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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có ý 

nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với bất kỳ địa phương nào trên cả nước. Đặc 

biệt trong bối cảnh chúng ta đang tập trung đẩy mạnh phát triển và hội nhập kinh tế 

quốc tế. Thu hồi đất để phục vụ cho mục đích này chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả một 

số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang khai thác, sử dụng đất sẽ bị chấm dứt. Theo 

đó, quyền và lợi ích mà họ đang được hưởng trên đất đó cũng chấm dứt theo, cuộc 

sống, việc làm, kế mưu sinh, thậm chí là sự nghiệp kinh doanh và việc làm giàu trên 

đất đối với họ cũng không còn cơ hội nữa. Do vậy, đây là vấn đề luôn luôn nhạy 

cảm, phức tạp và đòi hỏi Nhà nước với vai trò là chủ sở  hữu đại diện, mà trực tiếp 

nhất là chính quyền địa phương nơi có đất bị thu hồi cho các dự án triển kinh tế, xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải hết sức thận trọng, cân nhắc thật kỹ để có 

những quyết sách đúng đắn, hài hòa lợi ích ba bên: Nhà nước - người có đất bị thu 

hồi - nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Bất kỳ một khiếm khuyết 

nào, bất kỳ một sự lơ là, tắc trách nào dù nhỏ đều có thể dẫn tới sự xung đột, thậm 

chí là sự phản kháng của những người có đất bị thu hồi, dự án của Nhà nước có thể 

bị đình trệ, trật tự an ninh và an toàn xã hội có thể bị xáo trộn, ảnh hưởng. 

Thực tế quan sát trong thời gian qua cho thấy, nhiều địa phương, nhất là 

những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, vấn đề thu hồi đất cho các mục 

đích phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gặp rất nhiều trở ngại 

và vướng mắc, nhiều trường hợp thu hồi đất gặp phải sự phản đối quyết liệt của 

người dân, việc thu hồi đất dây dưa, kéo dài .... Quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

là một ví dụ điển hình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Thu hồi đất đã tác động trực tiếp đến lợi ích của người bị THĐ, nhà đầu tư, 

Nhà nước…  Chính vì vậy, trong thời gian gần đây đã nhận được sự quan tâm của 

nhiều chủ thể trong xã hội. Qua tìm hiểu trong thời gian gần đây, tác giả thấy rằng 

có một số sách báo, công trình nghiên cứu vấn đề này cả về lý luận và thực tiễn. 
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Các nội dung có liên quan đến luận văn có một số các công trình nghiên cứu từ sau 

khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực như: 

Đỗ Quang Dương, “Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái  

định cư khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng ở quận Thanh Xuân,  

thành phố Hà Nội” Luận văn thạc sĩ (năm 2013); Nguyễn Minh Tuấn, “Thu hồi đất 

vì mục đích kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, Luận văn thạc sĩ (năm 2013); Phạm Thu 

Thùy " Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam" Luận án tiến 

sỹ (năm 2014); TS. Nguyễn Thị Nga (2013), “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất - thực trạng và hướng hoàn thiện”- Đề tài khoa học cấp 

Trường - Trường Đại học Luật Hà Nội… 

Các vấn đề nghiên cứu trên theo quan sát của tác giả thường tập trung ở nội 

dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà ít các công trình nghiên cứu chuyên sâu và  

riêng biệt về vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng. Trong thực tế triển khai những năm qua thì chính quyền các cấp vẫn gặp 

nhiều vướng mắc, khó khăn và lúng túng về vấn đề này. Nguyên nhân của thực 

trạng này một phần không thể phủ nhận là pháp luật thực định dường như vẫn chưa 

định ra những nguyên tắc nhằm giải quyết vướng mắc trong công tác THĐ mà các 

chủ thể thực thi pháp luật phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay. Quy trình, thủ tục 

còn nhiều sai phạm, quá trình tổ chức việc thu hồi đất còn chưa đảm tính khách 

quan, dân chủ và công khai, còn gặp nhiều sự bất bình của người dân có đất bị thu 

hồi. Nhiều ý kiến trái chiều và hồ nghi về tính công bằng, bình đẳng về điều tiết lợi 

ích Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất... Với những vấn đề đặt ra trên đây 

cho thấy, thu hồi đất nói chung và thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng vẫn đang được tiếp tục tranh luận và có nhiều quan 

điểm khác nhau cần được đào sâu nghiên cứu về vấn đề này. Đó cũng là lý do tác 

giả chọn đề tài: "Thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội". 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục đích nghiên cứu:  
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 Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng về công tác THĐ, bất cập và 

nguyên nhân, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Từ đó đề xuất 

các giải pháp để hoàn thiện pháp luật THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích 

quốc gia, công cộng theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 trong thời gian tới một cách 

hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích của NSDĐ, chủ đầu tư và Nhà nước. 

* Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, luận văn có các nhiệm vụ 

sau: 

- Làm rõ cơ sở pháp lý của thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai 2013; yêu cầu 

đặt ra trong giai đoạn hiện nay đối với công tác này. 

- Phân tích, đánh giá và luận giải thực trạng pháp luật về thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng từ khi Luật Đất đai năm 2013 

có hiệu lực đến nay; chỉ ra những yếu kém, khó khăn, bất cập, yêu cầu và đòi hỏi từ 

thực tiễn. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về THĐ để phát triển 

kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trong tương lai. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu:  

- Các văn bản quy phạm pháp luật thực định về THĐ để phát triển kinh tế, xã 

hội vì mục đích quốc gia, công cộng. Trong đó tập trung đánh giá, phân tích thực 

trạng về pháp luật THĐ vì mục đích phát triển kinh tế; đưa ra những vấn đề phát 

sinh trong thực tiễn THĐ vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua. 

- Hệ thống các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng. 

- Thực trạng việc thực hiện pháp luật THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì 

mục đích quốc gia, công cộng tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

* Phạm vi nghiên cứu:  

Luận văn nghiên cứu trong phạm vi bao gồm các quy phạm pháp luật có liên 

quan về THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng. Thời 

gian nghiên cứu từ khi có Luật Đất đai 2013 đến nay, trên phạm vi quận Long Biên, 
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thành phố Hà Nội. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu của tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước và pháp 

luật trong thời kỳ đổi mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, 

đẩy mạnh cải cách hành chính để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước một cách bền 

vững và văn minh. 

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu của triết học duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử Mác – Lênin.  

Ngoài ra, luận văn cũng sử dụng một số phương pháp: 

- Phương pháp so sánh, bình luận, phân tích… được sử dụng trong Chương 1 

tìm hiểu một số vấn đề lý luận về Pháp luật thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế. 

- Phương pháp tổng hợp, diễn giải, quy nạp, đánh giá, đối chiếu... để tìm hiểu 

về pháp luật THĐ. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện 

pháp luật THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng. 

Phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đối chiếu để làm nổi bật các 

vấn đề hiện là các quy định pháp luật được đưa ra để nghiên cứu. Sự kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu nhằm nhìn nhận, đánh giá vấn đề toàn diện, khách quan, 

biện chứng trong các mối quan hệ qua lại, gắn bó, tác động với nhau trong những 

hoàn cảnh, điều kiện cụ thể nhất định đối với vấn đề nghiên cứu. 

6. Ý nghĩa của đề tài 

Luận văn đã làm rõ các mối quan hệ, lợi ích trong việc THĐ để phát triển kinh 

tế , xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng theo LĐĐ 2013. Nhận diện và phân tích 

những bất cập của quy định trong Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan 

khác. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật đất đai về cơ chế thu 

hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng, đảm bảo 

quyền lợi cho các bên có liên quan đến việc thu hồi đất. Đồng thời, góp phần xây dựng 

luận cứ khoa học cho các cơ quan đưa ra những quyết sách đảm bảo cho pháp luật về 

thu hồi đất được thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh.  

Luận văn cũng có ý nghĩa thiết thực, có những ý kiến đóng góp trực tiếp trong 

việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong bối cảnh Luật Đất đai 2013 tổ chức thi hành 
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gần được gần 05 năm. 

7. Cơ cấu của Luận văn 

Tác giả bố cục luận văn gồm các phần chính sau: Mở đầu, chương 1, chương 

2, chương 3, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. 

Chương 1: Lý luận về pháp luật thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

mục đích quốc gia, công cộng 

Chương 2: Thực trạng pháp luật thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại quận Long Biên - thành phố 

Hà Nội 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
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Chương 1 

LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,  

XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG 

 

1.1. Lý luận về thu hồi đất để triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thu hồi đất 

1.1.1.1. Khái niệm thu hồi đất 

Ngược lại với khái niệm giao đất, cho thuê đất là những hình thức pháp lý 

làm hình thành một quan hệ pháp luật đất đai thì THĐ là một biện pháp pháp lý làm 

chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai. 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 bị lấn chiếm. Trường hợp thật cần thiết, Nhà nước 

THĐ đang sử dụng của NSDĐ để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi 

ích quốc gia, công cộng” [49]. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước THĐ do 

cá nhân, tổ chức đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Việc THĐ phải minh bạch, công khai và được bồi thường theo quy định của pháp 

luật” [11]. Trên cơ sở pháp lý này, LĐĐ năm 2013 có hiệu lực vào ngày 1/7/2014 

quy định: “Nhà nước THĐ là việc Nhà nước quyết định thu lại QSDĐ của người 

được Nhà nước trao QSDĐ hoặc thu lại đất của NSDĐ vi phạm pháp luật về đất 

đai” [19] 

Từ các khái niệm hay định nghĩa nêu trên cho thấy, dù vấn đề thu hồi đất đặt 

ra ở nhiều phương diện khác nhau, theo đó, thu hồi đất có thể vì lý do nhằm đảm 

bảo một trật tự chung trong quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sự tôn trọng và 

tuân thủ pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất hay thu hồi đất để phục vụ cho 

những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của đất nước như quốc phòng, an ninh, 

phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì thu hồi đất đều được biểu 

hiện là một quyết định mang tính "đơn phương" từ Nhà nước áp dụng đối với các 
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chủ thể đang khai thác và sử dụng đất. Việc THĐ được biểu hiện bằng hình thức 

pháp lý là một quyết định THĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giao đất, 

cho thuê đất.  

Như vậy, THĐ được hiểu: 

- THĐ là một quyết định HC của người có thẩm quyền nhằm chấm dứt quan 

hệ sử dụng đất của người sử dụng đối với một diện tích đất cụ thể nào đó. Theo đó, 

chỉ có cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định mới được thực hiện quyết  

định thu hồi đất; 

- Quyết định hành chính thể hiện quyền lực Nhà nước nhằm thực thi nội 

dung của quản lý Nhà nước về đất đai và với vai trò là chủ sở hữu đại diện toàn bộ 

vốn đất đai trong cả nước nhằm để phân bổ và điều chỉnh đất đai trên thực tế cho 

phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của các chủ thể sử dụng 

đất; 

- Việc thu hồi đất xuất phát từ nhu cầu của Nhà nước và xã hội hoặc là biện 

pháp chế tài được áp dụng nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai của 

người sử dụng.  

Như vậy, chúng ta có thể hiểu THĐ như sau: Là các văn bản hành chính của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấm dứt một quan hệ pháp luật đất đai để 

phục vụ lợi ích của Nhà nước, của xã hội hoặc xử lý hành chính hành vi vi phạm 

pháp luật đất đai của NSDĐ và các trường hợp chấm dứt khác theo luật định. 

1.1.1.2. Đặc điểm của thu hồi đất 

Qua việc phân tích khái niệm THĐ, ta thấy rằng THĐ có ba đặc điểm cơ bản sau: 

- THĐ phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành: 

Thu hồi đất được thực hiện bởi quyết định THĐ của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. Trong đó xác định rõ lý do thu hồi, mục đích thu hồi, chủ thể bị thu 

hồi, diện tích thu hồi. Thực tế cho thấy, dù thu hồi đất ở phương diện nào, do nhu 

cầu của Nhà nước hay do lỗi của người sử dụng đất thì hệ quả cũng làm mất đi 

quyền khai thác, sử dụng và sinh sống ổn định của một chủ thể đối với đất bị thu 

hồi, vì vậy, việc chấm dứt đó phải hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Theo 
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đó, quy định của pháp luật xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất thì cơ 

quan đó mới được thực hiện quyền này mà không cơ quan nào khác thay thế. Quy 

định này nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trước mỗi quyết định 

thu hồi đất.  

- THĐ được thực hiện theo một trình tự, thủ tục nhất định: 

THĐ là một trong những nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về đất đai 

cùng với việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Việc THĐ do 

cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tiến hành theo một trình tự, thủ tục nhất định. 

Theo đó, trước mỗi quyết định thu hồi đất nhằm chấm dứt quyền sử dụng đất của 

những người đang sử dụng đất pháp luật quy định những quy trình và thủ tục với 

các bước tiến hành cụ thể nhằm đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, công khai; người 

có đất bị thu hồi phải được thông báo trước về lý do thu hồi, kế hoạch di chuyển và 

phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hoạt động thu hồi đất không chỉ được 

thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước về đất đai mà còn có sự tham gia, giám sát 

của người có đất bị thu hồi, sự đồng hành của doanh nghiệp... trong từng khâu, từng 

công đoạn như: từ việc công bố chủ trương thu hồi đất hay công bố quy hoạch sử 

dụng  đất chi tiết, đến việc tổ chức kiểm đếm tài sản và xây dựng dự thảo về phương 

án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến quy trình tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu và 

giải trình các ý kiến của dân, đến khâu tổ chức niêm yết công khai phương án bồi 

thường và tổ chức chi trả tiền bồi thường... Tất cả đều thực hiện theo quy trình hết 

sức cụ thể và chặt chẽ.  

- THĐ thể hiện tính hành chính mệnh lệnh, bắt buộc. Và được thực hiện giữa 

một bên là Nhà nước, bên kia là người chiếm giữ, quản lý sử dụng đất.  

Thực tế cho thấy, trước các quyết định thu hồi đất cho dù vì lý do gì, nghĩa 

vụ của người sử dụng đất cũng phải tuân thủ, chấp hành, giao lại đất cho Nhà nước 

khi có quyết định thu hồi đất [18] ngay cả khi người có đất bị thu hồi có không 

đồng tình với quyết định thu hồi đất đó. Bên cạnh phương pháp mệnh lệnh hành 

chính là phương pháp thuyết phục, giáo dục cũng được sử dụng khi THĐ để phục 

vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia. 
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1.1.2. Sự cần thiết khách quan của thu hồi đất để triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

1.1.2.1. Quan niệm về các dự án phát triển kinh tế, xã hội 

- Khái niệm 

Từ khi thuật ngữ dự án bắt đầu ra đời, thường được dùng để chỉ những quá 

trình, những hoạt động khác nhau trong từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta đã được biết 

đến rất nhiều dự án như dự án “Xây dựng đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, 

sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Hà nội – Lào Cai, dự án “Xây dựng nút 

giao thông trung tâm quận Long Biên”, dự án “Xây dựng đường 5 kéo dài”, dự án 

“Xây dựng đường dây 500kw xuyên Bắc Nam”, dự án “Xây dựng thủy điện Sơn 

La”, dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực, dự án cải cách hệ thống hành chính, 

dự án cải tạo nâng cấp môi trường đô thị, dự án tăng cường tiềm lực và phát triển 

công nghệ quốc phòng… Các dự án này được tiến hành trong những lĩnh vực khác 

nhau, với nội dung và hoạt động cụ thể cũng khác nhau, nhưng chúng ta đều gọi là 

dự án. 

Có nhiều quan niệm khác nhau về dự. Mỗi một quan niệm nhấn mạnh về một 

số khía cạnh của một dự án cùng các đặc điểm quan trọng của nó trong từng hoàn 

cảnh cụ thể. 

 Nếu xét về hình thức, dự án là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi 

tiết và có hệ thống một dự kiến đầu tư trong tương lai. 

Nếu xét ở góc độ nội dung, dự án được hiểu là một ý đồ để tiến hành một 

công việc cụ thể nào đó nhằm đạt mục tiêu xác định trong khuôn khổ nguồn lực 

nhất định và khoảng thời gian nhất định. 

Xét từ giác độ quan sát các hoạt động cần thiết cho một dự án thì dự án được 

hiểu là hàng loạt các hoạt động cần thiết nhằm xác định mục tiêu, tiến hành các 

nghiên cứu khả thi, dự đoán chi phí, hoàn thiện các thủ tục và thiết kế cuối cùng, 

cũng như việc lắp đặt và hoàn thiện các điều kiện làm việc. Một dự án nhất định sẽ 

bị giới hạn về thời gian, về con người cùng các nguồn lực khác để hoàn thành mục 

tiêu đã được xác định. 
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Luật Đấu thầu năm 2005 tại khoản 7 Điều 4 đưa ra khái niệm về dự án như 

sau: “Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc 

nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên 

nguồn vốn xác định” 

Đến nay dự án đã được dùng rất rộng rãi và phổ biến cho tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội và chúng có những đặc điểm sau: 

- Đặc điểm 

- Dự án được xác định rõ ràng về mục tiêu cần đạt được, thời hạn bắt đầu và 

kết thúc cũng như nguồn lực cần có với một cơ cấu, chất lượng, số lượng và thời 

điểm giao nhận. 

- Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn, dự án có tính ràng buộc về chi 

phí và nguồn lực. 

- Dự án có tính logic được thể hiện ở mối quan hệ biện chứng giữa các bộ 

phận cấu thành dự án: 

Một là: Kết quả dự án là những đầu ra cụ thể của dự án được tạo ra từ các hoạt 

động của dự án, kết quả là điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu trực tiếp của dự án. 

Hai là: Mục tiêu của dự án có hai cấp mục tiêu: Mục tiêu trực tiếp và mục 

tiêu phát triển. Mục tiêu phát triển là mục tiêu dự án góp phần thực hiện, được xác 

định trong kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng. 

Mục tiêu trực tiếp là mục tiêu cụ thể mà dự án phải đạt được trong khuôn khổ 

nguồn lực nhất định và trong khoảng thời gian nhất định. 

Ba là: Các hoạt động của dự án là những công việc do dự án tiến hành nhằm 

chuyển hóa các nguồn lực thành các kết quả của dự án. Mỗi hoạt động dự án đều 

đem lại kết quả tương ứng. 

Bốn là: Nguồn lực cho dự án là các đầu vào về vật chất, tài chính, sức lao 

động cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án. Nguồn lực là tiền đề để tạo nên 

dự án. 

1.1.2.2. Quan niệm về lợi ích quốc gia, công cộng 

Khái niệm lợi ích quốc gia là một khái niệm khó và phức tạp. Khái niệm này 
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được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, trong chính trị, kinh tế… 

“Lợi ích quốc gia” (State’s Interest) là một trong những khái niệm cơ bản 

trong quan hệ quốc tế, là nhân tố hết sức quan trọng trong việc xác định chính sách 

đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào và cũng là công cụ không thể thiếu để phân tích 

chính sách đối ngoại của quốc gia. Có thể nói, việc xác định LIQG trong hoạt động 

đối ngoại là một hoạt động chính trị thường xuyên của tất cả các nhà nước kể từ khi 

xuất hiện. LIQG bao gồm các mục tiêu chiến lược, đôi khi cả các công cụ thực hiện 

mục tiêu, mà quốc gia theo đuổi trên trường quốc tế. LIQG gia của một nước sẽ chỉ 

đạo các nguyên tắc, phương châm, chính sách đối ngoại và các hoạt động ngoại 

giao của quốc gia đó. Do đó, xác định đúng LIQG chính đáng là yếu tố rất quan 

trọng khi hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của quốc gia. 

Lợi ích quốc gia - dân tộc là các mục tiêu mà quốc gia theo đuổi để bảo đảm 

sự tồn tại và phát triển của mình, bao gồm: Giữ vững chủ quyền; thống nhất và toàn 

vẹn lãnh thổ; ổn định chế độ chính trị; bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân; 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm các điều kiện cho quốc gia phát triển kinh 

tế, xã hội,...  

Quán triệt và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đúng đắn, sâu 

sắc về tính cấp thiết của bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc 

nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; đồng thời, xác định rõ vinh dự, trách 

nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. Bởi vì, quá trình tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì sự đan 

xen lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc càng lớn, càng phức tạp, bao hàm cả những 

thuận lợi và khó khăn. Đó là xu thế tất yếu khách quan, vừa mang lại nhiều lợi ích 

cho dân tộc, cộng đồng, nhưng cũng dễ mang đến không ít rủi ro, nhất là quá trình 

hội nhập về kinh tế. Bài học về vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường biển ở 04 tỉnh 

miền Trung của Formosa là một ví dụ điển hình. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo sự đồng thuận 

cao trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là 
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hết sức quan trọng. Trong đó, cần làm rõ, thống nhất nhận thức về chuỗi lợi ích mà 

chúng ta phải bảo vệ, đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa; 

bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo vệ lợi ích hợp pháp về kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, con người của nước ta ở các quốc gia, khu vực khác trên thế 

giới…; và suy cho cùng là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

Tiếp theo cần xác định được khái niệm lợi ích công cộng. 

Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Ví 

dụ: công viên, cầu đường, bệnh viện, trường học… 

Lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất là một khái niệm tập hợp những ích lợi mà 

các bên mong muốn đạt đến khi tham gia vào quá trình lập kế hoạch SDĐ, thu hồi 

đất. Đây là những lợi ích được mang đến trong hoặc ngoài mong đợi của chủ thể. 

Ích lợi này có thể ở nhiều phương diện như: vật chất và tinh thần, trước mắt và lâu 

dài, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, môi trường. 

Cân bằng lợi ích là việc Nhà nước, thông qua pháp luật, cơ chế chính sách để 

giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích công cộng và lợi ích chính đáng của 

những người có đất bị thu hồi. Đây có thể được xem như là một nguyên tắc tối ưu 

cần phải được lựa chọn để bảo vệ lợi ích cho cả hai bên. Trên thực tế, cân bằng là 

một trạng thái trong một khoảng thời gian nhất định và trong một hoàn cảnh cụ thể. 

Ví dụ: Trong thời kỳ chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế, lợi ích công cộng cần 

phải được nhấn mạnh hơn. Tuy nhiên, trong hòa bình, lợi ích công cộng là một 

trong những cách hiệu quả để hài hòa các lợi ích cá nhân của các tầng lớp khác 

nhau trong xã hội. 

1.1.2.3. Sự cần thiết khách quan của việc THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng 

- Tầm quan trọng của các dự án kinh tế, xã hội  

 Dự án phát triển kinh tế, xã hội là một công cụ để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển một cách 



13 

 

hiệu quả nhất. Góp phần giải quyết quan hệ cung cầu về vốn trong phát triển kinh tế 

- xã hội và giải quyết quan hệ cung cầu về sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Cải 

thiện đời sống dân cư và cải biến bộ mặt kinh tế - xã hội của từng vùng và của cả 

nước. 

Là một phương pháp kế hoạch hóa được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. 

Nó là công cụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch với hiệu quả 

kinh tế - xã hội cao nhất. Với vai trò và tầm quan trọng đó, Nhà nước với vị thế là tổ 

chức của quyền lực chính trị, kinh tế và pháp lý, là đại diện chủ sở hữu toàn dân về 

đất đai và là chủ thể quản lý thống nhất toàn bộ vốn đất của quốc gia có quyền phân 

bổ và điều chỉnh đất đai, thu hồi đất của những người đang sử dụng để chuyển giao 

cho chủ thể khác  sử dụng cho mục đích quan trọng này.  

- Sự cần thiết phải THĐ cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng. 

“Đất là mẹ, sức lao động là cha đã sản sinh ra mọi của cải vật chất” [3] Mác 

đã khẳng định như vậy. Ở nước ta, nhà sử học Phan Huy Chú cũng đã nhấn mạnh: 

"Của báu của một nước không gì bằng đất đai, Nhân dân và của cải đều do đó mà 

sinh ra” [36]. Cha ông ta cũng đã từng nói “tấc đất, tấc vàng”. Đất đai là nguồn tài 

nguyên vô cùng quý giá của dân tộc ta, là hiện thân của chủ quyền, của lãnh thổ 

quốc gia, là tư liệu sản xuất không gì có thể thay thế được trong sản xuất nông 

nghiệp, là nguồn nội lực để phát triển đất nước. Tuy nhiên, vốn đất là có hạn, hiện 

tổng quỹ đất tự nhiên của nước ta hiện nay chiếm khoảng 33,1 triệu hecta, trong khi 

đó, dân số khoảng 93,7 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới. Nhưng dân cư phân 

bố không đồng đều, phần lớn là tập trung vào các khu đô thị, các thành phố lớn. 

Theo số liệu đến năm 2015 của Tổng cục Thống kê, TP HCM có tổng diện tích 

2.095,5 km2, dân số 8.136,3 nghìn. Như vậy, mật độ dân số là 3.888 người/km2, 

cao nhất cả nước. Hà Nội có tổng diện tích 3.324,5 km2, dân số 7.216 nghìn, mật độ 

dân số là 2.171 người/km2, cao thứ hai cả nước. Dân cư phân bố không đồng đều 

giữa những nơi có kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi và những vùng 

sâu, vùng xa, vùng núi cao, điều kiện khó khăn. Điều này cho thấy, việc thu hồi đất, 
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giao đất, cho thuê đất để phân bổ và  điều chỉnh đất đai nhằm phúc đáp ngày càng 

tốt hơn nhu cầu của xã hội là vấn đề tất yếu đặt ra. Đặc biệt, việc thu hồi đất để thực 

hiện cho phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là vấn đề có tính tất 

yếu khách quan và cần thiết  đặt ra. Có thể lý giải điều này ở một số khía cạnh  sau 

đây:  

Thứ nhất, thu hồi đất nhằm hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước.  

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Phấn đấu đến 

năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [7]. 

Để đạt được được điều đó, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh phát triển đất nước, xây 

dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao đi đôi với cải cách thể chế chính trị… Do vậy, việc dịch chuyển đất 

đai từ chủ thể này sang chủ thể khác, từ mục đích này sang mục đích khác là điều 

không tránh khỏi. Thu hồi đất là biểu hiện cụ thể của việc dịch chuyển theo chủ  

trương này. 

Thứ hai, nước ta với xuất phát điểm là nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc 

hậu. Để khắc phục nguy cơ tụt hậu và từng bước thu hẹp khoảng cách với các nước 

phát triển thì không có con đường nào khác Việt Nam phải thực hiện công nghiệp 

hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ, muốn vậy phải quy hoạch chuyển một phần quỹ đất nông nghiệp sang xây 

dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là 

khu công nghiệp). Phát triển khu công nghiệp là một trong những phương thức cơ 

bản tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Lịch sử phát triển các khu công nghiệp trên thế giới đã khẳng định vai trò to lớn của 

nó đối với sự tăng trưởng của mỗi quốc gia.  

Thứ ba, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với sự tăng trưởng nhanh 

của nền kinh tế. Do đó, Nhà nước cần phải xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ 

tầng kỹ thuật nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân. Điều này dẫn đến 

việc Nhà nước phải thu hồi đất đang sử dụng để chuyển sang mục đích khác. Tuy 
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nhiên, vấn đề đặt ra cần phải giải quyết; đó là việc thu hồi đất phải được tính toán 

một cách khoa học và dựa trên cơ sở quy hoạch; đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng 

kinh tế với ổn định xã hội, giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững đất nước.  

Thứ tư, thu hồi đất nhằm phúc đáp ngày càng tốt hơn nhu cầu về đất cho các  

hoạt động đầu tư 

 Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta đã đạt được những thành tựu to 

lớn về kinh tế - xã hội, đã và đang tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo ra 

nhiều cơ hội đầu tư mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài khi biết được thông tin Việt Nam sẽ gia nhập WTO đã “đón đầu” sự kiện này 

và tích cực đầu tư mạnh vào Việt Nam. Do đó, nguồn vốn FDI vào Việt Nam bắt 

đầu tăng mạnh từ năm 2006. Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 5 năm 2017, cả nước có 325 khu công nghiệp 

(KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha. Các Khu công 

nghiệp tập trung chủ yếu ở thành phố và các vùng kinh tế trọng điểm để thừa hưởng 

sự thuận lợi của điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Chính vì vậy, nhu cầu về đất đai 

cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng. 

Việc thu hồi đất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho các dự án đầu nhằm đẩy 

mạnh tăng trưởng kinh tế cũng là vấn đề cần thiết đặt ra và cần phải thực hiện. Cùng 

với đó, điều không thể phủ nhận rằng, thu hồi đất cho các dự án phát  triển kinh tế 

cũng là một trong những phương thức chuyển dịch đất đai có hiệu quả, nâng cao giá 

trị sử dụng đất, từng bước thực hiện thành công của chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại dịch vụ.  

Thứ năm, hiệu quả từ THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng thời gian qua. 

Cùng với sự bổ sung, sửa đổi một cách hợp lý hơn các quy định của về THĐ 

trong chính sách và pháp luật đất đai và việc chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu kinh 

tế thời gian qua cho thấy, THĐ cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng đã phần nào phù hợp với điều kiện mới của đất nước và đã 
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được thực thi trong cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định chính trị 

xã hội. Quản lý nhà nước về đất đai có phần tiến bộ, phát huy tốt nguồn nội lực to 

lớn và quý giá của đất nước vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của 

nước ta. 

Có thể khẳng định rằng, phát triển kinh tế vì lợi ích chung của đất nước là 

một trong vấn đề được coi trọng và mang tính khách quan cần phải thực hiện trên 

bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, 

với quỹ đất có hạn thì việc đưa quỹ đất này vào phát triển kinh tế được cân nhắc 

một cách rất kỹ lưỡng nhất, với những căn cứ rất chặt chẽ nhằm tránh sự tùy tiện, 

mất cân đối. Theo đó, Luật đất đai 2013 chỉ quy định sử dụng đất cho các mục đích 

sau đây thì mới được coi là phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng và Nhà 

nước mới có quyền ra quyết định thu hồi đất của người đang sử dụng để thực hiện 

cho mục đích này, cụ thể: 

- Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ 

trương đầu tư mà phải thu hồi đất; 

- Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư 

mà phải thu hồi đất, bao gồm: 

+ Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế; khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA); 

+ Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội ở Trung ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, 

quảng trường, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia,… 

+ Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm thủy lợi, giao 

thông, thoát nước, cấp nước, điện, hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt, thông tin 

liên lạc, công trình thu gom, xử lý chất thải, kho dự trữ quốc gia; 

 - Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải 

THĐ bao gồm: 

https://luatduonggia.vn/luat-dat-dai-nam-2013
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+ Dự án xây dựng trụ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; sở cơ quan 

nhà nước, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, 

tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương... 

 + Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

điện lực, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị... 

+ Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn khu đô thị mới, khu dân cư nông 

thôn mới; cụm công nghiệp chỉnh trang đô thị; khu sản xuất, chế biến nông sản, 

thủy sản, hải sản tập trung… 

+ Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; 

dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở cho sinh viên; xây dựng công 

trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; 

chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; 

+ Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ 

trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, 

khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu 

khoáng sản. 

Từ việc phân tích khái niệm cũng như đặc điểm của thu hồi đất chúng ta có 

thể thấy rằng thu hồi đất là một khái niệm khá phức tạp và phải được xem xét từ 

nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, các khái niệm đều có một điểm chung về chủ 

thể của thu hồi đất đó là Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Vì vậy, để cân 

bằng lợi ích của ba chủ thể này thì vai trò điều tiết của Nhà nước là cực kỳ quan 

trọng. Để làm được điều đó thì Nhà nước phải làm tốt hai chức năng cơ bản của 

mình đó là chức năng quản lý và chức năng phục vụ. Có như vậy việc thu hồi đất 

mới góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng. 

1.2. Điều chỉnh pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 
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Về mặt lý luận, pháp luật có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các 

quan hệ xã hội mà Nhà nước xét thấy cần phải điều chỉnh, nhằm đảm bảo mối quan 

hệ hài hòa giữa các chủ thể; đồng thời việc ban hành pháp luật cũng nhằm mục đích 

định hướng các hoạt động xã hội theo các tiêu chí nhất định. Các Mác đã từng viết: 

“Pháp luật phải lấy xã hội làm cơ sở, pháp luật phải là sự biểu hiện của lợi ích và 

nhu cầu chung của xã hội”, “chừng nào Bộ luật không còn thích hợp với xã hội nữa 

thì nó sẽ biến thành mớ giấy lộn” [2]. Hay nói cách khác, với tư cách là phạm trù 

thuộc kiến trúc thượng tầng, pháp luật phải phản ánh phù hợp với cơ sở hạ tầng 

đang tồn tại. Như vậy, thu hồi đất cho dù với mục đích gì và trong trường hợp nào 

thì bản chất của nó cũng thể hiện mối quan hệ có liên quan đến tài sản giữa một bên 

là Nhà nước và một bên là NSDĐ, cần thiết phải được điều chỉnh bằng pháp luật 

nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên.  

Cũng như các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, thu hồi đất nói chung 

và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ không 

thể thiếu đi vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các hành vi xử sự của các 

chủ thể tham gia trực tiếp vào mối quan hệ này. Có thể lý giải sự cần thiết phải điều 

chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động thu hồi đất ở các phương diện sau đây:  

Thứ nhất, xuất phát từ vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan 

hệ xã hội 

 Xét trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nhân dân tin tưởng 

và giao trọng trách cho Nhà nước thay mặt mình trong trường hợp cần thiết thu hồi 

đất sử dụng vào các mục đích chung của xã hội, vì sự phát triển chung của đất nước; 

song việc thu hồi này không được hành xử tùy tiện mà phải tuân thủ pháp luật nhằm 

đảm bảo thực hiện lợi ích của Nhà nước, của xã hội, không làm phương hại đến lợi 

ích hợp pháp của người bị thu hồi đất. Hơn nữa, pháp luật là chuẩn mực, là “chiếc 

cân công lý” để Nhà nước - với vai trò là tổ chức thay mặt xã hội làm trọng tài - sử 

dụng trong việc phân xử, điều hòa lợi ích giữa người bị thu hồi đất với lợi ích của 

doanh nghiệp, chủ đầu tư (những người có đất) nhằm đảm bảo việc thực hiện lợi ích 
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của nhóm người này không làm phương hại hoặc ảnh hưởng xấu đến quyền lợi hợp 

pháp của nhóm người khác. 

Pháp luật còn là công cụ đặc biệt quan trọng, là hình thức chủ yếu để thực 

hiện chức năng xã hội của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện công bằng xã 

hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,... Như vậy, việc Nhà nước thu hồi đất 

không được xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Nếu chúng 

ta xét NSDĐ trong mối quan hệ: Nhà nước, nhà đầu tư, NSDĐ thì rõ ràng, NSDĐ ở 

vào nhóm yếu thế nhất trên tất cả các lĩnh vực: trình độ học vấn, sự am hiểu pháp luật; 

khả năng kinh tế và cả về mặt quyền lực, dẫu rằng về mặt lý luận, tất cả quyền lực 

thuộc về nhân dân, nhưng trên thực tế có thể bị các nhóm lợi ích chi phối. Lúc này, tính 

khách quan của pháp luật thu hồi đất thể hiện ở chỗ, nó là phương tiện ghi nhận, bảo 

đảm và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, công dân, và để pháp luật thực 

sự làm được điều này thì yêu cầu tất cả các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp cần phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh [14]. 

Thứ hai, bằng pháp luật, quyền tài sản của người có đất bị thu hồi được bảo 

vệ, đất bị thu hồi được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo việc khai thác và sử 

dụng có hiệu quả hơn.  

Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất hay thu hồi đất,… Quyền sử 

dụng đất được trao đến tay người sử dụng, được coi là quyền tài sản và phải được 

Nhà nước bảo hộ bằng pháp luật. Mặt khác, khi Nhà nước THĐ sẽ làm chấm dứt 

quyền và lợi ích hợp pháp của NSDĐ. Bên cạnh đó, việc THĐ đã ảnh hưởng mạnh 

mẽ và làm xáo trộn đến đời sống của người nông dân. Vì vậy, Nhà nước  ban hành 

pháp luật để điều chỉnh vấn đề này theo hướng tích cực và có hiệu quả. Sự điều 

chỉnh của pháp luật về BT khi Nhà nước THĐ sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to 

lớn về mặt chính trị, xã hội, kinh tế, đó là: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 

nghề nghiệp cho những người bị thu hồi đất, thực hiện tốt công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa mang lại diện mạo mới cho đất nước; bên cạnh đó, việc đảm bảo lợi ích, ổn 

định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ không làm phát 

sinh các tranh chấp, khiếu kiện, từ đó góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, ổn 
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định chính trị. Cùng với đó, việc giải quyết hài hòa các lợi ích trong việc BT khi 

THĐ, sẽ tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân và rộng hơn là của toàn 

xã hội đối với các chính sách phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của Đảng và 

Nhà nước. Từ đó, Nhà nước sẽ có quỹ đất hợp lý để xây dựng các công trình trọng 

điểm, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời cũng thu 

hút được nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

Thứ ba, bằng pháp luật, lợi ích của các chủ thể liên quan đến bồi thường 

được đảm bảo cân bằng và hài hòa trong một trật tự ổn định 

 Thu hồi đất nói chung là lĩnh vực khó khăn, phức tạp và nhạy cảm bởi nó 

trực tiếp động chạm đến lợi ích thiết thực của các bên liên quan mà trước hết của 

người đang trực tiếp sử dụng đất. Trong các loại đất thì đất nông nghiệp của người 

nông dân có nguy cơ bị thu hồi nhiều nhất bởi quỹ đất này chiếm diện tích rộng lớn 

hơn so với các loại đất khác, thu hồi đất này sẽ giảm gánh nặng hơn cho Nhà nước 

về tài chính cho việc chi trả bồi thường, song nó lại tạo ra áp lực lớn cho Nhà nước 

trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, vấn đề 

việc làm và chuyển dịch lao động dôi dư... Đối với một nước nông nghiệp có 

khoảng 70% dân số là nông dân như nước ta thì mỗi một sự động chạm đến lợi ích 

của người nông dân sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Đất nông nghiệp có một 

vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ là cơ sở để nền sản xuất nông nghiệp nước 

ta tồn tại và phát triển mà còn là điều kiện vật chất để tạo ra việc làm, đem lại thu 

nhập đảm bảo cuộc sống cho hơn người dân ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, việc có 

đất hay mất đất nông nghiệp của người nông dân còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sự ổn 

định chính trị, trật tự xã hội. Vì vậy, trong THĐ, điều đầu tiên mà Nhà nước phải 

giải quyết đó là bảo hộ quyền lợi hợp pháp cho người nông dân thông qua bồi 

thường. Mặc dù vậy, BT ra sao, BT như thế nào để tránh gây ra những xung đột xã 

hội hoặc không gây ra những áp lực vượt quá khả năng tài chính của Nhà nước, của 

xã hội... Lời giải cho những câu hỏi này nằm ở nội dung các quy định của pháp luật; 

bởi lẽ, pháp luật suy cho cùng là một khế ước thể hiện sự thỏa hiệp về quyền lợi 

giữa các giai tầng trong xã hội. Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ 
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thể trong xã hội. Khi tham gia các quan hệ xã hội, con người phải tuân thủ quyền và 

nghĩa vụ mà pháp luật quy định nhằm đảm bảo hài hòa các lợi ích khác nhau trong 

xã hội. Qua việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai, người bị 

THĐ tự điều chỉnh hành vi ứng xử của mình, nhằm đảm bảo sự đòi hỏi được bảo hộ 

lợi ích hợp pháp của mình, không gây phương hại cho Nhà nước và xã hội. Ngược 

lại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự điều chỉnh hành vi ứng xử của mình thông 

qua việc tuân thủ pháp luật trong việc BT cho người bị THĐ nông nghiệp để không 

làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của NSDĐ. Có như vậy mới không tạo 

ra những xung đột, mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp cận vấn đề đất đai trong 

quá trình phát triển đất nước.  

 Thứ tư, bằng pháp luật, các nội dung cụ thể liên quan đến thu hồi đất được 

quy định rõ ràng như: làm rõ trường hợp nào là thu hồi đất cho phát triển kinh tế vì 

lợi ích quốc gia, công cộng, cơ sở, căn cứ của việc thu hồi đất, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục thu hồi và phương thức giải quyết hậu quả do việc thu hồi đất gây ra... Việc 

tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước cân nhắc, xem xét đưa ra hành vi ứng xử 

của mình cho phù hợp để hài hòa lợi ích của các chủ thể. Như vậy sẽ tạo được sự 

nhất trí của người dân đối với các quyết định THĐ. Trên phương diện khác, qua các 

quy định rõ ràng và cụ thể của pháp luật, người dân giám sát, theo dõi hành vi ứng 

xử của các công chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi pháp 

luật về THĐ để đấu tranh, lên án, đối với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và 

các hành vi vi phạm pháp luật,… nhằm đảm bảo duy trì kỷ cương, kỷ luật nhà nước 

và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Từ những phân tích trên cho thấy, sự hiện hữu của pháp luật về thu hồi đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mang tính cấp thiết và 

cũng là yêu cầu khách quan, nhằm đảm bảo lợi ích của đất nước, của NSDĐ và cho 

cả chủ đầu tư.  

1.2.2. Cơ cấu pháp luật điều chỉnh về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng 
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Thu hồi đất có liên quan đến nhiều chế định pháp luật quy định về cơ sở 

pháp lý để thu hồi đất, các nội dung đảm bảo thẩm quyền của Nhà nước và quyền 

lợi của người có đất bị thu hồi. Theo tác giả các nội dung cần xem xét, hoàn thiện 

trong pháp luật về thu hồi đất như sau: 

(i) Nhóm quy phạm quy định về cơ sở, căn cứ pháp lý để thu hồi đất;  

(ii) Nhóm quy phạm quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền 

thu hồi đất; 

(iii) Nhóm quy phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước THĐ 

(iv) Nhóm quy phạm quy định về khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất 

1.2.2.1. Điều chỉnh bằng pháp luật về cơ sở, căn cứ pháp lý để thu hồi đất 

Trên thực tế, nhu cầu sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất, của nhà nước 

và nhu cầu chung của xã hội là vô cùng phong phú, đa dạng. Do vậy, sự phân bổ và 

điều chỉnh quỹ đất từ người này sang người khác thông qua cơ chế thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất để phúc đáp sự đa dạng về nhu cầu trong thực tế là tất yếu đặt ra. 

Ở một khía cạnh khác, thu hồi đất còn nhằm hướng tới một trật tự, kỷ cương trong 

khai thác và sử dụng đất, bảo toàn quỹ đất của quốc gia, của toàn thể nhân dân trước 

các nguy cơ bị xâm hại do ý thức hạn chế của người dân và do biểu hiện của những 

lợi ích cục bộ. Với mục đích của việc thu hồi đất đa dạng như vậy nên việc đặt ra 

các chuẩn mực pháp lý, hay nói khác đi là quy định các căn cứ để Nhà nước thu hồi 

đất áp dụng trong từng trường hợp cụ thể là vô cùng cần thiết và mang tính khách 

quan.  

Pháp luật hiện nay quy định cho phép Nhà nước (UBND cấp tỉnh và UBND 

cấp huyện) là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong mọi trường hợp theo thẩm 

quyền. Theo đó, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất để sử 

dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61), thu hồi đất để phát triển kinh tế, 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 62); thu hồi đất do lỗi vi phạm pháp luật 

đất đai của người sử dụng đất (Điều 64) và thu hồi đất thuộc các trường hợp pháp 

luật quy định (Điều  65). Với mỗi trường hợp thu hồi đất khác nhau, pháp luật cũng 

quy định những căn cứ thu hồi đất đó khác nhau cho phù hợp nhằm đảm bảo việc 
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thu hồi đất là có cơ sở, có lý do chính đáng, hạn chế tình trạng tùy tiện và lạm dụng 

khi thu hồi đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. 

Đối với trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng, pháp luật hiện hành quy định căn cứ vô cùng chặt chẽ, đó là: "Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt " và "Tiến độ thực hiện dự án" (Điều 63). Quy định này 

nhằm xác định rõ phạm vi và giới hạn của việc thu hồi đất để sử dụng cho mục đích 

kinh tế, xã hội của quốc gia, công cộng tuân theo quỹ đạo, trật tự chung, trên cơ sở 

kế hoạch cụ thể đã được phân định nhằm đảm bảo sự cân đối, hài hòa về nhu cầu sử 

dụng đất của các ngành, các lĩnh vực. Hạn chế sự mất cân bằng trong việc phân bổ 

đất đai tập trung ở một số lĩnh vực mà các nhu cầu khác bị bỏ quên. Mặt khác, ngay 

cả mục đích sử dụng đất là phát triển kinh tế, xã  hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

song để đất được giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất này thì yêu cầu đặt ra cho 

các nhà đầu tư cần phải đảm bảo đó là dự án phải đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

Quy định này nhằm phòng tránh tình trạng các dự án treo, quy hoạch treo làm lãng 

phí tài nguyên.  

1.2.2.2. Điều chỉnh bằng pháp luật về nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm 

quyền  thu hồi đất 

Nếu như QH, KHSDĐ là quy phạm pháp luật gián tiếp làm phát sinh quyền 

định đoạt của Nhà nước đối với đất đai, cũng như nghĩa vụ chấp hành của NSDĐ 

khi Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất nói chung, và thu hồi đất nói riêng thì 

những quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền thu hồi đất chính là 

quy phạm pháp luật trực tiếp để Nhà nước thực hiện thẩm quyền của mình. 

Như đã phân tích, QSDĐ đã là quyền tài sản, và chính là tài sản, nên thu hồi 

đất là thu tài sản của NSDĐ không những cần phải được điều chỉnh bởi pháp luật 

nước ta, phù hợp với Điều 54 HP 2013: “Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo 

hộ”, mà còn phải tương thích với các quy định của pháp luật quốc tế mà nước ta đã 

cam kết thực hiện, như Điều 17 Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, 

quyền công dân năm 1948 (được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua và công bố 
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theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948) quy định rằng, mọi người đều có 

quyền sở hữu tài sản của riêng mình hoặc tài sản sở hữu chung với người khác, 

cũng như không ai bị tước đoạt tài sản một cách tùy tiện.  

Để đảm bảo quyền tài sản của người dân, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng các 

quy định pháp luật, kể cả nội dung và hình thức đáp ứng được yêu cầu, nguyện 

vọng của cả hai bên: Nhà nước và NSDĐ khi tham gia quan hệ pháp luật đất đai. 

Về quy phạm nội dung, các trường hợp thu hồi đất phải được xem xét, xuất 

phát từ yêu cầu của lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hay phát triển kinh tế, để Nhà 

nước có cách ứng xử phù hợp: áp dụng biện pháp hành chính hay bằng biện pháp 

thỏa thuận. Khi chưa xác định ranh giới giữa lợi ích công, tư, hay đan xen cả lợi ích 

công và tư một cách cụ thể thì sẽ dẫn đến phiến diện trong đánh giá, và vai trò của 

Nhà nước với tư cách người đại diện cho quyền lợi của nhân dân sẽ không còn thể 

hiện tính khách quan, dễ bị lợi ích nhóm chi phối. 

Về quy phạm hình thức, tức là những thủ tục được quy định khi tiến hành thu 

hồi đất, cách thức để thực hiện thẩm quyền của từng cơ quan Nhà nước, cũng như 

cá nhân được trao quyền và trách nhiệm của cả NSDĐ đều phải tuân theo, nhằm 

đảm bảo cho các quy phạm nội dung được thực hiện có hiệu lực và hiệu quả theo 

yêu cầu đặt ra. Đây cũng chính là điều kiện để bảo đảm cho pháp chế được giữ 

vững, mở rộng dân chủ và thể hiện tính công khai trong hoạt động quản lý nhà nước 

[27]. Mọi hoạt động, hành vi của cán bộ quản lý nhà nước về đất đai, của người có 

đất bị thu hồi, của chủ đầu tư và các chủ thể khác có liên quan đều phải tuân thủ 

theo quy trình, thủ tục cụ thể. Theo đó, về phía các cơ quan nhà nước, các quy định 

về trình tự, thủ tục mà Nhà nước phải thực hiện nhằm hướng tới đảm bảo tính minh 

bạch, dân chủ và công khai về thu hồi đất, trên tinh thần tôn trọng và lấy dân làm 

gốc. Đảm bảo dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra các công việc của 

Nhà nước liên quan đến thu hồi đất. Mọi biện pháp cứng rắn, mang tính quyền uy, 

áp đặt như: kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế bắt buộc... của nhà nước chỉ đặt ra sau 

khi quy trình, thủ tục đã được áp dụng và tuân thủ triệt để, đúng pháp luật, các biện 

pháp giải thích và thuyết phục đã được áp dụng mà không đạt được mục đích đặt ra.   
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Về phía người dân có đất bị thu hồi, trình tự, thủ tục thu hồi đất một mặt để 

đảm bảo cho người dân biết những công việc họ phải làm, phải thực hiện liên quan 

đến thu hồi đất, đảm bảo cho người dân chủ động và có kế hoạch trong việc thu xếp 

thời gian và kế hoạch di chuyển tài sản ra khỏi khu vực đất bị thu hồi một cách an 

toàn và hiệu quả nhất. Quy định  về trình tự, thủ tục thu hồi đất cũng giúp người dân 

nắm bắt được những khâu, những công đoạn mà họ phải có trách nhiệm tham gia, 

phối hợp cùng với nhà nước, nhà đầu tư trong việc thu hồi đất và giải phóng mặt 

bằng. Hơn thế, trình tự, thủ tục thu hồi đất còn là cơ sở, căn cứ để người dân kiểm 

tra, giám sát việc thực thi pháp luật của nhà nước khi thu hồi đất. Trên thực tế, 

nhiều sai phạm và biểu hiện của sự tùy tiện đã  được phát hiện cũng chính từ một 

trong những lý do vi phạm quy trình, thủ tục thu hồi đất.  

Về quy phạm thẩm quyền thu hồi đất, đây cũng là nhóm quy phạm không thể 

thiếu nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong thu 

hồi đất. Ở một khía cạnh khác, quy phạm quy định về thẩm quyền thu hồi đất còn 

nhằm xác định rõ giới hạn thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất trong 

từng trường hợp cụ thể. Giới hạn này nhằm đảm bảo hạn chế và phòng ngừa tình 

trạng tùy tiện, lạm quyền khi thu hồi đất ở các địa phương và các biểu hiện của lợi 

ích cục bộ, lợi ích nhóm. Sự vượt quá giới hạn thẩm quyền trong thu hồi đất đều là 

trái pháp luật và phải chịu các hình thức trách nhiệm pháp lý 

1.2.2.3. Điều chỉnh bằng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Đây không phải là nhóm quy phạm thuộc nội dung nghiên cứu trực tiếp của 

luận văn này, song vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất là một trong những nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp đến công tác thu hồi 

đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy, thu hồi đất nhanh hay 

chậm, diễn ra thuận lợi hay vướng mắc, đồng thuận hay không đồng thuận giữa nhà 

nước với người dân cũng mấu chốt từ vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vì vậy, 

xây dựng các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hướng đến 
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lợi ích giữa các bên khi tham gia quan hệ pháp luật đất đai sẽ là nhân tố quan trọng 

trong việc góp phần ổn định xã hội. 

Hiến pháp hiện hành nước ta đã khẳng định, QSDĐ được pháp luật bảo hộ và 

việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch, được bồi thường theo quy định của pháp 

luật. Pháp luật quốc tế cũng quy định rằng, tất cả các cá nhân liên quan có quyền 

được đền bù một cách thỏa đáng đối với bất kỳ tài sản nào, cả động sản và bất động 

sản mà bị thiệt hại... Điều 2(3) Công ước quốc tế các quyền dân sự và chính trị cũng 

yêu cầu các Quốc gia thành viên Công ước đảm bảo “sự đền bù hiệu quả” cho 

những người có quyền lợi bị tổn hại và xác định nghĩa vụ của “nhà chức trách có 

thẩm quyền trong việc bảo đảm những đền bù đó được thực hiện” [16] 

Như vậy, Nhà nước sẽ có trách nhiệm bồi thường tài sản của NSDĐ như thế 

nào khi thu hồi đất với cách tiếp cận là chia sẻ lợi ích, giải quyết mối quan hệ hài 

hòa về lợi ích giữa: Nhà nước, nhà đầu tư và người bị thu hồi đất để sử dụng vào 

mục đích công hoặc đảm bảo quyền tài sản của NSDĐ trong trường hợp vi phạm 

pháp luật về đất đai. Đây là nội dung vừa mang tính lý luận, với các phân tích nêu 

trên về lợi ích cũng như vai trò của nó trong phát triển xã hội; đồng thời điều này 

cũng mang tính thực tiễn, đó là: (i) Hiệu quả kinh tế mà nhà đầu tư kỳ vọng đạt 

được sau khi thực hiện dự án được thể hiện trong Báo cáo đầu tư khi đệ trình cho cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền, và (ii) Hiệu quả cả về kinh tế và xã hội của một 

cộng đồng dân cư nào đó được thụ hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư dự án 

vì mục đích công cộng. Ví dụ như, khi xây dựng công trình thủy lợi để phục vụ cho 

việc phát triển vùng chuyên canh cây cà phê thì đời sống người dân sẽ được cải 

thiện cả về kinh tế lẫn môi trường sống; hoặc phục vụ cho vùng chuyên canh lúa. 

Điều này sẽ làm tăng hệ số sử dụng đất từ 1 vụ thành 2 vụ lúa nước do chủ động 

tưới tiêu,… thì kỳ vọng của Nhà nước hướng đến là sẽ tăng hiệu quả sử dụng đất, 

tăng thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Điều đó cũng đồng nghĩa với 

việc Nhà nước sẽ giảm chi ngân sách để trợ cấp xã hội cho khu vực được đầu tư xây 

dựng công trình.  
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Bên cạnh đó, sự gánh chịu các hậu quả bất lợi khi Nhà nước thu hồi đất để 

xây dựng công trình cần phải được cả nước chia sẻ, chứ không thể để một số hộ gia 

đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất hay địa phương có liên quan - nơi xây dựng công 

trình phải “gồng lên” để hy sinh lợi ích của mình cho sự phát triển của đất nước. 

Liên quan đến nội dung trên, có tác giả đã từng nhận định, so với đất ở, nhất là đất ở 

đô thị, quyền tài sản của các nông hộ đối với đất được bảo hộ kém hơn, QSDĐ của 

nông dân dễ bị thu hồi với mức giá do nhà nước ấn định. Nông dân đã gánh chịu 

phần đáng kể của quá trình công nghiệp hóa [39].  

Xác định được nội dung trên, pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất phải đáp ứng quyền lợi của người bị thu hồi đất; quyền lợi của nhà nước với tư 

cách là chủ sở hữu trong việc thực hiện quyền điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất 

mà không do đầu tư của NSDĐ mang lại; và đảm bảo cho khả năng sinh lợi của nhà 

đầu tư khi bỏ vốn thực hiện dự án; hay nói cách khác, các quy định pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ phải phản ảnh hài hòa lợi ích của các bên.  

1.2.2.4. Điều chỉnh bằng pháp luật về khiếu nại khi Nhà nước THĐ 

 Điều 30 Hiến Pháp 2013 đã quy định rằng: Tất cả mọi người có quyền tố 

cáo, khiếu nại với cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền về những việc làm trái 

với pháp luật của cá nhân, tổ chức, cơ quan. Người bị thiệt hại có quyền được BT 

về tinh thần, vật chất, và phục hồi danh dự. Như vậy, khiếu nại là quyền hiến định. 

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của những người sử dụng đất nông nghiệp bị tác 

động bởi các QĐHC của cơ quan Nhà nước, hoặc người được trao quyền có liên 

quan đến việc THĐ, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, thì họ được 

thực hiện quyền khiếu nại. Về lĩnh vực này, trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 

năm 1948 cũng đã quy định: “Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm 

quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được 

hiến pháp và luật pháp thừa nhận” [5]. 

Quá trình giải quyết khiếu nại chính là hoạt động áp dụng pháp luật của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền, người được Nhà nước trao quyền. Đó là việc xem 

xét những nội dung, tình tiết, cơ sở pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn của việc khiếu 
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nại. Trên cơ sở đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền sẽ lựa 

chọn quy phạm pháp luật để áp dụng, ban hành văn bản áp dụng pháp luật và tổ 

chức thực hiện văn bản đã ban. Việc giải quyết khiếu nại đảm bảo nội dung, trình 

tự, thủ tục do pháp luật quy định; xác định việc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp 

của NSDĐ, tổ chức bị xâm hại, sẽ góp phần vào việc củng cố niềm tin của nhân dân 

đối với chính quyền. Đồng thời, cũng thông qua hoạt động này, Nhà nước phát hiện 

những hành vi vi phạm của các chủ thể đặc biệt để xử lý theo quy định pháp luật. 

1.2.3. Quan hệ lợi ích của các bên liên quan trong vấn đề THĐ để phát triển kinh 

tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

Quan hệ pháp luật hay quan hệ dân sự trong xã hội đều hướng đến mục đích 

cụ thể nhằm làm hài hòa lợi ích về tinh thần, vật chất, kinh tế của các chủ thể tham 

gia. Trong quan hệ thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công 

cộng, lợi ích mà nó hướng đến chính là lợi nhuận. 

Bản thân hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia 

công cộng đã có tính mục đích. Trong những lợi ích về tinh thần và vật chất thì có 

lợi ích chung của cộng đồng, xã hội, ví dụ khi THĐ thực hiện các dự án là nhà ở sẽ 

tạo ra lợi ích chung là tạo ra quỹ nhà ở cho xã hội, nâng cao đời sống cho nguoif 

dân. Tuy nhiên, xét về góc độ kinh tế thì chủ đầu tư là những người được hưởng lợi 

đầu tiên. 

1.2.3.1. Lợi ích của Nhà nước 

Nhà nước có vai trò rất lớn trong quản lý xã hội. Tiền thuế từ chủ đầu tư thực 

hiện dự án và thuế của người dân nộp khi chuyển nhượng bất động sản là một trong 

những lợi ích mà Nhà nước có được. Bên cạnh đó, dự án thu hồi đất còn mang lại 

cho Nhà nước lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội chẳng hạn như: Có thêm khu đô thị, 

khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên trong không ít trường hợp, 

chủ đầu tư thường tìm cách để càng nộp ít thuế cho Nhà nước càng tốt. Thậm chí họ 

còn đưa ra các lý do, dây dưa nợ đọng thuế nhiều năm liền mà điển hình là dự án tại 

khu đô thị Ciputra Hà Nội với số tiền thuế nộp chậm hàng ngàn tỷ đồng. 

1.2.3.2. Lợi ích của chủ đầu tư 
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Lợi ích kinh tế của CĐT là mục đích quan trọng nhất của việc THĐ. Nếu 

không có lợi nhuận thì sẽ không có việc thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng. Khi đầu tư vào các dự án, CĐT luôn mong muốn tạo ra 

lợi nhuận bằng cách làm tăng giá trị của đất, tạo ra điều kiện cơ sở hạ tầng mới để 

đầu tư kinh doanh. 

1.2.3.3. Lợi ích của người sử dụng đất 

NSDĐ được nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc một số cơ chế khác 

trên cơ sở pháp luật quy định khi trao trả lại đất cho Nhà nước. Ngoài ra, NSDĐ 

cũng hưởng lợi từ việc thu hồi đất như được hỗ trợ tạo công ăn việc làm mới, 

chuyển đổi nghề. 

1.2.3.4. Cơ chế đảm bảo lợi ích các bên 

Hiện nay, lợi ích của các bên về vấn đề thu hồi đất được xác định thông qua 

cơ chế xác định giá đất (bảng giá đất Nhà nước). Bảng giá đất là bảng giá quy 

định hằng năm do UBND các tỉnh thành phố xác định sau khi đã được HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Tuy nhiên, trong các dự án cụ 

thể, pháp luật đất đai quy định giá đền bù phải sát giá thị trường. Vì vậy, trên cơ 

sở khung giá do Nhà nước quy định, Hội đồng định giá (liên ngành) sẽ xác định 

giá đất đối với thửa đất bị thu hồi.  

Nhìn chung, trong quan hệ THĐ các chủ thể hướng đến những lợi ích cụ thể. 

Mặc dù vậy, vẫn còn một số bất cập và người dân vẫn bị thiệt thòi trong cơ chế 

THĐ hiện nay. Ngay cả khi các bên không tự thỏa thuận được về giá bồi thường 

trong cơ chế tự thỏa thuân, Nhà nước sẽ đứng ra cưỡng chế thu hồi đất mà chính 

Nhà nước cũng chưa chắc được hưởng lợi. Chính cơ chế thu hồi đất thiếu các yếu tố 

cân bằng lợi ích hiện nay đang làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nạn chạy dự án, 

khiếu kiện vì bất công bằng trong giải quyết lợi ích khi thu hồi đất luôn là vấn đề 

căng thẳng. 

Tiểu kết chương 

THĐ là hoạt động điều chỉnh pháp luật mang tính tất yếu, có vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của bất kỳ quốc gia nào nói chung và của 
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Việt Nam nói riêng. Trước khi có LĐĐ 2003, Nhà nước đều đứng ra THĐ trong 

mọi trường hợp với điều kiện là các dự án sử dụng đất được phê duyệt, đúng quy 

hoạch. Đến khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực mới quy định riêng về THĐ vì mục 

đích phát triển kinh tế (Điều 40). Các nhà làm luật lúc đó đã gọi đúng tên một quan 

hệ pháp luật vẫn tồn tại từ trước đó – Quan hệ pháp luật thu hồi đất vì mục đích 

kinh tế. Đây là điểm đột phá rất lớn trong pháp luật đất đai về thu hồi đất. 

So với Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Đất đai 

năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) có nhiều điểm mới, quy định cụ 

thể, đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai,… phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sau gần 05 năm triển 

khai thực hiện Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai trong thực 

tiễn đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế trong công tác THĐ. Việc lúng túng trong 

vấn đề giải quyết các yêu cầu của người dân hoặc ban hành một số quyết định HC 

thiếu cơ sở pháp lý ở một số địa phương là do hiểu và áp dụng không thống nhất từ 

trên xuống dưới các quy định của pháp luật về THĐ. 

 Một bộ phận người dân không được BT thỏa đáng, công bằng thậm chí bị mất đất 

có thể gây bất ổn chính trị, xã hội. Người dân bị chịu thiệt thòi khi vấn nạn tham nhũng 

gia tăng và nguồn tài nguyên đất bị sử dụng lãng phí. Tình trạng tham nhũng, lãng phí 

đất đai là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước. 

Theo tôi, thu hồi đất chỉ nên áp dụng trong những trường hợp thật cần thiết 

như vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng. Đối với những 

trường hợp còn lại, thay vì “thu hồi” cần đưa ra khái niệm chuẩn xác hơn khi Nhà 

nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai. 

Những vấn đề mà tôi trình bày, phân tích ở Chương 1 sẽ là tiền đề, cơ sở để 

tiếp tục nghiên cứu và luận giải pháp luật về THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đồng thời 

cũng là cơ sở để kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về THĐ. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ, XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG VÀ THỰC TIỄN THI 

HÀNH TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

2.1. Thực trạng pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh phát triển kinh tế, 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

2.1.1. Các trường hợp thu hồi đất và các quy định về căn cứ thu hồi đất 

2.1.1.1. Các trường hợp thu hồi đất 

Để xác định rõ các dự án phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng là dự án nào nhằm thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế khi nhà nước thu hồi 

đất, cũng nhằm phân định rõ ràng, rành mạch phạm vi, ranh giới của các dự án kinh 

tế vì lợi ích quốc gia, công cộng và các dự án sản xuất kinh doanh khác, Luật Đất 

đai hiện hành quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 62 Luật Đất đai 2013. 

Một là, thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ 

trương đầu tư mà phải thu hồi đất; 

Hai là, thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định 

đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm: 

(i) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế; khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA);  

(ii) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội ở trung ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, 

quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia;  

(iii) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng 

dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải. 
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Ba là, thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải THĐ bao 

gồm: 

(i) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, 

quảng trường, tượng đài, công trình sự nghiệp công cấp địa phương… 

(ii) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm cấp nước, 

thoát nước, thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc, điện lực, chiếu sáng đô thị,… 

(iii) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng 

công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công 

cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;  

(iv) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 

đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, 

lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

(v) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ 

trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, 

khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu 

khoáng sản.  

Như vậy, LĐĐ 2013 qui định cụ thể các trường hợp THĐ để phát triển kinh 

tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm hạn chế các hành vi lợi dụng, lạm 

quyền trong công tác thực hiện thu hồi đất; từng bước khắc phục và đẩy lùi tình 

trạng lợi dụng việc THĐ sử dụng vào mục đích kinh tế để THĐ nông nghiệp một 

cách ồ ạt, tràn lan, không chú trọng đúng mức đến hiệu quả kinh tế hoặc vì lợi ích 

nhóm diễn ra trên phạm vi cả nước thời gian vừa qua. Hậu quả là diện tích đất nông 

nghiệp bị giảm sút một cách đáng kể, đe dọa vấn đề an ninh lương thực quốc gia, 

tiềm ẩn nguy cơ đẩy hàng ngàn hộ gia đình nông dân rơi vào tình cảnh bị mất đất 

sản xuất, không có công ăn việc làm, đời sống gặp rất nhiều khó khăn; trong khi đó 

thì hàng triệu m2 đất nông nghiệp sau khi bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư 

nhà ở, khu công nghiệp, sân golf… bị bỏ hoang kéo dài không chỉ gây lãng phí tài 
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nguyên đất đai mà còn tạo sự bức xúc trong xã hội. Đây còn là một trong những 

nguyên nhân phát sinh tham nhũng, tiêu cực và khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo 

dài tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị. 

Bên cạnh đó, với danh mục các dự án đầu tư ở các cấp được quy định cụ thể 

tại Điều 62 nêu trên cho thấy, Luật Đất đai 2013 đã qui định theo hướng thu hẹp 

hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng. Theo đó, Nhà nước chỉ THĐ đối với các dự án quan trọng của quốc 

gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; các dự án do Thủ tướng chính phủ 

chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án do HĐND chấp thuận mà không phải tất 

cả các loại dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung. Quy định này cũng cho thấy, 

Luật Đất đai 2013 từng bước giảm dần sự can thiệp sâu của Nhà nước đối với các 

quan hệ đất đai mang yếu tố kinh tế, Nhà nước chỉ thực sự can thiệp bằng các quyết 

định hành chính về thu hồi đất khi những dự án đó thực sự phục vụ trước hết cho lợi 

ích của quốc gia, công cộng và quốc phòng, an ninh. Còn lại, đối với các dự án đầu 

tư mà mục đích lợi nhuận của các nhà đầu tư là tối thượng thì Nhà nước khuyến 

khích quyền tự do thỏa thuận và thương lượng giữa nhà đầu tư với người có đất trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.  

2.1.1.2. Các quy định về căn cứ thu hồi đất 

Việc đảm bảo hoạt động thu hồi đất của người đang sử dụng đất để sử dụng 

cho bất kỳ mục đích nào, vì bất kỳ lý do gì thì việc chấm dứt quyền sử dụng đất 

cũng phải hết sức thận trọng, có cơ sở, tránh sự tùy tiện, nhận được sự đồng thuận 

của người dân thì quy định về cơ sở, căn cứ thu hồi đất là vấn đề cần thiết và quan 

trọng. Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ Nhà nước thu hồi đất để sử dụng đất phát 

triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên 03 căn cứ sau đây:  

- Thứ nhất,  Dự án sử dụng đất phải thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại Điều 62 Luật Đất đai 2013 (dự án phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng như đã đề cập ở trên); 

Vẫn biết rằng, Nhà nước với vai trò là chủ sở hữu đại diện đối với toàn bộ 

đất đai trong phạm vi cả nước, Nhà nước có quyền phân bổ, điều chỉnh đất đai, có 
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quyền thu hồi đất của người này để chuyển giao cho người khác. Tuy nhiên, trước 

mỗi quyết định thu hồi đất đều ảnh hưởng và tác động tới đời sống, việc làm, tới 

tâm lý của người dân. Vì vậy, không thể lạm dụng vai trò chủ sở hữu đại diện để thu 

hồi đất. Nhà nước chỉ được thực hiện quyền thu hồi đất của mình khi minh chứng 

được cơ sở thuyết phục cho việc thu hồi đất là để phục vụ cho lợi ích của quốc gia, 

công cộng, là vì mục tiêu chung của xã hội thì người đang sử dụng đất mới có thể 

"hy sinh" quyền lợi của mình cho lợi ích lớn hơn. Hiểu được ý nghĩa và mục đích 

của việc thu hồi đất đó của Nhà nước thì người sử dụng đất mới tự nguyện tuân 

theo, mới chấp hành trước quyết định thu hồi đất của Nhà nước.  

Như vậy, Nhà nước thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ có quyền 

ra quyết  định thu hồi đất bằng các quyết  định hành chính đối với người đang sử 

dụng đất khi minh chứng rõ ràng rằng, thu hồi đất đó là để thực hiện các dự án đầu 

tư trong các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Mọi quyết định thu hồi đất ngoài phạm vi tại quy định này đều trái pháp luật, người 

dân có quyền kiểm tra, giám sát và từ chối việc giao lại đất cho Nhà nước. 

- Thứ hai, diện tích đất bị thu hồi đó phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

Đây là quy định thể hiện tính chặt chẽ của pháp luật hiện hành, theo đó, trên 

cơ sở quy hoạch sử dụng đất 10 năm và kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu kỳ hoặc 

05 cuối kỳ, UBND cấp huyện hàng năm sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng đất dựa trên 

nhu cầu thực tế của địa phương và tình hình quỹ đất để UBND cấp tỉnh phê duyệt 

sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm là cơ sở trực tiếp nhất, phản ánh trung thực nhất nhu cầu sử dụng đất ở 

địa phương trong năm đó. Vì vậy, thu hồi đất để sử dụng cho mục đích phát triển 

kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm sẽ đảm bảo được tính khách quan, sát thực với nhu cầu thực tế, đảm bảo 

tính khả thi cao của các dự án đầu tư, khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án 

treo. Bên cạnh đó, căn cứ này cũng thể hiện sự chặt chẽ, thu hẹp căn cứ sử dụng đất 

để tránh sự lạm dụng việc thu hồi đất của người dân để thực hiện các dự án đầu tư.  
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- Thứ ba, việc thu hồi đất phụ thuộc vào tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. 

Điều này có nghĩa là, không phải Nhà nước thu hồi đất một lần để đáp ứng tất cả 

nhu cầu của Dự án có sử dụng đất, mà phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của Dự 

án trong thời hạn nhất định.  

Ngoài những căn cứ pháp lý đã nêu ở trên, trong LĐĐ 2013 còn có những 

quy định rải rác trong các điều luật, để làm căn cứ cho việc Nhà nước ban hành QĐ 

thu hồi đất như sau: 

(i) UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày. Mặc dù, pháp luật 

không quy định trong hai văn bản: QĐ thu hồi đất và QĐ phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, văn bản nào được ban hành trước. Tuy nhiên, theo cách 

sắp xếp trật tự về công việc trong điều luật, chúng ta có thể hiểu rằng, QĐ thu hồi 

đất được ban hành trước, bởi lẽ đây là cơ sở pháp lý để phát sinh nghĩa vụ Nhà nước 

phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng có liên quan được thể hiện 

trong văn bản; 

(ii) Trên cơ sở KHSDĐ hàng năm của cấp huyện, UBND cấp tỉnh có trách 

nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm 

kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. 

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm 

việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp 

thu, giải trình ý kiến của người có đất bị thu hồi [46]. 

Vấn đề đặt ra là, các căn cứ pháp lý khác được quy định rải rác trong nhiều 

điều luật, không được tập trung trong quy định về “Căn cứ thu hồi đất…” nên khi 

áp dụng pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể vì yếu tố chủ quan hay 

khách quan mà chưa viện dẫn đầy đủ. Do vậy, với tư cách là cơ quan có thẩm quyền 

chuyên môn của Chính phủ, khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đất đai, trong quá trình tập huấn nghiệp vụ đối với các địa phương, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cần tập hợp các căn cứ pháp lý khi tiến hành thu hồi đất, 

nhằm đảm bảo tính pháp chế trong quá trình triển khai thi hành LĐĐ 2013. 
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2.1.2. Nguyên tắc thu hồi đất 

Dù không được quy định bằng một điều luật cụ thể về nguyên tắc thu hồi đất, 

song các yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể sử 

dụng đất và các chủ thể khác liên quan phải thực hiện, phải tuân thủ. Cụ thể:  

- Thứ nhất, THĐ phải thể hiện bằng quyết định THĐ của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. Đây là sự cần thiết để phòng ngừa những tranh chấp phát sinh có sự 

chồng chéo và trùng lặp về chủ thể sử dụng đất nếu như giao đất cho người khác sử 

dụng mà trước đó lại không có quyết định thu hồi của người khác.  

- Thứ hai, THĐ phải có lý do chính đáng, rõ ràng 

Trong quá trình phát triển xã hội nói chung, từng vùng miền hay mỗi thành 

phố nói riêng việc thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích chung là điều khó tránh khỏi. 

Thế nhưng, thu hồi đất không đơn giải là chỉ “lấy lại đất” theo nghĩa đơn giản nhất 

của nó mà nó liên đới đến nhiều vấn đề khác như vấn đề công bằng xã hội, ổn định 

xã hội, vấn đề sinh thái, phúc lợi xã hội, liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, văn 

hóa thậm chí nó còn liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Bởi đất đai không chỉ là 

tài sản, tư liệu sản xuất mà còn là sự gắn kết xã hội, tinh thần xã hội, văn hóa xã hội 

thậm chí là vấn đề tâm linh. Chính lẽ đó, công tác thu hồi đất cần phải vừa hợp lí, 

vừa hợp tình; vừa phù hợp với quy luật thị trường nhưng cũng phải phù hợp với 

truyền thống, đạo đức, văn hóa của từng địa phương, khu vực thậm chí từng con 

người gắn bó với nó. 

- Thứ ba, phải điều hòa lợi ích cá nhân, tập thể và quốc gia. 

 THĐ để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải 

đúng với quy hoạch đã được phê duyệt.  

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, trong quá trình thu hồi đất để phục vụ cho mục đích 

quốc gia, nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

khi phải giao đất lại cho Nhà nước để phục vụ cho công việc chung thì nơi đó hạn 

chế tối đa những xung đột (nhất là xung đột về lợi ích) và công tác thu hồi đất sẽ 

“suôn sẻ”, “xuôi chèo mát mái”, thậm chí người bị thu hồi đất cảm thấy “được” 

nhiều hơn là mất. Nói cách khác, khi giải quyết hợp lí và điều hòa được lợi ích giữa 
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cá nhân, tập thể và quốc gia thì công việc suôn sẻ (thậm chí người dân hiến thêm 

đất, không kì kèo, dây dưa...). Công tác đền bù sẽ thuận lợi và “hợp tình hợp lí” khi 

các lợi ích này được điều hòa: người dân “không cảm thấy thua thiệt”; cộng đồng 

“không cảm thấy mất mát” (mất mát về những giá trị văn hóa, văn vật - văn hiến, 

những giá trị cộng đồng, giá trị tôn giáo, tín ngưỡng...) và Nhà nước cũng được lợi. 

- Thứ tư, phải tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên đất, quy hoạch hợp lý tài 

nguyên đất  

Nhìn lại những năm gần đây, chúng ta đã khai thác quá mức nguồn tài 

nguyên đất, tài nguyên rừng khiến phát sinh nhiều hệ lụy xã hội mà nhiều năm sau 

vẫn không thể khắc phục được như lũ lụt, sạt lở đất đá, phá hủy rừng... đây chính là 

bài học nhãn tiền chúng ta phải đối diện. Do đó, trong công tác quản lí tài nguyên 

đất hiện nay chúng ta cần phải nâng cao ý thức về quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên 

này. Tránh trường hợp thu hồi đất của người nông dân nhưng không sử dụng (hoặc 

sử dụng không đúng mục đích), rốt cuộc người nông dân mất đất, thất nghiệp nhưng 

chính mảnh đất bị thu hồi đó thì bỏ hoang hoặc bị người khác trục lợi, gây nên sự 

lãng phí chung cho xã hội và phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác. 

- Thứ năm, điều hòa giữa bảo vệ môi trường sinh thái với khai thác và sử 

dụng tài nguyên, chú ý đến phát triển bền vững 

Phát triển bền vững đã và đang trở thành thành tố cơ bản trong triết lí phát 

triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Khai thác quá mức quỹ đất (bao gồm cả đất 

rừng, đất trồng cây lâu năm) mà không có tầm nhìn chiến lược trong công tác quy 

hoạch thì cái giá phải trả cho tương lai là hết sức nghiêm trọng. Chính lẽ đó, việc 

quyết định thu hồi (hay không thu hồi) đất và mục đích của việc thu hồi đó cần phải 

cân nhắc giữa cái trước mắt với cái lâu dài, giữa cái lợi và cái hại và luôn phải ý 

thức được yếu tố môi trường sinh thái, bởi không thể gọi là phát triển bền vững khi 

chỉ chú ý đến phát triển mà không chú ý đến môi trường. 

Ngoài ra liên quan đến thu hồi đất còn phải tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản có 

liên quan đến hoạt động thu hồi đất đó là hoạt động bồi thường và hỗ trợ tái định cư 

khi thu hồi đất. 
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2.1.3. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền thu hồi đất 

 2.1.3.1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất 

Quy định về thông báo thu hồi đất 

Trên cơ sở kế thừa Điều 39 LĐĐ 2003, Điều 67 LĐĐ 2013 quy định, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu 

hồi biết về kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong thời gian 

chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày 

đối với đất phi nông nghiệp trước khi thu hồi đất.  

Việc định ra thời hạn cụ thể trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành QĐ thu hồi đất là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho NSDĐ có thời gian để sắp 

xếp lại sinh kế bị đảo lộn do nguồn tư liệu sản xuất bị thay đổi. Đồng thời về phía 

nhà nước tiến hành các bước theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung có 

liên quan đến việc thu hồi đất, trong đó có đất. 

Về quy định kiểm đếm để lập Phương án BT, hỗ trợ, tái định cư 

Việc đưa quy định kiểm đếm bắt buộc và quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt 

buộc chính là điểm mới trong Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, nội dung này chưa 

được nêu trong LĐĐ 2003, mà chỉ được đề cập đến trong Điểm a Khoản 1 Điều 56 

Nghị định 84/2007/NĐ-CP, nhưng chỉ mang tính liệt kê, chưa đi sâu vào mô tả công 

việc: “Trong thời hạn không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đo đạc, 

kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”.  

Như vậy, việc bổ sung nội dung điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm là phù 

hợp, cần thiết, nhằm thống nhất xác lập số liệu về tài sản trên đất giữa NSDĐ và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền  để có cơ sở lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư chính thức. Đồng thời khắc phục tình trạng một số trường hợp đã xảy ra: 

người dân có đất bị thu hồi không hợp tác tham gia với Nhà nước trong việc xây 

dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong trường hợp này, Nhà nước 

có cơ sở để cưỡng chế buộc các đối tượng có liên quan chấp hành theo quy định 

pháp  luật. 
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Theo Khoản 1 Điều 69 LĐĐ 2013 thì điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm là 

những công đoạn được thực hiện riêng lẻ trước khi lập Phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư. Trong trường hợp, nếu NSDĐ trong khu vực có đất thu hồi không 

phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB trong việc điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, UBND cấp xã có 

đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB tổ chức vận động, thuyết 

phục để NSDĐ thực hiện. 

Sau khi được vận động, thuyết phục mà NSDĐ vẫn không phối hợp với tổ 

chức thực thi nhiệm vụ thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành QĐ kiểm đếm bắt 

buộc. Nếu hiểu theo cách trên thì trong quyết định kiểm đếm bắt buộc không thể 

bao hàm cả nội dung khác như: điều tra, khảo sát, đo đạc, và như vậy trong trường 

hợp NSDĐ không chấp hành việc triển khai các công việc ngoài việc kiểm đếm như 

đã nêu thì việc ban hành QĐ điều tra, khảo sát, đo đạc bắt buộc sẽ được tiến hành 

theo thủ tục nào. Mặc dù, theo quy định trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành 

quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 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. Nếu như vậy thì dường như các nhà làm luật đã “đồng nhất” khái niệm kiểm 

đếm với điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện 

trong từng câu, chữ thì không thể hiểu như vậy được. 

Đây là nội dung pháp lý cần được tiếp tục làm rõ trong các văn bản hướng 

dẫn thi hành LĐĐ 2013. 

Về các nguyên tắc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định kiểm đếm 

bắt buộc 

Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành QĐ cưỡng chế thực hiện QĐ kiểm 

đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo các nguyên tắc, điều kiện được 

quy định tại Điều 70 LĐĐ 2013 đối với trường hợp người dân có đất bị thu hồi vẫn 

chây ì, không chấp hành, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo 

đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật. 



40 

 

Thứ hai, thời điểm bắt đầu tiến hành việc cưỡng chế phải được thực hiện 

trong giờ hành chính của Nhà nước. 

Hiện nay pháp luật chưa quy định về giờ hành chính, mà chỉ quy định về thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong Chương VII Bộ Luật Lao động năm 1994, Bộ 

Luật Lao động năm 2012. Về mặt ngữ nghĩa, giờ hành chính là giờ làm việc theo 

Nhà nước quy định như làm việc theo giờ hành chính [28]. Còn về mặt khoa học, có 

tác giả cho rằng, giờ hành chính chỉ là cách gọi “giờ làm việc” của một ngày; giờ 

hành chính được tính là 8 tiếng làm việc không kể thời gian nghỉ trưa, còn việc quy 

định từ mấy giờ đến mấy giờ là tùy thuộc vào tính chất công việc của cơ quan, tổ 

chức. Nói chung giờ hành chính là giờ làm việc của các cơ quan công quyền của 

Nhà nước [12]. Cách giải thích này là phù hợp cả về mặt ngữ nghĩa và cách hiểu 

thông thường hiện nay.  

Về các điều kiện tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định kiểm đếm 

bắt buộc 

Thứ nhất, sau khi có QĐ kiểm đếm bắt buộc và đã được UBND cấp xã, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng vận động, thuyết phục mà người có đất bị thu hồi 

không chấp hành. 

Thứ hai, QĐ cưỡng chế thực hiện QĐ kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và QĐ cưỡng chế thực hiện 

quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành. 

Thứ ba, người sử dụng đất bị cưỡng chế đã nhận được QĐ cưỡng chế có hiệu 

lực thi hành. Trong trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận QĐ cưỡng 

chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản để 

ghi nhận sự kiện pháp lý nêu trên là phù hợp. Tuy nhiên, pháp luật cũng nên quy 

định, nội dung cần được ghi nhận, cũng như tổ chức, cá nhân nào chứng kiến khi 

UBND cấp xã lập biên bản, để làm cơ sở cho các bước tiếp theo trong quá trình 

cưỡng chế và giải quyết các yêu cầu nếu có đối với người bị cưỡng chế. 

Sau khi tiến hành thực hiện các nguyên tắc, điều kiện nêu trên trong việc 

kiểm đếm bắt buộc, nhưng người bị cưỡng chế không chấp hành QĐ cưỡng chế thì 
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tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành QĐ cưỡng chế theo QĐ của Chủ 

tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, pháp luật lại tiếp tục quy định, tổ chức được giao 

thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế mà 

không nêu cơ chế giải quyết sau khi tiếp nhận các nội dung đối thoại của người có 

liên quan. Do vậy, sẽ khó có kết quả tích cực hữu ích trong việc tiến hành hoạt động 

vận động nói trên. Bên cạnh đó, thời gian tối đa thực hiện việc vận động, thuyết 

phục, đối thoại vẫn chưa được quy định cụ thể. Đây là hạn chế, khó khăn đối với cơ 

quan hữu quan trong quá trình áp dụng pháp luật. 

Về cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất 

Thứ nhất, về các nguyên tắc, điều kiện để tiến hành cưỡng chế thực hiện QĐ 

thu hồi đất, trong đó có đất cũng được quy định tương tự như cưỡng chế thực hiện 

QĐ kiểm đếm bắt buộc. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành QĐ 

cưỡng chế thực hiện QĐ thu hồi đất và tổ chức thực hiện QĐ cưỡng chế. Như vậy, 

thẩm quyền ban hành QĐ cưỡng chế là thẩm quyền cá nhân được trao quyền, không 

phụ thuộc vào cấp có thẩm quyền thu hồi đất. Đây là điểm mới của Điều 71 LĐĐ 

2013 so với Khoản 3 Điều 39 LĐĐ 2003 quy định, thẩm quyền này thuộc về UBND 

cấp có thẩm quyền QĐ thu hồi đất.  

Thứ hai, về trình tự, thủ tục thi hành QĐ cưỡng chế được quy định tại Khoản 

4 Điều 71 LĐĐ 2013 với các nội dung chính sau: 

Một là, Chủ tịch UBND cấp huyện QĐ thành lập Ban thực hiện cưỡng chế 

có chức năng, nhiệm vụ:  

(i) 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; 

(ii) Vận động, đối thoại, thuyết phục người bị cưỡng chế. Nếu người bị 

cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp 

hành; 

(iii) Trường hợp người bị cưỡng chế nhất quyết không chấp hành thì Ban 

thực hiện cưỡng chế sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế: 

- Có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra 

khỏi khu đất bị cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất bị cưỡng chế; nếu 
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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 bị cưỡng chế. 

(iv) Trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức, thực hiện: 

- Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ an toàn, trật tự trong quá trình tổ 

chức thi hành quyết định cưỡng chế THĐ; 

- 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 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. 

Các quy định trên là phù hợp, đảm bảo trong việc thi hành công vụ và quyền 

của NSDĐ.  

Về trình tự, thủ tục quy định việc chuyển nhượng QSDĐ được pháp luật quy 

định. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không quá ba ngày làm việc), văn phòng 

đăng ký QSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu 

địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận [9]. 

2.1.3.2. Thẩm quyền thu hồi đất 

Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 LĐĐ 2013 trên cơ sở kế 

thừa, bổ sung, sửa đổi Điều 44 LĐĐ 2003 với các nội dung sau: 

(i) UBND cấp tỉnh QĐ thu hồi đất 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; thu hồi đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, 

thị trấn. 

(ii) UBND cấp huyện QĐ THĐ đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân 

cư. 

Trường hợp trong khu vực thu hồi đất thuộc thẩm quyền của cả UBND cấp 
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tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh QĐ thu hồi đất hoặc ủy quyền cho 

UBND cấp huyện QĐ thu hồi đất. 

Khác với trường hợp cấp GCN, UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan 

Tài nguyên và Môi trường cùng cấp cấp GCN theo thẩm quyền của mình theo 

Khoản 1 Điều 105 LĐĐ 2013, thì trong trường hợp QĐ thu hồi đất, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền không được ủy quyền cho cơ quan chuyên môn cùng cấp. Quy 

định này là phù hợp, vì hệ quả pháp lý của việc thu hồi đất là sẽ ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích của NSDĐ, mà cụ thể hơn là quyền tài sản. Điều này dẫn đến việc 

khiếu nại QĐ hành chính của các chủ thể có liên quan, và tất nhiên trách nhiệm giải 

quyết thuộc về thẩm quyền người ban hành QĐ. Lúc này, nếu cơ quan Tài nguyên 

và Môi trường được ủy quyền ban hành QĐ thu hồi đất, sẽ không đủ thẩm quyền để 

giải quyết theo yêu cầu của NSDĐ. 

Khoản 2 Điều 31 NĐ 181 quy định, trường hợp THĐ để cho thuê, giao đất 

đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài mà trên khu đất bị thu hồi có hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng hoặc có cả tổ chức, cá nhân đang sử dụng thì UBND cấp tỉnh QĐ thu hồi 

toàn bộ diện tích đất. Căn cứ vào quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất 

của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện QĐ thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng 

hộ gia đình, cá nhân. Quy định này đã được thay đổi theo Khoản 1 Điều 31 NĐ 

69/2009/NĐ-CP. Trường hợp khu đất thu hồi có cả cá nhân, tổ chức sử dụng đất thì 

UBND cấp huyện QĐ thu hồi đất đối với cá nhân, cộng đồng dân cư; trong thời hạn 

không quá 05 ngày làm việc. Kể từ ngày UBND cấp huyện QĐ thu hồi đất, UBND 

cấp tỉnh QĐ thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư trong 

cùng một QĐ. 

Nội dung trên đã được thay đổi bằng cách quy định quy phạm lựa chọn về 

thẩm quyền thu hồi đất, trong đó có đất như tại Điều 66 LĐĐ 2013: UBND cấp tỉnh 

QĐ thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện QĐ thu hồi đất là phù hợp, 

nhằm giảm bớt thời gian và chi phí phát sinh không cần thiết trong quá trình tác 

nghiệp giữa hai cấp hành chính. 
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Theo Khoản 2 Điều 45 LĐĐ 2013, Chính phủ chỉ còn giữ lại thẩm quyền xét 

duyệt QH, KHSDĐ của cấp tỉnh; còn việc thu hồi đất, trong đó có đất đã phân cấp 

cho UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện tùy thuộc vào đối tượng NSDĐ.  

2.1.4. Khiếu nại về thu hồi đất 

Pháp luật khiếu nại có liên quan đến nội dung thu hồi đất hiện hành trên cơ 

sở quy trình, thủ  tục và thẩm quyền theo Luật Khiếu nại chung nhằm đảm bảo tính 

tương thích, tính thống nhất trong việc giải quyết các khiếu nại nói chung và khiếu 

nại trong lĩnh vực đất đai nói riêng.  

Với quy định này đã tránh được sự xung đột giữa pháp luật đất đai và pháp 

luật khiếu nại, theo đó, chủ thể, đối tượng, quyền và nghĩa vụ của chủ thể khiếu nại, 

trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai nói chung và khiếu nại 

trong thu hồi đất nói riêng được thực hiện theo quy định chung của Luật Khiếu nại 

2011. Cùng với đó, các khái niệm về QĐHC, HVHC là đối tượng bị khiếu nại, 

khiếu kiện đã được quy định cơ bản thống nhất trong Luật Khiếu nại 2011 và Luật 

Tố tụng hành chính 2015 [24]. Theo các quy định chung này, NSDĐ khi có căn cứ 

cho rằng QĐHC, HVHC là trái với pháp luật Nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại lần đầu đến người ra 

QĐHC hoặc cơ quan có người có HVHC hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trong lĩnh vực thu hồi đất, các quyết định hành chính thường bị khiếu nại 

tập trung ở: Khiếu nại về quyết định thu hồi đất không có cơ sở, không có căn cứ; 

Khiếu nại về quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Khiếu 

nại về quyết định kiểm đếm bắt buộc hoặc cưỡng chế bắt buộc khi thu hồi đất. Đối 

với các hành vi hành chính tuy trên thực tế không nhiều khiếu nại mà người có đất 

bị thu hồi thường chuyển sang hình thức tố cáo song không phải là không có, người 

dân thường bất bình trước các thái độ ứng xử thiếu tính minh bạch, công khai, dân 

chủ trong thu hồi đất. Các hành vi thường bị khiếu nại như: Trước khi thu hồi đất, 

cán bộ làm công tác bồi thường, giải  phóng mặt bằng không thông báo trước cho 

người dân về chủ trương thu hồi đất; hành vi không đưa dự thảo về phương án bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân; hành vi 

không niêm yết công khai thông tin về thu hồi đất, về phương án bồi thường... để 

dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.  

Như vậy, pháp luật đã cho phép NSDĐ lựa chọn việc giải quyết, đảm bảo 

quyền lợi của mình có thể bằng hình thức khiếu nại (biện pháp hành chính) hoặc 

hình thức khiếu kiện (biện pháp tư pháp), hoặc cả hai hình thức nêu trên đan xen 

trong quá trình thực hiện quyền của mình. Bên cạnh đó, pháp luật vẫn còn ghi nhận 

sự tồn tại tình trạng: quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, tức 

là trường hợp người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước không thực hiện nghĩa 

vụ của mình theo quy định pháp luật khiếu nại [23]. Thiết nghĩ, đây là quy định dự 

báo khả năng không thực hiện trách nhiệm của cơ quan hoặc người có thẩm quyền 

trong việc giải quyết khiếu nại, cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung.  

2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng tại quận Long Biên - thành phố Hà Nội 

2.2.1. Nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận Long Biên ảnh hưởng đến thu hồi 

đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

* Vấn đề phát triển kinh tế:  

Kinh tế quận Long Biên tiếp tục đà tăng trưởng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

ước đạt 4.726 tỷ đồng, bằng 121% cùng kỳ. Giá trị xây dựng và sản xuất công 

nghiệp ước đạt 6.511 tỷ đồng, bằng 115% cùng kỳ. 

- Sản xuất nông nghiệp: Rà soát 200 ha đất chưa sử dụng theo quy hoạch 

phân khu N10; xây dựng kế hoạch chuyển đổi 90 ha cây trồng giai đoạn 2016-

2020;  

- Thương mại, dịch vụ: Công tác đầu tư, cải tạo chợ dân sinh, xây dựng chợ 

văn minh thương mại có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành, đưa vào hoạt động 

2 chợ đạt 40% kế hoạch cả năm; khởi công 03 chợ đảm bảo kế hoạch đề ra. Ban 

hành bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại, hoàn thành công nhận được 3/20 chợ 

đang hoạt động. 

* Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng: 
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“Năm 2017 trên địa bàn Quận triển khai công tác GPMB thực hiện 60 dự án, 

trong đó 18 DA chuyển tiếp, 03 DA đã có thông báo thu hồi đất, 10 DA ngoài ngân 

sách và 29 DA đăng ký triển khai năm 2017, kết quả thực hiện cụ thể: Phê duyệt 

1100 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích 15.66 ha, tổng tiền 

bồi thường hỗ trợ 351 tỷ đồng, di chuyển 269 ngôi mộ, giao tái định cư 129 hộ với 

diện tích 6.110 m
2
, tiếp nhận 309 đơn, trong đó có 199 đơn khiếu nại, 110 đơn kiến 

nghị, đã giải quyết xong: 276 đơn, theo dõi thực hiện 16 vụ việc có hiệu lực pháp 

luật, đã giải quyết xong 09 vụ việc, ban hành 62 quyết định cưỡng chế quyết định 

thu hồi đất, đã tổ chức cưỡng chế đối với 16 hộ, 46 hộ sau khi vận động đã bàn giao 

mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc liên 

quan đến áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm đã tham 

mưu UBND Quận 15 tờ trình báo cáo, Thành phố đã xem xét giải quyết 12 tờ trình, 

còn 03 tờ trình Liên ngành Thành phố đang xem xét, giải quyết [1]. 

* Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, VSMT: 

- Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo: UBND quận đã chủ động phối 

hợp Viện quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc hoàn thiện đồ án quy hoạch 

phân khu R5, R6 và trình Thành phố phê duyệt. 

- Công tác quản lý đô thị tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm: ban hành 

kế hoạch thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU "Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống 

hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân". Hướng dẫn việc triển 

khai "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị" trên địa bàn quận. 

- Công tác tổ chức giao thông: chỉ đạo rà soát những tồn tại bất cập về tổ 

chức giao thông trên địa bàn, báo cáo đề xuất UBND Thành phố phương án xử lý. 

- Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm, kiểm tra: UBND 

quận đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện 

pháp xử lý, ngăn chặn các vi phạm ngay từ lúc bắt đầu phát sinh.  

- Công tác đánh biển số nhà, biển tên đường phố được duy trì: triển khai trên 
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địa bàn 4 phường, tiếp tục đặt tên các tuyến đường phố, gắn biển số nhà tại các khu 

dân cư mới như tái định cư, đấu giá. 

- Công tác duy tu, duy trì theo phân cấp, VSMT, thoát nước được triển khai 

theo cơ chế mới. Thực hiện quản lý, duy tu, duy trì các nội dung phân cấp tiếp nhận 

từ thành phố theo Quyết định số 6471/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của thành phố. 

- Công tác quản lý nhà chung cư, quản lý trụ sở công sở, thẩm định hồ sơ 

chất lượng công trình tiếp tục được tập trung: Trong 6 tháng, UBND quận đã tiếp 

nhận và xử lý đối với 69 hồ sơ gồm 26 hồ sơ thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư và 

43 hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.  

2.2.2. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại quận Long Biên - thành phố Hà Nội 

2.2.2.1. Tổng quan về tình hình thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 

Phát triển kinh tế - xã hội vẫn là nhiệm vụ trong tâm để đưa Quận Long Biên 

trở thành đô thị trung tâm phía bắc Thủ đô là chỉ đạo của Đ/c Bí thư Thành ủy 

Phạm Quang Nghị nhấn mạnh về nhiệm vụ của Quận trong nhiệm 2015 – 2020. 

Chính vì vậy, trong những năm vừa qua quận Long Biên đã thu hút đầu tư và cấp 

phép triển khai các dự án lớn trên địa bàn quận. Thu hồi đất để làm dự án phục vụ 

cho việc phát triển kinh tế  - xã hội trở thành một đề tài rất nóng trên cả phương 

diện chính trị và kinh tế. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, trong những năm vừa qua, 

trên địa bàn quận Long Biên đã thu hồi hàng trăm ha đất ở và đất nông nghiệp cho 

các dự án như: Dự án đại siêu thị Aeon mall của tập đoàn Him Lam, dự án Sân golf 

Long Biên của tập đoàn Him Lam, dự án Khu biệt thự Vinhome Riverside của tập 

đoàn Vingroup… 

2.2.2.2. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 

* Kết quả đạt được: 

- Nhóm dự án trọng điểm do quận làm chủ đầu tư 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận, năm 

2017 tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trọng điểm của quận, 

kết quả cụ thể như sau: 
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Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất phường Long Biên: Đã thu 

hồi mặt bằng 322 hộ đất nông nghiệp, đã phê duyệt phương án đối với 38 hộ dân 

xây nhà trên đất nông nghiệp, phê duyệt phương án đối với 23 hộ đất ở. 

    Dự án Xây dựng tuyến đường 25m Trường Pháp: Đã phê duyệt, tổ chức chi 

trả tiền, nhận bàn giao mặt bằng 78 hộ đất ở. 

Dự án Xây dựng tuyến đường 25m Cự Khối: Đã phê duyệt, chi trả tiền, thu 

hồi MB đối với 153/153 hộ đất nông nghiệp và xây nhà trên đất NN, phê duyệt, tổ 

chức chi trả tiền, nhận bàn giao mặt bằng đối với 22 hội đất ở. 

Dự án Xây dựng tuyến đường 21m phần bổ sung chỉ giới: Phê duyệt phương 

án, tổ chức chi trả tiền đối với 24 hộ đất ở. 

Bên cạnh nhóm các dự án trọng điểm, nhóm các dự án xử lý tồn tại cũng 

được UBND Quận quan tâm giải quyết như: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba sông 

cầu bây đến đường 40m phường Sài Đồng, Phúc Lợi; xây dựng trường THCS Ngọc 

Thụy 2 tại ô quy hoạch A4/THCS2, phường Ngọc Thụy; XD HTKT ô đất phường 

Bồ Đề C2-2/CCDVO2, xây dựng HTKT ô QH C3-6/LX8 phường Cự Khối... 

 - Nhóm dự án vốn ngoài ngân sách 

Năm 2017 trên địa bàn quận tiếp tục triển khai công tác GPMB nhóm 10 dự 

án vốn ngoài ngân sách: Nhóm dự án do công ty CP Himlam, Công ty Khai Sơn, 

Tập đoàn Vingroup... làm chủ đầu tư, công tác GPMB cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến 

độ, kết quả cụ thể như sau: 

Dự án khu công viên CNTT: Đã phê duyệt toàn bộ phương án, tổ chức chi 

trả tiền, giao đất TĐC cho các hộ, tiếp nhận toàn bộ MB đối với các hộ dân đất ở tại 

phường Phúc Đồng. 

Dự án Vinhome Riverside 2: Đã kiểm đếm, phê duyệt phương án đối với 41 

hộ, giao đất TĐC cho 31 hộ. 

Nhóm dự án: Bãi xe Tư Đình, Khu nhà ở Himlam, Khu nhà ở Ao Trũng, 

Ngọc Lâm... chủ yếu giải quyết tồn tại. 

* Nguyên nhân đạt được những kết quả trên: 
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 Có được những kết quả trên là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 

quan trong đó nguyên nhân quan trọng là sự tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết 

liệt của Quận ủy - HĐND - UBND quận, đặc biệt là các cuộc họp giao ban, kiểm 

điểm tiến độ công tác GPMB với các ngành, các chủ đầu tư và UBND các phường; 

sự vào cuộc đồng bộ của các hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; sự cố gắng tích 

cực của các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt quan tâm đến công 

tác dự báo tình hình, tuyên truyền vận động, chú trọng quy trình công khai và tổ 

chức đối thoại trực tiếp, kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân.  

Chủ động nghiên cứu, đề xuất vận dụng tối đa chính sách để hỗ trợ cho 

người bị thu hồi đất, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật; đề xuất, trình 

Thành phố chính sách, vị trí tái định cư thuận lợi nhất để bố trí tái định cư đối với 

các hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở, xây dựng kế hoạch theo trọng tâm, trọng điểm 

gắn với chỉ đạo của Thường trực Quận ủy. 

Sự phối hợp có trách nhiệm giữa chủ đầu tư và các ngành trong việc thực 

hiện nhiệm vụ. Áp dụng phương pháp ghi nhận theo nhật ký GPMB, trong đó chỉ rõ 

những tồn tại, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân...  

 Thực hiện chế độ giao ban thường xuyên giữa Ban, các chủ đầu tư và UBND 

các phường, từ đó tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết vướng mắc. 

 Kịp thời tham mưu UBND quận văn bản chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, UBND 

các phường và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch, tiến độ theo 

yêu cầu của UBND quận. 

 Cương quyết thực hiện các biện pháp hành chính để cưỡng chế thu hồi đất đối 

với các trường hợp cố tình chây ỳ không chấp hành kế hoạch GPMB. Xây dựng kế 

hoạch cưỡng chế, phân công trách nhiệm cụ thể, sát với tình hình thực tế; Trước khi 

thực hiện cưỡng chế trực tiếp đối thoại giải thích, vận động để kịp thời giải quyết 

các kiến nghị chính đáng của người bị thu hồi đất, hoặc đề nghị cơ quan cấp trên 

xem xét giải quyết những kiến nghị vượt thẩm quyền. Rất nhiều trường hợp sau khi 

tổ chức vận động hoặc trong quá trình thực hiện cưỡng chế đã tự giác chấp hành do 

đó giảm được khối lượng phải thực hiện cưỡng chế”. 
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2.2.2.3. Những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân 

* Những vướng mắc, tồn tại 

Trong việc thực hiện quyền của người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước THĐ vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Thể hiện rõ nhất thông qua các 

khiếu kiện của người dân về vấn đề phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa 

thỏa đáng, chưa đúng với quy định của pháp luật. 

Theo Báo cáo năm 2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên 

đối với Dự án xây dựng Đường 5 kéo dài đang còn một số vướng mắc cụ thể như: 

Ô quy hoạch CC-3 (CCTP5) với diện tích 12.231m
2
: 

Còn tồn tại 18/21 hộ dân tổ 16, phường Thượng Thanh với diện tích khoảng 

1.238m
2
/12.231m

2
 chiếm khoảng 10,1% diện tích ô đất. Các hộ dân này đều không 

chấp hành cho Tổ công tác GPMB phường vào lập biên bản kiểm đếm đo đạc. 

Tháng 12/2009, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại phường, UBND quận đã ban hành 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tháng 7/2013 

UBND quận Long Biên đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối 18 hộ 

chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tuy nhiên việc tổ chức cưỡng chế 

chưa được tổ chức thực hiện.  

Đây là ô đất nằm trùng với ô đất đã được UBND Thành phố chấp thuận cho 

nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Khai Sơn) làm quỹ đất đối ứng và Trung tâm phát 

triển quỹ đất - Chi nhánh Long Biên được UBND Thành phố giao nhiệm vụ triển 

khai thực hiện công tác GPMB. 

Hiện còn Chợ tạm phường Thượng Thanh: Tổ công tác GPMB phường chưa 

lập Biên bản kiểm đếm, đo đạc do các hộ hiện vẫn đang kinh doanh. 

Ô quy hoạch CC-1 (CCTP6) với diện tích 15.344m2 : 

Hiện còn tồn tại Công ty Cổ phần xây dựng Petrolimex: Tổ công tác GPMB 

phường đã lập Biên bản kiểm đếm đo đạc nhưng Công ty không ký xác nhận và 

đang lưu giữ Biên bản kiểm đếm đo đạc của tổ công tác. 

Ô đất này nằm trùng với ô đất đã được UBND Thành phố chấp thuận cho 

nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Khai Sơn) làm quỹ đất đối ứng và Trung tâm phát 
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triển quỹ đất - Chi nhánh Long Biên được UBND Thành phố giao nhiệm vụ triển 

khai thực hiện công tác GPMB. 

 Ô quy hoạch CX-1 với diện tích khoảng 2.179m
2
: 

 Hiện còn Chợ tạm phường Thượng Thanh: Tổ công tác GPMB phường chưa 

lập Biên bản kiểm đếm, đo đạc do các hộ hiện vẫn đang kinh doanh. 

 Ô quy hoạch NT-3 với diện tích khoảng 2.126m
2
: 

Hiện còn tồn tại 07 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn 

giao mặt bằng với diện tích 497m
2
/2.126m

2
 chiếm khoảng 23,3% diện tích ô đất. Cụ 

thể như sau:  

+ Hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Khuy + Nguyễn Văn Thành – Địa chỉ: Tổ 8, 

phường Thượng Thanh. UBND quận đã phê duyệt phương án điều chỉnh theo quyết 

định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND quận Long Biên. Tuy nhiên, gia đình 

vẫn chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

+ Hộ gia đình Bà Phạm Thị Nhuận – Địa chỉ: Tổ 8, phường Thượng Thanh, 

đã có kết luận của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị hủy phương án bồi 

thường hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Nhuận. 

+ 05 hộ gồm: hộ ông Nguyễn Văn Tề, bà Nguyễn Thị Thuỷ, ông Nguyễn 

Đình Hợp + ông Nguyễn Ngọc Ninh, bà Phạm Thị Lưu, bà Nguyễn Thị Xú: các hộ 

vẫn kiến nghị về tỷ lệ hỗ trợ về đất, không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt 

bằng. 

* Nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc 

- Trong năm 2017 có nhiều thay đổi về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể: 

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

+ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của 

UBND thành phố Hà Nội về BT, HT và TĐC khi Nhà nước THĐ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Theo đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các quận huyện sẽ 
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không còn nữa. 

+ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc thực hiện các dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng khu TĐC và dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa 

bàn Thành phố, trong đó quy định nguyên tắc tại địa bàn các quận chỉ thực hiện tái 

định cư bằng căn hộ hoặc bằng tiền hỗ trợ tự lo chỗ tái định cư. Hiện nay, UBND 

thành phố chưa chấp thuận hình thức vị trí TĐC bằng đất cho 11 DA UBND quận 

đang trình để làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Ngày 05/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3440/QĐ-

UBND về việc Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, 

huyện, thị xã, theo đó sát nhập Ban BT GPMB quận Long Biên và Chi nhánh phát 

triển quỹ đất Long Biên, quá trình sát nhập có sự thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy 

của 02 đơn vị. 

 Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, số lượng cán bộ làm công tác giải 

phóng mặt bằng của một số chủ đầu tư, UBND một số phường thiếu do đó chưa đáp 

ứng được tiến độ thực hiện. 

 Do tình trạng buông lỏng quản lý đất đai của một số địa phương trong những 

năm trước đây dẫn đến khó khăn vướng mắc khi xác nhận NGSDĐ, chậm ảnh 

hưởng đến tiến độ lập phương án, nhiều dự án nếu có xác nhận đúng tiến độ thì 

nhiều xác nhận không lập được phương án do nội dung xác nhận không đảm bảo, 

không có hồ sơ để chứng minh... (xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, mất rất nhiều 

thời gian ở khâu này). 

 Công tác giải quyết đơn thư còn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, một số đơn 

thư bị quá hạn, mốt số chất lượng giải quyết chưa cao.  

 Quy định về việc xem xét điều chỉnh chính sách giá đất bồi thường, hỗ trợ 

theo NĐ 69/CP, QĐ 02/TP làm ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai và tổ chức 

thực hiện công tác GPMB. Trong 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn quận triển khai 

18 dự án liên quan phải thực hiện việc thẩm định giá đất ở theo Quyết định 

02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố đây là nguyên nhân 
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chính làm chậm tiến độ GPMB (sau khi có Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 

18/7/2013 của UBND thành phố mới tiếp tục thực hiện được, nhưng lại quay về 

hình thức như trước). 

 Về tái định cư: Quy định chưa rõ quy trình giao nhà tái định cư, giá nhà tái 

định cư; thu tiền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà TĐC. Thủ tục 

thu hồi, giao đất theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND 

Thành phố còn một số bất cập dấn đến chậm tiến độ phê duyệt phương án bồi 

thường hỗ trợ, tổ chức chi trả tiền và BGMB. 

 Việc thiếu tự giác, thiếu hiểu biết, thiếu gương mẫu của một số ít cán bộ, 

Đảng viên, hội viên tại một số cơ sở, việc cố tình không chấp hành của một số ít các 

hộ dân là trở ngại không nhỏ cho công tác giải phóng mặt bằng, là nguyên nhân chủ 

yếu phát sinh khiếu nại, chậm trễ trong thu hồi đất. 

 Tính chủ động của một số ngành và UBND các phường đôi khi chưa đáp 

ứng yêu cầu được giao cụ thể: Trong công tác đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất, công 

tác xác nhận các điều kiện để lập phương án (Nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận 

nhân hộ khẩu, xác nhận điều kiện về nhà ở, đất ở trên địa bàn phường...)  

 Năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm 

công tác GPMB còn hạn chế dẫn đến việc thiết lập hồ sơ, các xác nhận bị thiếu sót, 

không chính xác... việc lưu trữ hồ sơ còn cẩu thả, không khoa học. 

Công tác vận động nhân dân được tổ chức thực hiện từ Quận đến Phường, 

tuy nhiên trong công tác vận động đặc thù đối với một số trường hợp cụ thể còn hạn 

chế; việc xây dựng và phát huy lực lượng nòng cốt chính trị của Mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể trong vận động các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện chưa hiệu quả. Một bộ 

phận nhỏ cán bộ, công chức cơ quan chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò 

của công tác vận động nhân dân nên thiếu mềm dẻo, linh hoạt trong tiếp xúc, giải 

quyết những vấn đề liên quan đến người dân. 

Tiểu kết chương 

Qua việc phân tích thực trạng pháp luật về thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại 
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quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tác giả rút ra một số kết luận sau: 

Thứ nhất: Các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng đang trong quá trình hoàn thiện. Hiến pháp 2013 và 

LĐĐ 2013 sửa đổi đã có các quy định cơ bản nhất về vấn đề này. Đặc biệt là các 

quy định cụ thể về giá đất, BT, HT, TĐC khi Nhà nước THĐ. Tuy vậy, còn một bộ 

phận cán bộ trực tiếp thực thi pháp luật còn thiếu và yếu về chuyên môn cũng như 

hiệu quả làm việc còn thấp. Các văn bản pháp luật còn thiếu nhất quán, chưa chặt 

chẽ gây lúng túng cho những người trực tiếp thực thi pháp luật. 

Thứ hai: Thực tiễn thực hiện pháp luật về thu hồi đất trên địa bàn quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội hiện nay, Luật Đất đai 2013 đã góp phần đóng góp giải 

quyết một số vấn đề lớn về pháp luật thu hồi đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất,… 

Trên thực tế thi hành tại quận Long Biên vẫn còn một số vấn đề bất cập, tồn tại cần 

phải xử lý về việc: phải kịp thời thích ứng với những thay đổi chính sách của Nhà 

nước cũng như năng lực chuyên môn, ý thức của cán bộ làm công tác thu hồi đất. 

Công tác tuyên truyền, giải thích và giáo dục pháp luật về thu hồi đất trên địa bàn 

các phường còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, 

XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG 

3.1. Yêu cầu đặt ra cần đạt được của việc hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

Trên cơ sở phân tích những mặt đạt được, cũng như bất cập các quy định 

pháp luật và thực tiễn áp dụng đòi hỏi phải hoàn thiện một cách đồng bộ pháp luật 

về thu hồi đất ở Việt Nam cụ thể đáp ứng các yêu cầu sau: 

3.1.1. Phù hợp với đường lối chính sách của Đảng về quản lý đất đai 

Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định. Sự 

cần thiết phải hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai bảo đảm hài hòa 

các lợi ích của NSDĐ, của người giao lại quyền sử dụng đất, của Nhà nước và của 

nhà đầu tư. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng một cách hiệu quả đất đai cho 

sự nghiệp phát triển đất nước; khắc phục tình trạng tham nhũng và lãng phí đất đai 

[8]. Cụ thể hóa nội dung nói trên, Hội nghị lần thứ V, sau đó là Hội nghị lần thứ VI 

Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI đã khẳng định những nội dung chủ yếu sau: 

(i) Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý. QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt.  

(ii) Về vai trò của Nhà nước được tiếp tục xác định, Nhà nước thực hiện 

quyền của chủ sở hữu thông qua các hành vi như QĐ QH, KHSDĐ; QĐ giá đất; QĐ 

thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của pháp 

luật;  

(iii) NSDĐ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tùy theo từng loại đất 

và nguồngốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật, có nghĩa vụ tuân thủ quy 

hoạch, trả lại đất khi Nhà nước có QĐ thu hồi đất, chấp hành pháp luật về đất đai. 
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3.1.2. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư 

Khi xác định QSDĐ nói chung là tài sản của NSDĐ, vấn đề đặt ra là, quyền 

tài sản của NSDĐ sẽ được bồi thường như thế nào khi Nhà nước thu hồi đất với 

cách tiếp cận là chia sẻ lợi ích, giải quyết mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa: Nhà 

nước, nhà đầu tư và người có đất khi bị thu hồi. Bởi vì, khi nhà đầu tư bỏ vốn thực 

hiện dự án thì kỳ vọng của họ vươn đến là lợi nhuận đạt được sau thời gian nhất 

định. Đối với Nhà nước, việc tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận lợi trong việc tiếp 

cận nguồn đất và các chính sách ưu đãi khác cũng không ngoài mục đích phát triển 

kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngân sách trong tương lai, cùng với việc đảm bảo an 

sinh xã hội. Do vậy, nếu quyền lợi của NSDĐ chưa được đáp ứng tương xứng với 

thiệt hại mà họ gánh chịu trong hiện tại và cả mất mát lâu dài thì việc thu hồi đất sẽ 

không còn ý nghĩa khi nguồn lợi Nhà nước thu được không đủ bù chi cho đảm bảo 

xã hội. Để đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, việc lượng hóa hiệu quả và thiệt hại 

cần được tính toán, cân nhắc cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi 

đất; quyền lợi của nhà nước với tư cách là người đại diện chủ sở hữu trong việc 

phân phối lại phần chênh lệch địa tô; và đảm bảo cho khả năng sinh lợi của nhà đầu 

tư khi bỏ vốn thực hiện dự án.  

Bên cạnh đấy, Nhà nước cũng cần cân nhắc khi thu hồi đất trong một số 

trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Thiết nghĩ nội dung này cần thiết phải 

được thể hiện trong quá trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất. 

3.1.3. Đảm bảo sự tương thích, tránh sự xung đột pháp luật về thu hồi đất với các 

quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật và ngược lại 

Đất đai đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội; do vậy, 

những nội dung có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất không những 

được điều chỉnh bởi pháp luật đất đai, mà còn được quy định rải rác ở những đạo 

luật khác. Yêu cầu tương thích của pháp luật về thu hồi đất với các quy định có liên 

quan trong hệ thống pháp luật và ngược lại cần được đặt ra một số nội dung chủ yếu 

như sau: 

Một là, cần xác định lập QH, KHSDĐ là cơ sở cho việc lập các quy hoạch 



57 

 

khác. Như vậy, các quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở có liên quan đến nội 

dung quy hoạch cần được dẫn chiếu theo LĐĐ, tránh việc quy định trùng lặp và dễ 

bị xung đột. 

Hai là, cần xem xét, sửa đổi nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật 

Đầu tư năm 2014: “2.  Với các địa phương gặp khó khăn trong vấn đề bố trí quỹ đất 

phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong 

các khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh 

quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất phát triển nhà ở, tiện ích 

công cộng, công trình dịch vụ, …” vì bản chất chính là điều chỉnh QH SDĐ. 

Ba là, rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung thu hồi đất 

nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật khác để xem xét, sửa đổi, bổ 

sung sao cho phù hợp. 

Đây là những định hướng quan trọng cần được nghiên cứu, tiếp thu trong quá 

trình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung pháp luật về thu hồi đất. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng  

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng  

3.2.1.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Thứ nhất, pháp luật cần quy định rõ, QH KHSDĐ là cơ sở pháp lý, là quy 

hoạch “nền” để điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật khác; do vậy, nên tham khảo quy 

trình kỹ thuật về xây dựng QH SDĐ của tổ chức FAO trong công tác lập quy hoạch, 

thủ tục lập quy hoạch với sự tham gia thực sự của người dân, các thủ tục phản biện, 

nghiệm thu hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Bên cạnh đó, QĐ phê duyệt QH, KHSDĐ là QĐHC và có liên quan đến 

HVHC của cơ quan nhà nước và những người có liên quan đến việc lập QH, 

KHSDĐ; cho nên đây là đối tượng sẽ bị các chủ thể có liên quan, bị ảnh hưởng 

quyền và lợi ích hợp pháp đến việc điều chỉnh QH, KHSDĐ có quyền khiếu nại, 

khiếu kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời cũng cần thấy rằng, việc 
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xét duyệt QH, KHSDĐ phải qua nhiều cấp, nhiều ngành tham gia: UBND xây 

dựng, cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định, HĐND thông qua, UBND cấp 

trên phê duyệt; do vậy, cần xác định QĐ phê duyệt là đối tượng bị khiếu nại, khiếu 

kiện, bởi lẽ, văn bản này mới phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể 

khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai. 

Thứ hai, thẩm quyền phê duyệt QH, KHSDĐ 

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tính quyền lực phải 

thể hiện rõ nét trong việc QĐ những vấn đề quan trọng, biểu hiện ý chí của mình 

thông qua việc ban hành các Nghị quyết, có hiệu lực pháp luật, được thi hành ngay, 

thay cho thủ tục đang được áp dụng hiện nay: một số Nghị quyết của HĐND trong 

lĩnh vực đất đai dường như chỉ là thủ tục “trung gian”, phải chờ đến cơ quan hành 

chính nhà nước cùng cấp, hay cấp trên ban hành QĐ thì Nghị quyết đó mới phát 

sinh hiệu lực. 

Do vậy khi xây dựng thẩm quyền của HĐND cần xét đến đặc thù của nước ta 

hiện nay là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhằm 

tránh việc tập trung quyền lực vào cơ quan hành chính, hoặc người được trao quyền 

trong cơ quan hành chính; hay nói cách khác, nếu toàn bộ tài sản đất đai của quốc 

gia chỉ do một số người điều hành, QĐ số phận, thì điều này sẽ dễ dẫn đến việc sử 

dụng tài sản đất đai không được cân nhắc hợp lý, hoặc bị tham ô, lãng phí, không 

được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. 

Trên cơ sở đó, về QH, KHSDĐ, đề nghị được sửa đổi, bổ sung theo hướng: 

(i) UBND cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập QH, KHSDĐ trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết nghị QH, KHSDĐ sau khi xin ý kiến cơ quan có 

thẩm quyền chuyên môn quản lý về đất đai cấp trên. 

Cơ quan có thẩm quyền chuyên môn quản lý về đất đai cấp trên có trách 

nhiệm kiểm tra các nội dung có liên quan như: sự phù hợp với QH, KHSDĐ cấp 

trên, ranh giới QH, KHSDĐ tính khả thi,… và cho ý kiến bằng văn bản. Ý kiến của 

cơ quan có thẩm quyền chuyên môn quản lý về đất đai cấp trên là một trong những 

căn cứ để HĐND xem xét, quyết nghị. 
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Nghị quyết của HĐND về QH, KHSDĐ có hiệu lực thi hành, không phải chờ 

thủ tục UBND cùng cấp ban hành văn bản. 

(ii) Trước khi trình QH, KHSDĐ quốc phòng, an ninh cho Chính phủ phê 

duyệt, đơn vị lập QH, KHSDĐ gửi hồ sơ đến HĐND cấp tỉnh có liên quan để cho ý 

kiến. Ý kiến của HĐND cấp tỉnh là một trong căn cứ để Chính phủ xem xét, phê 

duyệt QH, KHSDĐ. 

3.2.1.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền thu hồi đất, các trường 

hợp thu hồi đất và trình tự, thủ tục thu hồi đất 

Thứ nhất, cần thiết phải định danh lại thuật ngữ pháp lý “thu hồi đất” 

Qua các quy định pháp luật có liên quan đến thu hồi đất (hoặc là trưng dụng 

đất với nghĩa tương tự được quy định trong Nghị định 151/TTg) đều thiết kế theo 

hướng áp đặt ý chí của Nhà nước đối với NSDĐ, cho dù điều đó được đặt trong chế 

độ sở hữu về đất đai như thế nào. Càng về sau, các tiêu chí để phân định thẩm 

quyền thu hồi đất càng ít chú trọng đến yếu tố mức độ xáo trộn dân cư (thể hiện ở 

số hộ phải di dời), mà thiên về hướng phân cấp cho chính quyền địa phương khi 

nguồn nhân lực chưa đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Từ khi LĐĐ 1993 quy định đất 

đai có giá, Chính phủ quy định khung giá các loại đất cho từng vùng, theo từng thời 

gian và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất; và đây là cơ sở để tính 

giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất [22], quyền của 

NSDĐ cũng được mở rộng hơn. Tuy nhiên, cách ứng xử của Nhà nước vẫn chưa 

hướng đến sự bình đẳng trong quan hệ pháp luật đất đai với các chủ thể khác; mặc 

dù rằng, trên thực tế QSDĐ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, không phải 

chỉ do Nhà nước giao đất. 

Chúng ta có thể thấy rằng, tất cả các bản Hiến pháp đều ghi nhận việc bảo hộ 

quyền tài sản hợp pháp của công dân, tổ chức, cho dù cách diễn đạt trong từng giai 

đoạn lịch sử có khác nhau. Theo Điều 23 HP 1992: “Tài sản hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do an ninh, 

quốc phòng và lợi ích quốc gia. Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có BT tài sản 

của tổ chức hoặc cá nhân theo thời giá thị trường…”. Khác với các quy định trong 
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các Hiến pháp trước về thủ tục trưng dụng, trưng mua hoặc trưng thu theo pháp luật 

quy định, thì trong Điều 23 nói trên đã khẳng định, thể thức trưng mua, trưng dụng 

do luật định. Đây là cơ sở pháp lý chỉ do Quốc hội ban hành, tránh sự lạm quyền 

của các cơ quan hành chính được ủy quyền lập quy. Pháp luật hiện hành đã quy 

định điều kiện nghiêm ngặt khi trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện 

trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia. 

Đây là trường hợp đặc thù, không liên quan đến các trường hợp thu hồi đất theo 

pháp luật đất đai. Chỉ đến khi HP 2013 được Quốc hội thông qua, nội dung thu hồi 

đất mới được đề cập đến tại Khoản 3 Điều 54, Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá 

nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. THĐ phải 

được thực hiện công khai, minh bạch và BT theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Như đã trình bày, ở nước ta, mặc dù đất đai thuộc sở hữu toàn dân, song 

QSDĐ lại là tài sản của NSDĐ. Theo đó, Nhà nước sử dụng biện pháp hành chính 

theo quy định pháp luật để định đoạt tài sản là QSDĐ của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân.  

Về mặt ngữ nghĩa ta có thể hiểu “thu hồi” là lấy lại cái đã cấp phát, đã đưa ra 

hoặc bị người khác lấy, chẳng hạn như thu hồi tài sản bị lấy cắp, thu hồi vốn, thu 

hồi giấy phép kinh doanh [29]. Như vậy, THĐ là việc Nhà nước lấy lại quyền sử 

dụng đất đã giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, hoặc lấy lại quyền sử dụng đất 

hiện do người khác lấn, chiếm đất. Nếu theo cách hiểu như vậy, thì việc Nhà nước 

thu hồi đất chỉ phù hợp trong trường hợp các tổ chức được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất; còn trong các trường hợp QSDĐ được hình thành từ việc Nhà 

nước công nhận, giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhất là qua cơ chế đấu giá QSDĐ 

hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì thuật ngữ “thu hồi đất” tỏ ra chưa phù hợp, 

bởi lẽ, QSDĐ vốn dĩ là của họ, Nhà nước thừa nhận sự thật hiển nhiên đó thôi, hoặc 

hàng hóa QSDĐ mà người ta đã “mua” của Nhà nước qua cơ chế đấu giá, hoặc giá 
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được hình thành trên cơ sở ý chí của Nhà nước mà NSDĐ không được thỏa thuận, 

đưa ra giá theo ý muốn của mình.  

Từ các phân tích nêu trên, tác giả mạn phép đề nghị trong tương lai nên sửa 

đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 54 HP 2013 như sau: 

“Điều 54. 

3. Nhà nước THĐ hoặc trưng thu đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong 

trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.” 

Đồng thời điều chỉnh các quy định về thu hồi đất trong LĐĐ 2013 trên cơ sở 

nguồn gốc hình thành QSDĐ của NSDĐ có đất bị thu hồi sao cho phù hợp. 

Thứ hai, về thẩm quyền thu hồi đất 

Thực tiễn áp dụng pháp luật đã cho thấy, mức độ phức tạp khi Nhà nước thu 

hồi đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có quy mô sử dụng đất của dự án nhiều 

hay ít, số hộ ảnh hưởng và phải di chuyển đi nơi khác; do vậy, pháp luật về thu hồi 

đất trước đây rất chú trọng đến các yếu tố tác động đến môi trường xã hội và đây là 

tiêu chí để phân định thẩm quyền. 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý theo nội dung Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khóa XI) đã khằng định. Các chính sách, pháp luật về đất đai phải đảm bảo sự 

quản lý Nhà nước một cách chặt chẽ, thống nhất của Trung ương. Đồng thời có chế 

tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước về đất đai. Từ đó 

góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 

củng cố an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị 

sửa đổi quy định về thẩm quyền thu hồi đất, trong đó có đất như sau: 

(i) Xác định thẩm quyền thu hồi đất là tập thể cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước theo địa bàn hành chính, dựa trên tiêu chí về quy mô diện tích đất thu hồi 

và số hộ gia đình, số nhân khẩu bị tác động, không phân biệt NSDĐ có đất bị thu 

hồi là tổ chức hay hộ gia đình, cá nhân, nhằm tránh việc phải đo đạc địa chính, ban 

hành QĐ thu hồi đất nhiều lần để thực hiện trên cùng một dự án đầu tư. 
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(ii) Giao cho cơ quan Thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định 

có thẩm quyền xem xét các QĐ thu hồi đất của UBND cấp dưới. HĐND cấp huyện,  

HĐND cấp tỉnh giám sát việc ban hành các QĐ thu hồi đất của UBND cùng cấp, Quốc 

hội giám sát các QĐ thu hồi đất của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định pháp 

luật nhằm tránh những trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước vi phạm về thẩm 

quyền, nội dung cũng như trình tự, thủ tục thu hồi đất như đã phân tích ở trên, nhưng 

chưa được kiểm soát hữu hiệu từ phía bên trong bộ máy nhà nước. 

Thứ ba, về cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất 

Khi đề cập đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện QĐ 

cưỡng chế thu hồi đất, tại Khoản 5 Điều 71 LĐĐ 2013 quy định: 

“Ủy ban nhân dân 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”. Điều này có nghĩa là, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện 

và giải quyết khiếu nại liên quan đến QĐ cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp 

huyện. Nội dung này chưa phù hợp với Khoản 2 Điều 114 HP năm 2013. 

Trong các nhiệm vụ nêu trên, không có việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi 

hành QĐ thu hồi đất do Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành. Bên cạnh đó, tại Điều 

18 Luật Khiếu nại 2011 đã quy định chỉ có Chủ tịch UBND cấp huyện mới có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình; giải quyết 

khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại 

lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Điều đó có nghĩa là, UBND cấp 

huyện không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật khiếu nại hiện 

hành. 

Hơn nữa, Khoản 3 Điều 71 LĐĐ 2013 đã quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ban hành QĐ cưỡng chế thực hiện QĐ thu hồi đất và tổ chức thực 

hiện QĐ cưỡng chế.”, nên không cần thiết phải tiếp tục quy định về nhiệm vụ của 

UBND cấp huyện, vì trách nhiệm tổ chức thực hiện QĐ cưỡng chế thuộc về Ban 

thực hiện cưỡng chế.  
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Vấn đề tiếp theo cần đặt ra có liên quan đến nội dung trên là, tại Điều 17 NĐ 

43/2014/NĐ-CP lại quy định về giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế 

thu hồi đất; trong đó có nội dung: “Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện 

phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất…”. Tuy nhiên, cuối Điều 17 nói trên quy 

định: “Trong khi chưa có QĐ giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện 

QĐ thu hồi đất, QĐ cưỡng chế thu hồi đất…”. Hay nói cách khác, các nhà lập quy 

đã có sự nhầm lẫn, “đánh đồng” giữa hai khái niệm khiếu nại và khiếu kiện; mặc dù 

giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục hành chính do người có thẩm quyền thuộc 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước giải quyết, còn giải quyết khiếu kiện theo 

trình tự, thủ tục tư pháp do cơ quan tư pháp - Tòa án giải quyết. 

Trên cơ sở, tôi đề nghị: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều 71 LĐĐ 2013 theo hướng 

bỏ Điểm a Khoản 5 Điều 71 và đổi cụm từ Ủy ban nhân dân thành Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân vì trách nhiệm này thuộc về cá nhân, không phải là tập thể và đánh thứ tự 

lại cho phù hợp; (ii) Thay cụm từ: “khiếu kiện” bằng “khiếu nại” tại Điều 17 NĐ 

43/2014/NĐ-CP như sau: 

“Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 

5. a) … chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động 

cưỡng chế trình Chủ tịch 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;…”. 

“Điều 17. Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế 

thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu nại phát sinh từ 

việc cưỡng chế thu hồi đất 

Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, 

kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu nại phát sinh từ việc cưỡng chế thu 

hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định 

sau đây:…” 

3.2.1.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 
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Thứ nhất, sự cần thiết phải định danh lại thuật ngữ pháp lý “bồi thường” 

Về mặt ngữ nghĩa thì, “Bồi thường” [30] là đền bù những tổn hại đã gây ra: 

làm hỏng phải bồi thường, bồi thường thiệt hại; còn “Đền bù” [31] là trả lại tương 

xứng với giá trị hoặc công lao: đền bù thiệt hại. Qua cách so sánh nêu trên thì “bồi 

thường” và “đền bù” đều là biện pháp khắc phục hậu quả do một bên gây ra cho bên 

kia. Tuy vậy, “đền bù” xuất phát từ hành vi tích cực; trái lại, bồi thường lại xuất 

phát từ hành vi mang tính tiêu cực.  

Về mặt lý luận, trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra khi Nhà nước đã thực 

hiện một hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại. Như vậy, bằng quyền lực của 

nhân dân giao phó và bằng ý chí của mình do pháp luật quy định, Nhà nước QĐ thu 

hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây thiệt hại cho chủ thể đang sử dụng đất 

không phải là hành vi trái pháp luật; do vậy, trong trường hợp này, chúng tôi đề 

nghị pháp luật nên quy định: “đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng” là phù hợp. 

Thứ hai, về phương pháp xác định giá đất theo quy định hiện hành 

Theo pháp luật đất đai, giá đất để làm cơ sở đền bù khi thu hồi đất được quy 

định tại Nghị định 188/2004/NĐ-CP, Nghị định 123/2007/NĐ-CP và hiện nay là 

NĐ 44/2014/NĐ-CP. Trong các cách tính giá đất được hai NĐ này đưa ra là: 

Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp chiết trừ và 

phương pháp thặng dư là bốn trong năm phương pháp định giá [15] thì giá đất 

thường được tính theo phương pháp thứ hai, đó là phương pháp thu nhập. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan 

đến việc định giá đất như đã trình bày ở trên như sau: 

Một là, việc xác định thu nhập được tính để định giá đất căn cứ vào mức thu 

nhập của các hộ sản xuất tiên tiến trong khu vực nhất định; đồng thời mức lãi suất 

tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm (tính đến thời điểm xác định giá đất) của loại 

tiền gửi VNĐ kỳ hạn 01 năm (12 tháng) được xem xét để tính theo công bố của 

Ngân hàng Nhà nước để thống nhất trong cách tính toán trên phạm vi cả nước. 
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Hai là, Chính phủ xem xét, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức 

chuyên ngành Thẩm định giá, trong đó có thẩm định giá đất, nhằm nâng cao nghiệp 

vụ và chuyên môn hóa hoạt động này. 

Thứ ba, về cách tính bồi thường tài sản là cây trồng lâu năm trên đất trên cơ 

sở kế thừa quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, trừ các dự 

án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành QĐ số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 để áp dụng đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị thu hồi đất tại vùng lòng hồ, vị trí xây 

dựng đập, các công trình đầu mối, công trình phụ trợ và nơi xây dựng khu điểm tái 

định cư để thực hiện dự án thủy lợi thủy điện; trong đó có quy định về bồi thường là 

tài sản cây trồng lâu năm trên đất như sau: 

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 

Điều 90 LĐĐ 2013 như sau: 

“Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi  

1. a) … cây trồng chính tại địa phương hoặc theo sự lựa chọn của người bị 

THĐ và giá trung bình tại thời điểm THĐ. 

1. b) Bồi thường thiệt hại đối với cây lâu năm: 

Đối với các loại cây lâu năm nhưng có thời gian kiến thiết cơ bản vườn cây 

và cho thu hoạch hàng năm trong nhiều năm sau (thời kỳ sản xuất kinh doanh) thì 

được bồi thường như sau: 

- Vườn cây đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản: bồi thường chi phí đầu tư 

xây dựng cơ bản vườn cây theo giá trị đầu tư thực tế (bao gồm chi phí trồng và 

chăm sóc) tính đến thời điểm bồi thường. 

- Vườn cây đang trong thời kỳ sản xuất kinh doanh: mức bồi thường được tính 

bằng thu nhập trung bình 3 năm gần nhất của vườn cây trong thời kỳ sản xuất kinh 

doanh nhân với số năm thời kỳ sản xuất kinh doanh còn lại của vườn cây theo quy 

định của Chính phủ. 

Trong trường hợp vườn cây bước vào thời kỳ sản xuất kinh doanh từ năm 
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thứ nhất đến năm thứ ba thì mức bồi thường được tính bằng thu nhập trung bình của 

loại cây trồng cùng loại theo số liệu do cơ quan Thống kê công bố của năm trước. 

1. c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm 

khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, 

phải trồng lại theo sự thỏa thuận của người bị thu hồi đất và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.”. 

3.2.1.4. Hoàn thiện quy định pháp luật về khiếu nại khi Nhà nước THĐ 

Thứ nhất, trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu 

LKN nại 2011 quy định rằng, không giải quyết khiếu nại là hành vi bị cấm; 

đồng thời tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải BT theo quy định của 

pháp luật [17]. Mặc dù vậy, nhưng trình tự, thủ tục để buộc họ phải chịu trách 

nhiệm pháp lý thì vẫn chưa được quy định cụ thể.  

Theo đó, tác giả đề nghị bổ sung vào đoạn cuối của Điều 28 Luật Khiếu nại 

2011 như sau: 

“Quá thời hạn nêu trên mà người có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại 

thì coi như chấp nhận nội dung theo đơn khiếu nại.”. Điều 28 sau khi được bổ sung 

sẽ có nội dung như sau: 

“Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

Ở các vùng sâu, vùng xa do đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại 

không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời 

hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Quá thời hạn nêu trên mà người có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại 

thì coi như chấp nhận nội dung theo đơn khiếu nại.”. 

Thứ hai, về thủ tục rút gọn giải quyết khiếu nại trong trường hợp thu hồi đất 

để xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện  
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Theo lẽ thông thường, để chuẩn bị xây dựng các công trình, điều cần thiết là 

phải giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích được giao mới có thể thi công. Tuy 

nhiên, việc xây dựng lòng hồ của công trình thủy lợi, thủy điện thì không nhất thiết 

phải trải qua các quy trình, công đoạn như vậy như đã trình bày ở nội dung của luận 

văn. Vì các chứng cứ làm cơ sở cho nghĩa vụ bồi thường của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền sẽ không còn tồn tại trên thực tế, bởi lẽ: toàn bộ khu vực lòng hồ có cao 

trình thấp hơn mặt nước dâng cao nhất của công trình sẽ chìm trong nước khi tích 

nước đến độ cao nhất định theo thiết kế. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi 

của họ khi thực hiện quyền khiếu nại. Tại Điểm g Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 

2011 quy định, người khiếu nại có quyền đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải 

trình ý kiến của mình về chứng cứ đó. Tuy nhiên, không giải thích thế nào là 

“chứng cứ”; trong khi đó, Điều 80 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định, chứng 

cứ trong vụ án hành chính như sau: 

(i) Chứng cứ là những gì có thật được đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập 

được theo trình tự, thủ tục do pháp luật tố tụng hành chínhquy định  

(ii) Chứng cứ Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách 

quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn 

cứ và hợp pháp. 

 

 

3.2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thu hồi đất 

để phát triển kinh tê, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng  

3.2.2.1. Mở rộng việc áp dụng cơ chế thỏa thuận đối với các dự án sử dụng 

đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng cộng 

Về nguyên tắc, không khuyến khích thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì 

lợi ích quốc gia công cộng bằng biện pháp hành chính. Vì vậy, cần thu hút, tạo điều 

kiện cho phép các nhà đầu tư thực hiện việc thuê, nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn bằng QSDĐ của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án 
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kinh tế; mở rộng áp dụng cơ chế tự thỏa thuận đối với các dự án vì mục đích kinh 

tế. Nhà nước tôn trọng sự thoả thuận bình đẳng giữa NSDĐ và chủ đầu tư, đóng vai 

trò trọng tài. Nhưng thay vì để chủ đầu tư phải thỏa thuận với từng hộ dân, cần thay 

bằng thỏa thuận với cộng đồng dân cư (cử đại diện), cơ quan hành chính địa phương 

đứng ra giám sát.  

Cuối cùng khi chỉ còn một số ít các hộ dân không đồng thuận (5 hay 10% hộ 

dân thuộc phạm vi dự án), chính quyền sẽ quyết định giá đất và áp dụng biện pháp 

hành chính. Vai trò của chính quyền địa phương là giải quyết tranh chấp giữa các bên 

trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân có đất, nhà đầu tư và việc thực hiện 

quy hoạch chung.  

3.2.2.2. Đảm bảo đời sống của người dân có đất bị thu hồi 

Để hạn chế việc khiếu kiện về đất đai cần bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai theo 

hướng làm rõ nguyên tắc việc BT, HT, TĐC khi Nhà nước THĐ phải đảm bảo tính 

khách quan, dân chủ, công bằng và công khai. Nếu có đủ điều kiện quy định thì khi 

Nhà nước THĐ sẽ được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử 

dụng với loại đất bị thu hồi, nếu không BT bằng đất thì được BT bằng tiền; giá đất 

tính tiền BT thực hiện tại thời điểm quyết định THĐ. Người sử dụng đất thì được 

xem xét hỗ trợ nhằm tổ chức lại sản xuất và bảo đảm đời sống. Trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái 

định cư, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ (bảo đảm có điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ). Nhà nước sẽ điều tiết một phần nguồn thu 

từ đất để thực hiện việc hỗ trợ cho những trường hợp trên. Cần bổ sung và làm rõ 

những trường hợp được Nhà nước bồi thường và không được bồi thường về đất, tài 

sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất, đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.  

3.2.2.3. Minh bạch thủ tục, trình tự thu hồi và cưỡng chế THĐ 

Minh bạch quy trình THĐ không chỉ là việc công khai thủ tục, quy trình mà 

còn là cho phép người dân tham gia trao đổi, bàn bạc ngay từ đầu đối với các dự án 

THĐ. Để có được sự đồng thuận của người dân thì phải minh bạch các thủ tục, trình 

tự. Vì vậy, LĐĐ cần quy định và mở rộng hơn quyền của người dân trong các dự án 
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sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Quy định cụ thể trình tự, thủ tục cưỡng chế để tránh lạm dụng quyền của các cơ 

quan công quyền và khắc phục tình trạng tùy tiện trong việc cưỡng chế, để không ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các 

địa phương thực hiện thống nhất.   

Theo chúng tôi, quy trình thu hồi đất cần hêt sức công khai, minh bạch. Luật 

Đất đai sửa đổi cần bảo vệ và làm rõ hơn quyền của người dân, cần quy định theo 

hướng bảo vệ quyền của người dân tốt hơn. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ việc 

quản lý, sử dụng đất, tránh việc tùy tiện để một nhóm lợi ích nào đó lấy hàng ngàn 

ha đất đai như thời gian qua, rồi bỏ hoang lãng phí, hoặc lợi nhuận chảy vào túi chỉ 

một số cá nhân. 

3.2.2.4. Nâng cao trình độ, phẩm chất của cán bộ và đẩy mạnh tuyên truyền 

pháp luật cho người dân 

 Tồn tại một số ít cán bộ còn yếu về chuyên môn trong công tác quản lý đất 

đai, nhất là cán bộ ở cơ sở, gây mất niềm tin của người dân vào cơ quan Nhà nước. 

Tình trạng tiêu cực trong quá trình THĐ, nhất là tệ nạn tham nhũng trong thực hiện 

BT, HT vi phạm nguyên tắc công bằng, dân chủ, thiếu tính khách quan khi giải 

quyết công việc cần sớm được khắc phục. Phải nâng cao đạo đức và năng lực 

chuyên môn cho lực lượng cán bộ làm công tác thực thi pháp luật về đất đai. Phải 

quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai cho người 

dân, nhất là pháp luật về THĐ để pháp luật thực sự đi vào đời sống. Pháp luật THĐ 

thực sự thành công khi mà người dân tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về THĐ. 

Tiểu kết chương 

Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận chương 1 và vấn đề thực tiễn chương 

2 luận văn có đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng được tóm tắt như sau: 

Cần sớm bổ sung và điều chỉnh các Điều luật trong Luật đất đai năm 2013, 

Hiến pháp năm 2013 và pháp luật khác có liên quan để hạn chế kẽ hở trong pháp 
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luật gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính trị, kinh tế, các chủ thể có liên quan....  

Các cơ quan Nhà nước cần xác định để thực hiện hiệu quả, đúng định 

hướng chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW 

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Theo đó, bộ máy Nhà nước sẽ thanh 

lọc và loại bỏ những cá nhân, tổ chức yếu kém, hoạt động kém hiệu quả. Như vậy 

sẽ phần nào hạn chế được tình trạng thường thấy của một số cán bộ công chức 

Nhà nước là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người sử 

dụng đất hiểu đúng và đủ khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng. Từ đó, góp phần vào việc thực thi pháp luật của cơ 

quan Nhà nước được thuận lợi và văn minh, tránh được những xung đột về lợi ích 

không đáng có. Tác giả hy vọng, những giải pháp nêu trên sẽ đóng góp phần nào 

để pháp luật về đất đai nói chung và pháp luật về THĐ nói riêng ngày càng phù 

hợp với thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
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KẾT LUẬN 

Sau gần 5 năm thi hành LĐĐ 2013 đã đạt được những kết quả to lớn, tạo 

bước đột phá quan trọng trong vấn đề quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai. Cho 

đến nay, có trên 90,25% diện tích tự nhiên của nước ta đã được khai thác đưa vào 

sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đã góp phần thực hiện thắng lợi Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2021). Với tốc độ tăng trưởng kinh 

tế đạt bình quân 7,26%; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng 

ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiêp, dịch vụ;  thị trường QSDĐ 

từng bước đi vào hoạt động nề nếp; tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với phát 

triển văn hóa. 

Chính sách, pháp luật đất đai từng bước được hoàn thiện, được phổ cập trên 

toàn mặt bằng xã hội, ý thức pháp luật về đất đai của xã hội được nâng cao so với 

trước đây, đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; thu hẹp sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và 

nước ngoài trong việc tiếp cận đất đai; khắc phục những bất cập về bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển 

biến, hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về đất đai từng bước được 

củng cố, tăng cường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được triển khai đồng bộ 

ở các cấp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cải cách thủ 

tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã được đẩy mạnh. 

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, qua tổng kết tình hình thi hành 

Luật Đất đai 2013 còn nổi lên một số tồn tại, bất cập, đặc biệt là cơ chế thu hồi đất để 

phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Pháp luật THĐ và pháp luật 

khác có liên quan đến đất đai có một số quy định còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, mâu 

thuẫn dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. Pháp luật thu hồi đất để phát triển kinh 

tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng còn một số nội dung chưa rõ ràng, chưa phù 

hợp, dẫn đến  công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn không ít hạn chế.  
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Điểm đáng lưu ý nhất là những quy định của pháp luật vẫn chưa làm rõ cơ 

chế thực hiện các quyền định đoạt của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu 

đất đai; chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà 

đầu tư. Quyền của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ, nhất là điều kiện 

thực hiện các quyền. Năng lực đội ngũ cán bộ và việc tổ chức bộ máy còn chưa đáp 

ứng được yêu cầu thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là ở cấp cơ sở… 

Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật THĐ để phát triển kinh 

tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng từ Hiến pháp đến Luật Đất đai và các luật 

liên quan có ý nghĩa hết sức quan trọng.  

Minh bạch, dân chủ, công bằng và bình đẳng trong THĐ chính là chìa khóa 

tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, tránh khiếu kiện khiếu nại và 

những bức xúc xã hội xảy ra trong thời gian qua vừa qua ở địa bàn quận Long Biên 

nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 
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