã cho các 

phóng viên tới tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị và Hòa Bình, đây là những địa bàn 
nghiên cứu của khảo sát “Đảm bảo Quyền có tên của vợ và chồng trong giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất”. Mục tiêu của hoạt động này nhằm phản ánh 
tốt hơn các tâm tư nguyện vọng của người dân về quyền tiếp cận đất đai của 
phụ nữ. Sau các chuyến đi thực tế, các phóng viên đã có những cái nhìn đa 
chiều hơn về quyền có tên của cả vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (sổ đỏ). Sau những chuyến đi này, các phóng viên đã có những bài 
viết sát thực, phản ánh những tâm tư cụ thể của người dân.

Ảnh: Minh Khôi

Trong các ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2014, nhiều tờ báo đã đồng 
loạt đưa tin về quyền có tên của vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Tờ thời báo kinh tế Việt Nam ngày 17/10/2014 đã đăng bài Gian 
nan đưa tên phụ nữ vào “sổ đỏ”: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
ở Vĩnh Long. Tờ Đại đoàn kết đăng loạt bài  “Th ực hiện Luật Đất đai – Bảo 
đảm quyền cho người phụ nữ”  với 2 bài viết “Hủ tục và pháp lý” và bài “Cần 
xây dựng cơ chế giám sát”. Báo Dân trí điện tử đưa bài “Đa số phụ nữ “quên” 
tên mình trong sổ đỏ” của tác giả Phạm Th anh tại địa chỉ http:// dantri.com.

Gian nan đưa tên phụ nữ vào “Sổ đỏ”
Th ời báo Kinh tế Việt Nam

Gian nan đưa tên phụ nữ vào “Sổ đỏ”
Th ời báo Kinh tế Việt Nam
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vn/ xa-hoi/ da-so-phu-nu-quen-ten-minh-trong-so-do-957909.htm và bài 
“Không đứng tên trong sổ đỏ, phụ nữ thường trắng tay sau ly hôn” tại địa chỉ 
http:// dantri.com.vn/ xa-hoi/ khong-dung-ten-trong-so-do-phu-nu-thuong-
trang-tay-sau-ly-hon-989635.htm. Báo Kinh tế Nông thôn đăng bài “Đảm bảo 
có tên của vợ và chồng trong sổ đỏ” tại địa chỉ http:// kinhtenongthon.com.
vn/ Dam-bao-co-ten-cua-vo-va-chong-trong-so-do-140-47066.html cũng đã 
được nhiều báo điện tử khác trích đăng lại sau đó.

Nhờ có sự quan tâm của đông đảo các báo chí mà nội dung quyền của phụ 
nữ trong tiếp cận đất đai đã được quan tâm và thảo luận sôi nổi gần đây. Hi 
vọng rằng, viêc thực thi quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai sẽ được đảm 
bảo như trong công ước CEDAW và Hiến pháp 2013 cũng như nhiều văn bản 
pháp luật khác quy định.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Giám sát, đánh 
giá và học hỏi

Trong các ngày 14 và 15/10/2014, tại Asean Resort đã diễn ra Hội thảo 
chia sẻ kinh nghiệm MEL do Oxfam tổ chức. Th am gia buổi hội thảo có 37 
tham dự viên trong đó có 24 nữ đến từ 6 liên minhh,.

Tại hội thảo, các tham dự viên đã được nghe các chia sẻ từ 6 liên minh 
về kinh nghiệm thực hiện báo cáo theo Th ẻ đánh giá định tính (Qualitative 
Assessment Scorecard – QAS) trong thời gian qua và thảo luận về bộ QAS có 
chỉnh lý năm 2014. Các tham dự viên đã dành nhiều thời gian để thảo luận về 
phương và các kết quả đạt được cần thể hiện cụ thể trong báo cáo. Hội thảo 
cũng đã dành thời gian nghe các chia sẻ, phản hồi từ ông Jeremy, chuyên gia 
xây dựng QAS của Oxfam.

Trong thời gian còn lại của hội thảo, các tham dự viên cũng đã chia sẻ 
cách thức xây dựng câu chuyện thay đổi và phương pháp tiếp cận. Các câu 
chuyện thay đổi này cần hướng vào các nội dung:

• Th ay đổi chính sách
• Th ay đổi cuộc sống người dân địa phương
• Th ay đổi nhận thức công chúng và nhà lập định chính sách về các vấn 

đề liên minh đang quan tâm.
Sau 2 ngày làm việc, hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Giao lưu trực tuyến trên VietnamNet
Từ 14:00 – 16:00, ngày 20/10/2014, Landa đã phối hợp cùng VietnamNet 

tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Th ực trạng quyền tiếp cận đất đai 
của phụ nữ thông qua tình hình cấp GCNQSDĐ và những bất cập”. Th am dự 
và chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến có:
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1. GS.TSKH Đặng Hùng Võ – Cố vấn chương trình
2. Ông Phạm Văn Th ành – Giám đốc CCRD, chủ tịch Landa
3. Bà Trần Th ị Minh Châu – Giám đốc CISDOMA, đại diện IBP 3.

Đại diện VietnamNet tặng hoa chào mừng các chuyên gia tham dự buổi giao lưu trực tuyến
Ảnh: CBTT

Buổi giao lưu với nội dung liên quan mật thiết đến quyền hưởng dụng đất 
đai của phụ nữ, quyền có tên của vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất được tổ chức vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nên đã nhận 
được rất nhiều sự quan tâm của độc giả, đặc biệt là độc giả nữ. Có 48 câu hỏi 
từ các độc giả VietnamNet gửi về, tập trung vào 3 nội dung chính:

• Luật đất đai 2013, và quá trình thực thi Luật đất đai 2013. 
• Quy định về cấp GCNQSDĐ mang tên vợ và chồng, và những tình 

huống trên thực tế về quyền có tên vợ và chồng trong GCNQSDĐ. 
• Các câu hỏi liên quan đến đất đai nói chung. 
Trong 2 giờ, 3 chuyên gia đã trả lời được 35 câu hỏi của độc giả. Vì  thờ i 

lượ ng có  hạ n, các câu hỏi còn lại, VietnamNet sẽ chuyển cho các chuyên gia 
trả lời riêng vớ i từ ng độ c giả . Th ông tin chi tiế t xin mờ i xem tạ i đườ ng link: 
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/202353/truc-tuyen--quyen-dung-ten-so-do-
cua-phu-nu.html.

Hội thảo “Giám sát, đánh giá và học hỏi 
(MEL) và lập kế hoạch năm 2015”

Ngày 24/10/2014 Landa đã tổ chức buổi hội thảo “Giám sát, đánh giá và 
học hỏi (MEL) và lập kế hoạch năm 2015” tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà 

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến
Ảnh: CBTT

Cân nhắc trả lời câu hỏi
Ảnh: CBTT



6 Bản tin hàng tháng

Số 08 - tháng 10/2014

Nội. Th am dự buổi hội thảo có … từ 19 tổ chức thành viên Landa tham dự, 
trong đó có … nữ. Điều khiển hội thảo là ông Đỗ Đức Khôi, giám đốc PED, 
phó chủ tịch Landa.

Buổi sáng, các thành viên đã dành thời gian điểm lại những việc đã làm 
được trong năm 2014 của Landa. Trong năm qua, Landa đã triển khai thực 
hiện 3 IBPs, cụ thể là:

1/ Vận động tầng nghị định
2/ Vận động thự c hiệ n đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 
3/ Tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng thông qua sự đồng 

thuận trong quá trình lập, thẩm định, công khai và thực hiện quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất tại địa phương

Hội thảo cũng được nghe các gợi ý định hướng triển khai của GS.TSKH 
Đặng Hùng Võ, cố vấn của Liên minh. GS Võ chia sẻ: “Các hoạt động trong 
năm tới nên cụ thể, trong bối cảnh nhiều cái cơ bản nhất Landa vẫn chưa giải 
quyết được. Việc thu hồi, bồi thường tái định cư vẫn là vấn đề nóng tại các địa 
phương. Th ực tế tại các địa phương, việc thu hồi đất không đưa vào sử dụng 
chiếm đến 50% (bao gồm không sử dụng, sử dụng hiệu quả kém, sử dụng câu 
dầm). Vì vậy, chúng ta cần xác định rõ cần phải làm gì trong hoàn cảnh hạn 
chế. Công tác triển khai khảo sát địa phương khó và mất nhiều thời gian, vì 
vậy cần phải lựa chọn các hoạt động đảm bảo tính khả thi. Cần chứng minh 
được chính sách đã có gì thay đổi”. Tiếp đó, hội thảo chia thành 3 nhóm thảo 
luận về những nội dung cụ thể:

• Nhóm 1 thảo luận về nội dung “Giám sát việc phân chia tài sản đất đai 
của các cặp vợ chồng sau ly hôn” với mục tiêu Đảm bảo quyền hưởng dụng 
đất đai của phụ nữ sau ly hôn

• Nhóm 2 thảo luận nội dung Tiêu chí đảm bảo lợi ích người dân địa 
phương trong quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu Khuyến nghị chính sách để 
đảm bảo lợi ích của nông dân địa phương qhsd đất đang sử dụng và chưa sử 
dụng

• Nhóm 3 thảo luận 3 nội dung:
1. Th am vấn cộng đồng cho người nước ngoài thuê đất dài hạn với mục 

tiêu Người dân tham gia lấy ý kiến về tác động của dự án tới phát triển kinh tế 
địa phương, cho người nước ngoài thuê đât dài hạn)

2. Nghiên cứu thực trạng đất nuôi trồng thủy sản vùng ven biển với mục 
tiêu Đánh giá sự chia sẻ lợi ích về tài nguyên đất vùng ven biển 

3. Th am vấn cộng đồng về quy hoạch thủy điện với mục tiêu Người dân 
tiếp cận thông tin đầy đủ và tham gia ý kiến; và Minh bạch quy trình xây dựng 
thẩm định dự án thủy điện 

Trong phần thảo luận chung, hội thảo đã nhận được nhiều đóng góp tích 
cực của các đại diện thành viên Landa góp ý làm rõ các nội dung trên. Các tổ 
chức cũng đã xác định các vấn đề tổ chức mình quan tâm và đăng ký tham gia 
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các hoạt động.
Buổi chiều, các thành viên Landa đã dành thời gian cùng nhau thảo luận 

các nội dung của báo cáo QAS dưới sự hỗ trợ của cán bộ Mel, các đơn vị thành 
viên xem xét bản QAS (dự thảo 1), và bàn luận, góp ý bổ sung hoặc chỉnh sửa 
từng câu hỏi. Tại phần cho điểm cán bộ MEL đã lấy ý kiến thống nhất, ghi vào 
báo cáo. Trong thời gian tới, cán bộ MEL sẻ tổng hợp, chỉnh sửa và gửi lại cho 
BĐH và các thành viên.

Tập huấn “Kỹ năng tham vấn cộng đồng“
Trong các ngày từ 29-31 tháng 10 năm 2014, Landa đã tổ chức khóa tập 

huấn “Kỹ năng tham vấn cộng đồng” tại phòng hội thảo khách sạn Khăn 
Quàng Đỏ, Hà Nội với sự tham dự của 24 học viên đến từ 19 tổ chức thành 
viên Landa, trong đó có 18 nữ. Giảng viên khóa tập huấn là chuyên gia Ngô 
Th ị Th u Hà đến từ Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ 
nữ.

Tại tập huấn, các học viên đã nắm được kiến thức cơ bản về quy định sự 
tham gia của XHDS trong tham vấn, tiến trình tham vấn và đi sâu vào thực 
hành các công cụ của tham vấn. 

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên cho biết “Đây là khóa học rất bổ ích, 
chúng tôi đã tự tin hơn, hiểu rõ hơn quy trình có sự tham gia, công cụ tham 
vấn…Chúng tôi hy vọng rằng, có nhiều khóa tập huấn như thế này để nâng 
cao năng lực cho các tổ chức thành viên”.
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Hoạt động IBP 3

Hội thảo đảm bảo quyền có tên vợ và chồng 
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17/10/2014 tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội, Landa phối hợp 
với CISDOMA đã tổ chức Hội thảo “Đảm bảo quyền có tên vợ và chồng trong 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Hội thảo đã có 84 đại biểu, trong đó có 
26 đại diện từ các cơ quan truyền thông đại chúng tham dự. Đặc biệt, tham dự 
hội thảo có Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước: Cục quản lý đăng ký đất đai; 
HLHPN Việt Nam; và Đại diện HLHPN tỉnh Quảng Trị, Vĩnh Long, HND 
Hòa Bình cùng tham gia. Điều khiển hội thảo là ông Đỗ Đức Khôi, giám đốc 
PED, phó chủ tịch Landa.

Toàn cảnh buổi hội thảo
Ảnh: CBTT

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Th ành nói “Luật Đất đai 2013 
chính thức có hiệu lực từ 1/7/2014. Tuy nhiên các điều khoản hướng 
dẫn thi hành Luật liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ hiện còn 
có quá nhiều bất cập, việc chưa đảm bảo đầy đủ quyền có tên của phụ 
nữ trong GCNQSDĐ đã để lại các hệ lụy nan giải cho phụ nữ đặc biệt 
nhóm phụ nữ nghèo. Một trong các hệ lụy đáng chú ý là tình trạng 
phụ nữ không được đảm bảo quyền của mình trong gia đình, xã hội 

T

Bà Nguyễn Th ị Th anh Th uỷ - Chủ tịch 
HPN tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội 
thảo

Ảnh: CBTT

GS.TSKH Đặng Hùng Võ - Nguyên Th ứ 
trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, Cố 
vấn Liên minh phát biểu tại hội thảo

Ảnh: CBTT
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khi chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng đất đai, hoặc tiếp cận tín dụng 
phát triển sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo an sinh lúc về già, 
vai trò, vị trí và tiếng nói của họ trong gia đình, dòng tộc, họ hàng vì 
vậy cũng trở nên yếu thế hơn. Để góp phần thúc đẩy quyền phụ nữ 
trong các vấn đề đã nêu trên, Landa tổ chức thực hiện khảo sát “Đả m 
bả o quyề n có  tên củ a vợ  và  chồ ng trong GCNQSD đất nhằm tìm 
hiểu nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về GCN-
QSD đất mang cả tên vợ và chồng, tìm hiểu thực trạng thi hành vấn 
đề GCNQSD đất mang cả 2 tên vợ và chồng trên địa bàn nghiên cứu, 
đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách để đảm bảo việc cấp 
GCNQSDĐ mang cả 2 tên vợ và chồng được thi hành khi Luật đất 
đai 2013 có hiệu lực thi hành”.

Hội thảo đã được nghe ba bá o cá o: (i) trình bày của bà Trần Th ị Minh 
Châu, giám đốc CISDOMA, trưở ng nhó m IBP3 về kết quả Khảo sát 
Đảm bảo quyền có tên vợ và chồng trong GCNQSD đất. Đây là kết 
quả nghiên cứu do các tổ chức tham gia IBP 3 thực hiện tại 3 tỉnh 
Hòa Bình, Quảng Trị và Vĩnh Long. (ii) Bá o cá o về  vấ n đề  giớ i củ a 
Liên minh đấ t rừ ng và  (iii) Khả o sá t nhậ n thứ c củ a công chú ng về  
quyề n tiế p cậ n đấ t đai củ a phụ  nữ  củ a nhó m tư vấ n Oxfam.

Bản báo cáo của IBP 3 đã chỉ ra một số thực trạng ảnh hưởng tới việc phụ 
nữ chưa có tên trong sổ đỏ như:

• Nhận thức về quyền tiếp cận đất của phụ nữ chưa cao
• Việc cấp đổi, cấp mới sổ đỏ tại một số địa phương còn nhiều bất cập
• Công tác giám sát thực thi chính sách cấp mới sổ đỏ 2 tên ở một số 

địa phương chưa chặt chẽ.
Một số nguyên nhân, rào cản được chỉ ra trong báo cáo như:
• Người dân thiếu thông tin về Luật đất đai 2003/2013 và quyền tiếp 

cận đất đai của phụ nữ => chưa biết/ chưa hiểu ý nghĩa của chính 
sách GCNQSDĐ 2 tên

• Cá c ngà nh chứ c năng địa phương, bao gồm Hội Phụ nữ, chưa quan 
tâm đế n vấn đề quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ trong hưởng dụng, 
giao dịch dân sự, thừa kế, cho, tặng

• Lệ phí trích đo đạc cò n cao đố i với các hộ gia đình mong muốn tách 
thửa/cấp đổi dẫn tới người dân ngại đổi sổ.

• Th iếu sự phối kết hợp trong việc tuyên truyền luật đất đai, quyền tiếp 
cận đất đai của PN trong các chương trình từ trung ương đến địa 
phương

• Chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ địa chính/ TNMT
• Nhiều hộ gia đình có GCNSDĐ để trong ngân hàng, dẫn tới tiến độ 

cấp đổi GCNQSDĐ bị ảnh hưởng 
• Phụ nữ còn tự ty, nhường việc đăng ký tên chủ hộ trong cấp mới Toàn cảnh hội thảo

Ảnh: CBTT
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(Vĩnh Long) hoặc ngại đi cấp đổi sổ 2 tên (Cả 3 tỉnh)
• Luậ t tụ c truyề n thố ng => phụ  nữ  bị  giả m cơ hộ i đượ c đứ ng tên trong 

GCNQSDĐ
• Tâm lý rụ t rè , e ngại củ a phụ  nữ  (sợ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, 

gia đình) nên không đòi quyền đứng tên
Điều này đã gây ra một số hệ lụy cho phụ nữ như:
• Bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận đất, phụ nữ bị lệ thuộc, không phát 

huy hết vai trò của mình trong phá t triể n KTgia đì nh và  XH
• Phụ  nữ  mấ t quyền tiếp cận, kiểm soát và hưởng dụng đất đai, đặc biệt 

trong ly hôn, giao dịch dân sự, tranh chấ p đá t đai dò ng tộ c và đảm 
bảo an sinh tuổi già

• Phụ nữ thiếu cơ hội tiếp cận tín dụng một cách chủ động
• Chính sách tiến bộ, nhưng hiệu quả thực hiện chính sách thấp => 

không làm thay đổi cuộc sống phụ nữ
Nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị tới Bộ Tài nguyên môi trường 

như:
Với địa phương có dự án
• Cần có thông tư về việc đo đạc địa chính kết hợp với cấp lại GCNQS-

DĐ hai tên trong phạm vi cả nước 
• Chú ý vấn đề giới trong giám sát đánh giá dự án VLAP
• Xem xét lại việc đo đạc và cấp đổi GCNQSDĐ nhưng vẫn đứng tên 

chủ hộ (Vĩnh Long)
Với địa phương chưa có dự án
• Giảm lệ phí, phí đo đạc khi cấp đổi GCNQSDĐ hai tên
• Hướ ng dẫ n ngườ i dân thự c hiệ n đầy đủ chí nh sá ch nà y
Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đưa ra một số kiến nghị cho Hội Liên hiệp 

phụ nữ:
• Ban hành văn bản riêng hướng dẫn về CS GCNQSDĐ hai tên và 

quyền tiếp cận đất đai của PN cho các cấp Hội
• Tăng cường tuyên truyền về vấn đề quyền cho phụ nữ (trong đó có 

quyền tài sản/ đất đai)
• Đưa vấn đề giám sát thực hiện GCNQSDĐ 2 tên vào chương trình 

giám sát hàng năm của các cấp Hội cơ sở
• Phối kết hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền luật đất đai 2013, 

quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ với tiến trình cấp mới/cấp đổi 
GCN QSDĐ
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Hoạt động IBP 4

Ban giám sát cộng đồng hoàn thiện quy chế 
giám sát và kế hoạch giám sát, đánh giá kế 
hoạch sử dụng đất và xây dựng công trình 
đường nội thôn

Ngày 6 / 10 tại văn phòng CIRD đã diễn ra buổi làm việc giữa CIRD với 
đại diện Ban giám sát cộng đồng để hoàn thiện quy chế giám sát và kế hoạch 
giám sát, đánh giá kế hoạch sử dụng đất và xây dựng công trình đường nội 
thôn. Dựa trên những nội dung đã được người dân đồng thuận trong hội nghị 
ký kết và và kế hoạch giám sát, đánh giá kế hoạch sử dụng đất và xây dựng 
công trình đường nội thôn mà 2 thôn Kim Lũ I và Kim Tiến đã xây dựng nên, 
CIRD tổ chức cuộc họp với UNMTTQ huyện Tuyên Hóa và đại diện Ban 
giám sát để hoàn thiện quy chế và kế hoạch giám sát.

Ảnh minh họa
CBTT

Tại buổi họp, các bên đã thống nhất được một số nội dung:
• Đã hoàn thiện bản Quy chế giám sát và Kế hoạch giám sát đánh giá 

cho từng thôn.
• Tại thôn Kim Lũ I : Kế hoạch giám sát đánh giá tuyến đường nội thôn 

( dài 230m rộng 5 m ) từ quán Lê Lâm đến nhà anh Cúc Hải 
Ảnh minh họa

CBTT

Ảnh minh họa
CBTT
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• Tại thôn Kim Tiến: Kế hoạch giám sát đánh giá tuyến đường nội thôn 
(dài 247m, rộng 5m) từ mố cầu treo Kim Tiến vào đến nhà anh Hải)

Hội nghị thông qua Quy chế đánh giá giám 
sát cộng đồng và Kế hoạch giám sát, đánh giá 
kế hoạch sử dụng đất và xây dựng công trình 
đường nội thôn

Ngày 17 / 10 tại Hội trường thôn Kim Tiến đã diễn ra hội nghị thông qua 
Quy chế đánh giá giám sát cộng đồng và Kế hoạch giám sát, đánh giá 
kế hoạch sử dụng đất và xây dựng công trình đường nội thôn. Hội 
nghị có sự tham gia của 30 đại biểu bao gồm Ban giám sát cộng đồng 
và Nhóm nồng cốt của mỗi thôn. Đây là hoạt động phối hợp giữa 
CIRD phối hợp với UMMTTQ huyện Tuyên Hóa và UBMTTQ xã 
Kim Hóa đồng tổ chức. Kết quả, tại hội nghị các bên đã thống nhất 
được các nội dung:

• 100% hội nghị đã thống nhất thông qua và sử dụng quy chế giám sát 
và kế hoạch thực hiện.

• UBMTTQ xã Kim Hóa đã ban hành Quyết định công nhận Ban giám 
sát cộng đồng. 

Lập kế hoạch triển khai, cơ chế phối hợp giữa 
các bên trong giám sát, đánh giá công trình 
Nông thôn mới 

Ngày 29/10, CIRD đã phối hợp với UBMTTQ huyện Tuyên Hóa đã có 
buổi làm việc với UBND xã Kim Hóa, UMBTTQ xã Kim Hóa và Ban 
giám sát cộng đồng 2 thôn Kim Lũ I và Kim Tiến để lập kế hoạch 
triển khai, cơ chế phối hợp giữa các bên trong giám sát, đánh giá 
công trình Nông thôn mới. Tại buổi họp, các bên đã thảo luận một 
số nội dung như: 

• Tổ chức hội nghị với sự tham gia của UBND xã, UBMTTQ xã và Ban 
giám sát cộng đồng của 2 thôn cũng như Nhóm nồng cốt. 

• Th ông qua Kế hoạch hoạt động và tài chính bổ sung của IBP4 trong 
quý IV

• Th ống nhất được cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong triển 
khai các hoạt động giám sát đánh giá.
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Hoạt động tháng 11

Hoạt động chung của Landa
Các hoạt động chung của Landa trong tháng 11:
Trong các ngày 6 và 7/11/2014, Oxfam sẽ tổ chức khóa tập huấn / hội thảo 

với chủ đề “Vận động chính sách“.
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Nguyễn Th anh Phương - Điều phối viên Landa
Điện thoại: 091 3300556
Email: landa.vietnam@gmail.com
Trong tháng 11/2014, Landa sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “chia sẻ 

thông tin về mô hình giám sát thực hiện Luật Đất đai có sự đồng thuận của người 
dân“.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Lê Đức Lưu - Cán bộ truyền thông Landa
Điện thoại: 0962 551188
Email: landa.communication@gmail.com
Trong tháng 11/2014, Landa sẽ tổ chức chuyến điền dã với chủ đề “tìm hiểu 

về mô hình giám sát thực hiện Luật Đất đai có sự đồng thuận của người dân tại 
2 tỉnh Hòa Bình và Quảng Bình thuộc IBP 4“.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Lê Đức Lưu - Cán bộ truyền thông Landa
Điện thoại: 0962 551188
Email: landa.communication@gmail.com

Hoạt động của IBP 4
Trong tháng 11/2014, IBP 4 sẽ có các hoạt động:
- Ban giám sát cộng đồng tiến hành đánh giá quy hoạch sử dụng đất của 

công trình
- Ban giám sát cộng đồng tiến hành giám sát đánh giá giai đoạn tiền đầu tư 

của công trình.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:
Ngô Văn Hồng - Giám đốc CIRD
Điện thoại: 091 828 9859
Email: nvhong@cird.org.vn


