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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế đất nước, việc đầu tư các 

công trình công cộng, mở rộng đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư xây 

dựng cơ bản là công việc hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta 

đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật quốc gia thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện đại 

và pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, pháp luật liên quan đến đất đai là một vấn đề 

lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, trong đó liên quan đến công tác thu hồi đất để 

phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế xã hội 

vẫn còn tác động rất lớn đến người bị thu hồi đất. Từ thực tiễn áp dụng Luật 

Đất đai 2013, mặc dù đã giải quyết được nhiều vướng mắc, hạn chế tồn tại 

của Luật Đất đai 2003, nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình thực thi 

như giá đất bồi thường, điều kiện sinh hoạt của người dân phải di dời, các 

chính sách và điều kiện để được hỗ trợ,… Mặt khác, việc áp dụng pháp luật 

của chính quyền ở một số địa phương còn khá cứng nhắc, bị động và chưa 

thực sự lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, thậm chí còn có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật trong quá trình giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư. 

Trong sự phát triển chung của cả nước, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất 

thường) vào chiều ngày 02/11/2017, HĐND tỉnh Kiên Giang đã biểu quyết 

thông qua Đề án thành lập đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Phú Quốc. 

Việc thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc sẽ khai thác tốt nhất các tiềm năng 

có lợi thế vượt trội, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, phương 

thức quản lý tiên tiến… Phát triển các trụ cột chính là du lịch giải trí, nghỉ 

dưỡng; trung tâm thương mại triển lãm; nghiên cứu - phát triển; dịch vụ tài 

chính ngân hàng; kinh tế biển; hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. 
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Với chủ trương đưa Phú Quốc trở thành một trong ba đặc khu kinh tế 

đầu tiên tại Việt Nam khiến nhiều nhà đầu tư sành sỏi tăng tốc săn lùng những 

dự án nghỉ dưỡng có vị trí đẹp, tiềm năng sinh lời cao ở đảo Ngọc. Những 

điều này càng tạo cú hích cho thị trường bất động sản ở đây, vốn đã nóng lên 

trong nhiều năm qua, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu bức thiết cần 

nghiên cứu và tìm giải pháp cho rất nhiều vấn đề đất đai còn tồn đọng, đặc 

biệt là vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, tránh tình trạng 

các khu nghỉ dưỡng, các dự án thì mọc lên nhưng người dân không những 

không được hưởng lợi từ sự phát triển mà ngược lại, bị thiệt hại. 

Với mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu và đề xuất ý kiến đóng 

góp cho vấn đề đang khá “nóng” này, trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, người 

viết sẽ tìm hiểu về “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất từ thực tiễn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”. 

2. Tình hình nghiên cứu. 

Đến nay vấn đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tác giả nghiên cứu dưới nhiều 

phương diện khác nhau. Có thể đề cập đến một số công trình, bài báo tiêu 

biểu như: 

Luận văn thạc sỹ Luật học của tác giả Tô Văn Hải, năm 2013-  Đại học 

Luật thành phố Hồ Chí Minh về "Pháp Luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành tại quận 12 thành phố Hồ 

chí Minh" đã đề cập đến thực trạng thực hiện pháp luật về  bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí 

Minh, nêu ra những quan điểm chỉ đạo, áp dụng chính sách của địa phường 

cấp quận. [36]. 

Luận văn Thạc sĩ luật học chuyên ngành Luật Kinh tế, của Nguyễn 

Vinh Diện, năm 2006 – Đại học Quốc gia Hà Nội về “Pháp luật về bồi 
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thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất” Nghiên cứu một số vấn đề lý luận 

chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tìm hiểu 

khái niệm và chỉ ra những đặc điểm riêng của bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất so với trách nhiệm về bồi thường oan sai trong lĩnh vực pháp luật hình 

sự, trách nhiệm vật chất trong lĩnh vực pháp luật lao động. Đánh giá thực 

trạng thi hành pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

TP Hà Nội, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực này. 

Đưa ra định hướng, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về bồi thường và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp 

luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất [34]. 

Luận văn Thạc sĩ luật học của Nguyễn Duy Thạch - năm 2007 về 

“Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất qua 

thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội”Nghiên cứu thực tế cho thấy, pháp 

luật vềbồi thường(BT)khi Nhà nước thu hồi đất (NNTHĐ) và thực tiễn áp 

dụng từ khi cóLuậtĐấtđai(LĐĐ)năm 2003 đến nay, đang gặp phải rấtnhiều 

vướng mắc như: điều kiện được BT,hỗtrợ(HT)về đất, giá trị được BT, HT về 

đất, nhà ở và các tài sản trên đất, các vấn đề vềtáiđịnhcư(TĐC)và điều kiện 

sinh hoạt của người dân phải di dời, các vấn đề phát sinh sau khi thực hiện 

các chính sách HT. Đã vậy, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng 

pháp luật về BT khi NNTHĐ vào thực tiễn tại nhiều địa phương trong thời 

gian qua vẫn còn cứng nhắc, bị động và thiếu sự linh hoạt, chưa thực sự chú ý 

lắng nghe các kiến đóng góp từ phía người dân bị thu hồi đất, thậm chí vi 

phạm pháp luật trong quá trình giải quyết việc BT, HT và TĐC. Những tồn 

tại,vướng mắc nêu trên là do rất nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ 

quan [40]. 

Ngoài ra các bài báo đăng trên các tạp chí bàn về vấn đề thực hiện pháp 

luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư cũng được quan tâm nghiên cứu  cụ 

thể như:  
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Bài viết  “Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

của Singapore và Trung Quốc – những gợi mở cho Việt Nam trong hoàn thiện 

pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” của Nguyễn 

Quang Tuyến và Nguyễn Ngọc Minh đăng trên Tạp chí Luật học số 10/2010. 

 Bài viết Những bất cập trong thu hồ đất và một số kiến nghị của tác giả 

Nguyễn Phương Thảo đăng trên Trang Thông Tin Điện tử tổng hợp của Ban 

Nội Chính Trung Ương ngày 12/08/2013; 

Bài viết “Sớm khắc phục những bất cập trong luật đất đai 2013” của 

tác giả An Trân số ra ngày 12/6/2015 trên báo Nhân Dân điện tử. 

Bài viết : “Vấn đề việc làm cho người bị thu hồi đất ở nông thôn trong 

quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp” của tác giả Đỗ Đức Quân 

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 8 (412), tháng 8 năm 2007, tr.33-35; 

Bài viết “Vì sao dân chưa đồng thuận của tác giả Đức Tâm” - Báo điện 

tử Kinh tế và Đô thị, số ra ngày 19/8/2008;  

 Bài viết “ Bức xúc thu hồi đất không chỉ do giá đền bù”  của tác giả 

Lan Hương - Báo điện tử Dân trí, số ra ngày 03/10/2008; 

Bài viết “Bàn về khái niệm “Tranh chấp đất đai” trong Luật Đất đai 

2003” (2006) của tác giả Lưu Quốc Thái – Tạp chí Khoa học pháp lý số 2 

(33)/2006, trang 3 – 6, Bài viết này phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của 

khái niệm tranh chấp đất đai và đưa ra kiến nghị về khái niệm tranh chấp đất 

đai;  

  Bài viết “Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất của tác giả” Ths. Lê Ngọc Thạnh - Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường, số 11 (73), tháng 6 năm 2009, tr.40-43;  

Bài viết“Dân bức xúc vì sự vô cảm của chính quyền” của nhóm phóng 

viên điều tra - Báo điện tử Nhà báo và Công luận, số ra ngày 17/09/2009, tr. 

27-29; 
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Có thể nói vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất đã và hiện vẫn đang luôn là vấn đề rất nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống và tài sản của người dân nên được rất nhiều tác giả quan tâm nghiên 

cứu. Với mong muốn được tiếp cận vấn đề này từ góc độ thực tiễn một cách 

chi tiết tại một địa bàn đang có sự chuyển biến mạnh trong thời gian qua là 

huyện đảo Phú Quốc của tỉnhKiên Giang; đồng thời bằng việc tham chiếu 

giữa các qui định của pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất của Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 trong một 

số tình huống tại một địa bàn cụ thể sẽ là một đóng góp thiết thực phù hợp với 

nhu cầu thực tiễn hiện nay và trong tương lai. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn này là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản 

của Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

đánh giá tình hình thực hiện từ thực tế tại Phú Quốc và những vướng mắc, 

khó khăn đang gặp phải trong quá trình thực hiện; để từ đó đề xuất cácgiải 

pháp hoàn thiệnPháp luật trong việc thu hồi, giải tòa, bồi thường và tai định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ những mục đích trên luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay, cũng như nêu ra 

những  vướng mắc trong việc áp dụng từ thực tiễn tại huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang; 

- Đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nước ta hiện nay. 
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài. 

4.1 Đối tượng nghiên cứu: 

Luận văn có đối tượng nghiên cứu là các văn bản quy phạm pháp luật về 

các vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và  thực 

tiễn công tác giải quyết vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất tại địa bàn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang trong những năm gần đây. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu  

 Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư cho người dân bị Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa 

bàn Phú Quốc giai đoạn 08 năm từ năm 2010 (Luật Đất đai năm 2003) đến 

nay (Luật Đất đai năm 2013). 

5. Phƣơng pháp luận nghiên cứu của đề tài. 

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở vận dụng những quan điểm của 

Chủ nghĩa Mác – Lenin về Nhà nước và Pháp luật, đường lối quan điểm, định  

hướng của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 

trường trong bối cảnh hội nhập. 

Phương pháp luận nghiên cứu được sử dụng trong Luận văn là phép 

biện chứng duy vật để nhìn nhận, đánh giá pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay. 

Bên cạnh đó, Luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp phân tích để làm rõ các quy định pháp luật hiện hành đồng thời 

đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này; Phương pháp so 

sánh để thấy được sự khác nhau giữa pháp luật của các thời kỳ; Phương pháp 

tổng hợp nhằm nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Các kết quả nghiên cứu của luận văn có thể là nguồn tài liệu tham khảo 

cần thiết và đáng tin cậy đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 
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hoạt động ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đất đai liên 

quan tới lĩnh vực bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi NNTHĐ. Đồng thời, 

luận văn còn có giá trị tham khảo hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập 

môn học LĐĐ tại các cơ sở đào tạo cũng như trong hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về bồi thườnghỗ 

trợ, tái định cư khi NNTHĐ nói riêng. Bên cạnh đó, các giải pháp mà học 

viên đưa ra có thể được các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền tham 

khảo và ứng dụng vào thực tiễn công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái 

định cư.  

7. Kết cấu của luận văn. 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, 

Luận văn được kết cấu bởi 3 chương: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Chƣơng 2:  Thực trạng Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn tại Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật trên địa bàn huyện Phú Quốc. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ 

TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT 

1.1. Khái niệm về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu 

hồi đất 

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

1.1.1.1. Thu hồi đất 

Thu hồi đất là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các văn bản 

pháp luật đất đai. Nếu như giao đất, cho thuê đất là cơ sở để làm phát sinh 

quan hệ pháp luật đất đai, phát sinh quyền sử dụng đất của người được Nhà 

nước trao quyền sử dụng, thì thu hồi đất là một biện pháp làm chấm dứt quan 

hệ pháp luật đất đai bằng một quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. Thông qua những hoạt động này, Nhà nước thể hiện rất rõ 

quyền định đoạt đất đai, với tư cách là đại diện chủ sở hữu đối với đất đai. 

Theo từ điển Tiếng Việt thông dụng "Thu hồi: Lấy lại cái đã đưa ra, đã 

cấp phát ra hoặc bị người khác lấy" [34].  

Theo từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, thu hồi đất được hiểu là: 

"Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất của người vi 

phạm quy định về sử dụng đất để Nhà nước giao cho người khác sử dụng 

hoặc trả lại cho chủ sử dụng đất hợp pháp bị lấn chiếm. Trường hợp thật cần 

thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng" [14, 

tr18 . Khái niệm này thực ra cũng chưa h n là một định nghĩa rõ ràng về thu 

hồi đất, mặc dù có đề cập các trường hợp thu hồi đất của Nhà nước nhưng nội 

hàm của khái niệm này chưa bao quát hết các trường hợp thu hồi đất của Nhà 

nước. Nhà nước không chỉ thu hồi đất của người có hành vi vi phạm về sử 
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dụng đất hay thu hồi đất t để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi 

ích quốc gia, lợi ích công cộng, mà còn thu hồi đất khi có vi phạm từ phía cơ 

quan quản lý như đất được giao không đúng đối tượng, không đúng thẩm 

quyền hoặc thu hồi khi người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. 

Trong từng thời kỳ, khái niệm thu hồi đất được pháp luật ghi nhận như 

sau:  

Luật Đất đai năm 1987 và Luật Đất đai năm 1993 ra đời, đã đề cập vấn 

đề thu hồi đất, nhưng chưa định nghĩa rõ thế nào là thu hồi đất mà chỉ liệt kê 

các trường hợp bị thu hồi đất (Điều 14 Luật Đất đai năm 1987 và Điều 26 

Luật Đất đai năm 1993). 

Luật Đất đai năm 2003 giải thích thuật ngữ thu hồi đất tại Khoản 5 

Điều 4: “Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại 

quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật này" [44]. 

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013, 

có hiệu lực vào ngày 01/7/2014, tại khoản 11, Điều 4 đã quy định: "Nhà nước 

thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người 

được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất 

vi phạm pháp luật về  đất đai" [46]. 

Từ những phân tích trên, có thể hiểu một cách khái quát về thu hồi đất 

như sau: Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại đất 

và quyền sử dụng đất đã giao cho các chủ thể sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật đất đai". 

1.1.1.2. Bồi thường thiệt hại 

Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 

hữu. Vì vậy, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá 

trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất 
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[46].Có 2 loại bồi thường: Bồi thường về đất và bồi thường về tài sản. 

 Bồi thường về đất là bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước 

thu hồi theo nguyên tắc diện tích đất bị thu hồi bao nhiêu thì bồi thường bấy 

nhiêu. Diện tích đất bồi thường là diện tích đất hợp pháp được xác định lại 

trên thực địa - thực tế đo đạc diện tích thu hồi của từng chủ sử dụng đất. 

Bồi thường về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào 

đất bị Nhà nước thu hồi gồm: Nhà, các công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa 

màu, mồ mả, công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất đai bị thu 

hồi. 

1.1.1.3. Giá đất 

Giá đất được xác định là cầu nối các mối quan hệ về đất đai - thị trường 

- sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước điều tiết quản lý đất đai qua giá hay nói 

một cách khác giá đất là công cụ kinh tế để người quản lý và người sử dụng 

đất tiếp cận với cơ chế thị trường. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để đánh giá 

sự công bằng trong phân phối đất đai, để người sử dụng đất thực hiện theo 

nghĩa vụ của mình và Nhà nước điều chỉnh các quan hệ đất đai theo quy 

hoạch sử dụng và pháp luật [14].  

Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại 

thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND tỉnh công bố vào ngày 01 tháng 

01 hàng năm theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ 

được chuyển mục đích sử dụng [3]. 

Vì vậy, giá đất tính bồi thường thiệt hại càng sát với giá thị trường bao 

nhiêu càng làm cho công tác BTHT & TĐC để GPMB được tiến hành nhanh 

chóng, thuận lợi bấy nhiêu. 

1.1.1.4. Bất động sản 

Bất động sản là tài sản không thể di dời được, bao gồm [1].: 

+ Đất đai. 
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+ Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền đất đai kể cả các tài sản gắn liền 

nhà ở, công trình xây dựng đó. 

+ Các tài sản khác gắn liền với đất đai. 

+ Các tài sản khác do pháp luật quy định. 

Bất động sản là loại hàng hoá đặc biệt, tuy nó không thể di chuyển 

được nhưng có thể đem lại lợi ích cho chủ sở hữu. Do đó, bất động sản có tầm 

quan trọng đối với hoạt động KT - XH . Vì thế, việc định giá bất động sản để 

áp giá bồi thường cần quy định rõ ràng, cụ thể để công tác BTHT & TĐC 

được đẩy nhanh tiến độ. 

1.1.1.5. Định giá đất 

Định giá đất là một nghệ thuật và khoa học để xác định giá trị tài sản 

cho những mục đích nhất định và trong khoảng thời gian xác định. Hay nói 

cách khác, định giá đất được hiểu là sự ước tính về giá trị của quyền sử dụng 

đất bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích sử dụng đất đã được xác định, tại 

một thời điểm xác định [13]. 

Định giá đất là cơ sở để Nhà nước thu tiền sử dụng đất khi giao đất, 

tính tiền cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, tính thuế chuyển quyền 

sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về 

đất khi thu hồi đất; là cơ sở để giải quyết tranh chấp về đất đai và giải quyết 

mua bán, ổn định giá trên thị trường [13]. 

Trường hợp giá đất do UBND tỉnh công bố chưa sát với giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, 

UBND tỉnh giao cho cơ quan chức năng xác định lại giá đất cụ thể để quyết 

định giá đất tính bồi thường cho phù hợp và không bị giới hạn bởi quy định 

về khung giá các loại đất [51].  

1.1.1.6. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu 
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hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di 

dời đến địa điểm mới [13]. 

Bao gồm các loại hỗ trợ sau: Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối 

với trường hợp thu hồi đất ở, hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất, hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông 

nghiệp; hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất vườn, ao 

không được công nhận là đất ở [13]. 

1.1.1.7. Tái định cư 

Tái định cư là quá trình thiết lập lại cuộc sống cho người bị thu hồi đất 

phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới ổn định cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. 

Khu TĐC là địa bàn được quy hoạch để bố trí các điểm TĐC, hệ thống 

cơ sở hạ tầng, công trình công cộng và khu vực sản xuất. Trong khu TĐC có 

ít nhất một điểm TĐC. 

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp 

luật mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí TĐC bằng một trong các hình 

thức sau: 

+ Bồi thường bằng nhà ở. 

+ Bồi thường bằng giao đất ở mới. 

+ Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. 

1.1.2.Phân biệt giữa bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Khi nghiên cứu pháp luật về BT khi NNTHĐ, ta thấy giữa BT với HT 

và TĐC có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, giữa chúng cũng thể hiện 

những điểm khác biệt cơ bản, đó là: 

Về nguyên tắc, BT khi NNTHĐ là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền 

sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất đối với 

diện tích đất bị thu hồi khi thỏa mãn điều kiện được BT đã quy định trong 
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luật. Còn hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị 

thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để 

di dời đến địa điểm mới. Tái định cư là quá trình thiết lập lại cuộc sống cho 

người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới ổn định cả về mặt vật 

chất lẫn tinh thần. 

Về nội dung, có 2 loại bồi thường: Bồi thường về đất và bồi thường về 

tài sản. Hỗ trợ được chia thành nhiều loại hơn, bao gồm: Hỗ trợ di chuyển, hỗ 

trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở, hỗ trợ ổn định cuộc sống và 

sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp 

thu hồi đất nông nghiệp; hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, 

đất vườn, ao không được công nhận là đất ở. Còn Tái định cư thì có 3 hình 

thức: BT bằng nhà ở, BT bằng giao đất ở mới, BT bằng tiền để tự lo chỗ ở 

mới. 

Về vị trí, vai trò, BT khi NNTHĐ là khái niệm xuất phát từ ngành luật 

dân sự mang tính tương xứng với nguyen tắc chủ thể nào gây thiệt hại thì chủ 

thể đó phải bồi thường và thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó. Trong khi 

đó, khái niệm hỗ trợ là giúp đỡ, mang tính chính sách, thể hiện việc cộng 

thêm vào nên không mang tính tương xứng như Bồi thường. Việc Nhà nước 

thực hiện chính sách Hỗ trợ nhằm mục đích ổn định cuộc sống của người dân 

sau khi bị THĐ. Còn khái niệm TĐC thì khá độc lập với BT, nếu BT thiên về 

tính tương xứng thì TĐC thiên về chính sách tạo lập chỗ ở. 

1.1.3 Phân biệt thu hồi đất với trưng thu, trưng dụng 

Trưng dụng đất là một trong những chế định quan trọng về đất đai được 

quy định cụ thể trong Luật đất đai 2013. Hiện nay, vẫn còn nhiều quan điểm 

nhầm lẫn giữa khái niệm trưng dụng đất và thu hồi đất, đồng thời hiểu biết 

pháp luật về trưng dụng đất còn chưa phổ biến, một số điểm khác biệt của chế 

định trưng dụng và thu hồi đất như sau: 
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Thu hồi đất Trƣng dụng đất 

1. Căn cứ 

pháp lý 

- Luật đất đai 2013. 

- Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật đất đai 2013. 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ 

trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Luật đất đai 2013. 

-Nghị định 43/2013/NĐ-

CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật đất đai 2013. 

-Luật trưng mua, trưng dụng 

tài sản 2008. 

2. Mục 

đích  

- Thu hồi đất theo nhu cầu của Nhà 

nước(bảo đảm an ninh, quốc phòng; phát 

triển kinh tế, xã hội...)  

- Thu hồi đương nhiên (do hết thời hạn sử 

dụng đất, do chủ sở hữu tự nguyện trả đất. 

do có nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người...) 

- Do vi phạm pháp luật về đất đai (sử dụng 

đất trái pháp luật, lấn chiếm đất, ...)  

Trong trường hợp thật cần 

thiết để thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh hoặc 

trong tình trạng chiến tranh, 

tình trạng khẩn cấp, phòng, 

chống thiên tai. 

3. Cách 

thức thực 

hiện 

-Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

hành chính bằng văn bản. 

  

Cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định hành chính bằng 

văn bản (hoặc lời nói 

trong trường hợp khẩn cấp 

nhưng phải viết giấy xác 

nhận việc quyết định) 

4. Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho 

ủy ban nhân dân cấp huyện trong một số 

trường hợp cụ thể. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 
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  thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có thẩm quyền quyết định 

trưng dụng đất, quyết định 

gia hạn trưng dụng đất. 

- Người có thẩm quyền trưng 

dụng đất không được phân 

cấp thẩm quyền cho người 

khác. 

5. Thời 

gian có 

hiệu lực 

- Được quy định trong quyết định.  - Quyết định trưng dụng đất 

có hiệu lực thi hành kể từ 

thời điểm ban hành. 

6. Thời 

hạn 
  

- Thời hạn trưng dụng đất là 

không quá 30 ngày kể từ khi 

quyết định trưng dụng có 

hiệu lực thi hành. 

- Trường hợp trong tình 

trạng chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp thì thời hạn trưng 

dụng được tính từ ngày ra 

quyết định đến không quá 30 

ngày kể từ ngày bãi bỏ tình 

trạng chiến tranh, tình trạng 
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khẩn cấp 

- Trường hợp hết thời hạn 

trưng dụng đất mà mục đích 

của việc trưng dụng chưa 

hoàn thành thì được gia hạn 

nhưng không quá 30 ngày  

7. Đền 

bù 

- Có thể có đền bù hoặc không; 

- Những trường hợp không được đền bù 

quy định tại điều 45 Luật Đất Đai 

 - Nếu gây ra thiệt hại sẽ 

được đền bù. 

8. Hậu 

quả pháp 

lý 

- Chấm dứt quyền sử dụng đất của người sử 

dụng.  

  

-Không làm chấm dứt quyền 

sử dụng đất, người bị trưng 

dụng sẽ được nhận lại quyền 

khi hết thời hạn trưng dụng. 

 1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi 

Nhà nƣớc thu hồi đất 

Để sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất đai, nhất là trong giai 

đoạn thực hiện CNH - HĐH, tốc độ đô thị hóa nhanh đã gây áp lực rất lớn cho 

việc SDĐ. Điều này đòi hỏi việc phân bổ quỹ đất quốc gia nói chung và ở mỗi 

địa phương nói riêng phải chi tiết, mang tính khoa học và có tầm nhìn chiến 

lược. Để hoàn thành mục tiêu này, không thể tránh khỏi việc NNTHĐ của các 

chủ thể đang sử dụng. Do đó, việc BT, HT, TĐC khi NNTHĐ đóng vai trò hết 

sức quan trọng được thể hiện trên các phương diện sau đây: 

Thứ nhất, với việc LĐĐ 2013 quy định rất cụ thể các trường hợp được 

BT, HT, TĐC đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với việc đền bù cho 

người dân ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần giải quyết bài toán quyền 

lợi giữa Nhà nước, người bị THĐ và doanh nghiệp đầu tư. 
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Thứ hai, việc BT, HT, TĐC khi NNTHĐ là để đảm bảo công bằng, lẽ 

phải. Mặc dù đất đai thuộc về toàn dân, nhưng do Nhà nước đại diện quản lý, 

nẻn vì một số sự phát triển chung, không thể tránh khỏi việc THĐ, làm ảnh 

hưởng đến cuộc sống của một bộ phận người dân và tổ chức. Do đó, việc thi 

hành các chính BT, HT, TĐC sẽ giúp người dân nhận thấy sự thỏa đáng đồng 

thời tạo đồng thuận trong nhân dân, sẽ tạo thuận lợi cho việc THĐ. 

Thứ ba, thông qua các chính sách về BT, HT, TĐC, Nhà nước thể hiện 

chức năng đảm bảo đời sống nhân dân của mình. Khác với các chủ thể khác, 

Nhà nước không chỉ mua đứt bán đoạn với người dân, mà bên cạnh việc 

THĐ, trả BT với giá trị tương xứng còn đi kèm các chính sách nhằm ổn định 

đời sống cho nhân dân sau khi nhà cửa, đất đai bị thu hồi. Bao gồm các chính 

sách hỗ trợ di chuyển, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn,… cũng như việc thiết lập chỗ 

ở mới cho người dân nếu cần thiết. 

1.3. Cơ sở lý luận của chính sách pháp luật quy định về bồi thƣờng, 

hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất. 

1.3.1. Chính sách bồi thường , hỗ trợ, tái định cư của các tổ chức tài 

trợ 

Các dự án do Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB) cho vay phải được các Bộ chủ quản dự án thông qua như các chương 

trình TĐC đặc biệt và khi tổ chức thực hiện cũng thường gặp các khó khăn 

nhất định, đặc biệt trong việc gây ra bất bình đ ng giữa các cá nhân và hộ gia 

đình trong cùng một địa phương nhưng lại ảnh hưởng các chính sách bồi 

thường thiệt hại khác nhau của các dự án khác nhau. 

Mục tiêu chính sách BT, HT, TĐC của WB và ADB là việc BT, HT, 

TĐC phải đưa ra những biện pháp khôi phục để giúp người bị ảnh hưởng cải 

thiện hoặc ít ra phải giữ được mức sống, khả năng thu nhập và mức độ sản 

xuất như trước khi chưa có dự án. Các biện pháp phục hồi được cung cấp là 
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bồi thường theo giá thay thế nhà cửa và các kết cấu khác, bồi thường đất nông 

nghiệp là lấy đất có cùng hiệu suất và phải gần gũi với đất đã bị thu hồi, bồi 

thường đất thổ cư có cùng diện tích được người bị ảnh hưởng chấp nhận, giao 

đất TĐC với thời hạn ngắn nhất. Đối với đất đai và tài sản được bồi thường, 

chính sách của WB và ADB là phải bồi thường theo giá xây dựng mới đối với 

tất cả các công trình xây dựng và quy định thời hạn BT, HT, TĐC  hoàn thành 

trước một tháng khi dự án triển khai thực hiện. Việc lập kế hoạch cho công 

tác BT, HT, TĐC  được WB và ADB coi là điều bắt buộc trong quá trình 

thẩm định dự án. Mức độ chi tiết của kế hoạch phụ thuộc vào số lượng người 

bị ảnh hưởng và mức độ tác động của dự án. Ngoài ra, còn phải áp dụng các 

biện pháp sao cho người bị di chuyển hòa nhập được với cộng đồng mới. Để 

thực hiện các biện pháp này, nguồn tài chính và vật chất cho việc di dân luôn 

được chuẩn bị sẵn. 

1.3.2. Chính sách bồi thường, hỗ trơ, tái định cư  một số nước trên 

thế giới 

Đối với bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, đất đai là nguồn lực cơ 

bản, quan trọng nhất của mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, 

nhiều nước trên thế giới cố gắng không ngừng trong việc hoàn thiện chính 

sách pháp luật về đất đai trong đó có chính sách về BT, HT, TĐC của cơ quan 

quản lý Nhà nước. Dưới đây là một số kinh nghiệm quản lý đất đai của các 

nước trên thế giới phần nào giúp ích cho chính sách BT, HT, TĐC ở nước ta. 

* Hàn Quốc: 

Ở Hàn Quốc, vào những năm 70 của thế kỷ trước, trước tình trạng di 

dân ồ ạt từ các vùng nông thôn vào đô thị, thủ đô Xơ-un đã phải đối mặt với 

tình trạng thiếu đất định cư trầm trọng trong thành phố. Để giải quyết nhà ở 

cho dân nhập cư, chính quyền thành phố phải tiến hành thu hồi đất của nông 

dân vùng phụ cạn. Việc đền bù được thực hiện thông qua các công cụ chính 
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sách như hỗ trợ tài chính, cho quyền mua căc hộ do thành phố quản lý và 

chính sách tái định cư. 

Các hộ bị thu hồi đất có quyền mua hoặc nhận căn hộ do nhà nước 

quản lý, được xây tại khu đất được thu hồi có bán kính cách Xơ-un khoảng 

5km. Khi thị trường bất động sản bùng nổ, hầu hết các hộ có quyền mua căn 

hộ có thể bán lại quyền mua căn hộ của mình với giá cao hơn nhiều lần so với 

giá gốc. 

* Trung Quốc:  

Có thể nói, mục tiêu bao trùm lên chính sách đền bù, hỗ trợ, TĐC là 

hạn chế đến mức tối đa việc thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng cũng như số lượng 

người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Nếu như 

việc thu hồi đất là không thể tránh khỏi thì có sự chuẩn bị cẩn thận phương án 

đền bù, trên cơ sở tính toán đầy đủ lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân, 

đảm bảo cho những người bị thu hồi đất có thể khôi phục lại hoặc cải thiện 

mức sống so với trước khi bị thu hồi đất. 

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, khi Nhà nước thu hồi đất thì 

người nào sử dụng đất sau đó có trách nhiệm đền bù. Người bị thu hồi đất 

được thanh toán ba loại tiền: tiền đền bù đất đai, tiền trợ cấp về TĐC, tiền trợ 

cấp đền bù hoa màu trên đất. Cách tính tiền đền bù đất đai và tiền trợ cấp 

TĐC căn cứ theo tổng giá trị tổng sản lượng của đất đai những năm trước đây 

rồi nhân với hệ số. Tiền đền bù cho hoa màu, cho các loại tài sản trên đất 

được tính theo giá cả hiện tại. 

Mức đền bù cho giải phóng mặt bằng (GPMB)  được thực hiện theo 

nguyên tắc đảm bảo cho người dân có cuộc sống bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. 

Việc quản lý GPMB được giao cho các cục quản lý tài nguyên đất ở địa 

phương đảm nhiệm. Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng thửa đất nào sẽ trả 

tiền thuê một đơn vị giải tỏa mặt bằng.  
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Để giải quyết nhà ở cho người dân khi GPMB, phương thức chủ yếu 

của Trung Quốc là trả tiền và hỗ trợ bằng cách tính ba khoản sau: Một là, giá 

cả xây dựng lại nhà mới và nhà cũ; Hai là, giá đất tiêu chuẩn; Ba là, trợ cấp về 

giá cả. Ba khoản này cộng lại là tiền đền bù về nhà ở. 

Bên cạnh những thành công như vậy, chính sách đền bù, hỗ trợ và TĐC 

của Trung Quốc cũng bộc lộ những tồn tại nhất định mà chủ yếu là vấn đề 

việc làm; tốc độ TĐC chậm, thiếu đồng bộ, thực hiện GPMB trước khi xây 

xong nhà TĐC... 

* Thái Lan: 

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mọi giao dịch về đất đai đều 

do cơ chế thị trường điều tiết. Tuy nhiên, với những dự án do Chính phủ quản 

lý, việc đền bù được tiến hành theo trình tự: tổ chức nghe ý kiến người dân; 

định giá đền bù. 

Công tác đền bù, GPMB và bố trí TĐC ở Thái Lan được thực hiện trên 

cơ sở luật và các văn bản hướng dẫn dưới luật BE 2530, Luật trưng dụng bất 

động sản... 

Chính phủ Thái Lan căn cứ mức giá do Uỷ ban của Chính phủ xác định 

trên cơ sở giá chuyển nhượng thị trường bất động sản làm giá đền bù. Giá đền 

bù phụ thuộc vào từng khu vực, từng dự án. Nếu một dự án mang tính chiến 

lược quốc gia thì Nhà nước đền bù với giá rất cao so với giá thị trường. Nhìn 

chung, khi tiến hành lấy đất của dân, Nhà nước hoặc cá nhân đầu tư đều đền 

bù với mức giá hơn giá thị trường. 

1.3.3. Chính sách bồi thường,hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước ta qua 

các thời kỳ 

1.3.3.1. Trước khi có Luật đất đai 2003 

Trước khi có Luật đất đai 2003, Nhà nước ta từng ban hành Luật Cải 

cách ruộng đất năm 1953, ngày 14 tháng 4 năm 1959 Thủ tướng Chính phủ 
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ban hành Nghị định 151 – TTg quy định về thể lệ tạm thời trưng dụng ruộng 

đất. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên liên quan đến bồi thường và bố trí TĐC 

ở nước ta. Sau đó lần lược Luật đất đai 1988, Luật đất đai 1993 được ban 

hành. Luật đất đai 1993 sau những lần sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001 đã 

thay thế cho Luật đất đai 1998. 

Luật đất đai năm 1993 quy định các loại đất, các nguyên tắc sử dụng 

đối với từng loại đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

Sau khi Luật đất đai năm 1994 ra đời, Nhà nước ban hành nhiều văn 

bản dưới luật như: 

+ Nghị định 90/CP ngày 17/8/1994 về bồi thường thiệt hại khi Nhà 

nước thu hồi đất vào sử dụng mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia 

và lợi ích công cộng. 

+ Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 về ban hành khung giá các loại đất. 

+ Thông tư liên bộ số 94/TTLB ngày 14/11/1994 về hướng dẫn thi 

hành Nghị định 87/CP. 

+ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/02/1998 về bồi thường thiệt hại 

khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi 

ích quốc gia, lợi ích công cộng. Vấn đề định giá và công tác thực hiện bồi 

thường thiệt hại cho người dân khi GPMB trong Nghị định 22/1998/NĐ-CP 

có ưu điểm và hạn chế sau: 

* Ưu điểm: 

+ Thể hiện thống nhất chính sách bồi thường thiệt hại cho mọi trường 

hợp bị Nhà nước thu hồi đất. 

+ Quy định về giá đất, giá tài sản bồi thường phù hợp hơn với giá trị 

thiệt hại thực tế của người dân có đất bị thu hồi. Song song với công tác bồi 

thường về đất, tài sản gắn liền với đất, Nhà nước còn tiến hành một số chính 

sách hỗ trợ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống tại nơi ở cũ hoặc nơi ở mới. 
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+ Quy định đầy đủ phạm vi, đối tượng áp dụng, điều kiện được bồi 

thường, chi tiết và cụ thể hóa các trường hợp bồi thường thiệt hại về đất, nhà, 

các tài sản khác gắn liền với đất cho phù hợp với thực tế quản lý sử dụng đất, 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. 

+ Đảm bảo quyền tự do lựa chọn phương thức bồi thường bao gồm bồi 

thường về đất, bằng tiền hoặc bằng đất và bằng tiền tạo điều liện chủ động 

cho người dân, ngăn chặn sự áp đặt hành chính từ phía cơ quan Nhà nước. 

* Hạn chế: 

+ Nhà nước quy định mức đất ở theo từng vùng nhưng đối với trường 

hợp đất dang sử dụng, nhất là ở các khu dân cư nông thôn thì chưa có quy 

định cụ thể mức đất ở với các trường hợp sử dụng đất trước khi có Luật đất 

đai 1993 nên Hội đồng bồi thường và các địa phương gặp nhiều vướng mắc 

khi xác định diện tích đất ở được bồi thường cho các hộ gia đình cá nhân. 

+ Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đất ở của hộ gia đình 

được tính theo định mức hay theo hiện trạng sử dụng, theo các giấy tờ hợp 

pháp hay giấy tờ hợp lệ qua các thời kỳ. Trước đây, các giấy tờ về đất đai chỉ 

ghi là đất thổ cư chứ không có khái niệm riêng cho đất, đất vườn. Quá trình 

thực hiện khi gặp trường hợp này thì nhiều địa phương còn lúng túng về 

phương thức triển khai dự án và giải quyết bồi thường cho người dân. 

+ Về chính sách tái định cư và các chính sách hỗ trợ khác cho người 

thu hồi thì Nghị định 22/1998/NĐ-CP có quy định nhưng chưa có văn bản 

hướng dẫn, quy định về quy trình lập và thẩm định kế hoạch tái định cư. 

+ Chưa quy định cụ thể về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định thu 

hồi đất, quy định bồi thường đối với những trường hợp cố tình không thực 

hiện theo quy định của dự án và của Nhà nước.   

1.3.3.2. Sau khi có Luật đất đai 2003 
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Luật đất đai năm 2003 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, 

đặc biệt là với những nội dung về thu hồi đất phục vụ lợi ích công cộng và bồi 

thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất.  

Quan tâm tới lợi ích của những người bị thu hồi đất, sau khi Luật Đất 

đai năm 2003 ra đời, các Nghị định, Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hoá 

các điều luật về BTHT & TĐC  như: 

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003. 

+ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về 

phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 

+ Nghị định số 197/ 2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về BTHT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất  

+ Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài Chính thay thế thông tư số 

145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính 

phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thi hồi đất để sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.  

+ Nghị định 17/2006/NÐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai. 

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính 

phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu 

hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục BTHT & TĐC khi Nhà 

nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 

+ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính 

phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, BTHT & 

TĐC. 

+ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về BTHT & TĐC và trình tự, 

thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.  

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

* Ưu điểm: 

+ Quy định đầy đủ hơn về nguyên tắc, phạm vi, đối tượng áp dụng, 

điều kiện bồi thường phù hợp với hình thức thực tế, giúp các địa phương giải 

quyết vấn đề bồi thường, GPMB nhanh chóng và chính xác, hạn chế tình 

trạng khiếu kiện của người dân. 

+ Chính sách tái định cư của Nghị định 197/CP đã được quy định cụ 

thể và chi tiết dựa trên nguyên tắc công khai công bằng giữa các hộ. 

+ Nghị định đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất mà không 

được đền bù đã hạn chế việc đền bù tràn lan như khi áp dụng Nghị định 

22/CP. 

+ Nghị định cũng đã quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước và các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chậm thực hiện đền bù được quy định cụ 

thể tại điều 9, Nghị định 197/2004/NĐ-CP. 

* Hạn chế: 

+ Nghị định chưa có quy định về mức đất ở đối với các trường hợp sử 

dụng đất trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực thi hành đã gây khó khăn 

trong việc xác định diện tích đất ở để đền bù cho hộ gia đình, cá nhân bị thu 

hồi. 
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+ Chưa có quy định cụ thể, chi tiết về chính sách hỗ trợ đối với gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà giao cho UBND cấp tỉnh 

quyết định. 

+ Thực hiện đền bù thiệt hại về đất theo mục đích sử dụng lại thấp hơn 

nhiều so với giá đất ở ngoài thị trường dẫn đến việc người dân không chấp 

nhận giá đền bù của nhà nước. 

+ Nghị định chưa quy định công khai phương án đền bù mà chỉ mới 

công khai chính sách TĐC. Điều này đã hạn chế việc thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho tiêu cực xảy ra như lập hồ sơ khống để nhận 

đền bù... 

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc thực hiện pháp luật về bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất 

1.4.1 Công tác quản lý nhà nước về đất đai 

Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đất 

đai Đất đai là đối tượng quản lý phức tạp, luôn biến động theo sự phát triển 

của nền kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất 

đai đòi hỏi các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này phải mang tính 

ổn định cao và phù hợp với tình hình thực tế. Ở nước ta, do các đặc điểm lịch 

sử, kinh tế xã hội của đất nước trong mấy thập kỷ qua có nhiều biến động lớn, 

nên các chính sách về đất đai cũng theo đó không ngừng được sửa đổi, bổ 

sung. Từ năm 1993 đến năm đến nay, Nhà nước đã ban hành hơn 300 văn bản 

quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Sau khi quốc hội thông qua 

Luật Đất đai 2003 sửa đổi bổ sung 2009 cùng với các văn bản hướng dẫn thi 

hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Với những đổi mới về pháp luật đất 

đai, thời gian qua công tác GPMB đã đạt những kết quả đáng khích lệ, đã cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu về mặt bằng cho việc phát triển các dự án đầu tư. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, do tính chưa ổn định, chưa thống nhất của pháp luật 
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đất đai qua các thời kỳ mà công tác bồi thường GPMB đã gặp khá nhiều khó 

khăn và cản trở. Thực tiễn triển khai cho thấy việc ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai có ảnh hưởng rất lớn đến công tác 

bồi thường GPMB. Hệ thống văn bản pháp luật đất đai còn có những nhược 

điểm như là số lượng nhiều, mức độ phức tạp cao, không thuận lợi trong sử  

dụng, nội bộ hệ thống chưa đồng bộ, chặt chẽ, gây lúng túng trong xử lý và 

tạo kẽ hở trong thực thi pháp luật. Bên cạnh việc ban hành các văn bản quy 

phạm về quản lý, sử dụng đất đai, việc tổ chức thực hiện các văn bản đó cũng 

có vai trò rất quan trọng. Kết quả kiểm tra thi hành Luật Đất đai năm 2003 

sửa đổi bổ sung 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy UBND các 

cấp đều có ý thức quán triệt việc thực thi pháp luật về đất đai nhưng nhận 

thức về các quy định của pháp luật nói chung còn yếu, ở cấp cơ sở còn rất 

yếu. Tại nhiều địa phương, đang tồn tại tình trạng nể nang, trọng tình hơn 

chấp hành quy định pháp luật trong giải quyết các mối quan hệ về đất đai. 

Cán bộ địa chính, chủ tịch UBND xã nói chung chưa làm tốt nhiệm vụ phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai 

trên địa bàn. Đó là nguyên nhân làm giảm hiệu lực thi hành pháp luật, gây 

mất lòng tin trong nhân dân cũng như các nhà đầu tư và đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ GPMB. 

1.4.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Đất đai là có hạn, không gian sử dụng đất đai cũng có hạn. Để tồn tại 

và duy trì cuộc sống của mình con người phải dựa vào đất đai, khai thác và sử 

dụng đất đai để sinh sống. Quy hoạch sử dụng đất đai là biện pháp quản lý 

không thể thiếu được trong việc tổ chức sử dụng đất của các ngành kinh tế - 

xã hội và các địa phương, là công cụ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

có tác dụng quyết định để cân đối giữa nhiệm vụ an toàn lương thực với 

nhiệm vụ CNH- HĐH đất nước nói chung và các địa phương nói riêng. - Quy 
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tác động tới chính sách bồi thường đất đai 

trên hai khía cạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những căn 

cứ quan trọng nhất để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, mà theo quy định của Luật đất đai, việc giao đất, cho thuê đất chỉ 

được thực hiện khi có quyết định thu hồi đất đó của người đang sử dụng; Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới giá 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất; từ đó tác động tới giá đất tính bồi thường. 

1.4.3. Yếu tố chính trị 

Thứ nhất, quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật đất đai nói chung và chính sách, pháp luật về BT, 

HT,TĐC khi NNTHĐ nói riêng.Xét về phương diện lý luận, pháp luật là sự 

thể chế hoá, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng. Hoạt động xây dựng 

pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về BT, HT, TĐC khi NNTHĐ nói 

riêng không thể “thoát ly” các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về 

tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn 

diện công cuộc đổi mới đất nước. Ở nước ta, trong điều kiện một Đảng cầm 

quyền, một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là ban hành các quan 

điểm, đường lối, chủ trương về phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Nhà nước 

thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng bằng các quy định của pháp 

luật để quản lý xã hội. Như vậy, quan điểm, đường lối của Đảng có tác động 

trực tiếp đến quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật đất đai nói chung và 

pháp luật về BT, HT, TĐC khi NNTHĐ nói riêng. 

Thứ hai, chế độsởhữu toàn dân về đất đai nước ta, do tính đặc thù đất 

đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Chế độ sở hữu 

đó đã tác động đến nội dung các quy định của pháp luật về BT khi NNTHĐ 

thể hiện trên một số khía cạnh cơ bản sau đây: Mộtlà, ở nước ta, trong trường 

hợp thật cần thiết khi Nhà nước có nhu cầu sửdụng đất vì mục đích quốc 
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phòng, an ninh; lợi ích quốc giathì Nhà nước thực hiện việc THĐ có BT cho 

người sử dụng đất chứ Nhà nước không mua đất của chủ đất như các nước có 

chế độ sở hữu tư nhân về đất đai; Hai là, việc BT, HT &TĐC cho người bị 

THĐ căn cứ vào giá đất cụ thể do Nhà nước xác định tại thời điểm THĐ chứ 

không căn cứ vào giá đất trên thị trường;Ba là, không phải bất cứ người bị 

THĐ nào cũng được Nhà nước BT, HT mà chỉ những người sử dụng có đủ 

các điều kiện theo quy định mới được BT khi NNTHĐ; Bốn là, không phải 

bất cứ cơ quan nhà nước nào cũng có thẩm quyền THĐ mà chỉ những cơ quan 

được pháp luật cho phép thì mới được THĐ  

1.4.4. Yếu tố kinh tế 

Cơ chế quản lý kinh tế cũng có những tác động nhất định đến pháp luật 

BT,HT, TĐC khi NNTHĐ. Trước đây, trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung 

quan liêu, bao cấp pháp luật nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đất 

đai. Do đó, đất đai có giá trị thấp. Tuy nhiên, kể từ khi nền kinh tế nước ta 

chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước chủ trương xây dựng và 

phát triển nhiều thành phần kinh tế; các thành phần kinh tế bình đ ng trước 

pháp luậtTrong điều kiện kinh tế thị trường cơ chế quản lý đất đai có sự thay 

đổi: Nhà nước thừa nhận QSDĐ là loại hàng hoá đặc biệt và được trao đổi 

trên thị trường. Việc THĐ gặp nhiều khó khăn do người bị THĐ không đồng 

thuận với phương án BT, HT, TĐC  khi NNTHĐ, phát sinh các tranh chấp, 

khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định xã 

hội, vì vậy, pháp luật về BT, HT, TĐC  khi NNTHĐ thường xuyên được rà 

soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý đất đai 

trong điều kiện kinh tế thị trường. 

1.4.5. Yếu tố tâm lý xã hội, nhận thức xã hội 

Công tác BT, HT, TĐC khi NNTHĐ cũng chịu tác động không nhỏ của 

tâm lý và nhận thức xã hội của người có đất bị thu hồi, tổ chức cá nhân sử 
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dụng đất sau khi thu hồi bởi với truyền thống văn hóa, các quan niệm được 

hình thành trong đời sống xã hội như quan niệm về phong thủy, tâm lý số 

đông đã tác động trực tiếp đến công tác BT, HT, TĐC  khi NNTHĐ. Nếu việc 

THĐ được BT, HT,TĐC chỗ ở mới phù hợp với quan niệm, phong thủy hoặc 

nhân dân chấp hành tốt pháp luật về quyền, lợi ích của mình sẽ tạo được động 

lực thúc đẩy quá trình GPMB, nhân dân đồng tình ủng hộ, thống nhất di dời 

vào nơi ở mới từ đó sẽ giúp cho quá trình GPMB được nhanh hơn. Ngược lại, 

nếu nhận thức xã hôị chưa cao, người THĐ có tâm lý không muốn di dời giải 

tỏa đến nơi ở mới sẽ tác động tiêu cực đến kết quả thực thị pháp luật về BT, 

HT, TĐC khi NNTHĐ. 

1.4.6. Yếu tố hội nhập quốc tế 

Quá trình hội nhập quốc tế cũng có những tác động không nhỏ tới pháp 

luật về BT, HT, TĐC khi NNTHĐ. Để gia nhập các tổ chức Thương mại thế 

giới, các hiệp định song phương, đa phương…nước ta cam kết tuân thủ và 

thực thi nghiêm chỉnh các quy định, luật lệ của Tổ chức này. Những nguyên 

tắc cơ bản mà Tổ chức Thương mại thế giới đặt ra và yêu cầu các quốc gia 

thành viên phải cam kết; đó là: Nguyên tắc bình đ ng, không phân biệt đối xử 

trong kinh doanh; nguyên tắc công khai, minh bạch; cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một đầu mối và thống nhất quy trình chung áp 

dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc 

GPMB để thực hiện các dự án đầu tư, cơ chế một giá trong quá trình áp giá 

BTlà những nội dung liên tục được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh trong pháp 

luật hiện hành thời gian qua, chúng đã và đang dần hài hòa với pháp luật thế 

giới . 

Kết luận Chƣơng 1 

Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, việc bồi thường đất 

đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hiện tượng mà Nhà nước phải đối mặt 
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như là một quy luật tất yếu và phổ biến, không thể tránh khỏi. Đây là một vấn 

đề hết sức nhạy cảm, phức tạp tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 

hội. 

Trong thời gian gần đây, vấn đề thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất 

của người đang sử dụng đất để giao đất cho các nhà đầu tư vẫn đang gây 

nhiều bức xúc trong thực tế triển khai, nhất là những bức xúc của người bị thu 

hồi đất về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mặc dù các quy định của 

pháp luật về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đã từng bước được 

hoàn thiện, ngày càng rõ ràng, cụ thể về nguyên tắc, điều kiện, đơn giá thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ về đất đai và tài sản khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy 

nhiên, về lý thuyết kinh tế đất đai, việc bồi thường một giá trị lớn hơn giá trị 

mà họ nhận được từ đất có thể được coi là đã phù hợp, nhưng đất đai có 

những đặc trưng riêng, ngày càng khan hiếm, điều này tương  ứng với giá đất 

luôn luôn có xu hướng tăng ngay cả khi nó không được sử dụng, vì vậy người 

sử dụng đất luôn có xu hướng yêu cầu giá bồi thường về đất cao hơn nhiều 

lần so với thực tế. Chính điều này đã làm nảy sinh nhiều vướng mắc trong 

việc thực hiện các thủ tục khi thu hồi đất Gần đây, Đảng và nhà nước ta đã có 

nhiều cố gắng trong việc xây dựng và thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ 

và tái định cư. Tuy nhiên đất đai và công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đang là vấn đề hết sức nhạy cảm 

và phức tạp do đó thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái 

định cư vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại gây nhiều bức xúc trong nhân 

dân.  

Toàn bộ chương 1 đã nêu rõ các khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất; Cơ sở lý luận về việc thực hiện pháp luật về 

bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất; Đồng thời cũng chỉ ra 

các yếu tố ảnh hương đến việc thực hiện pháp luật vê bồi thường, hỗ trợ, tái 
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định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trong các yếu tố ảnh hưởng đó thì yếu tố 

chính trị có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc thực hiện pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH 

CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT QUA THỰC TIỄN TẠI HUYỆN 

PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG 

2.1. Các quy định của pháp luật về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 

2.1.1. Các quy định về bồi thường 

Khái niệm thiệt hại được bồi thường dưới góc độ ngôn ngữ học, theo 

Đại từ điển tiếng Việt, thiệt hại được hiểu là “mất mát, hư hỏng nặng nề về 

người và của”. Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học của Trường Đại học 

Luật Hà Nội [34].  thì thiệt hại là “tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo vệ”. Dưới góc độ luật 

thực định, theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể hiểu 

thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trong đó, thiệt 

hại về chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài 

sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực 

tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị 

xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích 

nhân thân khác của một chủ thể. Như vậy, hiểu một cách chung nhất thì “thiệt 

hại có thể hiểu là sự không nguyên vẹn như trạng thái ban đầu của sự vật sau 

khi chịu sự tác động bên ngoài”. Cụ thể, thiệt hại bao gồm: thiệt hại về chật 

chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về tinh thần bao gồm: tổn thất về danh 

dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân và thiệt 

hại về vật chất bao gồm: tài sản bị mất, hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ 

ra để khắc phục, ngăn chặn thiệt hại cùng những hoa lợi, lợi tức không thu 

được mà đáng ra thu được . 

Theo quy định tại Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 thì Nhà nước thu hồi 

đất trong các trường hợp sau đây: 



33 
 

1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; 

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc 

từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải 

thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; 

3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; 

 Về thẩm quyền thu hồi đất 

Về cơ bản thẩm quyền thu hồi đất được quy định trong Luật mới theo 

hướng kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, Điều 66 của 

Luật Đất đai năm 2013 có sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất so vói quy định 

hiện hành để cải cách hành chính khi thực hiện các dự án, trong đó quy định 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất 

thu hồi có cả tố chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, hoặc ủy quyền 

cho nhân dân cấp huyện thu hồi. 

 Về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện 

được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. 

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục 

đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi 

thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. 

Về phương thức bồi thường được quy định cụ thể tại điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 như sau:  

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam 

https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-dat-dai/boi-thuong-ve-dat-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-dai.aspx
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mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi 

Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: 

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà 

ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà 

nước bồi thường bằng tiền; 

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi 

có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện 

về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”. 

Theo quy định tại Điều 93 Luật đất đai 2013, trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu 

lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 

01/7/2014, với nhiều thay đổi tích cực và thông thoáng về các quy trình thủ 

tục ở các khâu: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất.  

Trong công tác bồi thường đất, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có nhiều 

điểm mới theo hướng có lợi hơn cho người dân có đất bị thu hồi. Không còn 

việc hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng 

không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở 

riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc 

tuyến đường giao thông và không còn việc hỗ trợ đất nông nghiệp (không 

thuộc đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở) trong địa giới hành chính 

phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông 

nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư. Toàn bộ đưa vào 
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trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông 

nghiệp còn được nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề từ 1,5 đến 5 lần giá đất 

nông nghiệp.  

Ngoài ra người bị thu hồi đất còn được hưởng các khoản hỗ trợ khác 

theo quy định của pháp luật cơ bản như quy định của Luật Đất đai 2003. 

2.1.2. Các quy định về hỗ trợ 

Hỗ trợ ổn định đời sống là một trong những nội dung quan trọng trong 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi thu hồi đất nông nghiệp. Trên cơ sở 

nghiên cứu tổng hợp, phân tích các quy định về hỗ trợ của Ủy ban nhân dân 

(UBND) các tỉnh, thành phố và các quy định pháp luật do Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành, bài viết đánh giá các nội dung có liên quan, 

đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần ổn định đời sống của 

người bị thu hồi đất nông nghiệp. 

 Quy định của Chính phủ về hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp 

Vấn đề hỗ trợ đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp đã được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Điều 19 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất với các nội dung sau: 

Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất gồm các trường 

hợp: (i) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất sử dụng ổn định lâu dài vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp kể từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 1993; (ii) Hộ 

gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp nói 

trên, nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp 

do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy 

định của pháp luật, được UBND cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang 
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trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó; (iii) Hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối 

tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm 

việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp 

đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán 

đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất 

nông nghiệp trên đất đó. 

Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất thuộc đối tượng nói trên đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy 

định theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất 

sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không 

bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông trường, lâm trường 

thì phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất. 

Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng nói trên được thực hiện 

theo quy định sau: 

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì 

được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 

thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến 

các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. 

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử 

dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở 



37 
 

và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di 

chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng. 

- Diện tích đất thu hồi được xác định theo từng quyết định thu hồi đất 

của UBND cấp có thẩm quyền. 

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 

kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa 

phương. 

Quy định của địa phương về hỗ trợ ổn định đời sống 

Qua nghiên cứu việc áp dụng pháp luật của các địa phương có liên 

quan đến nội dung ổn định đời sống3] và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, tác giả có một số nhận xét sau: 

Thứ nhất, nếu hiểu theo cách quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP thì số % diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chính là tỷ số giữa diện tích 

đất nông nghiệp bị thu hồi được xác định theo từng quyết định thu hồi đất 

của UBND cấp có thẩm quyền và diện tích “đất nông nghiệp đang sử dụng”. 

Đã là “đất nông nghiệp đang sử dụng” thì không tính đến địa bàn hành chính 

ở đâu. 

Quy định nêu trên được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Diện 

tích đất nông nghiệp đang sử dụng là tổng diện tích đất nông nghiệp mà hộ 

gia đình, cá nhân có trong phạm vi một xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi 

tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Đây là quy định chưa phù hợp với 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, song lại có lợi đối với người sử dụng đất và 

tiện cho các địa phương trong hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật của 

mình. Do vậy, văn bản hướng dẫn của UBND các tỉnh cũng đi theo hướng 

này. 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=268#_ftn1
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Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT hướng dẫn, diện tích 

đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo từng quyết 

định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất 

nông nghiệp đã thu hồi của các quyết định thu hồi đất trước đó. 

Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất bị thu hồi đất nông nghiệp nhiều lần 

và lần nào diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cũng nằm dưới ngưỡng 30% 

và địa phương không hỗ trợ thì sẽ bị thiệt thòi trong việc thụ hưởng chính 

sách. Đây là nội dung cần tiếp thu trong quá trình xem xét, sửa đổi các quy 

định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. 

Thứ hai, hầu hết các địa phương đều thống nhất với quy định tại Điều 

19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo các nội dung: Đối tượng 

được hỗ trợ; % diện tích bị thu hồi để được hỗ trợ theo các mốc: Từ 30% đến 

70% và trên 70%. Tuy nhiên, đa số lại có sự điều chỉnh thời gian được hỗ trợ 

trong trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 24 tháng, 36 

tháng tùy thuộc vào % diện tích bị thu hồi, thay vì “thời gian hỗ trợ tối đa là 

24 tháng, 36 tháng”. Điều này có lợi cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi 

và tiện trong việc áp dụng pháp luật của cơ quan thừa hành. 

Thứ ba, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định hỗ trợ cho người 

có đất bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng; còn tại 

khoản 3 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT thì giao trách nhiệm này 

cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

quy định tại khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người 

thu hồi đất thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP cho phù hợp”. 



39 
 

Mặc dù các quy định nêu trên chưa phù hợp với Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP, song nhìn chung phù hợp với bản chất kinh tế: Thu hồi đất 

nông nghiệp nhiều sẽ dẫn đến bị thiệt hại nhiều và được Nhà nước bù đắp lại 

bằng biện pháp hỗ trợ nhiều hơn là đúng đắn. 

2.1.3.Các quy định về tái định cư 

Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở, 

suất tái định cư tối thiểu để đảm bảo ổn định chỗ ở cho người có đất bị thu hồi 

mà bồi thường không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu, được quy định 

tại Điều 86 Luật đất đai, Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. 

- Điều 86 Luật đất đai 

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di 

chuyển chỗ ở 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định 

cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển 

chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 

15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. 

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định 

cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến 

bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. 

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực 

thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị 

trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu 

hồi là người có công với cách mạng. 
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Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công 

khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 

cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. 

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán 

nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi 

thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà 

nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. 

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu phù hợp với điều 

kiện từng vùng, miền và địa phương. 

 - Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu 

1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất 

đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù 

hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. 

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà 

ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện 

tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện 

tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định 

của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền 

cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối 

thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư. 

 Căn cứ điều 12 tại quyết định Số: 22/2015/QĐ-UBND ban hành quy 

định về bồi thường,hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi dất trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang[51]. 
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Điều 12. Các trƣờng hợp đƣợc bố trí tái định cƣ 

1. Hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất ở thì được bố trí tái 

định cư trong các trường hợp sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà 

không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu 

hồi trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư; 

b) Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở mà diện tích 

đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu của đất ở theo quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi; 

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi 

xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển 

chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có 

đất nằm trong hành lang an toàn; 

d) Trường hợp trong hộ gia đình mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ 

chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách 

thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có 

nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì được bố 

trí tái định cư cho từng hộ gia đình; 

đ) Đối với hộ gia đình có từ 06 nhân khẩu trở lên và hộ gia đình, cá 

nhân bị thu hồi từ 150 mét vuông đất ở trở lên mà phải di chuyển chỗ ở thì 

được bố trí 02 (hai) suất tái định cư; 

e) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong khu vực bị ô nhiễm 

môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, 

sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con 

người; hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ một phần diện tích thửa 

đất ở mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng mà không có chỗ 
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ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị sạt lở, sụt lún thì 

được bố trí tái định cư. 

2. Diện tích đất để bố trí tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều này 

không được nhỏ hơn diện tích suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 2, 

Điều 18 của Quy định này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất, mua nhà, thuê nhà tại nơi tái 

định cư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, tiền thuê nhà theo quy định 

của pháp luật và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ. 

4. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái 

định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể. 

2.1.4.Các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc làm của tỉnh Kiên Giang  

Căn cứ điều 13 tại quyết định Số: 22/2015/QĐ-UBND ban hành quy 

định về bồi thường,hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi dất trên địa  bàn 

tỉnh Kiên Giang  [51]. 

Điều 13. Hỗ trợ ổn định sản xuất và ngừng việc làm 

1. Việc hỗ trợ ổn định sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện như 

sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp thì được hỗ trợ sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật 

nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch 

vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ 

đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ được 

tính bằng tiền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm quyết 

định thu hồi đất; 

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi 
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Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền bằng 30% 

một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề 

trước đó. 

Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được kiểm 

toán hoặc chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau 

thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài 

chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ 

quan thuế. 

2. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê lao động theo hợp 

đồng lao động bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì 

được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc một lần tính bằng mức lương 

tối thiểu, thời gian trợ cấp 06 tháng/lao động. 

Điều 14. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối 

với trƣờng hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp[51]. 

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các 

Điểm a, b, c và d, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán 

bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) và hộ gia đình 

thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi 

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài 

việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn 

được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=47/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Hỗ trợ bằng tiền bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo bảng 

giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhân với hệ số điều chỉnh (nếu có) 

đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ 

không vượt quá 02 hecta. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với 

chủ đầu tư và chính quyền địa phương lập phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương bị 

thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu học nghề; phối hợp với các sở, ngành có 

liên quan bố trí kinh phí trên cơ sở dự toán của các cơ sở đào tạo nghề theo 

định mức hỗ trợ học phí của từng cấp học đã quy định..... 

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề. 

Điều 15. Hỗ trợ tái định cƣ đối với trƣờng hợp thu hồi đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài phải di chuyển 

chỗ ở. [51]. 

Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của 

hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di 

chuyển chỗ ở được thực hiện như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất 

ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một 

suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4, Điều 18 của Quy định này thì 

được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền 

được bồi thường về đất. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản 

tiền hỗ trợ tái định cư cụ thể như sau: 
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a) Huyện Phú Quốc, huyện Kiên Hải và các xã đảo của thị xã Hà Tiên, 

các xã đảo của huyện Kiên Lương: 80 triệu đồng/suất; 

b) Các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 72 triệu đồng/suất; 

c) Giá hỗ trợ tái định cư được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh về hệ số 

khu vực và hệ số trượt giá xây dựng (nếu có). 

Điều 16. Hỗ trợ di chuyển chỗ ở đối với người đang thuê nhà ở không 

thuộc sở hữu Nhà nước 

Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu 

Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ 

chi phí di chuyển tài sản 3.000.000 đồng/hộ. 

Điều 17. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn 

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn 

thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ bằng 100% giá đất cùng vị trí, cùng mục đích sử 

dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhân với hệ số điều 

chỉnh (nếu có); tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào 

dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử 

dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công 

ích của xã, phường, thị trấn. 

Điều 18. Suất tái định cư tối thiểu 

1. Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng 

tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. 

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở thì 

diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn 100 mét vuông đối với khu vực 

nông thôn (các xã) và 80 mét vuông đối với khu vực đô thị (phường, thị trấn). 

3. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì 

diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy 

định của pháp luật về nhà ở. 
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4. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì giá suất 

tái định cư tối thiểu được quy định như sau: 

a) Khu vực nông thôn: Huyện Phú Quốc, huyện Kiên Hải và các xã đảo 

của thị xã Hà Tiên, các xã đảo của huyện Kiên Lương: 110 triệu đồng/suất; 

các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 99 triệu đồng/suất; 

b) Khu vực đô thị: Đối với đô thị huyện đảo: 150 triệu đồng/suất; đối 

với đô thị huyện, thị xã, thành phố đất liền: 135 triệu đồng/suất. 

c) Giá suất tái định cư tối thiểu được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh về 

hệ số khu vực và hệ số trượt giá xây dựng (nếu có). 

Điều 19. Hỗ trợ khác. Các trường hợp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ bao 

gồm: 

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2, 

Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng mà việc thu hồi ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người có 

đất bị thu hồi thì được hỗ trợ ổn định đời sống; đối tượng được hỗ trợ do Ủy 

ban nhân dân cấp xã xét duyệt và đề nghị. Mức hỗ trợ được tính bằng tiền cho 

một nhân khẩu tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo giá trung bình tại 

thời điểm hỗ trợ; thời gian hỗ trợ là 03 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở 

và 06 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở mà không phải di chuyển chỗ ở 

(không có nhà) hoặc diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối 

thiểu của đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà không còn đất ở ở 

nơi khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được hỗ 

trợ một suất tái định cư. Trường hợp nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền 

được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=47/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tại Khoản 4, Điều 18 của Quy định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa 

giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Trường hợp 

không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư mà tự lo chỗ ở thì được nhận 

khoản tiền hỗ trợ tái định cư quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Quy định này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân cất nhà ở trên đất nông nghiệp; ở nhờ, ở thuê 

trên đất của người khác, ở nhờ trên đất Nhà nước quản lý; người đang sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày công bố quy hoạch để thực 

hiện dự án khi bị giải tỏa mà không còn đất và không còn chỗ ở nào khác 

trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở nhờ, ở thuê, nơi sử dụng nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước thì được bồi thường vật kiến trúc và được hỗ trợ một 

suất tái định cư. Trường hợp nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi 

thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại 

Khoản 4, Điều 18 của Quy định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá 

trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp 

không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư mà tự lo chỗ ở thì được nhận 

khoản tiền hỗ trợ bằng 70% giá trị suất tái định cư quy định tại Khoản 2, Điều 

15 của Quy định này. 

4. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất đủ điều kiện bố trí tái định cư mà 

không còn chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo lập nơi ở mới thì được bố trí 

vào nhà ở tạm cư. Trường hợp không bố trí tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê 

nhà ở như sau: 1.000.000 đồng/tháng/hộ đối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở 

xuống; hộ có trên 04 nhân khẩu thì mỗi nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ 

thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian tạm cư tính từ thời điểm bàn giao 

đất đến khi nhận được đất tái định cư cộng thêm 06 tháng xây dựng nhà ở 

mới. 

5. Hộ gia đình, cá nhân buôn bán, kinh doanh mà không có đăng ký 

kinh doanh (được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) khi Nhà nước thu hồi đất 

mà bị ngừng buôn bán, kinh doanh được hỗ trợ 2.000.000 đồng/hộ. 
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6. Hộ gia đình chính sách khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di 

chuyển chỗ ở thì ngoài các chính sách hỗ trợ được hưởng theo quy định còn 

được hỗ trợ thêm như sau: 

a) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng lao động, cán bộ cách mạng lão thành và tiền khởi nghĩa được hỗ 

trợ 8.000.000 đồng/hộ/lần; 

b) Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công giúp đỡ 

cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ 6.000.000 

đồng/hộ/lần; 

c) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều đối tượng chính sách 

được hưởng thì chỉ tính một mức hỗ trợ của đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. 

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (có sổ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo), khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì 

ngoài các chính sách được hưởng theo quy định còn được hỗ trợ thêm như 

sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 10.000.000 

đồng/hộ; 

b) Hộ gia đình, cá nhân cận nghèo được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ. 

8. Trường hợp vừa là hộ gia đình chính sách vừa là hộ nghèo hoặc hộ 

cận nghèo thì được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. 

9. Hộ gia đình, cá nhân có mồ mả phải di dời, ngoài việc được bồi 

thường theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường di chuyển mồ 

mả còn được hỗ trợ một khoản tiền chi phí về đất để cải táng mồ mả. Trường 

hợp địa phương không có đất để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền cụ thể như 

sau: 

a) Mồ mả tại các phường: 15.000.000 đồng/mộ; 

b) Mồ mả tại các thị trấn: 10.000.000 đồng/mộ; 
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c) Mồ mả tại các xã: 7.000.000 đồng/mộ. 

10. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất di chuyển và 

giao đất thu hồi trước thời hạn thì được xét thưởng bằng tiền như sau: 

a) Trường hợp thu hồi có cả nhà và đất: 6.000.000 đồng/hộ; 

b) Trường hợp thu hồi chỉ có đất hoặc chỉ có nhà trên đất: 3.000.000 

đồng/hộ; 

c) Đối với các trường hợp giao mặt bằng đúng thời hạn phải được lập 

thành biên bản, có chữ ký của bên giao mặt bằng, đơn vị thi công và xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi. Thời gian tính xét thưởng 

kể từ ngày có thông báo thu hồi đất đến trước thời hạn quy định bàn giao đất; 

d) Không tính thưởng đối với cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước và 

các trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ 

nhỏ hơn mức thưởng quy định tại điểm b khoản này. 

2.2.Khái quát về Phú Quốc và trình tự thực hiện công tác bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn 

2.2.1.Khát quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện đảo 

Phú Quốc 

Phú Quốc là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam, thuộc huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang. Từ lâu, Phú Quốc đã nổi tiếng với du khách trong và 

ngoài nước được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ 

quốc. 

Diện tích đảo Phú Quốc 573km², chiều dài 50km, nơi rộng nhất ở phía 

bắc đảo 25km, có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc đến phía Nam và 

mang trên mình 99 ngọn núi trập trùng, với dãy rừng nguyên sinh trùng điệp 

một màu xanh ngút ngát ẩn chứa bao điều kỳ thú, bí ẩn khó mà chinh phục, 

khám phá hết được. Chính vì thế đã tạo cho hòn đảo ngọc này bức tranh “sơn 

thủy hữu tình,” tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách thập 

phương. 
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Đặc biệt năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên 

Giang được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó 

có Phú Quốc, là niềm vinh dự tự hào của người dân nơi hòn đảo. 

Những ai chưa biết Phú Quốc đều mong ước một lần đặt chân đến hòn 

đảo ngọc để thưởng thức những sản phẩm du lịch ở đây như: tắm biển, tắm 

suối, leo núi, nghỉ dưỡng, ngắm nhìn thắng cảnh thiên nhiên trong mối giao 

hòa giữa biển – trời – mây – nước – núi rừng. 

Sản phẩm du lịch ở đây còn gắn kết với nhiều loại hình tìm hiểu các di 

tích lịch sử-văn hóa, lịch sử-cách mạng, đời sống phong tục, tập quán cư dân 

xứ đảo, những làng chài, làng nghề truyền thống, nghiên cứu hệ sinh thái tự 

nhiên và đặc biệt là tham quan di tích lịch sử Nhà tù Cây Dừa – một biểu 

tượng đẹp đẽ, sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đau thương nhưng 

rất đỗi hào hùng của đất Nam bộ thành đồng. 

Những địa danh như Dương Đông, Dương Tơ, An Thới, Hàm Ninh, bãi 

Vòng, bãi Khem, bãi Sao, Gành Dầu, Cửa Cạn, suối Tranh, suối Đá Bàn… 

luôn đọng lại trong lòng du khách khi chia tay Phú Quốc và hẹn ngày trở lại. 

Phía Nam đảo có 12 hòn đảo nhỏ to khác nhau thuộc quần đảo An Thới 

và phía Bắc đảo, với hòn Móng Tay, hòn Đồi Mồi… là những nơi lý tưởng 

cho các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, dã ngoại, khám phá 

đảo hoang. 

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, 

khách sạn khá sang trọng, với khoảng 1.800 phòng đủ tiện nghi sinh hoạt 

phục vụ du khách tham quan, du lịch Phú Quốc, đồng thời mời gọi và thu hút 

nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng phát 

triển hệ thống giao thông đường bộ kết nối trung tâm huyện đảo Phú Quốc 

với các điểm du lịch. Hệ thống đường biển, đường hàng không nối đảo Phú 
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Quốc với đất liền được đầu tư nâng cấp đảm bảo vận chuyển hành khách an 

toàn, thuận lợi. 

Huyện đảo Phú Quốc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở 

thành đặc khu hành chính – kinh tế trực thuộc Trung ương vào năm 2020. 

Đây là điều kiện thuận lợi để Phú Quốc tiếp tục phát triển ngành du lịch mũi 

nhọn chủ lực và thật sự trở thành hòn đảo ngọc của đất nước. 

Kiên Giang đã quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến 

năm 2020, với mục tiêu năm 2015 đón 1-1,2 triệu lượt du khách/năm, trong 

đó khách quốc tế chiếm 35%, tổng doanh thu 209 triệu USD; năm 2020 đón 

2-3 triệu lượt du khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 40%, tổng doanh 

thu 771 triệu USD. 

Phú Quốc khai thác mạnh thị trường khách du lịch nội địa, chú trọng 

các đô thị lớn trong nước và Đồng bằng sông Cửu Long; mở rộng thị trường 

quốc tế, nhất là tập trung vào các thị trường có khả năng chi trả cao như Đông 

Bắc Á, Bắc Mỹ, Tây Âu và ASEAN. 

Phú Quốc đầu tư phát triển và nâng cấp các sản phẩm du lịch gắn với 

các loại hình tắm biển, nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh và các di tích lịch 

sử-văn hóa, lịch sử-cách mạng, du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí, hội 

nghị, hội thảo, cắm trại, mua sắm, tham quan làng nghề truyền thống, trang 

trại, nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu sinh thái tự nhiên… Hình thành các 

tuyến du lịch trên đảo trên cơ sở các sản phẩm du lịch đặc trưng ở từng khu 

vực phục vụ du khách.  

Kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch quốc gia, các nước trong 

khu vực và quốc tế. Ngoài ra, Phú Quốc quy hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ 

dưỡng sinh thái, trung tâm hội nghị quốc tế kết hợp dịch vụ casino tại bãi Đá 

Chồng thuộc ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm phía đông bắc của đảo quy mô 135 

ha. Sân bay quốc tế Phú Quốc diện tích 1.000 ha đang tập trung đầu tư, đẩy 
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nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục dụ khách du 

lịch. 

Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện các biện pháp mang tính đột phá, 

hình thức thích hợp, linh hoạt trong huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá 

nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển 

du lịch đảo Phú Quốc. Đầu tư phát triển nâng cao chất lượng hoạt động du 

lịch, dịch vụ gắn với tăng cường đầu tư, hình thành và phát triển các sản phẩm 

du lịch có khả năng cạnh tranh cao với các quốc gia trong khu vực và thế giới, 

thể hiện được thương hiệu du lịch Phú Quốc. Phát triển du lịch đảo Phú Quốc 

đặt trong mối quan hệ đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền, an 

ninh quốc gia, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững và thân 

thiện. 

2.2.2.Trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc 

quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.UBND cấp huyện có 

thẩm quyền thu hồi đất đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư; đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam. 

Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng đất thì UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thu hồi đất hoặc ủy 

quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất. Công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo trình tự 

Thông báo thu hồi đất 

Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất 

nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội 

dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm. 

Thông báo thu hồi đất phải được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp 

phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Sau khi thông báo thu hồi đất theo đúng thủ tục nói trên, nếu người sử 

dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý thì UBND cấp có thẩm quyền có 

thể ra Quyết định thu hồi đất và thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư mà không cần chờ hết thời hạn thông báo. 

Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất 

Sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND cấp 

xã có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc 

xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối 

hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp 

xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà 

người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm 
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đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế. 

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực 

hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: người có đất thu hồi không chấp hành 

quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp 

xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng đã vận động, thuyết phục; Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, tại 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; Quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành; 

người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế 

hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản. 

Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 

được quy định như sau: tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, 

thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; trường hợp người bị cưỡng chế 

chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế 

lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định 

cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định 

cưỡng chế. 

Lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng tổ chức, cá nhân, 

hộ gia định bị thu hồi đất, trên cơ sở tổng hợp số liệu kiểm kê, xử lý các thông 
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tin liên quan của từng trường hợp; áp giá tính giá trị bồi thường về đất, tài sản 

trên đất. 

Phương án tái định cư: UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách 

nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái 

định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng 

vùng, miền. Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư 

trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Khu tái 

định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư 

được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với 

các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư. 

Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của nhân dân 

Sau khi phương án chi tiết được lập, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất 

thu hồi tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, nhất là các đối tượng bị thu hồi đất. 

Hình thức lấy ý kiến là: tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có 

đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi 

có đất thu hồi. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của 

đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã, đại diện những 

người có đất thu hồi.Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến 

đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu 

hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về 
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phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ 

quan có thẩm quyền.Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đối tượng có đất bị thu 

hồi, đại diện chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, tổ chức bồi thường tiếp thu, hoàn 

chỉnh phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan chuyên 

môn thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Triển khai thực hiện 

Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: UBND cấp có thẩm 

quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trong cùng một ngày. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về 

mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa 

điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư 

(nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; trường hợp 

người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thì UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi 

có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ 

chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện, nếu họ vẫn 

không chấp hành việc bàn giao đất thì bị cưỡng chế theo quy định. 

Tổ chức chi trả bồi thường 
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Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 

bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả 

thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền 

bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một 

khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính 

trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Trường hợp người có đất thu hồi 

không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được 

gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. 

Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa 

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của 

pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số 

tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước. Cụ thể là: khoản tiền 

chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất phải nộp cho Nhà nước nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa 

nộp; số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính này được xác định theo quy 

định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có 

quyết định thu hồi đất lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì hộ gia đình, 

cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó; nếu hộ gia đình, cá nhân 

được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ vào số tiền để 

được giao đất ở, mua nhà ở tại nơi tái định cư mà số tiền còn lại nhỏ hơn số 

tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được 

ghi nợ số tiền chênh lệch đó. Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa 
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thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi 

thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Không trừ các khoản tiền được 

bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường do 

ngừng sản xuất kinh doanh và các khoản tiền được hỗ trợ vào khoản tiền chưa 

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.Trường hợp diện tích đất thu hồi đang 

có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi 

thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào 

Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 

xong thì trả cho ngươi có quyền sử dụng đất. 

Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất 

Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người bị thu hồi đất 

phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Trường hợp người có đất bị thu 

hồi không bàn giao mặt bằng thì bị cưỡng chế thu hồi đất khi có đủ các điều 

kiện: người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi 

UBND cấp xã, Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục; Quyết 

định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai 

tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất 

thu hồi; Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực 

thi hành; người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện 

quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ 

chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định 

cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản. 

Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: trước khi tiến hành 

cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện 

cưỡng chế; Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với 

người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện 
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cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực 

hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế 

thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế; Ban thực hiện 

cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan 

phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; 

nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển 

người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng 

chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện 

cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định 

của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. 

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định 

cưỡng chế thu hồi đất: UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi 

thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho 

việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất; Ban thực hiện cưỡng 

chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho 

hoạt động cưỡng chế trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện 

cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải 

bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm 

thanh toán; lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong 

quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất; UBND cấp xã 

nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi 
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đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị 

cưỡng chế thu hồi đất; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách 

nhiệm phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu 

hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu. 

2.3.Thực tiễn áp dụng các quy định bồi thƣờng, hỗ trợ về đất trên 

địa bàn 

2.3.1.Thực tiễn áp dụng các quy định bồi thường, hỗ trợ về tài sản 

Công tác bồi thường, GPMB là công việc nhạy cảm, phức tạp và khó 

khăn. Vấn đề đặt ra làm sao để cân bằng lợi ích giữa Người dân – Nhà nước – 

Doanh nghiệp đầu tư. Đây là công việc vừa đòi hỏi theo nguyên tắc nhưng 

cũng đòi hỏi tính linh hoạt, mỗi dự án có một điều kiện khác nhau có các yếu 

tố cụ thể khác nhau mà không theo khuôn mẫu nhất định. 

Các chính sách về bồi thường, tái định cư của UBND tỉnh Kiên Giang 

thực hiện chung trên địa bàn tỉnh, không có chính sách đặc thù riêng cho 

huyện Phú Quốc. Vì vậy, xây dựng chế độ chính sách bồi thường, tái định cư 

cho huyện cũng là xây dựng chế độ chính sách của tỉnh. 

Sau khi có Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính 

phủ về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 

116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết 

định số Số: 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 về bồi thường, GPMB và bố 

trí TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 

hành luật, UBND tỉnh Kiên Giang đã từng bước xây dựng và hoàn thiện chính 

sách bồi thường, tái định cư ngày càng thông thoáng và sát với tình hình thực 

tế đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. 
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Trên địa bàn huyện Phú Quốc do yêu cầu cần phải thực hiện công tác 

bồi thương, GPMB và bố trí TĐC nhiều nên đã tiến hành lập Ban Bồi thường 

giải phóng mặt bằng. 

Trong giai đoạn 2005-2013, huyện Phú Quốc đã chấp thuận cho 137 dự 

án đầu tư (theo Luật Đất đai 2003), trong số đó, có 67 dự án đã được tiến 

hành triển khai. Với việc nhiều dự án lớn được triển khai, đã có 8.321 hộ dân 

và cơ quan, tổ chức bị thu hồi đất với tồng diện tích là trên 32 triệu m2, số 

tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ là hơn 2 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, để phục vụ cho 

công tác tái định cư cho cư dân, huyện đã cấp 503 nền cho 483  hộ, 46 nhà 

cho 36 hộ. 

Trong 2 năm tiếp theo, huyện tiến hành GPMB cho nhiều dự án lớn 

như sân bay Phú Quốc, dự án Hồ nước Dương Đông, Trạm cấp nước Suối 

Lớn,… thu hồi trên 2.7 triệu m2 đất từ 935 hộ dân và cơ quan tổ chức với 

tổng số tiền chi BT là 671 tỳ đồng, cấp 307 nền tái định cư cho 268 hộ, 27 

nhà cho 26 hộ, 44 nhà tạm cư cho 40 hộ. 

2.3.2. Kết quả đạt được và những vướng mắc còn tồn tại 

Những kết quả đạt được trong pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất, xác 

định giá hiện nay 

Sau khi Luật Đất đai 2013 ra đời thay thế Luật Đất đai 2003, Chính phủ 

đã ban hành các Nghị định đã thể hiện được tính khả thi và vai trò tích cực 

của các văn bản pháp luật. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành được xây dựng trên cơ sở quan điểm chỉ đạo sau:  

Một là, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hình phù 

hợp với quan điểm, cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phù hợp với đường lối đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
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Hai là,cơ chế xác định giá đất bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà 

nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Xây dựng cơ chế và có những giải 

pháp để đất đai trở thành nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Sử dụng 

hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình 

trạng đầu cơ, tham nhũng, lãng phí. 

Ba là, đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất 

đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, quyền sử dụng đất là hàng 

hoá đặc biệt. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên đất. 

Bốn là, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật đất 

đai với các luật khác có liên quan, giữ vững nguyên tắc pháp chế và tính 

nghiêm minh của pháp luật về đất đai, hạn chế các quy định mang tính chất 

hợp thức hóa vi phạm. Đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đất đai từ 

Trung ương đến cơ sở, tập trung đầu mối để nâng cao vai trò của đại diện chủ 

sở hữu trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Tăng cường trách nhiệm và nghĩa 

vụ của mọi thành viên trong xã hội đối với việc quản lý và sử dụng đất. 

Nhờ những cải thiện về quy định pháp luật về thu hồi đất, định giá đất, 

chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tạo hành lang pháp lý cho nhà đầu tư 

yên tâm bỏ vốn thực hiện dự án đã giúp cho đất nước ta xây dựng cơ sở vật 

chất, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao, các dự án trọng điểm của Nhà nước, cũng như góp phần 

chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. 

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện Luật Đất đai 

2013 tại huyện Phú Quốc: 

Về Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: 

Nhìn chung, việc Bồi thường khi NN THĐ đã được quy định rất rõ 

trong LĐĐ 2013 và Nghị quyết 47. Căn cứ vào các quy định của Pháp luật 

cùng với Nghị quyết 22/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang, huyện 
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Phú Quốc đã triển khai thực hiện việc Bồi thường khá tốt, nhận được sự đồng 

thuận cao của nhân dân, đặc biệt là trong việc Bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất ở, Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, Bồi thường thiệt hại về 

tài sản,…. Tuy nhiên vẫn tồn tại môt số vường măc như sau: 

Thứ nhất, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, hiện nay việc bồi 

thường chủ yếu bằng tiền. Nguyên nhân là do trên địa bàn huyện Phú Quốc 

không đủ quỹ đất cùng loại để bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân. Việc nhận 

BT bằng tiền không được sự đồng thuận cao của người dân vì đất đai nông 

nghiệp không chỉ là tài sản mà còn là tư liệu sản xuất của người nông dân, họ 

cần đất để sản xuất đem lại thu nhập hàng năm để nuôi sống gia đình, trong 

khi đó, với số tiền BT khi nhận được thường là thấp hơn nhiều lần so với giá 

thị trường, người nông dân nếu muốn mua lại một mảnh đất tương đương để 

canh tác thì thường phải bỏ ra gấp 2,3 lần số tiền BT nhận được. Bên cạnh đó, 

việc chuyển đồi nghề cho người dân bị THĐ nông nghiệp thật sự rất khó khăn 

vì đa phần họ là những người có trình độ thấp, khó tiếp thu những kiến thức, 

kỹ thuật mới khi được đào tạo; việc khởi nghiệp kinh doanh mói cũng gặp rủi 

ro cao do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực khác. Chưa kể đến việc nhận BT 

bằng tiền cũng gây ra các vấn đề tiêu cực về mặt xã hội, ch ng hạn, một bộ 

phận người nông dân chưa từng có số tiền lớn, nay nhận được tiền BT đất thì 

chỉ lo tiêu xài, ăn chơi, đến khi tiền hết, đất canh tác không còn thì lâm vào 

cảnh trắng tay, phải đi ở nhờ, làm thuê kiếm sống qua ngày, cuộc sống cơ cực 

hơn rất nhiều so với khi chưa bị THĐ. 

 Thứ hai, việc BT khi NN THĐ nông nghiệp cũng gặp vướng mắc khi 

xét đến vấn đề chỗ ở cũa người dân. Vì hiện nay, đa phần người dân cất nhà ở 

luôn trên đất nông nghiệp họ đang canh tác, và nhiều thế hệ sống cùng nhau. 

Nay khi bị thu hồi, chỉ được BT về đất nông nghiệp, còn vấn đề chỗ ở thì chỉ 

là Hỗ trợ, nên nếu gia đình ít người, tiền BT đất nhiều thì còn có thể mua 

được một mảnh đất để ở, ngược lại nhà đông người thì vô cùng khó khăn. 
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 Thứ ba, việc Bồi thường chi phí di chuyển của tỉnh Kiên Giang nói 

chung và của huyện Phú Quốc nói riêng còn bất cập và thiếu thực tế khi đưa 

ra con số cụ thể để tính bồi thường chung để áp dụng cho toàn đảo. Bởi vì 

khoảng cách là khác xa nhau giữa các điểm di chuyển trên đảo. 

 Về Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

 Huyện Phú Quốc đang đối mặt với một số khó khăn vướng mắc như 

sau: 

 Thứ nhất, vê việc chuyển đổi nghề, người dân bị THĐ gặp rất nhiều 

khó khăn khi lựa chọn hướng chuyển đổi nghề, nhiều hộ vẫn lung túng chọn 

nghề sau khi đã nhận được tiền BT. Trong khi đó chính quyền địa phương 

cũng lúng túng trong việc xác định nghề để tổ chức đào tạo, cho học nghề. 

 Thứ hai, số lượng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

chưa nhiều và tiếp nhận số lượng lao động chuyển đổi nghề còn rất hạn chế. 

Nguyên nhân là do lượng lao động này thiếu tay nghề, kỷ năng và trình độ 

thấp, không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. 

 Thứ ba, mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm chờ TĐC khá thấp., cụ thể sẽ 

được trình bày trrong phần tiếp. 

Về Tái định cư khi Nhà nước Thu hồi đất. 

Hiện nay, địa phương đang đối mặt vấn đề khá lớn về TĐC cho người 

dân và hộ gia đình khi THĐ, nguyên nhân là do thiếu quỹ đất. Từ đó dẫn đến 

nhiều khó khăn cho người dân về chỗ ở, công việc sản xuất kinh doanh bị trì 

trệ, tình trạng này càng kéo dài thì sự bất bình của người dân càng lên cao, 

gây khó khăn cho công tác GPMB. Thêm vào đó, việc phải chờ nhà TĐC kéo 

dài, nhưng mức hỗ trợ tiền thuê nhà chờ TĐC khá thấp so với mặt bằng giá 

thuê nhà trên đĩa bàn, cụ thể: hỗ trợ 1 triệu đồng/ hộ cho hộ có 4 nhân khẩu 

trở xuống, thêm 1 nhân khảu thì thêm 250.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này là 

thiếu hợp lý khi giá thuê thấp nhất trên địa bàn hiện là 1.2 triệu/ tháng và chưa 

bao gồm điện, nước. 
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Kết luận Chƣơng 2 

Hiện nay Phú Quốc, Kiên Giang đã trở thành Khu Kinh tế và đang là 

điểm nóng về phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư. Theo quy định hầu 

hết toàn bộ dự án phát triển kinh tế – xã hội tại Phú Quốc đều thuộc trường 

hợp nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cho nhà đầu tư 

thuê đất thực hiện dự án. Tuy nhiên quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất rất nhiều và phức tạp, một số  người 

dân không hiểu hết quy định nên không tự bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình.  
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Chƣơng 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI 

THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT 

VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP 

LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC 

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất 

3.1.1. Dự báo nhu cầu thu hồi đất tại huyện Phú Quốc 

Việc trở thành một trong 3 đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam đem 

đến cho đảo ngọc cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển, logistics và du 

lịch nghỉ dưỡng. Đón cơ hội đặc khu kinh tế, việc đầu tư sản phẩm du lịch 

nghỉ dưỡng ở những vị trí đắc địa, giàu tiềm năng tại các địa bàn Phú Quốc, 

Vân Đồn, Bắc Vân Phong đang được xem là “mục tiêu” săn đón hàng đầu. 

Tuy chủ trương thành lập đặc khu hiện vẫn chờ Quốc hội thông qua giữa năm 

2018 nhưng các địa phương được lựa chọn trở thành đặc khu kinh tế đã nhanh 

chóng thu hút lượng vốn đầu tư lớn. Đến nay, Phú Quốc, tính đến thời điểm 

này, đảo ngọc đã thu hút được hơn 337.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 

16,7 tỷ USD) vốn đầu tư.[34]. 

3.1.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi 

Đến nay, Luật đất đai năm 2013, đã đưa ra những quy định để cố gắng 

giải quyết những vướng mắc, bất cập, đáp ứng được các mục tiêu nêu trên. 

Theo đó, Luật đã dành 13 Điều (từ Điều 74 đến Điều 87) để quy định về 

nhiều vấn đề, như: quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu 

hồi đất; điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử 

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, 

phát triển kinh tế - xã hội; bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi 
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ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội; bồi thường về đất, chi phí 

đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo… Đặc biệt, Luật 

đã dành một Điều quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

các trường hợp đặc biệt: Đối với dự án đầu tư do Quốc hội, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định mà phải di chuyển cả một cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng 

đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; 

các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. Đối với các dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, 

nước ngoài mà Chính phủ có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó… 

Những quy định nêu trên cho thấy, Luật Đất đai 2013, đã đặc biệt quan 

tâm tới sinh kế của người có đất bị thu hồi thông qua cơ chế bồi thường bằng 

đất, bằng nhà, bằng tiền; quy định hỗ trợ ổn định cuộc sống tại nơi tái định 

cư; nâng mức bồi thường đất nông nghiệp, chú trọng đào tạo nghề để chuyển 

đổi nghề nghiệp cho người nông dân… Tuy nhiên, một số quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trong Luật này cho thấy vẫn chưa giải quyết được 

triệt để những vướng mắc, bất cập, đáp ứng được yêu cầu thực tế. Do vậy, để 

bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, xin đề 

xuất một số nội dung sau đây: 

Một là, Luật đất đai (sửa đổi) cần xem xét bồi thường về đất không chỉ 

với tư cách là tài sản mà còn là tài nguyên và tư liệu sản xuất. 

 Luật đất đai, vẫn giữ nguyên tắc khi Nhà nước lấy đất thì bồi thường 

bằng đất cùng loại, nếu không có đất cùng loại thì bồi thường bằng tiền với 

giá trị tương đương. Cách tiếp cận này xuất phát từ quan niệm đơn giản coi 

đất đai là tài sản có thể được trả thay bằng tiền bồi thường để mua được một 

thửa đất tương đương. 
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Trên thực tế, ngoài ý nghĩa là tài sản, đất đai còn là tài nguyên thiên 

nhiên, tư liệu sản xuất và nguồn sống của con người. Vì đất là tư liệu sản xuất 

của người bị thu hồi đất nên nhà đầu tư ngoài việc bồi thường giá trị như một 

tài sản còn phải bồi thường về thu nhập, sinh kế cho người mất đất. Nếu chỉ là 

khoản hỗ trợ trong một thời gian nhất định thì coi như đã phó mặc việc tìm 

sinh kế mới cho người mất đất. Do đó, thay vì phó mặc gánh nặng hỗ trợ đào 

tạo nghề đối với người mất đất cho Nhà nước, nhà đầu tư cần phải được yêu 

cầu cùng bàn bạc với người mất đất về cơ hội tìm sinh kế mới cho họ; đồng 

thời, nhà đầu tư phải chi trả cho người mất đất một khoản tiền tương ứng với 

mức thu từ sử dụng đất trước đây cho tới khi người bị mất đất có nguồn thu 

nhập mới và theo nguyên tắc, càng để lâu, chi phí bồi thường càng lớn để bắt 

buộc nhà đầu tư không thể trì hoãn. Theo nguyên tắc này, nhà đầu tư cần 

nghiên cứu rất kỹ lưỡng đất đai trong bài toán đầu tư để chi phí ít nhất, chính 

quyền địa phương cũng khó đánh đổi mọi giá cho sự phát triển, như vậy chắc 

chắn sẽ giảm được tham nhũng từ đất đai và bảo vệ được nguồn lực đất đai. 

Hai là, cần đa dạng hóa hình thức bồi thường trên cơ sở nâng cao 

đồng thuận xã hội. 

Hình thức bồi thường theo pháp luật hiện hành thiếu sự đồng thuận của 

người dân đang dẫn đến khiếu kiện về đất đai ngày càng nhiều. Trên thế giới, 

hầu hết các nước có nhiều phương thức bồi thường linh hoạt để đạt được sự 

đồng thuận xã hội cao. Hai cơ chế điển hình là “chia sẻ lợi ích” và “góp đất, 

điều chỉnh lại đất đai” thường được áp dụng. Theo đó, để tạo nguồn vốn phát 

triển cho địa phương, tạo quan hệ đối tác dài hạn giữa nhà đầu tư và cộng 

đồng dân cư địa phương, các nước thường áp dụng cơ chế “chia sẻ lợi ích”. 

Hình thức chia sẻ gồm: giảm giá cung cấp điện, nước cho dân cư địa phương; 

chuyển một phần nguồn thu ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương 

và chia sẻ nguồn thu cho những người bị ảnh hưởng; chính quyền địa phương 
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được bình đ ng với chủ đầu tư tham gia vào các quyết định vận hành dự án; 

tạo điều kiện cho địa phương để phát triển hạ tầng, đào tạo nghề, tạo việc làm 

mới trong khu vực phi nông nghiệp; địa phương được thu thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp từ dự án; khôi phục và phát triển đời sống của cư dân địa 

phương; đóng góp cho phát triển hạ tầng cho cộng đồng địa phương… Do 

vậy, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần  tiếp nhận cơ chế “chia sẻ lợi ích” để 

áp dụng vào phương thức bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi triển khai các 

dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên như thủy điện, khai khoáng… và giao 

cho Chính phủ hướng dẫn thực hiện. 

Về cơ chế “góp đất và điều chỉnh lại đất đai”, đây là một phương thức 

quản lý và giải quyết tài chính trong phát triển đô thị, đã được áp dụng rộng 

rãi ở hầu hết các nước phát triển, các nước công nghiệp mới và hiện nay đang 

được áp dụng ở nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái 

Lan… Nội dung của phương thức này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định thực hiện dự án góp đất và điều chỉnh lại đất đai tại một địa điểm 

nhất định khi chuyển đất đang sử dụng sang phát triển khu đô thị mới, chỉnh 

trang khu đô thị cũ với một quy hoạch hạ tầng, khu dân cư, khu công cộng, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh… theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

Khi quy hoạch, cần căn cứ vào số lượng người đang sử dụng đất để bố trí trả 

lại cho họ diện tích đất đô thị tương ứng sao cho giá trị đất đô thị nhận được 

phải cao hơn giá trị đất họ sử dụng trước đó và diện tích đất còn lại được đưa 

ra đấu giá để có kinh phí thực hiện toàn bộ dự án. Quy hoạch này được cộng 

đồng những người đang sử dụng đất thảo luận và đồng thuận trong triển khai 

dự án. Theo phương thức này, người mất đất luôn tham gia vào dự án phát 

triển, không bị đứng ngoài cuộc như hiện nay, cùng người dân địa phương trở 

thành động lực chính cho sự phát triển đô thị. Do vậy, Luật cần tiếp nhận “cơ 

chế góp đất và điều chỉnh lại đất đai” để áp dụng vào phương thức bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án xây dựng khu đô thị mới và chỉnh 

trang khu đô thị cũ và giao cho Chính phủ hướng dẫn thực hiện… 

Ba là, nâng cao sự đồng thuận của người dân đối với phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Để phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan có thẩm quyền 

đưa ra phù hợp, nhận được sự đồng thuận của người dân; bảo đảm việc hỗ trợ 

được khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định, cần bổ 

sung nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Điều 74 của Luật như 

sau: “Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt khi đạt được 

ít nhất 70% ý kiến đồng ý của những người tham gia ý kiến từ cộng đồng dân 

cư địa phương”. 

3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 

3.2.1.Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Xác định và giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, 

người sử dụng đất và người hưởng lợi từ việc thu hồi đất trong việc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về bồi 

thường, GPMB nói riêng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về nội dung 

của các quy định; cụ thể: 

Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung quy định giá đất bồi thường được xác 

định tại thời điểm bồi thường thay thế quy định hiện hành giá đất bồi thường 

được xác định tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định 

thu hồi đất; việc xác định thời điểm bồi thường là thời điểm có quyết định thu 

hồi là chưa hợp lý và chưa phù hợp với thực tế; vì các lý do sau đây: Một là, 

trong việc bồi thường, giải tỏa, đa số các khiếu nại của người dân liên quan 
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đến giá đất. Theo quy định hiện hành, người dân được bồi thường theo 

phương án do cơ quan nhà nước phê duyệt khi có quyết định thu hồi đất. Tuy 

nhiên, từ lúc có quyết định thu hồi đất cho đến khi cơ quan chức năng hoàn 

thành thủ tục để người dân nhận tiền bồi thường có khi là 3 năm hoặc 5 năm. 

Khi đó, giá đất tại thời điểm nhận tiền bồi thường đã khác xa so với giá đất tại 

thời điểm có quyết định thu hồi đất. Vì vậy, người bị thu hồi đất luôn chịu 

thiệt thòi. Trong những năm đó, giá đất và cả chính sách bồi thường về đất đai 

đã thay đổi, đồng tiền giảm giá trị, cơ hội đầu tư kinh doanh hay có nhà ở của 

người dân cũng bị mất … Hai là, việc thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp (đặc biệt là xây dựng các khu đô thị, xây 

dựng khu nhà ở thương mại); người bị thu hồi đất chỉ được bồi thường theo 

giá đất nông nghiệp (thông thường giá đất này rất thấp chỉ vài chục ngàn đến 

vài trăm ngàn đồng/m2). Sau đó, diện tích đất này được giao cho các công ty 

kinh doanh xây dựng nhà ở. Họ tiến hành san lấp nền và xây dựng nhà để bán. 

Mỗi m
2
 đất lúc này có giá trị lên đến vài triệu hoặc vài chục triệu đồng. Người 

bị thu hồi đất có sự so sánh về sự chênh lệch giữa giá đất mình được bồi 

thường với giá đất mà các chủ đầu tư bán cho người mua nhà: Gía đất được 

bồi thường quá thấp trong khi giá đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp lại quá cao. Người nông dân cho rằng dường như mình bị “ăn 

cướp” đất và không được lợi gì từ việc bị thu hồi đất nên đã phát sinh tranh 

chấp, khiếu kiện kéo dài. Để khắc phục những bất cập này, theo chúng tôi nên 

sửa đổi quy định về thời điểm tính giá bồi thường cho người sử dụng đất khi 

bị Nhà nước thu hồi đất theo giải pháp sau đây: 

1. Nên quy định việc tính giá bồi thường theo thời điểm trả tiền bồi 

thường trên thực tế; 

2. Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của nông dân thì ngoài 

việc họ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi cần 
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quy định một tỷ lệ hỗ trợ nhằm để thưởng khuyến khích đối với những người 

bị thu hồi đất chấp hành nghiêm chỉnh, nhanh chóng việc bàn giao mặt bằng 

cho các nhà đầu tư. Khoản hỗ trợ này được trích từ khoản chênh lệch giữa giá 

đất bồi thường với giá đất sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp. Ví dụ: Người bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường theo giá đất 

nông nghiệp 200.000 đồng/m
2
. Sau đó, đất này được giao cho nhà đầu tư xây 

dựng nhà ở chung cư thương mại và được bán 10 triệu đồng/m
2
. Khoản 

thưởng cho người bị thu hồi đất nghiêm chỉnh chấp hành việc bàn giao mặt 

bằng được trích từ sự chênh lệch giữa 2 loại giá đất này là 9.8 triệu đồng/m
2
. 

Có như vậy mới hy vọng tạo thêm nhiều sự đồng thuận và giảm các khiếu 

kiện liên quan đến việc bồi thường đất; do người bị thu hồi đất được hưởng 

lợi từ việc thu; 

Thứ hai, bên cạnh các quy định hiện hành về giải quyết vấn đề công ăn, 

việc làm bảo đảm đời sống của người nông dân bị mất đất sản xuất; Nhà nước 

nên xây dựng, bổ sung quy định về việc thành lập quỹ trợ cấp thất nghiệp, 

quỹ giải quyết việc làm cho người nông dân bị mất đất nông nghiệp. Một 

phần kinh phí để thành lập các quỹ này do các doanh nghiêp được hưởng lợi 

từ việc thu hồi đất của người nông dân đóng góp; 

Thứ ba, bổ sung các quy định về điều tiết một phần địa tô chênh lệch 

được tạo ra từ việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang các 

mục đích khác cho người bị thu hồi đất được hưởng; 

3.2.2. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách về Bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Bên cạnh yêu cầu cần hoàn thiện Pháp luật, các quy định, chính sách 

kèm theo cũng cần sửa đổi, bồ sung cho phù hợp với thực tế của địa phương, 

cụ thể: 

Về Bồi thường: như đã phân tích từ trên, chính sách BT cho đất nông 

nghiệp bị thu hồi, trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nơi nào để 
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ở sẽ được xét cho mua đất TĐC, nhưng thực tế là giá BT thấp, người dân 

không mua được suất TĐC, nên có thể điều chỉnh chính sách, cụ thể: với phần 

chênh lệch giữa số tiền BT đất người dân nhận được và giá suất TĐC, hộ dân 

sẽ được tạo điều kiện vay với phương thức trả chậm không lãi suất. Hoặc Nhà 

nước có thể ban hành chính sách cho những hộ dân này vay tiền mua suất 

TĐC theo hình thức tín chấp, thời hạn kéo dài từ 15 – 20 năm. Có như vậy 

người dân mới có cơ hội ổn định cuộc sống. 

Ngoài ra, chính sách Bồi thường chi phí di chuyển của tỉnh Kiên Giang 

khi áp một con số cụ thể cho toàn huyện là chưa sát với thực tế khi khoảng 

cách các điểm di chuyển là khác nhau rất nhiều. Quy định này cần cụ thể hơn 

cho từng quãng đường. 

Về Hỗ trợ: mức hỗ trợ cho các hõ dân, cá nhân đang chờ nhà TĐC còn 

quá thấp. Viêc điều chỉnh quy định này là cần thiết để giúp người dân yên tâm 

giao đất, ở tạm để chờ nhà ở, cụ thể, quy định này cần bổ sung thêm các 

trường hợp người dân chứng minh được chi phí ở nhà tạm cao hơn mức Nhà 

nước hỗ trợ thì duyệt bổ sung hỗ trợ. 

Về tái định cư: UBND tỉnh Kiên Giang cần xem xét lại giá suất TĐC 

được quy ra bằng tiền để hỗ trợ cho người dân khi họ có thể tự lo chỗ ở. Với 

giá quy ra tiền hiện nay thì người dân cần bù thêm từ 2 – 5 lần mới có thể 

mua được nền đất tương đương. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến chất 

lượng nhà TĐC và khu TĐC không chỉ bảo đảm về chỗ ở mà còn tạo môi 

trường quen thuộc, đảm bảo an ninh trật tự, … để người dân yên tâm ở và xây 

dựng cuộc sống mới. 

3.3. Giải pháp tổ chức thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi 

Nhà nƣớc thu hồi đất. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc hoàn thiện những quy địnhpháp 
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luật này nhằm giải quyết bài toán tạo lập quỹ đất cho công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa bảo đảm sự phát triển bền vững cần dựa trên những định 

hướng cơ bản sau đây: 

 Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải dựa trên 

quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, 

pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; 

 Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải dựa trên cơ 

sở giải quyết hài hòa mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa Nhà nước, chủ đầu 

tư và người bị thu hồi đất; 

 Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải chú trọng đảm 

bảo công ăn việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; giải quyết vấn đề tái 

định cư, vấn đề an sinh xã hội cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu 

hồi đất nông nghiệp mà không có đất khác để giao cho họ tiếp tục sản xuất; 

 Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải gắn với việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; phân công lại lao động ở khu vực nông thôn; mở mang ngành nghề mới 

tăng thu nhập cho người nông dân; 

 Thứ năm, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải dựa trên 

quan điểm giá đất do Nhà nước bồi thường, người bị thu hồi đất có thể mua 

được chỗ ở mới tương đương, có thể tốt hơn chỗ ở cũ; chú trọng đến việc bố 

trí tái định cư tại chỗ; bóc tách phần chính sách xã hội ra khỏi giá đất bồi 

thường; 

 Thứ sáu, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải dựa trên 

nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đ ng và đúng pháp luật; tạo lập cơ chế 

để người dân có thể tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào toàn bộ quá trình 
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thu hồi đất,bồi thường, GPMB nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội với việc 

thu hồi đất của Nhà nước; 

 Thứ bảy, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB theo hướng 

chuyển việc bồi thường, GPMB từ cơ chế hành chính do các cơ quan công 

quyền thực hiện sang cơ chế kinh tế do Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc doanh 

nghiệp làm dịch vụ bồi thường, GPMB thực hiện; 

 Thứ tám, hoàn thiện pháp luật về bồi thường, GPMB phải dựa trên sự 

nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm bổ ích của nước ngoài 

về vấn đề này. 
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KẾT LUẬN  

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang công tác bồi 

thường, hỗ trợ và bố trí TĐC đã,đang và tiếp tục diễn ra một cách nhanh 

chóng, với quy mô rộng lớn phủ khắp toàn huyện đảo và có tác động trực tiếp 

đến đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, HT và bố 

trí TĐC ngày càng hoàn thiện, quy định chi tiết, cụ thể về xác định đối tượng, 

nguyên tắc đền bù đất đai và các tài sản trên đất, đảm bảo được tính công 

bằng, hợp lý trong việc xác định mức giá đền bù, giúp cơ quan thực thi thuận 

lợi trong công việc, hạn chế được nhiều sai sót là cơ sở để giải quyết những 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Về công tác tổ chức và trình tự thực hiện:  Tiến hành theo một quy trình 

có sẵn với sự tham gia đầy đủ của các bên có liên quan.  

Việc xác định đối tượng và điều kiện bồi thường: Hội đồng bồi thường 

thực hiện tương đối tốt nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý 

Nhà nước về đất đai trên địa bàn còn chưa chặt chẽ, giá đất tăng quá nhanh, 

lúc nào người bị thu hồi đất cũng phải chịu thiệt thòi. 

Giá bồi thường: UBND tỉnh quy định chưa sát với giá thị trường, chỉ 

đạt khoảng từ 50-60 % giá trị chuyển nhượng thực tế. Giá trị bồi thường đất 

thấp đặc biệt là đối với đất nông nghiệp nên có sự so sánh quyền lợi giữa 

những người có đất bị thu hồi và giá đất do dự án bán ra (lợi nhuận thuộc về 

nhà đầu tư). 

Chính sách hỗ trợ: Thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên cần phải quan 

tâm hơn nữa đến đến sống của người dân bị thu hồi đất, vì họ không có nghề 

nghiệp, khó kiếm việc làm, không có điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Chính sách tái định cư: Thực hiện công bằng và công khai, cơ sở hạ 

tầng được đầu tư tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, nhiều khu tái định cư còn 
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tạm bợ, không có các dịch vụ tiện ích, người dân vào ở khu tái định cư không 

biết làm gì để sống, do vậy họ nhận nhà rồi lại sang bán, rồi đi ở nhà thuê nhà 

trọ để tiện kiếm sống, cuộc sống hết sức bấp bênh. 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế của địa phương, 

chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau: 

-UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú Quốc cần tăng cường công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai làm cơ sở thuận lợi cho việc xác định đối 

tượng, điều kiện bồi thường và đo đạc khảo sát lập phương án bồi thường cho 

chính xác, hạn chế các khiếu kiện phải giải quyết nhiều lần gây mất niềm tin 

cho nhân dân. 

- UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng khung giá bồi thường phù hợp với 

điều kiện thực tế tại thời điểm thu hồi đất.Xây dựng bảng giá đất phải phù hợp 

với giá thị trường, đảm bảo sự công bằng cho người bị thu hồi đất. 

- Cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực 

quản lý đất đai, bồi thường giải tỏa giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo 

đức, có tâm với nghề và có phương pháp dân vận khéo tạo được niềm tin cho 

Nhân dân. 

- Chính quyền và các cơ quan tham mưucần quan tâm hơn nữa tới 

chính sách hỗ trợ về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, bố trí tái định cư để ổn 

định đời sống cho người bị thu hồi đất.Việc lập phương án bồi thường GPMB 

cần được thực hiện theo đúng trình tự, dân chủ công khai, đúng chế độ chính 

sách. 

- Các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể cần đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho Nhân dân, vận 

động Nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện quyết định thu hồi đất, để góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.. 
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