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B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NỚC THU
HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM

1.1. Khái niệm giải phóng mặt bằng và chính sách đền bù thiệt hại
Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời

nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân c trên một phần đất nhất

định đợc quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

Quá trình giải phóng mặt bằng đợc tính từ khi bắt đầu hình thành hội đồng giải

phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong và giao cho chủ đầu t mới. Đây là một quá

trình đa dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên quan đến lợi ích

trực tiếp của các bên tham gia và cả của xã hội.

Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết định đến tiến độ của các dự án, là

khâu đầu tiên thực hiện dự án. Trong đó đền bù thiệt hại là khâu quan trọng quyết định

tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo từ điển tiếng Việt thì đền bù có nghĩa là: “trả lại đầy đủ hoặc tơng xứng với

mất mát hoặc sự vất vả” điều đó có nghĩa là:



+ Không phải mọi khoản đền bù đều bằng tiền;

+ Sự mất mát của ngời bị thu hồi đất không chỉ là về mặt vật chất mà nhiều trờng

hợp còn mất mát cả về tinh thần nhất là khi phải tái định c;

+Về mặt hành chính thì đây là một quá trình không tự nguyện, có tính cỡng chế và

vẫn đòi hỏi sự “hy sinh”. Không chỉ là một sự đền bù ngang giá tuyệt đối.

Từ những nhận thức trên có thể hiểu bản chất của công tác đền bù giải phóng mặt

bằng khi Nhà nớc thu hồi đất phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia,

lợi ích công cộng trong quá trình hiện nay không chỉ đơn thuần là sự đền bù về mặt vật

chất mà còn phải đảm bảo lợi ích của ngời dân phải di chuyển. Đó là họ phải có đợc chỗ

ở ổn định, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ, nhng chắc chắn phải tốt hơn nơi cũ

về mọi mặt thì mới tạo điều kiện cho ngời dân sống và ổn định(10).

1.2.Chính sách bồi thờng thiệt hại khi Nhà nớc thu hồi đất ở Việt Nam qua các thời
kỳ

1.2.1.Thời kỳ trớc năm 1945

Chính sách bồi thờng thiệt hại khi Nhà nớc thu hồi đất ở Việt Nam gắn liền với

việc hình thành các triều đại phong kiến. Ở mỗi kiểu Nhà nớc các hình thức sở hữu đất

đai luôn đợc giai cấp thống trị chú trọng. Bắt đầu từ thời vua Gia Long, Nhà nớc thực sự

thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất không chỉ thuộc về Nhà nớc mà cả sở hữu t nhân và

cả sở hữu làng xã. Việc đền bù theo mức thực sự là sự đền bù trên cơ sở thừa nhận

quyền sở hữu t nhân, tuy nhiên, sở hữu Nhà nớc bao giờ cũng lấn át sở hữu làng xã.

Chính sách đền bù đợc thực hiện rất nguyên tắc và chặt chẽ.

1.2.2.Thời kỳ sau cách mạng Tháng 8/1945 đến năm 1975

Sau cách mạng Tháng 8 thành công, chúng ta tiến hành xoá bỏ chiếm hữu ruộng đất của

địa chủ, thiết lập quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân. Hiến pháp năm 1959, nhà nớc

thừa nhận ba hình thức sở hữu đất đai bao gồm sở hữu Nhà nớc, sở hữu t nhân, sở hữu

tập thể. Khi tiến hành thu hồi đất Nhà nớc tiến hành điều chỉnh ruộng đất hoặc nhợng lại

ruộng đất cho ngời bị trng dụng sẽ đợc đền bù từ 1 đến 4 năm sản lợng thờng niên của

ruộng bị trng dụng. Thực tế trong thời kỳ này, quan hệ đất đai trong đền bù chủ yếu là

thoả thuận sau đó thống nhất giá trị đền bù mà không cần có cơ quan Nhà nớc có thẩm

quyền phê duyệt phơng án đền bù hay ban hành giá đền bù.

1.2.3.Thời kỳ sau năm 1975

Trên cơ sở Hiến pháp năm 1980 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà

nớc thống nhất quản lý(7), ngày 01/07/1980 Hội đồng Chính phủ ra quyết định số



201/CP về việc: “Không đợc phát canh thu tô, cho thuê, cầm cố hoặc bán nhợng đất dới

bất kỳ hình thức nào, không đợc dùng để thu những khoản lợi không do thu nhập mà có,

trừ trờng hợp do Nhà nớc quy định”(5). Quan hệ đất đai thời kỳ này đơn thuần chỉ là

quan hệ “Giao-thu” giữa Nhà nớc và ngời sử dụng.

Ngày 31/5/1990, Hội đồng bộ trờng ban hành Nghị định 186/HĐBT về việc đền bù

thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang mục đích khác, tại điều 1 của

Nghị định quy định rõ mọi tổ chức, cá nhân đợc giao đất nông nghiệp, đất có rừng để sử

dụng vào mục đích khác phải đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp, đất có rừng cho Nhà

nớc. Tiền bồi thờng tài sản trên mặt đất và tài sản trong lòng đất cho chủ sử dụng không

thuộc các khoản đền bù thiệt hại về đất. Khung mức giá đền bù thiệt hại do UBND tỉnh,

thành phố, đặc khu trực thuộc trung ơng quy định cụ thể, mức đền bù đối với từng quận,

huyện, thành phố thuộc tỉnh sát với giá đất ở địa phơng nhng không đợc thấp hơn hay

cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Điều 23 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức

không bị quốc hữu hoá, trong trờng hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi

ích quốc gia mà Nhà nớc trng mua hay trng dụng có bồi thờng tài sản của cá nhân hay tổ

chức theo thời giá thị trờng”(9). Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, thừa kế có chọn lọc

Luật đất đai năm 1988, Luật đất đai năm 1993 ra đời với những đổi mới quan trọng, đặc

biệt với nội dung thu hồi đất phục vụ lợi ích cộng đồng và đền bù thiệt hại khi nhà nớc

thu hồi đất. Luật đất đai quy định rõ hơn quyền của ngời đợc giao đất gồm có quyền

chuyển đổi, chuyển nhợng, thừa kế, cho thuê, thế chấp (8). Đồng thời Chính phủ quy

định khung giá cho từng loại đất, từng vùng và theo thời gian.

Trong suốt thời gian này, Nhà nớc ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về

quản lý đất đai. Trên cơ sở, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Luật dân sự, cùng với

nhiều Nghị định, Chỉ thị, Thông t về vấn đề đền bù, tái định c.

- Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá

nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

- Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 về công tác giao đất lâm nghiệp cho tổ chức,

hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

- Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 quy định khung giá các loại đất.

- Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 quy định về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí

địa chính.



- Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định 45/CP ngày 3/8/1996 đa ra tiêu chuẩn hợp pháp về sở hữu nhà ở và

quyền sử dụng đất ở đô thị/

Điển hình cho các văn bản pháp lý về đền bù và tái định c là Nghị định 90/CP và

Nghị định 22/1998/NĐ-CP.

1.3. Nghị định 22/1998/NĐ-CP
Đây là Nghị định thay thế cho Nghị định 90/CP không phù hợp trong quá trình

phát triển kinh tế – xã hội, khi mà nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích kinh tế, an

ninh, quốc phòng, mục đích công cộng ngày càng nhiều.

Vì vậy, việc bồi thờng thiệt hại cho ngời bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái

định c phục vụ các dự án là công việc thờng xuyên, lâu dài trong thời kỳ công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đất nớc. Nghị định này quy định chi tiết hơn, hoàn chỉnh hơn, tiến bộ

hơn và hợp lý hơn Nghị định 90/CP thể hiện ở một số nội dung.

1.3.1.Về đền bù đất

Điều kiện đợc đền bù về đất:Tại Nghị định đã phân biệt rõ các loại giấy tờ thuộc loại

hợp pháp, hợp lệ và các trờng hợp không có chứng th pháp lý nhng vân đợc đền bù về

đất. Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ các trờng hợp không đợc đền bù về đất.

Tại đây, Nghị định đã chỉ rõ UBND cấp tỉnh quy định giá đất cho từng dự án, ở

từng thời điểm. Theo đề nghị của Sở Tài chính vật giá, có sự tham gia của các ngành

liên quan. Giá đền bù thiệt hại, tính trên cơ sở giá ban hành của chủ tịch UBND tỉnh

nhân với hệ số K.

- Đối với đất bị thu hồi do Nhà nớc giao tạm sử dụng, đất cho thuê, đất đấu thầu thì

ngời bị thu hồi đất không đợc đền bù thiệt hại về đất mà chỉ đợc đền bù chi phí đã đầu t

vào đất. Trờng hợp đất bị thu hồi thuộc đất công ích của xã cha giao cho ai sử dụng khi

giao đất, ngời đợc Nhà nớc giao đất, cho thuê đất phải đền bù công ích của xã đợc

UBND xã đền bù thiệt hại chi phí đã đầu t vào đất. Diện tích đất ở đền bù cho mỗi hộ

gia đình theo hạn mức do UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng quy định không

vợt quá hạn mức diện tích đất bị thu hồi.

- Trong trờng hợp đất bị thu hồi có diện tích lớn hơn diện tích đất đợc đền bù thì

ngời bị thu hồi đất có thể đợc hởng một phần diện tích đất ở tuỳ theo quỹ đất ỏ địa

phơng còn lại đợc đền bù bằng tiền.

1.3.2. Đền bù về tài sản, hoa màu



- Ngời bị thu hồi đất đợc đền bù 100% giá trị tài sản, tài sản trên đất bất hợp pháp

không đợc đền bù mà đợc xem xét, trợ cấp từ 70-80% mức đền bù.

- Mức đền bù: Tài sản đền bù theo mức độ thiệt hại thực tế, bằng giá trị và giá trị

nhỏ hơn 60% giá trị của nhà, công trình xây dựng mới. Riêng nhà cấp 4 và nhà tạm

công trình phụ độc lập đợc đền bù 100% theo bảng giá xây mới.

1.3.3. Về chính sách hỗ trợ

Đây đợc xem nh là bớc tiến vợt bậc trong chính sách đền bù của Nghị định

22/1998/NĐ-CP khác hẳn với Nghị định 90/CP. Chính sách này đã tác động tích cực

đối với những ngời bị ảnh hởng trong việc ổn định đời sống sau khi bị thu hồi đất. Các

chính sách gồm có:

- Hỗ trợ để ổn định đời sống, sản xuất và chi phí đào tạo chuyển nghề;

- Trợ cấp ngừng việc cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp trong thời gian

ngừng sản xuất kinh doanh cho đến khi hoạt động trở lại bình thờng;

- Trợ cấp chi phí di chuyển, hỗ trợ tạo lập chỗ ở mới đối với ngời đang sử dụng nhà

ở thuộc sở hữu Nhà nớc;

- Thởng tiến độ.

1.3.4 Về tái định c

Chính sách này đợc đề cập đầy đủ hơn so với Nghị định trớc đó. Việc Nhà nớc

chuẩn bị điều kiện để lập khu tái định c là một phần đảm bảo công tác giải phóng mặt

bằng đợc thực hiện nhanh chóng.

Nghị định này đã dành trọn một chơng quy định thẩm quyền phê duyệt lập khu tái

định c, điều kiện bắt buộc phải có khu tái định c. Ngoài ra, còn có một số quy định về

chính sách hỗ trợ lập khu tái định c góp phần khôi phục cuộc sống của ngời dân trong

vùng bị giải toả. Lập khu tái định c thể hiện chính sách đổi mới của Nhà nớc về quan

điểm và mục tiêu lấy con ngời làm trọng tâm trong quá trình đền bù đối với ngời bị thu

hồi đất.

1.3.5. Về tổ chức thực hiện

Nếu nh các văn bản trớc đây mới chỉ đề cập đến nội dung đền bù cho đất và tài sản

gắn liền với đất bị thu hồi thì Nghị định này đã có các quy định cụ thể về công tác tổ

chức thực hiện, trách nhiệm của UBND các cấp và hội đồng đền bù, giải phóng mặt

bằng cấp huyện trong việc chỉ đạo thực hiện công tác đền và tái định c của các dự án nh



lập phơng án đền bù, xác định mức đền bù theo phơng án đã phê duyệt. Các quy định

này đã giúp cho các địa phơng chủ động trong việc lựa chọn phơng án đền bù phù hợp

với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, quỹ đất và tập quán của địa phơng.

1.3.6. Phơng thức và mức đền bù

Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối và nuôi trồng thuỷ sản, đền bù

bằng đất có cùng diện tích và chất lợng. Nếu không có đất thì đền bù bằng tiền. Nếu đất

đợc đền bù có giá trị lớn hơn đất bị thu hồi thì ngời đợc đền bù không phải nộp phần

chênh lệch đó.

Đối với đất ở đô thị loại II và loại I chủ yếu đền bù bằng nhà ở hay đền bù bằng

tiền do ngời bị thu hồi đất quyết định. Đền bù bằng đất chỉ đợc thực hiện khi có dự án

khu tái định c đợc phê duyệt. Nếu đất đợc quy hoạch để xây dựng khu đô thị nhng cha

có cơ sở hạ tầng thì không đợc đền bù nh đất đô thị. Trờng hợp ngời đợc đền bù đồng ý

nhận đất ở khu vực ngoại thành thì đợc hởng thêm 10% giá trị của đất bị thu hồi ở các

đô thị, ngời bị ảnh hởng đợc lựa chọn một trong ba phơng án trên.

Đối với đất ở nông thôn ngời bị thu hồi đất đợc đền bù bằng đất ở có cùng mục

đích sử dụng. Mức tối đa đợc đền bù bằng nơi ở mới không quá 400 m2 hay 800 m2 cho

những vùng nông thôn có tập quán sinh sống nhiều thế hệ trong cùng một hộ hay điều

kiện tự nhiên đặc biệt.

1.3.7. Quy trình tiến hành nhận tiền đền bù

Điều 33 quy định việc lập hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng có thể tiến

hành trớc hoặc sau khi có quyết định thu hồi. Dựa trên cơ sở số liệu kê khai của ngời bị

thu hồi. Hội đồng đền bù trình các cấp có thẩm quyền liên quan, nếu mức đền bù vợt

quá mức quy định thì phần vợt mức ngân sách địa phơng phải chi trả.

1.3.8. Về cơ chế khiếu nại tố cáo

Đối với các dự án khi đền bù giải phóng mặt bằng nếu ngời thu hồi thấy quyết định

đền bù thiệt hại không đúng với quy định của pháp luật thì đợc quyền khiếu nại và đợc

giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại tố cáo của công dân. Tuy nhiên, trong

khi chờ đợi giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn phải chấp hành di chuyển giải phóng mặt

bằng và giao đất đúng kế hoạch.

1.4.Một số văn bản pháp quy hớng dẫn thực hiện Nghị định 22/1998/TT-CP

Khắc phục những tình trạng trên, Bộ Tài chính ban hành Thông t số 145/1998/TT-

BTC ngày 04/11/1998 hớng dẫn thi hành Nghị định 22/1998/TT-CP quy định phơng



pháp xác định hệ số K để định giá đất đền bù thiệt hại; lập lại phơng án đền bù thiệt hại

và bổ sung thêm một số nội dung nh điều kiện đền bù thiệt hại về đất, đền bù thiệt hại

về nhà, công trình kiến trúc là nhà cấp 4, đền bù thiệt hại cho ngời thuê nhà thuộc sở

hữu Nhà nớc, đền bù cho doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp…Điểm cần lu ý

trong thông t này là giao trách nhiệm trực tiếp cho chủ đầu t là thành viên của hội đồng

giải phóng mặt bằng xem xét, thẩm định. Trên cơ sở đó trình UBND cấp tỉnh phê duyệt

hoặc hội đồng thẩm định thoả thuận để UBND cấp huyện phê duyệt (2).

Trong quá trình triển khai đa Thông t 145/TT-BTC vào thực hiện đã làm nảy sinh

một số vớng mắc cần phải giải quyết. Ngày 4/9/1999 Bộ Tài chính ra văn bản số

4448/TC-QLCS hớng dẫn thực hiện Thông t 145/TT-BTC theo nội dung của Nghị định

22/1998/NĐ-CP. Cụ thể:

- Điều kiện đền bù về đất:

Tại điều 6 có quy định thêm trong trờng hợp đất đã sử dụng trớc ngày 8/1/1998 đợc

UBND xã, phờng, thị trấn xác nhận và tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch

đã đợc phê duyệt, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình, không lấn chiếm trái

phép. Trờng hợp sử dụng đất có các giấy tờ thuộc điểm đ hoặc d khoản 6 điều 6 thì tại

thời điểm mua, bán, chuyển nhợng quyền sử dụng đất (1).

-Về giá đền bù thiệt hại:

Giá tính đền bù thiệt hại là giá tính theo khả năng sinh lợi đối với đất nông nghiệp,

lâm nghiệp, đất làm muối, đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản và giá chuyển nhợng thực

tế tại địa phơng đối với các loại đất khác.

+ Giá do UBND tỉnh ban hành đã phù hợp với giá đất tính theo khả năng sinh lợi

và giá chuyển nhợng quyền sử dụng đất thì áp dụng giá đất đã ban hành để tính đền bù

thiệt hại.

+ Các trờng hợp phải tính hệ số K: để tính giá đất đền bù sử dụng cách tính hệ số K

theo Thông t 145/TT-BTC khi xác định năng suất để tính giá trị sản lợng đối với cây

trồng hàng năm, đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản năng suất đợc quy định theo đất

trồng lúa có tham khảo năng suất khi phân hạng đất tính thuế kể cả trờng hợp giá đất

tính đền bù thiệt hại đối với đất đợc quy hoạch để xây dựng đô thị nhng cha có cơ sỏ hạ

tầng.

- Về chi phí đầu t vào đất:



Ngời sử dụng đất tạm mợn, tạm giao, đất cho thuê, đấu thầu không đợc đền bù thiệt

hại về đất nhng đợc đền bù chi phí đã đầu t vào đất và tài sản trên đất.

- Hỗ trợ cho ngời thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nớc:

Đối với nhà cao tầng nhiều hộ ở, mức hỗ trợ tính theo diện tích đất đang thuê. Nhà

cao tầng một hộ thì giá đền bù tính theo diện tích đất xây dựng nhà đang thuê.

- Về chi phí hỗ trợ đầu t đào tạo nghề:

Tại khoản 4 điều 25 Nghị định 22/1998/NĐ-CP quy định: Hộ bị thu hồi đất 30-

40% diện tích đất nông nghiệp đợc giao, đợc hỗ trợ 01 suất từ 50-70%, đợc hỗ trợ 02

suất; từ 70-100% đợc hỗ trợ toàn bộ số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong

hộ khẩu. Mức chi phí đào tạo cho 01 suất do UBND cấp tỉnh quy định.

-Về trách nhiệm của đại diện những ngời bị thu hồi đất:

Căn cứ vào yêu cầu của công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các văn bản quy

định rõ những ngời bị thu hồi đất tham gia hội đồng đền bù phải là những ngời am hiểu

pháp luật đợc UBND xã, phờng giới thiệu, bổ sung quyền và nghĩa vụ của ngời đại diện

trong hội đồng đền bù.

II. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT
BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH C KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/1998/NĐ-CP

2.1. Yếu tố quản lý Nhà nớc về đất đai
Thực trạng công tác quản lý Nhà nớc về đất đai ở nớc ta còn nhiều yếu kém và

thiếu chặt chẽ, nhiều vớng mắc còn tồn đọng khá dai dẳng và không giải quyết đợc đã

gây cản trở lớn cho công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Không it các trờng hợp

Nhà nớc phải mặc nhiên công nhận quyền sử dụng đất của các chủ sử dụng không có

chứng th pháp lý, vi phạm pháp luật về đất đai. Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện

trong nhân dân do không có giấy tờ hợp pháp hay hợp lệ hoặc vì một quyết định sai

chính sách trong thời gian qua không giảm. Vì vậy, việc tăng cờng công tác quản lý

Nhà nớc về đất đai, nâng cao năng lực thể chế, ổn định pháp chế trong xã hội là những

nội dung quan trọng và cần thiết nhằm giải quyết tốt các mối quan hệ đất đai. Đồng thời,

nó có tác động rất lớn đối với việc thực hiện công tác đền bù, tái định c trong thời kỳ

hình thành và phát triển thị trờng bất động sản.

2.1.1. Tác động của công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất và

lập bản đồ địa chính



Trong công tác quản lý Nhà nớc về đất đai, thì nội dung về điều tra, đo đạc, đánh

giá, phân hạng đất và lập bản đồ địa chính là nội dung rất quan trọng, là cơ sở để thực

hiện những nội dung sau, đồng thời nó phản ánh hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự

án. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều địa phơng công tác này đợc thực hiện rất chậm, mới chỉ

có khoảng 40-50% số đơn vị cấp xã có bản đồ địa chính. Những hạn chế của công tác

này làm ảnh hởng đến nhiệm vụ quản lý đất đai ở các địa phơng và trực tiếp là công tác

xây dựng dự án đền bù thiệt hại trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định c khi

Nhà nớc thu hồi đất.

Về công tác phân hạng và phân loại đất:Việc xác định chất lợng đất là cơ sở để

xác định giá trị sinh lợi của mảnh đất trong điều kiện và trình độ thâm canh nh nhau. Từ

đó định ra giá trị quyền sử dụng đất hoặc lập bảng giá đất giúp cho việc xây dựng phơng

án đền bù chính xác, công bằng khi thu hồi đất. Thực tế đã chứng minh vai trò của công

tác phân hạng và phân loại đất.Ở nhiều địa phơng do việc phân hạng đất đai thiếu cơ sở

khoa học dẫn đến hậu quả định giá đền bù khó khăn, thiếu chính xác gây bất hợp lý

trong việc xác định giá đất khi đền bù thiệt hại.

2.1.2. Tác động của công tác quy hoach, kế hoạch hoá việc sử dụng đất đến công tác

đền bù giải phóng mặt bằng và tái định c

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai là hệ thống các biện pháp cơ sở khoa học

kỹ thuật, khoa hoc xã hội để phân chia đất đai theo loại sử dụng nhằm sử dụng hợp lý

nguồn tài nguyên đất. Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định c, nó chi

phối từ khâu hình thành dự án đến khâu cuối cùng giải phóng mặt bằng và lập khu tái

định c. Hiện nay, trên phạm vi cả nớc có khoảng 60% đơn vị cấp huyện có quy hoạch và

50% đơn vị cấp xã có quy hoạch (6). Những nơi cha có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,

công tác quản lý đất đai yếu kém, số liệu không đảm bảo độ tin cậy, việc khoanh định

các loại đất, định hớng sử dụng không sát với thực tế thì ở đó công tác đền bù giải

phóng mặt bằng và tái định c gặp nhiều khó khăn phức tạp, hiệu quả thấp.

2.1.3. Nhiệm vụ ban hành tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý, sử

dụng đất tác động đến công tác đền bù tái định c

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc quản lý nguồn tài nguyên

thiếu chặt chẽ và hợp lý đó là do các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề quản lý đất

đai thiếu tính ổn định và cha thực sự hoàn chỉnh. Chính điều này gây khó khăn cho ngời

thi hành đồng thời làm mất lòng tin trong dân. Là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự

chậm trễ, ách tắc trong công tác giải quyết các mối quan hệ đất đai nói chung và giải



phóng mặt bằng nói riêng. Vì vậy chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến việc ban

hành văn bản và tổ chức hớng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý và sử

dụng đất.

2.1.4. Giao đất, cho thuê đất

Thực tế trong quá trình giải phóng mặt bằng cho thấy ở những địa phơng việc giao

đất, cho thuê đất với hạn mức không rõ ràng, tình trạng quản lý đất đai thiếu chặt chẽ,

diện tích thực tế chênh lệch nhiều so với diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, lấn chếm đất công và các hiện tợng tiêu cực trong quan hệ đất đai đã làm ảnh

hởng đến việc xây dựng khung giá đền bù cha hợp lý. Đây là một trong những nguyên

nhân gây khiếu kiện trong dân khi tiến hành giải phóng mặt bằng. Để giải quyết vấn đề

này các địa phơng cần phải thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất dựa trên căn cứ

của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phơng. Đây đợc xem là nguyên tắc băt

buộc trong công tác giao đất, cho thuê đất.

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính , quản lý hợp đồng sử dụng đất,

thống kê, kiểm kê.

2.1.5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lập và quản lý tốt hệ thống hồ sơ địa chính (HSĐC) là nhiệm vụ hàng đầu để quản

lý chặt chẽ đất đai trong quá trình phát triển thị trờng bất động sản, là cơ sở xác định

tính pháp lý của đất đai. Trong đó giấy chứng nhận là chứng th pháp lý xác lập quyền sử

dụng đất của cấp sử dụng trên thửa đất cụ thể, nó mang tính pháp lý cao nhât. Vì vậy,

việc xem xét tính pháp lý đất đai khi giải phóng mặt bằng rất thuận lợi, tiến độ giải

phóng mặt bằng nhanh.

2.1.6. Thanh tra chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý và sử dụng đất

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng là một vấn đề phức tạp, gắn nhiều quyền lợi

về tài chính nên rất dễ có những hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính.

Chính quyền địa phơng cấp trên, Hội đồng thẩm định cần phải có kế hoạch thanh tra,

kiểm tra và coi đây là nhiệm vụ thờng xuyên trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp

thời phát hiện các sai phạm vi phạm pháp luật để xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

2.1.7. Giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý

sử dụng đất đai tác động đến công tác đền bù tái định c

Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong các quy hoạch đất đai là việc

làm cần thiết và phải đợc thực hiện thờng xuyên. Khi giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp



phần ổn định t tởng của nhân dân, thiết lập môi trờng lành mạnh, tin tởng, đoàn kết là

cơ sở đảm bảo cho công tác đền bù tái định c đạt tiến độ và hiệu quả.

2.2. Yếu tố định giá đất và giá đất
Có thể thấy rằng trong vấn đề đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thì giá đất là

yếu tố quan trọng và ảnh hởng trực tiếp nhất đến thành công hay thất bại của dự án. Đó

là vấn đề mà mọi ngời bị ảnh hởng đều quan tâm, là nguyên nhân chủ yếu làm cản trở

công tác thu hồi đất. Mặc dù trong quá trình thực hiện chúng ta đã có những đổi mới

song có thể nhận thấy còn những vấn đề bất cập và thiếu sót trong chính sách của Đảng

và Nhà nớc về công tác xây dựng giá đất cụ thể:

- Việc xác định hệ số K cha thật cụ thể, rõ ràng, đồng thời phơng thức cập nhật xử

lý thông tin về thị trờng còn chậm dẫn đến việc một số địa phơng xác định hệ số K một

cách tuỳ tiện thiếu khoa học và ở các địa phơng khác nhau thì hệ số K cũng khác nhau;

- Mặc dù đã dùng hệ số điều chỉnh, song đa số ở khu vực ven đô và đô thị giá đền

bù thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhợng thực tế. Đây là vấn đề chủ yếu dẫn đến việc

ngời dân không chấp nhận, khiếu kiện đất đai ngày càng gia tăng;

- Trong công tác phân loại và phân hạng đất chúng ta mới chỉ dựa vào loại xã và

hạng đất nhng trên thực tế việc phân loại đât phụ thuộc vào từng vùng, vị trí địa lý, loại

đờng giao thông, cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lời…Cho đến nay Nhà nớc cha có quy

trình, quy định cụ thể về phơng pháp phân hạng đất không thống nhất, việc xác định giá

đền bù gặp khó khăn;

- Hiện tại, Chính phủ cha có quy định đền bù đất chuyên dùng cho tổ chức mà

không do Nhà nớc giao và đền bù đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp , đồng thời

không quy định giá cho trờng hợp giải toả nhiều giai đoạn trong khi giá thị trờng thay

đổi thờng xuyên

- Những năm qua Chính phủ cha thành lập cơ quan chuyên trách về định giá đất

nói chung và định giá đất cho mục đích đền bù nói riêng. Đây là một trong những

nguyên nhân làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nớc về giá đất;

- Bên cạnh đó, sự phối hợp cha chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và chủ đầu t trong

việc xây dựng phơng án đền bù thiếu sự quan tâm lãnh đạo, hớng dẫn kiểm tra sâu sát

của các phòng ban chuyên môn. Những ngời làm công tác giải phóng mặt bằng, một số

ngời không đợc đào tạo nghiệp vụ định giá, họ thực hiện nhiệm vụ chủ yếu làdựa vào



khả năng cá nhân và kinh nghiệm công tác. Đây là nguyên nhân dẫn đến những sai sót

trong công tác điều tra, khảo sát, lập phơng án đền bù;

Từ những vấn đề bất cập trên chúng ta thấy rằng : để xác định đợc giá đất cũng nh

giá đất phục vụ mục đích đền bù một cách phù hợp với thực tế thị trờng thì Chính phủ

cần phải cải tiến cách thức thực hiện, cải tiến phơng pháp định giá và phơng pháp giá

thành. Tuy nhiên để thực hiện đợc hai phơng pháp này đòi hỏi phải có một chuẩn mực

định giá thống nhất và khi áp dụng phải chú ý đến điều kiện kinh tế xã hội của các địa

phơng nói riêng và cả nớc nói chung trong từng thời điểm.

2.3. Yếu tố pháp chế
Yếu tố pháp chế có tác động rất lớn trong quá trình hoạt động của pháp luật nói

chung và trực tiếp ảnh hởng đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định c khị

Nhà nớc thu hồi đất. Trong đó bao gồm các yếu tố:

- Đối với cơ chế, chính sách

Hiện nay, cơ chế chính sách về đền bù và tái định c của chúng ta còn nhiều bất cập.

Việc quy định về điều kiện đền bù thiệt hại khi áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó

khăn do chính quyền các cấp không có đầy đủ hồ sơ quản lý, không cập nhật biến động

thờng xuyên và không quản lý đợc những vụ việc mua bán, chuyển nhợng đất đai trái

phép.

Riêng đối với đất của các hộ gia đình có khuôn viên rộng không xác định ranh giới

giữa đất ở và đất vờn đợc xử lý theo tinh thần Nghị định 04/CP ngày 11/02/2000. Tuy

nhiên Nghị định này cha đầy đủ, cha kịp thời và dẫn đến việc áp dụng lúng túng ở nhiều

địa phơng.

Ngoài ra, việc giao cho cấp tỉnh xác định giá đền bù đất trên cơ sở khung giá của

Chính phủ lại là nguyên nhân gây nên sự tuỳ tiện trong việc xác định hệ số K. Ở nhiều

nơi giá đợc xác định cha phù hợp với thực tế. Hậu quả là ngời dân không tự giác di dời

làm chậm tiến độ thi công.

Bên cạnh đó mô hình tổ chức bộ máy thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và cơ

chế phối hợp hành động cha đáp ứng đợc yêu cầu và tiến độ của các chủ đầu t, Hội đồng

đền bù trì trệ trong việc lập và thẩm định phơng án cũng nh việc đề xuất cấp có thẩm

quyền giải quyết vớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc giải quyết khiếu

nại tố cáo của nhân dân quy định cha cụ thể và không thống nhất giữa các cấp. Cha có

quy định và hớng dẫn việc áp dụng những biện pháp cỡng chế đối với những hộ, cá



nhân sử dụng đất lợi dụng chính sách Nhà nớc để đầu cơ trục lợi trong đền bù giải

phóng mặt bằng.

- Tác động của các cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền

Việc ban hành các văn bản hớng dẫn thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền cha

đồng bộ, kịp thời, thay đổi liên tục là cơ sở để ngời bị thu hồi đất so sánh, khiếu kiện

làm chậm tiên độ thực hiện của nhiều dự án.

Đồng thời sự phối hợp cha chặt chẽ giữa các cấp các ngành cũng nh sự thiếu quan

tâm chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và bộ máy tổ chức cha đợc đào tạo về chuyên môn

nghiệp vụ đã dẫn đến những sai sót trong quá trình thực hiện gây khiếu kiện trong dân.

Bên cạnh đó ở nhiều địa phơng còn thực hiện trái với quy định gây thiệt thòi cho ngời bị

thu hồi đất, đặc biệt là chính sách hỗ trợ.

- Nghĩa vụ của ngời bị ảnh hởng

Thực tế cho thấy do rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà ngời bị ảnh hởng đã

không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nhiều ngời đã lợi dụng khe hở của pháp luật để

trục lợi. Vì vậy ở nhiều địa phơng, chính quyền các cấp ngoài biện pháp phổ biến kiến

thức tuyên truyền pháp luật cần có những biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện

pháp cỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình vi phạm.

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở VIỆT
NAM
3.1. Phơng án đền bù

Theo báo cáo xã hội học của viện nghiên cứu Địa chính năm 2003, trong tổng số

6000 hộ đợc điều tra thì phơng án đền bù bằng tiền cho đến nay vẫn là phơng án đợc áp

dụng phổ biến (92,50%) (6). Vì trên thực tế, quỹ đất phục vụ cho việc đền bù giải phóng

mặt bằng và tái định c của mỗi địa phơng không giống nhau, đa số các địa phơng quỹ

đất quỹ đất công ích còn lại không đáng kể nên không đáp ứng đợc yêu cầu đền bù bằng

đất và lập khu tái định c. Mặt khác, với một số lợng lớn các hộ phải di chuyển để giải

phóng mặt bằng có hộ diện tích đất thu hồi lớn nên việc đền bù cho họ một diện tích đất

có cùng giá trị là rất khó. Vì vậy tỷ lệ đền bù bằng đất của các dự án ở nớc ta rất thấp

(7,5%) (6). Hầu hết địa điểm khu tái định c và cơ sở hạ tầng khu tái định c không thoả

mãn yêu cầu của ngời bị thu hồi đất nh không thể kinh doanh, buôn bán, cách xa trung

tâm thị trấn, thị xã nên nhiều trờng hợp ngời bị thu hồi đất lựa chọn phơng án đền bù

bằng tiền.



Thực tế cho thấy chính sách đền bù bằng đất, đền bù bằng tiền cha thật công bằng

giữa các loại đất với nhau nh dự án Quốc lộ 18 (Chí Linh - Hai Dơng; Sóc Sơn – Hà

Nội), giữa hộ gia đình với nhau và giữa 2 địa phơng liền kề. Trong cùng một khu vực

đền bù giải toả, nhiều nơi có sự phân biệt giữa 2 đối tợng sử dụng đất có ngành nghề

khác nhau. Mức đền bù quá thấp giữa 2 đối tợng sử dụng dất có ngành nghề khác nhau.

Mức đền bù quá thấp so với giá chuyển nhợng thực tế tại địa phơng, tạo ra mức chênh

lệch làm cho ngời dân cảm thấy bị thiệt thòi, đòi tăng tiền đền bù, không bàn giao mặt

bằng theo kế hoạch, làm ảnh hởng đến tiến độ thực hiện dự án.

3.2. Chính sách hỗ trợ
Một số địa phơng cha thực hiện chính sách hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo việc làm cho

các cán bộ thuộc diện chính sách, mặc dù số hộ đợc hởng chính sách rất cao.

Một số dự án có thực hiện chính sách đào tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất

nông nghiệp song chất lợng đào tạo không đảm bảo trình độ tay nghề để làm việc ở các

nhà máy.

Tình trạng không có việc làm ở khu vực có dự án ngày càng cao, nhất là đối với dự

án chiếm dụng đất nông nghiệp có quy mô lớn. Vì vậy, sự di dân tự do vào các thành

phố lớn ngày càng nhiều, hậu quả lâu dài về mặt xã hội là điều để các cấp có thẩm

quyền, chính quyền địa phơng, tổ chức chính trị – xã hội quan tâm, có biện pháp giải

quyết kịp thời.

3.3. Diện tích đất đền bù, giá đất đền bù
Cách xác định hạn mức đất ở đợc đền bù so với quy định còn tuỳ tiện, không thống

nhất giữa các địa phơng và các dự án với nhau.

Đền bù đất nông nghiệp theo phân hạng đất đến nay đã quá lạc hậu không còn phù

hợp, nó không chỉ ảnh hởng đến việc xác định giá đền bù mà còn làm thât thu thuế nông

nghiệp của Nhà nớc.

Do GCNQSDĐ là chứng th pháp lý quan trọng trong việc xác định điều kiện đợc

đền bù thiệt hại khi Nhà nớc thu hồi đât, nhng công tác cấp GCNQSDĐ ở các địa phơng

còn rất chậm trễ đã gây không ít khó khăn cho công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó tình trạng chung hiện nay là những quy định về tính hợp pháp của

thửa đất đang đợc điều chỉnh theo hớng giảm dần các căn cứ pháp lý, vì vậy, để giải

phóng mặt bằng kịp tiến độ, nhiều địa phơng đã phải thừa nhận và thoả thuận đền bù

cho các trờng hợp không có đủ căn cứ pháp lý về quền sử dụng đất.



Công tác định giá đất ở các địa phơng hiện nay chủ yếu dựa vào khung giá chung

của những năm trớc đây và sử dụng hệ số điều chỉnh K. Vì vậy, phơng pháp xác định

giá đền bù ở mỗi địa phơng đợc ngời dân đồng tình ủng hộ. Nhiều dự án đền bù cho một

số công trình, cây cối, hoa màu cao hơn giá thị trờng. Hiện nay cha có quy định cụ thể

về cách thức tính giá trị thiệt hại thực tế cho nhà và công trình kiến trúc.

3.4. Đền bù về tài sản, cây cối, hoa màu gắn liền với đất bị thu hồi
Trên cơ sở chính sách đền bù và tái định c của Nhà nớc, cách xác định phơng án

đền bù tài sản gắn liền với đất của các địa phơng đợc ngời dân đồng tình ủng hộ. Nhiều

dự án đền bù cho một số công trình, cây cối, hoa màu cao hơn giá thị trờng. Hiện nay

cha có quy định cụ thể về cách tính giá trị thiệt hại thực tế cho nhà và công trình kiến

trúc.

3.5. Tái định c và cơ sở hạ tầng khu tái định c
Về chính sách nay, những năm vừa qua cho thấy: việc xây dựng các khu tái định c

của các dự án rất bị động, thiếu đồng bộ nhất là các dự án thuộc nguồn vốn Trung ơng,

trong đó tồn tại lớn nhất là cơ sở hạ tầng khu tái định c không đợc đầu t theo quy định

hoặc đầu t nửa vời. Các dự án thiếu biện pháp khôi phục nguồn thu nhập tại nơi ở mới

cho ngời đợc bố trí tái định c. Các công trình xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất

phơng án đền bù, tái định c do chủ dự án lập, Hội đồng giải phóng mặt bằng chỉ tham

gia với t cách t vấn vì vậy trách nhiệm của chính quyền địa phơng thờng không cao và

là nguyên nhân làm giảm hiệu lực pháp luật của các chính sách đền bù và tái định c ảnh

hởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nguồn đất xây dựng các khu tái định c ở các đô thị loại I và loại II rất hiếm, mặc

dù có chính sách xây dựng nhà ở ven đô nhng cha đợc ngời dân chấp thuận do giá căn

hộ quá cao, có sự chênh lệch lớn về các dịch vụ xã hội, những hộ sống bằng nghề buôn

bán thì hầu hết không lựa chọn phơng án đổi đất lấy đất. Còn ở khu dân c nông thôn,

việc thu hồi đất ảnh hởng đến tập quan sinh hoạt của ngời dân, đất giao mới có quy mô

diện tích nh hiện nay không đáp ứng đợc nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của

ngời dân nh: nhà phải có sân chơi, gần gũi với họ hàng, đi lại thuận tiện…

Vì vậy, cần quy định rõ thêm dự án nào có khu tái định c và quy trình thẩm định kế

hoạch tái định c cụ thể giúp cho ngời bị thu hồi đất không thiệt thòi và ổn định cuộc

sống sau khi giải toả.

3.6. Trình độ hiểu biết pháp luật đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng



Công tác phổ biến Luật đất đai và chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng và tái

định c của Hội đồng đền bù cho ngời bị thu hồi đất ở các địa phơng tính theo mặt bằng

chung tỉ lệ không cao. Phần lớn ngời dân rất quan tâm đến chính sách đền bù thiệt hại

giải phóng mặt bằng nhng công tác tuyên truyền chính sách này ở các địa phơng còn rất

hạn chế. ậ những vùng có trình độ dân trí cao thì ở đó kiến thức hiểu biết pháp luật, việc

chấp hành các quy định của luật nghiêm minh và công tác giải phóng mặt bằng đạt tiến

độ và hiệu quả so với kế hoạch. Ngợc lại, đối với vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu,

vùng xa, hải đảo do không có điều kiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, mặt

bằng dân trí thấp, ngời dân không đủ trình độ học tập tiếp thu chính sách pháp luật của

Nhà nớc.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đền bù giải phóng mặt bằng là một bộ phận quan trọng trong công tác giải phóng

mặt bằng. Nó quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Đền bù một cách thoả đáng thì

ngời dân sẽ thoả mãn và tự nguyện di dời, ngợc lại nếu chính sách đền bù không hợp lý,

không công bằng, không đảm bảo đợc cuộc sống cho ngời dân bằng hoặc tốt hơn trớc

khi có dự án thì sẽ gây nên sự so bì, khiếu kiện cản trở đến việc thực hiện dự án.

Nhu cầu giải phóng mặt bằng ở nớc ta ngày càng nhiều, kéo theo đó là những vớng

mắc xung quanh vấn đề đền bù cũng ngày càng phức tạp, nhất là từ khi đất đai trở nên

có giá. Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của nớc ta trong những năm qua đã có

những tiến bộ đáng kể đặc biệt là Nghị định 22/NĐ-CP đã đáp ứng đợc yêu cầu, đòi hỏi

của xã hội trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN, cơ bản

phù hợp với chí chí của các đối tợng quản lý Nhà nớc về đất đai, phù hợp với nguyện

vọng chính đáng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng,

tái định c. Nhng bên cạnh những kết quả đạt đợc thì trong quá trình thực hiện cũng đã

thể hiện nhiều hạn chế bất cập, tồn tại ví dụ giá đền bù quá thấp so với giá chuyển

nhợng thực tế, không công bằng giữa các đối tợng, không đảm bảo cuộc sống cho ngời

dân phải di chuyển, tình trạng khếu kiện, tố cáo phức tạp và kéo dài…Chính sách đền

bù thiệt hại trong thời gian qua còn nhiều hạn chế gây mất lòng tin trong nhân dân, làm

chậm tiến độ dự án, gây thất thoát cho Nhà nớc.Trớc thực tế đó ngày 16/11 vừa qua

Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phơng án xác định giá đất và

khung giá các loại đất. Hy vọng với những đổi mới trong Nghị định thì mức đền bù sẽ



công bằng, hợp lý hơn và quan trọng là phải đảm bảo đợc cuộc sống của ngời dân tốt

hơn hoặc bằng trớc khi bị thu hồi.

Để đạt đợc kết quả đền bù tái định c tốt thì trong điều kiện hiện nay chúng tôi xin

đề ra một số kiến nghị cụ thể:

Cần phải quan tâm, đầu t hơn nữa cho công tác quản lý Nhà nớc về đất đai, thiết

lập hồ sơ địa chính đầy đủ, chính xác. Điều này không chỉ giải quyết những ách tắc

trong công tác đền bù, thu hồi đất mà còn là cơ sở pháp lý của việc hình thành thị trờng

đất đai chính thức ở Việt Nam;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng cần có quy định về hạn mức các loại

đất đặc biệt là đất ở trong từng khu vực cụ thể;

Thành lập các ban định giá trong Hội đồng giải phóng mặt bằng để làm công tác

định giá cho riêng dự án. Về lâu dài, chúng ta cần phải thành lập các tổ chức định giá

chuyên nghiệp, các cơ quan chuyên trách về định giá nói chung và định giá cho mục

đích đền bù nói riêng, làm sao để mức giá đền bù tối thiểu phải bằng 80% giá chuyển

nhợng thực tế;

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần phải sửa đổi chính sách đền bù về tài sản và các

công trình kiến trúc ở mức giá 100% giá trị của tài sản bị thu hồi có nh vậy mới đảm

bảo cho ngời dân có đợc một mức sống tơng đơng với mức sống của họ trớc khi có dự

án;

Chính phủ cần quy định chính sách hỗ trợ việc làm khác nhau đối với những dự án

khác nhau. Đồng thời việc tính toán số ngời đợc hởng hỗ trợ việc làm khi thu hồi đất

nông nghiệp dựa trên tỷ lệ đất nông nghiệp bị mất;

Chính phủ cần quy định rõ hơn các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng của khu tái định c

tuỳ theo từng vùng cũng nh các quy định về quy hoạch và kiến trúc tổng thể, thời gian

hoàn thành và bàn giao khu tái định c.


