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Chữ viết tắt
QSDĐ

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

GCN

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu
nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất

HĐND

Hội đồng nhân dân.

LĐĐ

Luật Đất Đai

QLNN

Quản lý Nhà nước

TĐC

Tái định cư.

TNMT

Tài nguyên và Môi trường.

UBND

Ủy ban nhân dân.

GPMB

Giải phóng mặt bằng

HĐBT

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TCT

Tổ công tác, giúp việc

BTHT&TĐC

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TTPTQĐ

Trung tâm phát triển quỹ đất

QHKHSDĐ

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

SDĐ

Sử dụng đất
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MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai được khẳng định là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá,
nguồn nội lực, nguồn vốn vô cùng to lớn của đất nước và là địa bàn phân bố các
khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng.
Theo thời gian và sự lao động đã làm cho nhận thức của con người về đất đai
càng được hoàn thiện, nâng cao. Sử dụng đất đai vào mục đích Quốc phòng, An
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước,
đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, dự án sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế
là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển CNH - HĐH đất nước. Để có
mặt bằng xây dựng các dự án, Nhà nước phải thu hồi đất của nhân dân và thực hiện
việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi.
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là một quận mới với nhiều tiềm năng
để phát triển kinh tế, phát triển du lịch và hiện đang có những chính sách để thu hút
đầu tư trong và ngoài nước. Với đa dạng các loại hình dự án khiến công tác thu hồi,
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy việc xác
định công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, để
góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án tiến tới thay đổi cơ bản về hạ tầng
cơ sở với mục tiêu phát triển kinh tế đô thị trong toàn quận. Lãnh đạo quận đã có
các biện pháp đồng bộ, chỉ đạo các đoàn thể tích cực tham gia và kịp thời đề xuất
các chính sách như: giá bồi thường, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của các hộ dân về
chính sách liên quan của thành phố. Hơn nữa quận vẫn còn nhiều hộ dân chủ yếu
sống bằng nghề nông nghiệp, do vậy, bố trí tập quán sinh hoạt và làm việc của
người dân còn nhiều khó khăn. Chế độ, chính sách công tác thu hồi, bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư của thành phố mặc dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần,
nhưng vẫn chưa đồng bộ, khiến công tác thực hiện các dự án trên địa bàn quận gặp
khó khăn.
Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc
thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
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thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội” nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đồng thời
đề xuất ý kiến, góp phần hoàn thiện và đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1.2 Mục đích và yêu cầu
1.2.1 Mục đích
- Tìm hiểu và đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội.
- Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh công tác
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1.2.2 Yêu cầu
- Các số liệu điều tra phải phản ánh đúng, khách quan tình hình thực hiện công
tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nguồn số liệu, tài liệu điều tra thu thập đáng tin cậy và chính xác.
- Các kiến nghị phải có tính khả thi phù hợp với quy định của pháp luật và thực
tế tại địa phương.
1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
 Ý nghĩa khoa học
Việc đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua một số dự
án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có ý nghĩa thiết thực góp phần tìm ra giải pháp
nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề tồn tại, đảm bảo lợi ích của người dân có đất bị
thu hồi và đẩy nhanh tiến độ các công tác này tại dự án.
 Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở thực tiễn, có thể dùng làm tài liệu tham khảo
cho các sinh viên, học viên cao học cũng như những nhà quản lý, đơn vị thi công
trong việc học tập, nghiên cứu, ban hành và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành
phố

Hà

Nội
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI
ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
1.1 Cơ sở lý luận của công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất
1.1.1 Các khái niệm về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất
Để có được cái nhìn tổng quan về công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất chúng ta cần tìm hiểu về những khái niệm sau:
1.1.1.1 Thu hồi đất
“Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất
của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử
dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.” (Khoản 11, Điều 3, Luật Đất Đai 2013)
1.1.1.2 Bồi thường
Theo Từ điển Tiếng Việt: Bồi thường là trả lại tương xứng giá trị hoặc công
lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì một hành vi của chủ thể khác. Điều này có
nghĩa là: Không phải mọi khoản đều bồi thường bằng tiền; sự mất mát của người bị
thu hồi đất không chỉ là về mặt vật chất mà nhiều trường hợp còn mất mát cả về
tinh thần nhất là khi phải tái định cư.
Theo khoản 12 Điều 3 Luật Đất Đai 2013: “Bồi thường về đất là việc Nhà
nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử
dụng đất.”
Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất có thể là giá trị bằng tiền, bằng vật chất
khác do các quy định của pháp luật điều tiết hoặc do thảo thuận giữa các chủ thể đối
với một diện tịch đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.
1.1.1.3 Hỗ trợ
Theo Từ điển Tiếng Việt: Hỗ trợ có nghĩa là giúp đỡ nhau trong các hoàn cảnh
cần thiết.
Theo khoản 14 Điều 3 Luật Đất Đai 2013: “Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là
việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và
phát triển.”
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1.1.1.4 Tái định cư
Tái định cư (TĐC) được hiểu là một quá trình từ bồi thường về đất, tài sản, di
chuyển đến nơi ở mới và các hoạt động hỗ trợ để xây dựng lại cuộc sống, thu thập, cơ
sở vật chất, tinh thần. Như vậy, TĐC là hoạt động nhằm giảm nhẹ các tác động xấu
về kinh tế - xã hội đối với một bộ phận dân cư đã gánh chịu vì sự phát triển chung.
Hiện nay ở nước ta, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì
người sử dụng đất được bố trí TĐC bằng một trong các hình thức sau:
- Bồi thường bằng nhà ở.
- Bồi thường bằng giao đất ở.
- Bồi thường bằng tiền để người dân tự lo chỗ ở.
Vì vây việc TĐC là không thể tách rời và giữ vị trí rất quan trọng trong chính
sách GPMB. Các dự án TĐC cũng được coi là các dự án phát triển và phải được
thực hiện như các dự án phát triển khác.
1.1.2 Đặc điểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất
Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình mang tính đa
dạng và phức tạp. Nó thể hiện khác nhau đối với mỗi dự án, liên quan trực tiếp đến
lợi ích của các bên tham gia và lợi ích của toàn xã hội.
a) Tính đa dạng thể hiện: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng đất khác
nhau với điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội dân cư khác nhau. Khu vực nội thành,
mật độ dân cư cao, ngành nghề đa dạng, giá trị đất và tài sản trên đất lớn; khu vực
ven đô, mức độ tập trung dân cư khá cao, ngành nghề dân cư phức tạp, hoạt động
sản xuất đa dạng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, buôn bán nhỏ;
khu vực ngoại thành, hoạt động sản xuất chủ yếu của dân cư là sản xuất nông
nghiệp. Do đó mỗi khu vực bồi thường có những đặc trưng riêng và được tiến hành
với những giải pháp riêng phù hợp với những đặc điểm riêng của mỗi khu vực và
từng dự án cụ thể.
b) Tính phức tạp: Đất đai là tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng trong
đời sống kinh tế, xã hội đối với mọi người dân. Đối với khu vực nông thôn, dân cư
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chủ yếu sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đất đai lại là tư liệu sản
xuất quan trọng trong khi trình độ sản xuất của nông dân thấp, khả năng chuyển đổi
nghề nghiệp khó khăn do đó tâm lý dân cư vùng này là giữ được đất để sản xuất.
Mặt khác, cây trồng vật nuôi trên vùng đó cũng đa dạng dẫn đến công định giá bồi
thường rất khó khăn và việc hỗ trợ chuyển nghề nghiệp là điều cần thiết để đảm bảo
đời sống dân cư sau này.
1.1.3 Phân tích một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.1.3.1 Chính sách, pháp Luật Đất Đai
Chính sách BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất đang là một nhóm chính
sách công liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, tài chính, an ninh, chính trị,
chính sách dân tộc, văn hóa... Giống như các chính sách công khác, có nhiều khái
niệm khác nhau về BTHT&TĐC.
Tất cả các quốc gia trong quá trình phát triển đều có nhu cầu sử dụng đất đai
để xây đựng công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, thực hiện các quy hoạch
chi tiết... để phục vụ lợi ích công cộng. Do có tính chất đặc thù nên việc cung ứng
đất đai cho nhu cầu này không thể dựa vào cơ chế thị trường mà phải thông qua biện
pháp mang tính bắt buộc, gọi là trưng thu, trưng dụng có bồi thường (Trung Quốc, Đài
Loan...), hoặc truất hữu (Pháp...). [12]
Tại các nước có chế độ sở hữu tư nhân đất đai, Hiến pháp trong khi bảo vệ
quyền sở hữu đất đai thì cũng cho phép Nhà nước trưng thu, trưng dụng hoặc truất
hữu đất đai vì lợi ích công cộng. Còn tại các nước mà đất đai thuộc sở hữu toàn dân
hoặc sở hữu Nhà nước, nếu có nền kinh tế chỉ huy (như nước ta trước đổi mới) thì
công việc này thực hiện khá đơn giản vì đất đai chỉ có giá trị sử dụng và cũng chỉ sử
dụng vì lợi ích Nhà nước hay lợi ích tập thể. Nhưng khi có nền kinh tế thị trường
mà QSDĐ được giao có thu tiền hoặc cho thuê thì vấn đề trở nên phức tạp hơn
nhiều, vì quyền sử dụng đó đã trở thành tài sản có giá. Tuy vậy, vì QSDĐ được Nhà
nước giao hoặc cho thuê, nay Nhà nước cần đến thì thu hồi lại chứ không gọi là
trưng thu hay truất hữu.
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Về mặt lý luận, có thể cho rằng chính sách BTHT&TĐC là một dạng chính
sách đặc biệt của Nhà nước thể hiện các ứng xử vừa là đại diện chủ sở hữu toàn dân
đối với đất đai, vừa phản ánh thái độ của cơ quan được xã hội trao quyền quản lý
đất đai, vừa bao hàm nội dung điều hòa lợi ích theo hướng đảm bảo lợi ích chính
đáng của các bên liên quan phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và công
bằng, dân chủ, trong đó các cơ quan Nhà nước sử dụng nhiều công cụ về mặt quản
lý hành chính, tài chính để đạt được các mục tiêu của mình. Khi bàn về chính sách
bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư phải chú ý đến các phương diện sau:
Về mặt quan điểm: BTHT&TĐC phải có sự kết hợp hợp lý giữa các yêu cầu
quản lý hành chính với các yêu cầu của cơ chế quản lý thị trường trong việc xác
định mức bồi thường, hỗ trợ và các thủ tục liên quan. Ở đây nhấn mạnh hai yêu cầu:
Dân chủ, công bằng. Yêu cầu về mặt dân chủ là chính sách BTHT&TĐC phải thể
hiện được ý chí, nguyện vọng của người bị thu hồi đất một cách hợp lý. Yêu cầu về
mặt công bằng là khi phân chia lợi ích phải đảm bảo các bên được hưởng lợi ích
phù hợp với đóng góp của họ. Phần lợi ích chung của xã hội phải được sử dụng
chung một cách công khai, minh bạch.
Về mặt chủ thể: Chế độ phân cấp cho các cơ quan Nhà nước trong việc thu
hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích
tương xứng, có sự phối hợp và kiểm tra giám sát chắc chắn nhằm hạn chế tối đa
việc lạm dụng quyền lực công cũng như các tiêu cực khác.
Nói tóm lại, chính sách BTHT&TĐC là tổng thể các quan niệm, chủ trương,
phương tiện và hành động của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực BTHT&TĐC
với người dân có đất bị thu hồi nhằm đạt đến sự hài hòa, hợp lý về lợi ích, hiệu quả
và phát triển bền vững.
1.1.3.2 Giá đất và định giá đất
Giá đất được hình thành trên cơ sở các giao dịch về quyền sở hữu hoặc quyền
sử dụng, tuân thủ quy luật cung cầu nhưng do những đặc điểm của hàng hoá đất đai
tác động làm cho biến động của giá đất mang tính đặc thù. Vì vậy, căn cứ vào chính
sách kinh tế quốc gia và tình hình thị trường đất đai của từng thời kỳ nhất định,
Chính phủ đã xây dựng một chế độ quản lý giá đất tương ứng, đảm bảo quyền lợi
hợp pháp của Nhà nước và các bên giao dịch, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị
trường đất đai và bất động sản.
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Việc định giá đất/bất động sản, ở đô thị và nông thôn xuất phát từ nhu cầu
công ích, nhu cầu kinh doanh và nhu cầu của người dân. Định giá gắn với việc xác
định thuế và mức thuế nhà đất/bất động sản, thuế thừa kế đánh vào di sản của người
đã chết, thuế trước bạ, thuế hiến tặng, tiền đền bù phải trả hoặc truy thu, tiền thuê
nhà đất/bất động sản, ngoài ra còn liên quan đến các dịch vụ công cộng, quản lý đất
tái TĐC… Định giá đất là cơ sở của quản lý giá đất, tiêu chuẩn giá đất được định ra
một cách khoa học là yêu cầu của việc sử dụng hợp lý đất đai, quản lý đất đai và giá
đất ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Định giá đất cung cấp tiêu chuẩn thị trường cho việc
hoạch định chính sách quản lý giá đất, đồng thời các tài liệu thị trường về tiêu
chuẩn, quy phạm quản lý giá đất thúc đẩy hệ thống hoá phương pháp định giá và
nâng cao độ chính xác của công tác định giá. Có sự quan hệ rất mật thiết giữa việc
định giá đất với việc quản lý đất đai và quản lý thị trường bất động sản. Quản lý tốt
giá đất sẽ mang đến những tác động tích cực sau đây: Đề phòng được giá cả đất đai
tăng đột biến; đề phòng được nạn đầu cơ đất đai; thúc đẩy SDĐ hợp lý; quy phạm
hoá được hành vi giao dịch của hai bên, góp phần xây dựng một thị trường đất đai
có quy phạm, định giá đất được khách quan và chính xác; ngăn chặn được thất thoát
thu lợi của đất đai quốc hữu.
Hiện nay, việc định giá đất chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp và
phương pháp thu nhập. Chính sách giá đất hiện hành còn nhiều mâu thuẫn do vừa
quy định khung giá vừa quy định phải sát với giá thị trường dẫn đến phức tạp hóa
trong quá trình áp dụng, khi bồi thường dân luôn khiếu nại Nhà nước và doanh
nghiệp định giá bồi thường thấp [12]. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất Đai 2003
của Chính phủ cho thấy giá đất chỉ được xác định bằng 30 - 60% giá thị trường,
điều này cũng có nghĩa, nguyên tắc "sát giá thị trường” mà Luật quy định đã không
được thực thi trong thực tế. Nhiều địa phương chưa có cơ quan có chức năng để xác
định giá thị trường cho khu đất tại thời điểm thu hồi, giải phóng mặt bằng. Những
bất cập trong việc xác định giá đất bồi thường đã gây nên những bức xúc cho người
dân bị thu hồi đất, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại triền miên. Theo thông tin từ Bộ
Tài nguyên và Môi trường thì tính đến hết năm 2005, cả nước có 70,6% các vụ
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khiếu kiện là về bồi thường GPMB và khiếu kiện về giá đất tính bồi thường thấp
hơn so với giá thị trường chiếm tới 70% các trường hợp khiếu kiện (Đặng Ngọc
Dinh, 2009). Trong các trường hợp khiếu nại về bồi thường GPMB thì phần lớn là
khiếu nại về giá đất nông nghiệp bồi thường quá thấp so với giá chuyển nhượng
thực tế hoặc giá đất ở được giao tại nơi tái định cư quá cao so với giá đất ở đã được
bồi thường tại nơi bị thu hồi.
1.1.3.3 Thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng,
cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan đến bất động sản như trung gian, môi
giới, tư vấn…giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý Nhà nước có
tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh
trên thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản Việt Nam rất khó tiếp cận,
nhiều dự án bị kéo dài rất lâu vì các văn bản pháp quy không phân định rõ trách
nhiệm của các bên trong một sự việc. Chẳng hạn, đâu là tính công ích của một công
trình và đâu là tính thương mại của một công trình. Điều này dẫn đến việc bồi
thường GPMB nhiều khi rất chậm trễ.
Việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản góp phần giảm thiểu việc
thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, hoặc người bị thu hồi đất có thể tự mua
hoặc thuê đất đai, nhà cửa mà không cần phụ thuộc vào các suất tái định cư, mặt
khác, giá cả của bất động sản được hình thành trên thị trường này và nó sẽ tác động
đến giá đất tính bồi thường…
1.1.3.4 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của Việt Nam, nhưng lại là điều
kiện không thể thiếu được trong mọi quá trình phát triển. QHKHSDĐ được xem là
một giải pháp Nhà nước áp dụng để định hướng việc sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ
đất nhằm phát triển KT-XH .
Theo Tôn Gia Huyên (2009): QHKHSDĐ không chỉ là công cụ “tạo cung”
cho thị trường mà còn là phương tiện quan trọng nhất để thực hiện các mục tiêu
chính trị, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh trong đền bù có tổ chức TĐC và
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cũng là công việc mà hoạt động quản lý Nhà nước có ảnh hưởng nhiều nhất, hiệu
quả nhất, đúng chức năng nhất...
Thông qua việc lập, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch SDĐ để tổ chức việc thu
hồi đất, tổ chức TĐC trở thành sự nghiệp của cộng đồng mà Nhà nước đóng vai trò
tổ chức chỉ đạo, nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện. Bất kỳ một phương án đền
bù, tổ chức TĐC nào cũng phải dựa trên một QHKHSDĐ đạt được các yêu cầu sau
đây: Là phương án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất; đã được hoàn thiện sau khi
có ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan một cách thực chất; đã được
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công khai hóa theo đúng trình tự của
pháp luật (Tôn Gia Huyên, 2009).
QHKHSDĐ có tác động tới chính sách bồi thường đất đai trên hai khía cạnh.
Thứ nhất, QHKHSDĐ là một trong những căn cứ quan trọng nhất để thực hiện việc
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, mà theo quy định của Luật Đất
Đai thì việc giao, cho thuê đất chỉ được thực hiện khi có quyết định thu hồi đất đó của
người đang sử dụng. Thứ hai, QHKHSDĐ là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới
giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó ảnh hưởng đến giá đất bồi thường.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QHKHSDĐ đất
vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng của QHKHSDĐ chưa cao; tính kết nối liên
vùng, liên tỉnh và quản lý quy hoạch còn yếu; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương
trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch chưa nghiêm; tình trạng SDĐ sai mục đích,
lãng phí, kém hiệu quả còn xảy ra ở nhiều nơi; chính sách, pháp luật, việc phân cấp
trong quản lý quy hoạch còn bất cập; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,
giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng được yêu cầu (Luật Đất Đai, 2013).
Nâng cao chất lượng quy hoạch sẽ là một trong các giải pháp chủ yếu giảm
bớt khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mặt khác, công tác
QHKHSDĐ phải được công khai rộng rãi cho toàn dân được biết thì GPMB mới có
thể tránh những vướng mắc không đáng có.
1.1.3.5. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất
Trong hệ thống đăng ký quyền, mỗi thửa đất được mô tả trên bản đồ và các
quyền gắn với nó được ghi vào sổ đăng ký cùng với tên của chủ đất. Nếu tất cả thửa
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đất được chuyển dịch thì chỉ cần đổi tên người chủ. Khi chuyển dịch một phần thửa
đất thì bản đồ phải được sửa đổi và phát hành một tài liệu mới, tuy chủ đất giữ giấy
chứng nhận quyền sở hữu, nhưng đăng ký cuối cùng vẫn được cơ quan đăng ký bảo
quản - Như vậy, khó xảy ra tranh chấp quyền sở hữu giả mạo. Ở Ôxtrâylia, hệ thống
đăng ký đất đai theo quyền sở hữu được gọi là hệ thống Torrens.
GCNQSDĐ là chứng thu pháp lý khẳng định quyền sử dụng dất của các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân đối với những thửa đất cụ thể, làm căn cứ cho việc thực
hiện các quyền của người SDĐ và giải quyết các tranh chấp liên quan tới QSDĐ.
Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, GCNQSDĐ là căn cứ để xác
định đối tượng được bồi thường, loại đất, diện tịch đất tính bồi thường. Làm tốt công
tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ thì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ
thuận lợi, tiến độ GPMB nhanh hơn (Tôn Gia Huyên và Nguyễn Đình Bồng, 2007).
1.2 Cơ sở pháp lý của công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất
1.2.1 Cơ sở pháp lý của công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện nay.
- Luật Đất Đai 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đất Đai.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một
số Nghị định, quy định thi hành Luật Đất Đai.
- Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 15/09/2016 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn Thành phố.
- Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc
ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ
ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
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- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành phố
Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác
định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND Thành phố
về bồi thường, hỗ trợ và tái định của khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành
phố Hà Nội.
- Thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá
bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ
công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
1.2.2 Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- Việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, phải tuân thủ
pháp luật và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ được tiến hành.
- Việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, phải đảm bảo hài
hòa lợi ích của các bên có liên quan.
- Việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, phải gắn với việc
tái định cư, ổn định đời sống và việc làm cho người có đất bị thu hồi.
- Việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, phải được thực
hiện công khai, dân chủ với sự tham gia của cộng đồng.
- Việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất phải kết hợp
nhiều biện pháp, trong đó biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn thuyết phục để
người dân tự giác thực hiện là quan trọng.
1.3 Cơ sở thực tiễn của công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.3.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ ở Việt Nam qua các giai đoạn
1.3.1.1 Trước khi Luật Đất Đai 1993 ban hành
 Thời kỳ trước năm 1945.
Chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ở Việt Nam gắn liền với
việc hình thành các triều đại phong kiến. Ở mỗi kiểu Nhà nước các hình thức sở hữu
đất đai luôn được các giai cấp thống trị chú trọng. Bắt đầu từ thời vua Gia Long.
Nhà nước thật sự thừa nhận quyền sử hữu ruộng đất không chỉ thuộc quyền
sở hữu Nhà nước mà cả sở hữu cá nhân và sở hữu làng xã. Tuy nhiên sở hữu Nhà
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nước bao giờ cũng lấn át sở hữu tư nhân và sở hữu làng xã. Chính sách bồi thường
được thực hiên rất nguyên tắc và chặt chẽ.
 Thời kỳ sau cách mạng tháng 8/1945 đến năm 1975.
Sau cách mạng tháng Tám thành công chúng ta tiến hành xóa bỏ chế độ
chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, thiết lập quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân.
Hiến pháp năm 1959, Nhà nước thừa nhận ba hình thức sở hữu đất đai bao gồm sở
hữu Nhà nước, sở hữu tư nhân và sở hữu tập thể. Thực tế trong thời kỳ này phương
án bồi thường chủ yếu là thỏa thuận sau đó thống nhất giá mà không cần có cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay ban hành giá bồi thường.
 Thời kỳ sau năm 1975 đến trước sự ra đời của LĐĐ năm 1993
Trên cơ sở Hiến pháp năm 1980 quy định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn
dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy, việc thực hiện bồi thường về đất
không được thực hiện mà chỉ thực hiện bồi thường tài sản trên đất hoặc những thiệt
hại do việc thu hồi đất gây nên. Ngày 01/07/1980 hội đồng Chính phủ ra quyết định
201/CP về việc: “Không phát canh thư tố, cho thuê, cầm cố hoặc bán nhượng đất
với bất kỳ hình thức nào, không được dùng để thu những khoản lợi nhuận không do
thu nhập mà có, trừ trường hợp do Nhà nước quy định”. Quan hệ đất đai thời kỳ này
đơn thuần chỉ là quan đệ “giao thu” giữa Nhà nước và người sử dụng. Tiền bồi
thường tài sản trên mặt đất và tài sản trong lòng đất. Khung giá bồi thường thiệt hại
do UBND tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể hàng
năm. Mức bồi thường với quận, thành phố thuộc tỉnh sát với giá đất của địa phương
nhưng không được thấp hơn hoặc cao hơn giá quy định của Chính phủ.
1.3.1.2 Sau khi ban hành Luật Đất Đai 1993 đến trước khi ban hành Luật Đất Đai 2003.
Hiến pháp năm 1992 ra đời thay thế Hiến pháp năm 1980 đã quy định: “Nhà
nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở Hiến pháp
năm 1992 kế thừa chọn lọc LĐĐ năm 1988, LĐĐ 1993 ra đời. Đây là văn kiện
chính sách quan trọng đối với việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại của Nhà nước,
LĐĐ quy định rõ về quyền của người được giao đất gồm: Quyền chuyển đổi,
chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, thế chấp. Đến năm 1988 Chính phủ ban hành
Nghị định số 22/1998 ngày 24/4/1998 để thay thế Nghị định 90/CP, chính sách bồi

13

thường đã thay đổi có sự mở rộng phạm vi bồi thường để bù đắp một phần nào đó
cho người bị thu hồi đất nhưng vẫn chưa đảm bảo hết thiệt hại.
1.3.1.3 Từ khi có Luật Đất Đai 2003 đến trước Luật Đất Đai 2013.
Ngày 26/11/2003, Quốc hội thông qua LĐĐ 2003, đã khắc phúc được nhưng
thiếu sót trong công tác bồi thường. Trong đó có những quy định cụ thể về việc tính
bồi thường về đất, điều kiện nơi tái định cư đối với các trường hợp được áp dụng cơ
chế chuyển đổi đất đai bắt buộc. Trong suốt thời gian này, Nhà nước đã ban hành rất
nhiều văn bản dưới Luật như Nghị định, thông tư và các văn bản pháp lý quy định
khác về quản lý đất đai nhằm cụ thể hóa các Điều luật, trong đó có những quy định
chi tiết về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, cụ thể như:
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định về thi hành Luật
Đất Đai.
Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất.
Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình
tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết
khiếu nại về đất đai.
Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện một số
Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực
hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử
dụng đất, giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1.3.1.4 Luật Đất Đai 2013 cho đến nay.
Luật Đất Đai năm 2013 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn
phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của pháp Luật Đất Đai năm 2003, nhưng đồng
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thời đã sửa đổi, bổ sung một số quy định định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất
cập của Luật Đất Đai năm 2003 theo tinh thần Nghị quyết số 49-NT/TW ngày
31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
“về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn
diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại” đi vào cuộc sống. Một số nội dung chủ yếu
mang tính đổi mới về lĩnh vực BTHT&TĐC quy định trong Luật Đất Đai năm 2013
so với Luật Đất Đai năm 2003 như sau:
- Về các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Luật Đất Đai
năm 2013 đã tách nguyên tắc bồi thường về đất và nguyên tắc bồi thường thiệt hại
về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thành 02 điều riêng
biệt (Điều 74 và Điều 88). Trong đó quy định cụ thể các nguyên tắc bồi thường vế
đất và các nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước
thu hồi đất để các bộ, ngành, địa phương và người thu hồi đất căn cứ vào đó thống
nhất thực hiện. Quy định cụ thể tại “Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà
nước thu hồi đất” và “Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tái sản xuất, kinh
doanh khi Nhà nước thu hồi đất”.
- Quy định cụ thể và làm rõ các điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà
nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi
ích quốc gia, công cộng đối với từng loại đối tượng mà Nhà nước thu hồi đất, trong
đó Luật bổ sung thêm 02 trường hợp được bồi thường về đất quy định tại Điều 75 là
Bồi thường đối với các trường hợp sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian
thuê nhằm đảm bảo sự bình đẳng giữa người sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả
tiền một lần cho cả thời gian thuê với người được giao đất có thu tiền sử dụng đất
(có cùng nghĩa vụ tài chính như nhau); bồi thường đối với trường hợp Cộng đồng
dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà
nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
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- Thể chế hóa các cơ chế, chính sách bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào
đất còn lại thông qua các quy định chi tiết đối với từng loại đất, gồm: Đất nông
nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và theo từng loại đối tượng
sử dụng đất (từ Điều 77 đến Điều 81). Việc xác định mức bồi thường cho người có
đất thu hồi đối với sử dụng có thời hạn không chỉ căn cứ loại đất, đối tượng sử dụng
đất mà còn phải căn cứ thời hạn sử dụng đất còn lại của người sử dụng đất đối với
đất đó.
- Quy định cụ thể về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (Điều 76) cho
một số trường hợp không được bồi thường về đất.
- Bổ sung quy định về việc BTHT&TĐC đối với các dự án đặc biệt: Thu hồi
đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;
đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa
tính mạng con người thì người có đất thu hồi được BTHT&TĐC để ổn định đời
sống sản xuất theo quy định của Chính phủ; đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết
định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải
di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã
hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung
chính sách BTHT&TĐC; đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế,
nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách BTHT&TĐC
thì thực hiện theo khung chính sách đó.
- Về chính đủ hơn về nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản
xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông
nghiệp để bồi thường; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ
gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà nguồn thu nhập
chính từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di
chuyển chỗ ở.
- Về tái định cư Luật Đất Đai năm 2013 đã bổ sung quy định cụ thể về lập và
thực hiện dự án tái định cư
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Bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khi
thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm
tổ chức lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái định
cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn
xây dựng; phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Việc
thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ
tầng của khu tái định cư.
Ngoài ra, Luật bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp chậm chi trả bồi
thường do lỗi của cơ quan Nhà nước và do lỗi của người có đất thu hồi gây ra để
đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong thực thi công vụ cũng như
tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Luật cũng quy định cụ thể
hơn về quyền tham gia của người dân trong quá trình lập và thực hiện phương án
bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
1.4 Tìm hiểu công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất của một số nước trên thế giới .
Đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đất đai là nguồn lực quan trọng
nhất, cơ bản của mọi hoạt động đời sống kinh tế – xã hội. Khi Nhà nước thu hồi đất
phục vụ cho các mục đích của quốc gia đã làm thay đổi đời sống kinh tế của người
dân, số lượng người bị ảnh hưởng ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở
những nước đang phát triển, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Dưới
đây là một số kinh nghiệp quản lý đất đai của các nước trên thế giới sẽ phần nào
giúp ích cho Việt Nam chúng ta nhất là trong chính sách BTHT&TĐC.
1.4.1 Tại Thái Lan
Thái Lan là đất nước cho phép hình thức sở hữu cá nhân về đất đai, do vậy về
nguyên tắc Nhà nước hoặc các tổ chức lấy đất để làm bất cứ việc gì đều phải có sự
thoả thuận về sử dụng đất giữa chủ dự án với chủ đang sử dụng khu đất đó (Chủ sở
hữu) trên cơ sở một hợp đồng về giá đất để làm căn cứ bồi thường thiệt hại, các bên
căn cứ mức giá do một Uỷ ban Chính phủ xác định trên cơ sở thực tế giá thị trường.
Việc bồi thường thiệt hại chủ yếu bằng tiền mặt, sau đó người bị thu hồi đem
tiền này đi mua đất tại khu vực khác. Nếu phải di chuyển nhà ở tới nơi ở mới, Uỷ
ban này sẽ chỉ cho người dân biết mình sẽ được đến đâu, phải trả tiền một lần, được
cho thuê hay trả góp.[4]
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1.4.2. Tại Trung Quốc
Ở Trung Quốc, có thể nói, mục tiêu bao trùm lên chính sách bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư là hạn chế đến mức tối đa việc thu hồi đất cũng như số lượng người
bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Nếu như việc thu hồi
đất là không thể tránh khỏi thì có sự chuẩn bị cẩn thận phương án bồi thường, trên
cơ sở tính toán đầy đủ lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân, đảm bảo cho những
người bị thu hồi đất có thể khôi phục lại hoặc cải thiện mức sống so với trước khi bị
thu hồi đất.
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, khi Nhà nước thu hồi đất thì người
nào sử dụng đất sau đó sẽ có trách nhiệm bồi thường. Mức bồi thường cho người có
đất bị thu hồi được thể hiện theo nguyên tắc đảm bảo cho người người dân có cuộc
sống bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. Việc quản lý thu hồi, bồi thường được giao cho các
cục quản lý tài nguyên đất đai ở địa phương cách bồi thường khác nhau: Tiền bồi
thường về sử dụng đất đai; tiền bồi thường về hoa màu, bồi thường tài sản tập thể.
Theo đánh giá của một số chuyên gia tái dân cư, sỡ dĩ Trung Quốc có những
thành công nhất định trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là do:
Thứ nhất, đã xây dựng các chính sách và thủ tục rất chi tiết, ràng buộc đối
với các hoạt động tái định cư, đảm bảo mục tiêu tạo cơ hội phát triển cho người tái
định cư, tạo các nguồn lực sản xuất cho những người tái định cư.
Thứ hai, năng lực thể chế của các chính quyền địa phương khá mạnh. Chính
quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc thực hiện chương trình bồi
thường, hỗ trợ tái định cư.[4]
1.4.3. Tại Hàn Quốc
Khác với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam, đất đai ở Hàn Quốc
thuộc sở hữu tư nhân. Do đó, cũng như các tài sản khác, đất đai được đem ra mua
bán trao đổi trên thị trường theo nguyên tắc ngang giá và dựa trên sự thoả thuận,
đồng thời, pháp luật Hàn Quốc cũng ghi nhận quyền sở hữu đất đai là quyền thiêng
liêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề đất đai cho các nhu cầu
chung xã hội, Hàn Quốc đã ban hành các đạo luật về thu hồi đất (Luật thu hồi đất
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năm 1962); Luật về các trường hợp đặc biệt thu hồi đất phục vụ mục đích công và
bồi thường thiệt hại năm 1975) theo các đạo luật này thì Nhà nước được quyền thu
hồi đất từ các chủ sở hữu đất trong các trường hợp: Sử dụng vào mục đích quốc
phòng, an ninh; mục đích công cộng; sử dụng cho lợi ích quốc gia; để xây dựng các
khu đô thị, khu công nghiệp.
Xuất phát từ chế độ sở hữu tư nhân về đất đai nên mọi quan hệ về bồi
thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được xử lý trên chế độ sở hữu
này. Theo đó việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện qua quá
trình tham vấn hoặc cưỡng chế. Khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, Nhà nước
phải thu thập, chuẩn bị các quy định về tài sản về đất có liên quan đến việc Nhà
nước thu hồi đất; xây dựng và công bố công khai phương án bồi thường; thành lập
hội đồng bồi thường; đánh giá và tính toán tổng số tiền bồi thường. Trình tự tham
vấn tạo điều kiện để người sở hữu đất có cơ hội thoả thuận với Nhà nước về việc
bồi thường.
Tuy nhiên, nếu việc tham vấn thất bại thì Nhà nước tiến hành cưỡng chế thu
hồi đất có bồi thường theo khung giá do các tổ chức tư vấn về giá đất mang tính
chuyên nghiệp thực hiện.
Như vậy, tuy Hàn Quốc khác hẳn với chúng ta về chế độ sở hữu đất đai, tuy
nhiên cơ chế tham vấn, cách xác định giá đất bồi thường hay chính sách đối với người
bị thu hồi đất ở là những kinh nghiệm, quý giá mà chúng ta có thể học hỏi. [4]
1.4.4. Một số bài học từ chính sách của một số nước về thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư
a. Ở mỗi nước tuy chế độ chính trị, xã hội, chính sách pháp luật, tổ chức quản
lý đất đai khác nhau nhưng đều xem xét việc BTHT&TĐC khi thu hồi đất là một
nhiệm vụ quan trọng quyết định thành công của sự đầu tư phát triển.
b. Nguyên tắc: Nói chung các tổ chức quốc tế và các nước xây dựng, sử dụng
chính sách thu hồi, BTHT&TĐC với những nguyên tắc sau:
- Phải tuân thủ pháp luật và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ được tiến hành.
- Phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.
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- Phải gắn với việc tái định cư, ổn định đời sống và việc làm cho người có đất
bị thu hồi.
- Phải được thực hiện công khai, dân chủ với sự tham gia của cộng đồng.
- Phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tư
vấn thuyết phục để người dân tự giác thực hiện là quan trọng.
c. Các kinh nghiệm có thể áp dụng
- Chúng ta có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quản lý đất đai
của các nước trên thế giới, kể cả các nước khác biệt với Việt Nam về chế độ sở hữu
đất đai ví dụ như cơ chế “Tự thỏa thuận” (Thái Lan) hay hình thức tham vấn tại Hàn
Quốc, các cơ chế này đểu thể hiện được tính dân chủ, tạo cơ hội cho người dân có
thể thỏa thuận giá với Nhà nước.
- Sự minh bạch hóa và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng bởi dự án thu
hồi đất vào việc hoạch định chính sách, xây dựng phương án, thực hiện phương án
bồi thường, hỗ trợ tái định cư là việc hết sức cần thiết đảm bảo lựa chọn được những
chính sách, giải pháp, phương án tốt nhất, nhân văn nhất và có tính khả thi cao.
- Người bị ảnh hưởng được bồi thường một cách thỏa đáng, đảm bảo cho
người bị ảnh hưởng có đời sống tối thiểu phải đạt mức ngang bằng mức khi chưa có
dự án.
- Áp dụng hình thức bồi thường, hỗ trợ rất đa dạng, rất chú trọng sử dụng hình
thức bồi thường bằng hiện vật thay thế như nhà ở, đất, các công trình hạ tầng hoặc
bằng các gói dịch vụ như đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, các hình thức bảo hiểm,
các hình thức hỗ trợ thường xuyên thông qua các quỹ.
- Tránh các phương án thu hồi đất phải di dân, tái định cư. Trong trường hợp
không tránh khỏi thì phải hạn chế tới mức thấp nhất số dân phải di dời, đồng thời
đảm bảo cho người tái định cư không những ổn định về kinh tế mà còn phải đảm
bảo cho họ hòa nhập nhanh chóng vào cộng đồng dân cư mới về mọi mặt.
1.5 Tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất.
1.5.1. Khái quát tình hình thu hồi đất trên địa bàn cả nước
Ở nước ta, các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày
càng phù hợp hơn với yêu cầu của thực tế cũng như yêu cầu của các quy luật kinh
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tế. Sự quan tâm tới lợi ích của những người bị thu hồi đất được cụ thể hóa ngay trong
Luật Đất Đai năm 2013, ngoài ra các Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị
định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; Thông tư số 37/2014
ngày 30-6-2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai, cũng thể hiện sự quan
tâm đặc biết đối với người bị thu hồi đất và tính minh bạch trong công tác bồi thường,
hỗ trợ. Vì thế, công tác bồi thường, hỗ trợ trong thời gian qua đã đạt được các kết quả
khá khả quan, thể hiện trên một số khía cạnh chủ yếu sau:
Về đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: Ngày càng được xác định đầy đủ chính
xác, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, giúp cho công tác quản lý đất đai
của Nhà nước được nâng cao, người nhận bồi thường, hỗ trợ cũng thấy thỏa đáng.
Về mức bồi thường, hỗ trợ: Ngày càng cao tạo điều kiện cho người dân bị thu
hồi đất có thể khôi phục lại tài sản bị mất. Một số biện pháp hỗ trợ đã được bổ sung
và quy định rất rõ ràng, thể hiện được tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước
nhằm giúp cho người dân ổn định về đời sống và sản xuất.
Về trình tự thủ tục tiến hành: Bồi thường, hỗ trợ đã được tiến hành theo trình
tự thủ tục ngày càng chặt chẽ, tối giản, giải quyết được nhiều vướng mắc trong khi
tiến hành GPMB, giúp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ đạt hiệu quả.
Áp dụng tại các địa phương: Bên cạnh việc thực hiện các quy định của Luật Đất
Đai năm 2013, các Nghị định hướng dẫn thi hành, đã dựa trên sự định hướng chính
sách của Đảng và Nhà nước, tình hình thực tế tại địa phương để ban hành các văn bản
pháp luật áp dụng cho địa phương mình, làm cho công tác bồi thường, hỗ trợ được
thực hiện hợp lý và đạt hiệu quả cao hơn. Do đã vận dụng các chính sách bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng nên việc thu hồi đất đã tiến hành khá thuận lợi, mặc dù
vẫn còn những khiếu nại nhưng số này ít và không gây trở ngại đáng kể trong quá
trình thực hiện.
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Việc nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa cũng như tính chất phức tạp của
vấn đề thu hồi đất của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, của chính quyền địa
phương được nâng lên. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để tạo điều kiện vật chất và kỹ
thuật trong việc bồi thường, hỗ trợ.
Đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ có năng lực và có nhiều kinh
nghiệm ngày càng đông đảo; sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của công tác bồi
thường, hỗ trợ giữa các bộ, ban, ngành có các dự án đầu tư ngày càng được mở rộng
và có hiệu quả.
Nhờ bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật về phương pháp tổ chức, về năng
lực cán bộ thực thi GPMB, tiến độ GPMB trong các dự án đầu tư gần đây đã được
rút ngắn hơn so với các dự án cũ, góp phần giảm bớt tác động tiêu cực khi tiến hành
GPMB. Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đã giúp cho đất nước ta xây
dựng cơ sở vật chất, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng khu chế xuất, khu công
nghiệp, khu công nghệ cao, các dự án trọng điểm của Nhà nước, cũng như góp phần
chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, ổn định đời sống sản xuất cho người dân có đất bị
thu hồi.
1.5.2. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất
1.5.2.1. Về tổ chức thực hiện
Công tác tổ chức thực hiện BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất tại nhiều
địa phương còn nhiều tồn tại:
- Chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi công khai quy hoạch, thông báo kế
hoạch thu hồi đất, cưỡng chế.
- Việc thực hiện chính sách đền bù khi thu hồi đất chưa nghiêm minh, vi phạm
nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật.
- Có một số dự án vi phạm, sai sót về: Bồi thường không đúng đối tượng,
không đúng giá, phân loại sai hạng đất, vị trí đất, đo đạc diện tịch đất và kiểm đếm
tài sản không chính xác, thậm chí có trường hợp kê khống diện tịch bồi thường để
chia chác, hưởng lợi bất chính.
- Cơ chế phân cấp trách nhiệm giữa các ngành, các cấp nhiều mặt còn chồng
chéo, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; sự phối hợp giữa các cấp, các
ngành, chưa đồng bộ, chặt chẽ, thiếu tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn của
đội ngũ cán bộ cơ sở còn yếu.
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1.5.2.2. Giá đất bồi thường
- Trên thực tế, một số địa phương do khó khăn về ngân sách để đầu tư (giao
thông, thuỷ lợi, công trình phúc lợi,...) và phục vụ mục đích thu hút vốn đầu tư nên
một số chính quyền địa phương đều có xu hướng quy định giá đất thấp chỉ bằng
30% - 50% mức giá đất bình quân chung nên không đảm bảo quyền lợi của người
dân bị thu hồi đất khi được đền bù bằng tiền, số tiền nhận được không mua lại được
QSDĐ thay thế để tiếp tục sống bằng nông nghiệp.
- Giá đất nông nghiệp còn thấp song khi chuyển mục đích sử dụng thì giá trị
QSDĐ tăng lên nhiều lần. Mặc dù chênh lệch này do đầu tư của Nhà nước nhưng
gắn với đất mà người nông dân được giao, cùng với việc chưa được xử lý mức hỗ
trợ thoả đáng, nhất là đối với việc thu hồi đất ở các khu vực ven đô và khu vực gần
với khu công nghiệp, khu dân cư, tại các vùng giáp ranh giữa đô thị và nông thôn
làm cho tình hình trở nên phức tạp, bức xúc.
- Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, nhiều địa
phương giao cho chủ đầu tư trực tiếp thoả thuận với nông dân, nhưng do tổ chức
thiếu chặt chẽ, thống nhất dẫn đến sự khác nhau về giá đất bồi thường, về chế độ
bồi thường, hỗ trợ trên cùng một địa bàn... cũng làm cho tình hình trở nên phức tạp,
bức xúc.
1.5.2.3. Tình hình khiếu nại liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn tại, yếu kém, thậm
chí tiêu cực đã gây bức xúc cho người dân; theo ước tính sơ bộ có trên 80% số vụ
khiếu kiện của công dân liên quan đến đất đai, trong đó phần lớn là khiếu nại về giá
đất tính bồi thường (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012).
1.5.3. Khái quát tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Công tác giải phóng mặt bằng năm 2016 được triển khai thực hiện trong điều
kiện tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn; các cơ chế chính sách về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có sự thay đổi đáng kể trong Luật Đất Đai năm 2013;
Vì vậy, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao, tích cực của UBND thành phố, sự quyết
tâm, nỗ lực của các cấp chình quyền quận, huyện, phường xã và chủ động phối hợp
của các sở, ban ngành thành phố, công tác giải phóng mặt bằng năm 2016 tiếp tục
đạt được những kết quả tích cực như sau:
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Theo báo cáo, từ năm 2010 đến tháng 6-2016, trên địa bàn thành phố có 3.073
dự án phải thực hiện thu hồi đất; đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 1.711 dự án,
với tổng diện tịch đất hơn 8.462 ha; chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ
trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia
đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở (Báo nhân dân, 2016).
Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang được thực hiện với nỗ lực cao hơn và giải pháp
mới với phương châm quyết liệt hơn. Nhờ vậy công tác công tác bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư đã góp phần quan trọng vào quá trình CNH - HĐH thủ đô Hà Nội.
1.5.3.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
* Cấp Thành phố
- Ngay từ đầu năm 2014, lãnh đạo UBND Thành phố đã chỉ đạo, giao nhiệm
vụ cho các Sở, Ban, ngành có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
các cơ chế chính sách theo quy định của Luật Đất Đai 2013.
- Ngày 12/10/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số
192/KH - UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày
15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai
đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.
- Lãnh đạo UBND Thành phố thường xuyên đôn đốc và chủ trì nhiều cuộc
giao ban, kiểm điểm tiến độ GPMB tại các dự án trọng điểm nhằm kịp thời chỉ đạo
giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện của
các dự án.
- Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố cũng thường xuyên chủ trì tiến hành nhiều
cuộc họp đôn đốc, kiểm điểm tiến độ công tác GPMB tại các địa bàn nơi thu hồi
đất, tại các dự án trọng điểm để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng
cơ chế chính sách BTHT&TĐC.
- Các Sở, ngành Thành phố, trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành
mình, cũng đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các nội dung liên quan đến
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giá bồi thường về đất, giá nhà, đất tái định cư, xác định nguồn gốc đất đai, tài sản
trên đất... Đồng thời các Sở, Ban, ngành thành phố cũng thường xuyên kiểm tra các
dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà, đất TĐC, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo sớm hoàn thành đưa quỹ nhà, đất TĐC vào sử dụng để phục vụ công tác
GPMB các dự án trên địa bàn thành phố.
* Cấp quận, huyện
- Các quận, huyện đã tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị;
định kỳ hàng tuần, lãnh đạo UBND một số quận, huyện đã trực tiếp chủ trì giao ban
GPMB với các chủ đầu tư và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn nơi thu hồi đất; đối
với các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất, báo cáo UBND
Thành phố và Liên ngành xem xét giải quyết, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ,
có hiệu quả công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.
- Tại nhiều dự án, nhất là tại các dự án trọng điểm của Chính phủ và Thành
phố, lãnh đạo cấp ủy đảng và chính quyền quận, huyện đã chỉ đạo các tổ chức làm
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở nơi thu hồi đất như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân...
để thành lập nhiều Tổ tuyên truyền đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, giải
thích người bị thu hồi đất chấp hành bàn giao mặt bằng cho dự án.
* Đối với quận Bắc Từ Liêm
- Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ
Thành ủy, Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thành phố,
UBND quận đã tổ chức quán triệt đến các phòng, ban chức năng, các phường về
tầm quan trọng của công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trong việc xây dựng,
phát triển chung của quận cũng như của Thành phố.
- Nhận thức rõ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất thì việc tuyên
truyền, vận động người dân về dự án, chủ trương, chính sách pháp luật về giải phóng
mặt bằng của Nhà nước là nhiệm vụ cực kì quan trọng; ngày 30/9/2016, quận ủy Bắc
Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 406-QĐ/QUTH về việc thành lập các tổ công tác
tuyên truyền, vận động. Trong các ngày 06/01/2017, 13/01/2017, 06/3/2017, Tổ công
tác tuyên truyền, vận động ban hành các Kế hoạch 07-KH/TCT, 08-KH/TCT, 09KH/TCT tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiểu, chấp hành, nhằm thực hiện
giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn quận.
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- Hiện tại trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có hơn 40 dự án, trong đó 30 dự án
đang triển khai. Các dự án khi triển khai thực hiện đều được UBND quận phê duyệt
kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết, cập nhật vào danh mục dự án thu hồi
đất, danh mục kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất Đai.
- Trong quá trình tổ chức, triển khai, UBND quận đều phân công nhiệm vụ cụ
thể cho các đơn vị liên quan, đồng thời thường xuyên báo cáo quận ủy, HĐND quận
những công việc UBND quận được UBND Thành phố giao cũng như các công việc
thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý của UBND quận trong lĩnh vực quản lý đất
đai, giải phóng mặt bằng. Việc thực hiện dự án cũng như chính sách về GPMB đảm
bảo công khai, minh bạch đối với người bị thu hồi đất, quá trình thực hiện có sự
giám sát chặt chẽ của MTTQ phường, quận.
UBND quận đã phân công nhiệm vụ cho phòng Tư pháp làm đơn vị thường
trực trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về pháp luật trong đó có
pháp Luật Đất Đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng. Cán bộ, nhân viên của quận
và các phường thường xuyên được đào tạo, tập huấn về chính sách quản lý đất đai,
quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng.
1.5.3.2. Về công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh
vực thu hồi đất giải phóng mặt bằng
- Trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị định Chính phủ, các dự thảo
Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2013, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố
cùng các Sở, ngành có liên quan đã tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến với các
Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng,... liên quan đến công tác
BTHT&TĐC (bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức Hội thảo lấy ý kiến trực
tiếp, ban hành văn bản góp ý ...).
- Trên cơ sở các quy định của Luật Đất Đai năm 2013, các Nghị định của
Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố và các Sở, ngành có liên quan đã
chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND Thành phố ban hành quy định về các
nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật Đất Đai và Nghị định
Chính phủ giao như: Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 (quy định
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về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), Quyết định số
22/2014/QĐ - UBND ngày 20/6/2014 (quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công
nhận quyền sử dụng đất), Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 (quy
định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản gắn liền với đất); Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 (về
việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc); Quyết định số
74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 (quy định về xác định giá đất cụ thể trên địa
bàn Thành phố Hà Nội); Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách
BTHT&TĐC; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 về ban hành quy
định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội... Các
văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có hiệu lực thi hành cùng với Luật Đất Đai
2013, các Nghị định của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực
hiện công tác thu hồi đất GPMB theo đúng quy định của pháp luật.
1.5.3.3. Về công tác giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế chính
sách giải phóng mặt bằng
- Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất GPMB, khi phát sinh
những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND các quận, huyện đã chủ động
tổng hợp, rà soát và báo cáo, đề xuất UBND Thành phố, Ban chỉ đạo GPMB Thành
phố để được xem xét, giải quyết.
- Ban chỉ đạo GPMB thành phố đã cùng các Sở, ngành và UBND các quận,
huyện có liên quan họp thống nhất để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố giải
quyết, chấp thuận nhiều cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn (như các chính
sách hỗ trợ về đất, chính sách bố trí tái định cư, tạm cư, hỗ trợ tự lo tái định cư...).
Trong năm 2017, riêng Ban Chỉ đạo GPMB thành phố đã chủ trì họp liên ngành giải
quyết bình quân 10 - 20 nội dung vướng mắc/tuần.
- Các Sở, ngành Thành phố, trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành
mình, cũng đã chủ động tích cực giải quyết các nội dung liên quan đến giá bồi
thường đất, giá nhà, đất tái định cư, đến nguồn gốc đất đai, đến tài sản hình thành
trên đất,... cụ thể như:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên hướng dẫn các quận, huyện
và các chủ đầu tư trong việc thu hồi đất, giao đất, xác định nguồn gốc đất, xác định
mốc giới GPMB; đối với công tác xác định giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ,
trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND Thành phố ban hành
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21 Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và
nhiều văn bản chấp thuận cho tiếp tục thực hiện giá đất ở đã được phê duyệt trong
thời gian cuối năm 2016 (theo số liệu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường).
+ Sở Xây dựng, trong năm 2017, đã thẩm tra hồ sơ, trình UBND Thành phố
ban hành 45 Quyết định phê duyệt giá bán nhà tái định cư tại các khu TĐC thuộc
quỹ nhà TĐC của Thành phố; tham mưu trình UBND Thành phố ban hành các
Quyết định bán 1.433 căn hộ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải di
chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố
(theo số liệu báo cáo của Sở Xây dựng).
+ Sở Tài chính cũng đã thường xuyên phối hợp với Liên ngành trong việc xác
định giá bồi thường, hỗ trợ về đất; xác định giá bán nhà tái định cư cho các hộ gia
đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở; tham mưu, nghiên cứu, đề xuất giải quyết các
nội dung vướng mắc về chính sách BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất.
+ Thanh tra Thành phố, trong năm 2017 đã chủ trì phối hợp cùng Liên ngành
và UBND các quận, huyện (như Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai...) để xử lý, giải
quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, các nội dung vướng mắc, tồn tại
trong công tác GPMB.
+ Các sở, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác của Thành phố
là thành viên trong Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố cũng đã chủ động thực hiện
nhiều nội dung hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức nhiều buổi tọa đàm trao đổi, giải
thích đến các hội viên, đoàn viên về chủ trương, chính sách của Thành phố trong
công tác GPMB, qua đó nhận được sự ủng hộ của người dân Thủ đô đối với việc
thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố (Ban chỉ đạo
GPMB Thành phố Hà Nội, 2017).
1.5.3.4. Đánh giá chung
Công tác GPMB trên địa bàn quận Thành phố Hà Nội nói chung và quận Bắc
Từ Liêm nói riêng trong 05 năm qua tuy đã đạt được những kết quả tốt nhưng vẫn
còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như việc xác nhận nguồn gốc, quá
trình, thời điểm sử dụng đất của một số phường nơi có đất thu hồi còn chậm và kéo
dài; sự chủ động vào cuộc, công tác phối của một số đơn vị còn chưa kịp thời, đồng
bộ, nên dẫn đến có nhiều cuộc họp Hội đồng phải hoãn họp do thiếu thành phần...
Đây là một trong các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ dự án.
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
- Chính sách về công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
- Dự án 1: “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm
đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai”.
- Dự án 2: “Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại phường
Cổ Nhuế 2”
- Dự án 3: “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
tại xã Phú Diễn”.
2.2 Nội dung nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu của đề tài, em tiến hành nghiên cứu theo các nội dung sau:
- Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất trên địa
bàn quận.
- Điều tra khái quát về ba dự án nghiên cứu.
- Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất tại ba dự án nghiên cứu,
- Đưa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực hiện chính sách bồi
thường, hỗ trợ và nâng cao đời sống, việc làm của người dân có đất bị thu hồi.
2.3 Phương pháp nguyên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thấp số liệu thứ cấp
- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, số liệu liên quan đến dự án bao gồm: Tài liệu
về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của quận, số liệu về thực hiện bồi thường, hỗ
trợ của dự án đã thu hồi đất trên địa bàn, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản vẽ trích
đo khu đất tại dự án cụ thể, các văn bản chính sách có liên quan đến công tác bồi
thường, hỗ trợ và giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ở các dự án như:
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Khung giá đất của Chính phủ, giá quy định của Thành phố Hà Nội và giá bồi
thường được áp dụng cho các dự án nghiên cứu.
- Điều tra, khảo sát thực địa về tình hình thu hồi đất, thực hiện bồi thường,
hỗ trợ tại địa bàn nghiên cứu trên sự giúp đỡ của lãnh đạo phòng TNMT, chủ tịch
UBND phường, cán bộ địa chính.
- Thu thập được các tài liệu, số liệu thứ cấp đã sẵn có tại các cơ quan chức
năng trong quận.
2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
- Thu thập theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp các hộ có đất bị thu hồi
theo phiếu điều tra.
- Sử dụng phiếu điều tra để thu thập các thông tin phục vụ cho nghiên cứu đề
tài gồm: Số liệu về đánh giá của người dân đối với việc xác định đối tượng được bồi
thường, hỗ trợ; giá đất tính bồi thường, hỗ trợ,...
- Tổng số phiếu điều tra: 99 phiếu. Chọn ngẫu nhiên 30 hộ có đất nông
nghiệp bị thu hồi của mỗi dự án và 9 cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB (3 cán
bộ/1 dự án) để phỏng vấn bằng phiếu điều tra.
Nội dung phỏng vấn
+ Phỏng vấn, điều tra thông tin hộ dân ảnh hưởng của chính sách bồi thường,
hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất GPMB thực hiện dự án.
+ Phỏng vấn, điều tra thông tin thuộc tính liên quan đến đối tượng được bồi
thường, hỗ trợ như: Tên chủ hộ, địa chỉ...
+ Phỏng vấn, điều tra lấy ý kiến khách quan của các hộ gia đình đối với các
nội dung như: Giá bồi thường về đất, công trình, cây cối hoa màu...
Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên từ các hộ gia đình, các tổ chức có
đất bị thu hồi tại dự án.
2.3.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp
- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được tiến hành chọn lọc ra những thông tin,
số liệu cần thiết cho nội dung nghiên cứu.
- Thống kê, tổng hợp các số liệu thu thập đươc từ việc điều tra sơ cấp bằng
phiếu điều tra.
- Sử dụng phầm mềm Excel để tính toán, xử lý và trình bày các số liệu thu thập
được dưới dạng bảng, biểu để có cái nhìn trực quan hơn về nội dung nghiên cứu.
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2.3.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
-Việc phân tích và xử lý số liệu thu thập được thực hiện bằng phương pháp
thống kê phần mềm Excel.
- Phân tích các số liệu tiến hành so sánh các số liệu thu thập được, từ đó thấy
được sự giống, khác nhau trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án.
- Phương pháp xử lý số liệu: Trên cơ sở các số liệu thu thập được ta dùng
phương pháp xử lý thông tin để loại bỏ các số liệu, thông tin thiếu chính xác, sai sự
thật. Đảm bảo có những thông tin chính xác nhất, phản ánh trung thực hiện trạng
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Phân tích các số liệu thu thập được để đánh giá tình hình thực hiện chính
sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 03 dự án nghiên cứu
trên địa quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
2.3.5 Phương pháp chuyên gia
- Tổ chức hội thảo và tham vấn các chuyên gia về việc thực hiện chính sách
bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án tiến hành
nghiên cứu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
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CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của quận Bắc Từ Liêm
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1 Về địa giới hành chính
Bắc Từ Liêm là một quận mới thành lập của Thành phố Hà Nội, trên cơ sở
toàn bộ diện tích và dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy
Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tích
tự nhiên của xã Xuân Phương; 98,90 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của
thị trấn Cầu Diễn (phần phía Bắc Quốc lộ 32) thuộc quận Từ Liêm cũ.
Quận Bắc Từ Liêm hiện có 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc,
Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát,
Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.
Quận có quy mô diện tích 4.335,34 ha, có địa giới hành chính như sau:

Hình 3.1: Sơ đồ vị trí quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
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- Phía Bắc giáp quận Đông Anh
- Phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm
- Phía Đông giáp quận Cầu Giấy, quận Bắc Từ Liêm
- Phía Tây giáp huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng
3.1.1.2 Về địa hình, địa mạo
Quận nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có địa hình tương đối
bằng phẳng và màu mỡ, có nhiều sông hồ chảy qua. Địa hình nghiêng theo hướng
Tây Bắc - Đông Nam, cao độ trung bình 6,0m - 6,5m; khu vực có địa hình cao nhất
tập trung ở phía Bắc dọc theo sông Hồng, cao từ 8m - 11m; khu vực có địa hình
thấp nhất là những ô trũng, hồ, đầm và vùng phía Nam của quận.
Đây là khu vực có nền địa chất khá ổn định. Tuy nhiên, đất đai phần lớn là đất
phù sa mới nên cường độ chịu tải của đất kém, khi đầu tư xây dựng hệ thống kết
cấu hạ tầng đòi hỏi phải đầu tư xử lý nền móng.[8]
3.1.1.3 Về khí hậu
Quận nằm trong khu vực khí hậu chung của thành phố, chịu ảnh hưởng của
chế độ gió mùa nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Một năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa
từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau; nhiệt độ trung
bình năm vào khoảng 24oC; lượng mưa trung bình năm là 1.600mm - 1.800mm; độ
ẩm không khí cao, trung bình khoảng 82%.[8]
3.1.1.4 Về thủy văn
Trên địa bàn quận có hệ thống sông ngòi tương đối dày đặc, chịu sự ảnh
hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng, sông Nhuệ và sông Pheo, đây là ba tuyến
thoát nước chủ yếu của quận. Ngoài ra quận còn có nhiều hồ tự nhiên là nguồn dự
trữ nước ngọt quan trọng vào mùa khô. [8]
3.1.2 Các nguồn tài nguyên
3.1.2.1 Về tài nguyên đất
Đất đai của quận được hình thành từ quá trình bồi lắng phù sa của sông Hồng,
bao gồm 5 loại chính: Đất phù sa sông Hồng được bồi đắp hàng năm (Phb); đất phù
sa sông Hồng không được bồi hàng năm, không glây, không loang lổ (Ph); đất phù
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sa không được bồi hàng năm, có tầng loang lổ (Ph1); đất phù sa sông Hồng không
được bồi hàng năm có tầng glây (Phg); đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng
năm, úng nước (Phn). Đất đai của quận đều có nguồn gốc phù sa, hàm lượng các chất
dinh dưỡng trong đất khá cao phù hợp với nhiều loại cây trồng, thuận lợi cho phát
triển đa dạng hoá nông nghiệp với nhiều sản phẩm có ưu thế phục vụ đô thị. [8]
3.1.2.2 Về tài nguyên nước
Nguồn nước mặt: Nguồn tài nguyên nước mặt của quận khá phong phú, được
cung cấp bởi sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đăm, sông Cầu Ngà... Đây là các đường
dẫn tải và tiêu nước quan trọng trong sản xuất cũng như cung cấp cho nhu cầu sinh
hoạt của dân cư. Bên cạnh đó hệ thống ao hồ tự nhiên và lượng mưa hàng năm cũng
là nguồn cung cấp nước cho nhu cầu sử dụng của quận.
Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm khá dồi dào, gồm 3 tầng: Tầng 1: Có độ
sâu trung bình 13,5m, nước có độ nhạt mềm đến hơi cứng, chứa Bicacbonatcanxi, có
hàm lượng sắt cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 0,42-0,93 mg/l; tầng 2: Có độ sâu trung
bình 12,4m, nước có thành phần Bicacbonatnatri, hàm lượng sắt từ 2,16-17,25 mg/l;
tầng 3: Có độ sâu trung bình 40 - 50m, nguồn nước dồi dào, sử dụng để khai thác với
quy mô công nghiệp. Tổng độ khoáng hóa từ 0,25 - 0,65g/l, thành phần hóa học chủ
yếu là Cacbonat – Clorua – Natri – Canxi. Hàm lượng sắt từ 0,42 – 47,4 mg/l; hàm
lượng Mangan từ 0,028 – 0,075 mg/l; hàm Lượng NH4 từ 0,1 – 1,45 mg/l. [8]
3.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2.1 Về thực trạng kinh tế
3.2.1.1 Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Cùng với việc phát triển kinh tế chung của Thành phố Hà Nội, trong năm qua
kinh tế của quận đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu quan
trọng về nhiều mặt, mức đầu tư hạ tầng cơ sở được nâng cao, hệ thống giao thông,
thuỷ lợi, các trường học, bệnh viện, công trình văn hoá... được củng cố và phát
triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.
Tình hình kinh tế trên địa bàn quận nhìn chung giữ ổn định và hoàn thành kế
hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế vẫn đạt được mức tăng so với năm
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trước. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 29.361 tỷ đồng, tăng 15% so cùng
kỳ, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu Công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng: 74%;
Thương mại dịch vụ: 24,1%; Nông nghiệp: 1,9%.[9]

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ cơ cấu kinh tế quận Bắc Từ Liêm năm 2017
3.2.1.2 Thực trạng phát triển các khu vực kinh tế
a) Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt: 21.683 tỷ tăng 14,2%
so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm.
b) Khu vực kinh tế thương mại - dịch vụ
Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt: 6.875 tỷ tăng 20% so với
cùng kỳ, đạt 101,2% kế hoạch năm.
c) Khu vực kinh tế nông nghiệp
Về sản xuất nông nghiệp: Trồng trọt với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm
2017: 1.838 ha, giảm 61 ha so với cùng kỳ. Diện tích giảm chủ yếu do chuyển mục
đích sử dụng thu hồi vào các dự án và một số diện tích đất kẹt không sản xuất được.
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- Ước tính năng suất một số loại cây trồng chính năm 2017: Năng suất lúa đạt 54
tạ/ha, bằng 109,9% so cùng kỳ; năng suất rau đạt 226 tạ/ha, bằng 97% so cùng kỳ.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 739 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Giá
trị sản xuất nông nghiệp/ha đất nông nghiệp đạt 674 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
Về Chăn nuôi: Tại thời điểm 1/10/2017 toàn quận, tổng đàn lợn có 4.285 con,
bằng 77,2% so với cùng kỳ; tổng đàn trâu, bò có 101 con, tăng 42,5%; tổng đàn gia
cầm có 19,7 nghìn con, bằng 75,6%. Công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh cho
đàn gia súc gia cầm được các ngành chức năng duy trì thường xuyên. Tổ chức thực
hiện tiêm phòng, phun thuốc khử trùng phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia
cầm có hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. [9]
3.2.2 Về thực trạng xã hội
3.2.2.1 Công tác thông tin, tuyên truyền, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao
Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động được triển khai rộng khắp, tạo không
khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của quận. Các hoạt động phục vụ các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô và
của quận như: Ngày Thành lập quận (1/4), Ngày giải phóng miền Nam (30/4), Quốc
tế Lao động (01/5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày chiến thắng Điện
Biên Phủ (07/5), Quốc khánh (2/9), Giải phóng Thủ đô (10/10)… được tổ chức
trang trọng. Đặc biệt, quận đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền “Năm trật tự
văn minh đô thị 2017”; tuyên truyền trước, trong, sau ngày bầu cử bổ sung đại biểu
HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2020.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân luyện tập thể thao theo tấm
gương Bác Hồ vĩ đại”. Số người thường xuyên luyện tập thể thao tại cơ sở ước đạt
38%, đạt 100% kế hoạch năm; số hộ gia đình thường xuyên luyện tập thể thao ước
đạt 30%, đạt 100% kế hoạch năm. Quận đã tham gia và giành được 175 huy chương
các loại cấp Thành phố, cấp quốc gia (Trong đó: 58 huy chương vàng, 56 huy
chương bạc, 61 huy chương đồng). [9]
3.2.2.2 Công tác xây dựng đời sống văn hoá, lễ hội, di tích, văn hoá, du lịch
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây ựng gia đình văn hóa; thực hiện tốt nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Kết quả: Tỷ lệ hộ gia đình được công
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nhận danh hiệu gia đình văn hóa so với tổng số hộ: 88,2%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ
lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa: 43%, đạt 100,7% kế
hoạch. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 81,5%, đạt 101% kế hoạch. [9]
3.2.2.3 Công tác giáo dục - đào tạo
Năm 2017, quận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố và quận giao về xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia với 03 trường đạt chuẩn, nâng tỷ lệ trường công lập
đạt chuẩn lên 90,24% (trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Hoàn
thành tốt công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học, THCS
năm học 2017-2018: Toàn ngành đã tuyển sinh được 12.326 học sinh, sau tuyển
sinh, toàn quận có 52.954 học sinh, tăng 3.177 học sinh so với năm học 2016-2017.
Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, quản lý giỏi, giáo viên giỏi, nhân viên
giỏi, học sinh giỏi các cấp. Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục quận xếp thứ 5/30
quận, quận, được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. [9]
3.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của quận Bắc Từ Liêm
3.3.1 Thuận lợi
- Quận Bắc Từ Liêm có vị trí thuận lợi nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thành
phố, giao thông thuận tiện nên có nhiều ưu thế trong việc phát triển thị trường đối
với khu vực nội thành và giao lưu hàng hóa với các địa phương khác. Nằm trong
vùng có thị trường lớn, Bắc Từ Liêm có thể cung cấp các loại nông sản thực phẩm
như: Gạo, rau, thịt gia súc, gia cầm, cá, các loại thủy sản, hoa quả, đặc biệt là hoa
tươi. Các loại thực phẩm chế biến cho thị trường Hà Nội và các khu vực lân cận
như: Đậu phụ, bún, bánh kẹo, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Hàng dệt kim, dệt
may, đan lát, đồ gỗ và các loại đồ dùng gia đình.
- Với việc mở rộng Thủ đô về phía Tây và Tây Bắc nên Bắc Từ Liêm được
quy hoạch là khu vực trung tâm phát triển văn hóa, trung tâm thương mại, khoa học
kỹ thuật, tập trung các bệnh viện lớn, văn phòng đại diện, trụ sở cơ quan…
- Nền kinh tế phát triển nhanh và toàn diện, cơ cấu kinh tế thay đổi theo chiều
hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành
nông nghiệp, từng bước chuyển dần sang cơ cấu thương mại, dịch vụ - công nghiệp
- nông nghiệp.
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- Nhiều chủ trương, chính sách và chương trình quốc gia về các lĩnh vực kinh
tế - văn hóa được tích cực thực hiện và có hiệu quả như: nâng cao chất lượng cuộc
sống (cải thiện nhà ở ngoại thành, thực hiện phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ trẻ em suy
dinh dưỡng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,…). Việc cải cách thủ tục
hành chính, đổi mới cơ chế, chính sách quản lý được UBND quận tích cực thực
hiện. Vai trò quản lý Nhà nước được củng cố và phát huy có hiệu quả, góp phần
quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
- Chính sách thu hút đầu tư và các thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng
đã tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển.
- Dân cư tập trung đông, tỷ lệ tăng cơ học cao, nguồn lao động dồi dào. Số
lượng lao động có trình độ văn hóa và tay nghề tăng dần qua các năm.
3.3.2 Khó khăn, thách thức
- Các dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao), dịch vụ cuộc sống
(nước, điện, chiếu sáng đô thị…) được chú trọng đầu tư song mới đáp ứng được nhu
cầu sử dụng của một phần dân cư đô thị. Nhiều khu đô thị mới chưa có các công
trình văn hóa – thể thao, y tế. Khu vực nông thôn vẫn còn thiếu điện và thiếu nước
sinh hoạt, chất lượng nước chưa cao.
- Số người trong độ tuổi lao động nhiều, song lao động chưa có việc làm và
thiếu việc làm còn nhiều. Người lao động chưa chủ động trong việc học nghề và tự
tạo việc làm. Lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao và cán bộ quản lý
kinh doanh giỏi chưa nhiều. Một số đơn vị sản xuất công nghiệp thiết bị kỹ thuật
còn lạc hậu, sản xuất kinh doanh không ổn định, nhiều sản phẩm của nền kinh tế
chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài; chưa tạo ra sản
phẩm hàng hoá có giá trị cao.
- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tuy đã có nhiều
chuyển biến song tình trạng lấn chiếm đất công, đất canh tác vẫn phức tạp; vẫn tồn
tại hiện tượng xây dựng trái phép, không phép. Tỷ lệ cấp phép xây dựng trong khu
dân cư mới chỉ đạt 82% số công trình khởi công xây dựng.
- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải ngày
càng được nỗ lực thực hiện nhằm tạo nên một thủ đô có diện mạo xanh - sạch - đẹp.
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Tuy nhiên, vệ sinh, an toàn trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa thực sự đảm bảo.
Hiện tượng xe ô tô chở vật liệu gây bụi bẩn, đồ phế thải xây dựng không đúng quy
định đang là mối quan tâm của các cấp chính quyền và người dân; ô nhiễm môi
trường, nhất là ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rác thải sản xuất tại các cụm công
nghiệp và một số cở sở sản xuất, làng nghề còn chưa được giải quyết triệt để.
3.4 Đánh giá thực trạng của quản lý và sử dụng đất của quận Bắc Từ Liêm
3.4.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất của quận Bắc Từ Liêm.
Theo số liệu thống kế đất đai 2017 quận Bắc Từ Liêm có tổng diện tích đất là
4,335.34 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp là 1.585,01 ha chiếm 36,56% tổng diện tích đất.
- Đất phi nông nghiệp là 2.722,79 ha chiếm 62,80% tổng diện tích đất.
- Đất chưa sử dụng là 27,53 ha chiếm 0,64 % tổng diện tích đất.
Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm
Hiện trạng năm 2014
Chỉ tiêu

STT

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
1

Đất nông nghiệp

Diện tích

Cơ cấu

(ha)

(%)

4.335,34

100,00

1.585,01

36,56

224,94

5,19

1.109,20

25,58

1.1

Đất trồng lúa

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1.3

Đất trồng cây lâu năm

222,42

5,13

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

27,46

0,63

1.5

Đất nông nghiệp khác

1,00

0,02

2

Đất phi nông nghiệp

2.722,79

62,80

97,62

2,25

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình
sự nghiệp

2.2

Đất quốc phòng

54,06

1,25

2.3

Đất an ninh

26,99

0,62
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Hiện trạng năm 2014
Chỉ tiêu

STT

2.4

Đất khu công nghiệp

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

2.6

Diện tích

Cơ cấu

(ha)

(%)
67,19

1,55

140,53

3,24

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

43,14

1,00

2.7

Đất di tích danh thắng

20,36

0,47

2.8

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

0,18

0,00

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

5,72

0,13

43,35

1,00

2.11 Đất có mặt nước chuyên dùng

122,39

2,82

2.12 Đất sông, suối

462,50

10,67

2.13 Đất phát triển hạ tầng

718,22

16,57

3,33

0,08

917,21

21,16

27,53

0,64

2.10 Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2.14 Đất phi nông nghiệp khác
2.15 Đất ở
3

Đất chưa sử dụng

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
Từ bảng số liệu hiện trạng trên ta có biểu sau:
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Biểu đồ 3.2: Biểu đồ cơ cấu sử dụng đất năm 2017
Từ biểu đồ trên ta có thể thấy cơ cấu sử dụng đất của quận Bắc Từ Liêm phân
bố khá hợp lý với phần trăm đất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong tổng diện
tích đất tự nhiên và có xu hướng tiếp tục tăng.
3.4.2 Đánh giá thực trạng của công tác quản lý đất đai tại quận Bắc Từ Liêm.
a) Công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa chính, lập
bản đồ hành chính.
Hồ sơ địa chính được quận lưu giữ tương đối đầy đủ. Bản đồ và sổ mục kê các
thời kỳ (1960, 1978, 1986, 1994) được lưu giữ tại quận và phường phục vụ công tác
quản lý Nhà nước về đất đai và cấp GCNQSDĐ. Các loại sổ như: Sổ mục kê, sổ địa
chính, sổ đăng ký biến động về đất đai…Đã được lập và cập nhật thường xuyên.
Toàn bộ Bản đồ địa chính của các xã, thị trấn đo vẽ năm 1994 được số hóa và biên
tập năm 2010, cập nhật thường xuyên những biến động về ranh giới thửa, chủ sử
dụng đất; các phần mềm ứng dụng trong việc luân chuyển, xử lý, chỉnh lý, lưu giữ
hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất được sử dụng tiện ích, đem lại hiệu
quả cao trong việc quản lý.
Số liệu về hệ thống hồ sơ địa chính quận Bắc Từ Liêm qua các thời kỳ tính
đến 31/12/2017 được tổng hợp tại (phụ lục 01).
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b) Công tác quản lý quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đã được tiến hành theo
đúng quy định của pháp luật.
UBND quận đã tham gia góp ý 160 văn bản về lập, thẩm định, phê duyệt quy
hoạch và các thỏa thuận theo phân cấp về quy hoạch; phê duyệt 24 quy hoạch tổng
mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn quận; thẩm định, điều chỉnh phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật 112 dự án. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra
việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
đã được duyệt trên địa bàn,và tổ chức kiểm tra các Khu đô thị: Bắc Từ Liêm Tây,
Ngoại giao đoàn, Thành phố giao lưu, Goldmark City… qua đó rà soát, báo cáo
Thành phố, các sở ngành xem xét giải quyết những vướng mắc, tồn tại liên quan
đến khớp nối hạ tầng, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn quận. [9]
c) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Thực hiện Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định 85/CP ngày
28/8/1999 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân
sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, 13 xã của quận Bắc Từ
Liêm đã thực hiện việc giao đất cho các hộ gia đình cá nhân theo hướng dẫn của
Thành phố, Sở Địa chính – Nhà đất (nay là Sở TNMT). Trên địa bàn quận Bắc Từ
Liêm đã thực hiện giao đất nông nghiệp cho 13 xã và chia làm 10 đợt được nêu rõ
trong (phụ lục 2).
d) Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Công tác đăng ký đất đai: Đến ngày 30/4/2017, 13/13 phường đã hoàn thành nhiệm
vụ tổ chức cho nhân dân đăng ký đất đai theo quy định và chỉ đạo của Thành phố.
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Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN đất theo Chỉ
thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố. Dự kiến cả năm 2018,
13/13 phường hoàn thiện trên 90% số hồ sơ đủ điều kiện trình quận. Toàn quận
phấn đấu cấp được tổng số 4.350 GCN đất, trong đó có 800 GCN cấp lần đầu (đạt
80,6% số thửa đủ điều kiện, công dân phối hợp cung cấp đủ hồ sơ theo quy định,
không vướng mắc thuộc các trường hợp nêu tại văn bản số 8865/STNMTCCQLĐĐ ngày 23/10/2017), 3.550 GCN biến động; cấp được 1.200 Giấy xác nhận
đăng ký đất đai (đạt 20,4% kế hoạch). [9]
e) Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
Thực hiện chính sách QLNN về đất đai, cùng với sự chỉ đạo hướng dẫn về
chuyên môn của Bộ TNMT, toàn quận đã tiến hành rà soát lại những biến động trên
địa bàn. Toàn bộ quỹ đất trong địa giới hành chính của từng xã, thị trấn đã được
thống kê theo hiện trạng sử dụng từng nhóm đất.
Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được tiến hành thường xuyên theo đúng
quy định của pháp luật. Năm 2005, quận đã tiến hành công tác kiểm kê đất đai và
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/10.000. Năm 2010, tiếp tục công tác
kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ nền tỷ lệ 1/2000 khu vực Từ Liêm (85 mảnh
bản đồ nền phủ trùm 16 xã, thị trấn) làm cơ sở cho xây dựng bản đồ hiện trạng sử
dụng đất cấp quận.tỷ lệ 1/10.000 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã tỷ lệ
1/2.000, 1/5.000.
Công tác thống kê đất đai hàng năm được tiến hành tốt, phòng TNMT đã chủ
động triển khai, hướng dẫn, đôn đốc phối hợp, các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra biến
động, chỉnh lý số liệu, hoàn thành báo cáo thuyết minh biến. [9]
f) Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy
định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai của các tổ
chức sử dụng đất và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai luôn được UBND quận
chỉ đạo sát sao, đặc biệt là công tác đôn đốc, xử lý các vi phạm về đất đai (lấn
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chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, hủy hoại đất…) nhằm ngăn chặn và xử lý
kịp thời các vi phạm về đất đai trên địa bàn quận.
* Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về sử dụng đất đai:
Năm 2016, 2017, UBND quận đã triển khai thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử
dụng đất đai tại một số khu vực trên địa bàn quận như:
- Năm 2016: UBND quận kiểm tra xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên
trục đường Quốc lộ 32 thuộc xã Phú Diễn theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày
23/8/2015 UBND quận. Tiếp trục thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong
lĩnh vực trung chuyển vật liệu xây dựng, ra 9 quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với 9 doanh nghiệp đang hoạt động dọc sông Hồng thuộc phường Đông
Ngạc vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều.
- Năm 2017: Tháng 8/2017, UBND quận cùng UBND xã kiểm tra các đơn vị
khai thác cát, sử dụng bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng tại 4 xã ven sông
Hồng (Đông Ngạc, Thuỵ Phương, Thượng Cát, Liên Mạc) ra 16 quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm pháp luật đê Điều.[9]
g) Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm
trong quản lý và sử dụng đất đai.
Trong thời gian qua, số lượng đơn thư liên quan đến QLNN về đất đai gửi đến
UBND quận tăng nhiều qua các năm. Các bộ phận chuyên môn đã nỗ lực phân tích,
xử lý, giải thích và ra nhiều quyết định giải quyết ổn thỏa các trường hợp tranh
chấp, khiếu kiện về đất đai. Tuy nhiên, kết quả giải quyết mới đạt khoảng 65% 70% tổng số đơn thư khiếu nại. [9]
3.4.3 Giới thiệu sơ lược về một số dự án lớn được triển khai trên địa bàn quận
Bắc Từ Liêm.
Hiện nay trên địa bàn quận có 159 dự án đang phải triển khai công tác GPMB
với tổng diện tích thu hồi là 507.3 ha, liên quan đến 7.803 hộ dân. Trong đó có 86
dự án đang được triển khai.
Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng( tính từ ngày 01/01/2017 đến
15/11/2017), quận đã hoàn thành công tác GPMB trên tổng số 13 dự án, tiến hành
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phê duyệt 289 phương án trên 281 hộ gia đình và tổ chức với kinh phí khoảng 84,17
tỷ đồng. Dưới đây là 1 số dự án tiêu biểu trên địa bàn:
1. Dự án nhà ở xã hội bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại phường Cổ
Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm: Dự án do Trung tâm PTQĐ Hà Nội làm chủ đầu tư,
tiến hành thu hồi 45.541 m2 đất của 110 hộ gia đình, cá nhân, tổng kinh phi dành
cho bồi thường, hộ trợ của dự án lên đến 40,9 tỷ đồng.
2. Dự án xây dựng Đồn công an phường Phúc Diễn tiến hành thu hồi đất trên
phạm vi 1.305,7 m2 đất của 9 hộ gia đình, tổng kinh phí bồi thường là 31,9 tỷ đồng.
3. Dự án xây dựng Cụm văn hóa thể thao phường Thụy Phương: UBND
quận ban hành thông báo thu hồi đất số 393 và 394/ TB- UBND ngày 17/1/2015 về
việc thu hồi đất đối với 39 hộ gia đình, cá nhân diện tích 19.330 m2, kinh phí dành
cho bồi thường, hỗ trợ của dự án vào khoảng 18.2 tỷ đồng.
4. Dự án xây dựng đường nối từ đường Tây Thăng Long đến đường sắt ( qua
khu thiết chế công P. Cổ Nhuế 2) do TTPT Quỹ Đất quận Bắc Từ Liêm đứng ra làm
chủ đầu tư, dự án nằm trọn trong phường Cổ Nhuế 2 và tiến hành thu hồi 4.714 m2
đất của 39 hộ gia đình và 01 tổ chức, quận đã tiến hành phê duyệt 40 phương án
BTHT&TĐC với tổng chi phí là 4,5 tỷ đồng.
5. Dự án xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng,
khác với các dự án đã tiến hành trên địa bàn quận. Đây là dự án tiến hành theo cơ
chế tự thỏa thuận hoàn thành xong đầu tiên trong năm 2018 trên địa bàn quận.
Đánh giá chung: Quận Bắc Từ Liêm là một quận mới thành lập có nhiều điều
kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước với nhiều loại hình dự án đa dạng, phong
phú. Bên ngoài các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội và thu hồi đất vì
mục đích quốc phòng, an ninh ngoài quy định tại Điều 61 và Điều 62 LĐĐ 2013 thì
những dự án khác đã được phê duyệt sẽ do chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với
người dân thông qua các hình thức quy định tại Điều 73 LĐĐ 2013. Cơ chế nhà đầu
tư tự thỏa thuận để nhận chuyển quyền sử dụng đất giúp hạn chế được khiếu kiện
liên quan đến bồi thường đất đai.

45

3.5 Tình hình chung về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
3.5.1 Các văn bản pháp lý về công tác thu đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
- Luật Đất Đai 2013.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một
số Nghị định, quy định thi hành Luật Đất Đai.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số Điều của Luật Đất Đai.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành phố
Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác
định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 ngày 29/03/2017 của
UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 15/09/2016 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn Thành phố.
- Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi
tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông báo số 8802/STC- BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về
đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây cối, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác
GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
- Văn bản số 1580/STC-QLG ngày 17/03/2017 của Sở Tài chính Hà Nội về
việc đơn giá các loại cây đặc sẳn, đặc thù: Cam Canh, bưởi Diễn, hoa hồng Tây
Tựu, hồng xiêm Xuân Đỉnh làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn
quận Bắc Từ Liêm.
- Văn bản số 2059/UBND-TNMT ngày 02/08/2017 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc áp dụng đơn giá nông nghiệp làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ GPMB trên
địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
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3.5.2 Tổ chức bộ máy cơ quan
Cơ quan giữ chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư trên địa bàn quận là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm
Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội, ngoài chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, TTPTQĐ còn có nhiệm vụ tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý
quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch
vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
TTPTQĐ là cơ quan thường trực, là đầu mối chuyên môn và tham mưu giúp
UBND quận về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tất cả các dự án đầu
tư xây dựng tại địa phương; tham gia làm Thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư do UBND quận thành lập.
3.5.3 Tình hình tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các ban ngành thuộc
UBND quận Bắc Từ Liêm
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận: Ban hành thông báo thu hồi đất,
quyết định thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền; Quyết định thành lập
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ công tác, Tổ Thẩm định, chỉ đạo Hội
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức thẩm định, thực hiện phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của
Ủy ban nhân dân quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo của hộ gia đình, cá nhân, tổ
chức; gan hành các Quyết định: Kiểm đếm bắt buộc; cưỡng chế thực hiện kiểm đếm
bắt buộc; cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; thành lập Ban thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư và tổ
chức thực hiện các Quyết định nêu trên theo quy định.
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường: Chủ trì phối hợp với Ban bồi
thường giải phóng mặt bằng, các đoàn thể để phổ biến và tuyên truyền vận động
người bị thu hồi nhà, đất chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước; xác nhận
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bằng văn bản các nội dung quy định phục vụ công tác GPMB; phối hợp với các cơ
quan, bộ phận liên quan thực hiện đúng các quy định trong trình tự, thủ tục bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư của bản quy định này; niêm yết công khai tại trụ sở
UBND phường và điểm dân cư nông thôn các văn bản pháp lý liên quan, quyết định
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư.
Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Nghiên cứu, đề
xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp quận để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố
giải quyết những vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư trên cơ sở phù hợp thực tế và đúng pháp luật; áp dụng đầy đủ, theo đúng
chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ủy ban nhân dân Thành phố để
thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp quận phê duyệt và tổ chức thực hiện phương
án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trách nhiệm của Tổ công tác GPMB: Tổ chức điều tra, phúc tra hiện trạng
và lập biên bản điều tra, phúc tra, xác minh diện tích đất và số lượng, chủng loại, tài
sản gắn liền với đất trong chỉ giới thu hồi đất của từng chủ sử dụng nhà, đất; chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu điều tra; chuyển hồ sơ cho
các cơ quan liên quan xác nhận theo các nội dung quy định về GPMB; phối hợp với
Ủy ban nhân dân phường tổ chức niêm yết công khai, chuyển dự thảo phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án đã được phê duyệt và thu thập ý kiến thắc
mắc, góp ý của người bị thu hồi nhà đất, ý kiến đóng góp của nhân dân để báo cáo
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ký biên bản bàn giao nhà, đất với người
bị thu hồi đất.
Để công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được diễn thuận lợi, nhanh
chóng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền xã,
phường và quan trọng nhất là cần có sự trợ giúp, đồng thuận từ phía cộng đồng dân
cư trên địa bàn.
3.5.4 Thực trạng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư
Giải phóng mặt bằng là một lĩnh vực rất nhạy cảm do ảnh hưởng trực tiếp tới
quyền lợi của người dân trong diện GPMB dẫn đến nhiều đơn thư kiến nghị, khiếu

48

nại, tố cáo gửi các cấp liên quan đến giá bồi thường về đất thấp, giá nhà tái định cư
cao, các chính sách chưa thỏa đáng và nhiều lý do khác…
Theo báo cáo số 566/BC – UBND ngày 24/11/2017 về tình hình thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng năm 2017, số lượng đơn phải giải quyết trong năm
2017 là 221 đơn, trong đó năm 2016 chuyển sang 94 đơn tồn đọng; đơn mới nhận
được trong 11 tháng năm 2017 là 127 đơn. Tổng kết cuối năm 2017, quận đã giải
quyết xong 128 đơn, 59% khối lượng đơn thư cần giải quyết. Tham gia vụ tố tụng
hành chính sau giải quyết khiếu nại tại dự án Khu đô thị mới Bắc Từ Liêm Tây; khu
công nghệ cao sinh học và xây dựng Đêpô xe điện thuộc dự án tuyến đường sắt thí
điểm Thành phố Hà Nội ( đoạn Nhổn – Ga Hà Nội) tại toàn án nhân dân Thành phố
Hà Nội.[10]
3.5.5 Đánh giá chung
Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận được
quan tâm, chỉ đạo sát sao. Rất nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn về chính trị,
kinh tế - xã hội của Trung ương, Thành phố và của quận đã được thực hiện và đang
dần hoàn thiện. Trong những năm qua, quận đã bố trí được quỹ đất và xây dựng hạ
tầng kỹ thuật nhiều khu tái định cư: Khu tái định cư 8,5ha; khu tái định cư 2,1ha;
khu tái định cư 2,3 ha và khu tái định cư tập trung Kiều Mai thuộc phường Phú
Diễn … đáp ứng được nhu cầu bố trí tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án,
góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư về địa bàn quận.
Công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực
quản lý đất đai của quận Bắc Từ Liêm đã có những chuyển biến tích cực, kịp thời,
bài bản, đề ra được những giải pháp thiết thực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được
quan tâm đúng mức, góp phần không nhỏ trong việc đưa công tác quản lý đất đai
trên địa bàn quận đi vào nề nếp. Công tác quản lý tài chính về đất đai, quản lý và
phát triển thị trường bất động sản, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của
người sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh
tra, kiểm tra đất đai, giải quyết các tranh chấp và các khiếu kiện của người dân là
nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý đất đai của quận; đã thanh tra, xử lý
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được nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết được tỷ lệ lớn đơn thư,
khiếu kiện của nhân dân.
3.6. Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất tại các dự án nghiên cứu.
3.6.1 Dự án 1: “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và
điểm đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai”.
3.6.1.1 Khái quát về dự án 1.
Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa có những tác động tích cực và tiêu cực,
bên cạnh tác động thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng thu nhập, cải thiện khả năng
tiếp cận dịch vụ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm… thì nó cũng tạo ra nhiều hệ quả
mà một trong những hệ quả dễ nhận thấy, đó là tình trạng ùn tắc giao thông. Ùn tắc
giao thông đã và đang là “đặc sản” mà các đô thị lớn tại các nước đang phát triển
tạo ra nhưng không muốn đón nhận. Đặt ra yêu cầu cần chú trọng đầu tư xây dựng
những dự án hạ tầng giao thông đa phương thức. Vậy hệ thống “đa phương thức”
này là gì? Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội, hệ thống “đa phương
thức” với 3 cấp dịch vụ gồm: Đường sắt đô thị kết hợp xe buýt nhanh, xe buýt
thông thường, điểm đỗ xe công cộng.
Dự án “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu
cuối xe buýt” xây dựng trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
được xây dựng nhằm mục địch kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội với
tuyến đường sắt đô thị Hà Nội. Vị Trí tiền hành thu hồi đất phục vụ dự án như sau:
 Phía Bắc: Giáp quốc lộ 32
 Phía Tây Nam: Giáp đường 70 hiện trạng
 Phía Đông Nam: Giáp đường 70 quy hoạch.
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Hình 3.2 : Khu đất dự án “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công
cộng và điểm đầu cuối xe buýt” trên bản đồ quy hoạch.
Số hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng là 119 trường hợp với diện tích bị ảnh
hưởng phải thu hồi là 36.723 m2 . Trong đó có 37 hộ hiện đang sinh sống và buôn
bán kinh doanh phải thực hiện GPMB. Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đề nghị
UBND Thành phố Hà Nội, Sở TNMT bố trí quỹ đất TĐC. Kết quả có 7/37 hộ trên
đủ điều kiện được bố trí TĐC.
Dự án được giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh
phí cho bồi thường GPMB là 43,9 tỷ đồng, bắt đầu thu hồi đất từ năm 2015 và hoàn
thành đầu năm 2018. Dưới đây là tổng hợp kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư tại dự án.
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Bảng 3.2: Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 1
Hình thức

Kinh phí
(Đồng)

Bồi thường về đất

7.258.728.960

Hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất

1.158.840.000

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

23.612.934.240

Bồi thường. hỗ trợ về cây cối, hoa màu

1.302.837.240

Bồi thường, hỗ trợ về công trình. vật kiến trúc

10.400.988.615

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ

116.083.000

Tổng

43.868.206.481
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

3.6.1.2 Căn cứ pháp lý thành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái
định cư dự án 1.
Do dự án kéo dái trong 3 năm, chia làm 4 đợt thu hồi nên có sự khác nhau giữa
các căn cứ pháp lý của từng đợt cụ thể là:
*Các văn bản pháp luật được áp dụng chung cho cả 4 đợt:
- Luật Đất Đai 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố
Hà Nội ban hành về giá đất các loại trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày
01/01/2015 đến 31/12/2019.
- Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và quyết định số 156/QĐUBND ngày 27/01/2015 về việc Điều chỉnh thành viên tham gia HĐBT thực hiện
dự án.
- Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về thành lập TCT GPMB.
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- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 15/07/2015 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án.
- Thông báo thu hồi đất số 84/TB-UBND ngày 23/06/2014 và thông báo thu hồi
đất bổ sung số 163/TN-UBND ngày 07/08/2014 của UBND quận Bắc Từ Liêm về
thu hồi đất tại phường Minh Khai để thực hiện dự án Trạm trung chuyển đa phương
thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai, quận
Băc Từ Liêm.
*Các văn bản pháp luật được áp dụng riêng cho từng đợt:
Bảng 3.3: So sánh các căn cứ pháp lý thành lập phương án bồi thường, giải
phóng mặt bằng và tái định cư dự án 1 qua từng đợt.
Căn cứ pháp lý

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

X

X

X

Đợt 4

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND
ngày 20/06/2014 của UBND Thành
phố Hà Nội về ban hành quy định
các nội dung thẩm quyền của
UBND Thành phố Hà Nội do LĐĐ
2013 và các Nghị định của Chính
phủ giao cho về BTHT&TĐC khi
Nhà nước thu hồi đất.
Thẩm
quyền

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND
ngày 29/03/2017 của UBND Thành
phố Hà Nội về ban hành quy định
các nội dung thẩm quyền của
UBND Thành phố Hà Nội do LĐĐ

X

2013 và các Nghị định của Chính
phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất.
Giá xây Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND

X

X
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Căn cứ pháp lý
dựng

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

ngày 25/12/2014 của UBND Thành

mới nhà phố Hà Nội về việc ban hành giá
ở, nhà

xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật

tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị
kiến

bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước

trúc

thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Hà Nội.
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND
ngày 21/02/2016 của UBND Thành
phố Hà Nội về việc ban hành giá
xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật

X

kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị
bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Hà Nội.
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND
ngày 03/03/2017 của UBND Thành
phố Hà Nội về việc ban hành giá
xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật

X

kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị
bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Hà Nội.
Đơn giá Thông báo số 7756/STC-BG ngày
bồi

30/12/2014 của Sở Tài chính về

thường, đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại
hỗ trợ

cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có

các loại

mặt nước phục vụ công tác GPMB

X

X
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Căn cứ pháp lý

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

X

X

cây, hoa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
màu,

năm 2015

vật nuôi Công văn số 2215/STC-BG ngày
trên đất 19/5/2015 của Sở Tài chính về đơn
có mặt

giá cây cam Canh, bưởi Diễn để

nước

làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ
GPMB trên địa bàn quận
Thông báo số 8802/STC-BG ngày
30/12/2016 của Sở Tài chính về
đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại
cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có
mặt nước phục vụ công tác GPMB
trên địa bàn Thành phố Hà Nội
năm 2017
Công văn số 1580/STC-QLG ngày
17/3/2017 tiếp tục áp dụng đơn giá
tại Công văn số 2215/STC-BG
ngày 19/5/2015 của Sở Tài chính
về đơn giá cây cam Canh, bưởi
Diễn để làm cơ sở tính bồi thường,
hỗ trợ GPMB trên địa bàn quận
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

Dự án tiến hành giải phóng mặt bằng và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư từ năm 2015 kết thúc vào năm 2018, qua bảng 3.3 ta có thể thấy HĐBT của dự
án đã nhanh chóng cập nhật các văn bản pháp luật mới về thẩm quyền của UBND,
đơn giá các loại đất, hoa màu của từng thời kỳ nhằm đảm bảo đúng quyền lợi, lợi
ích của các đối tượng bị thu hồi đất tại dự án.
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3.6.1.3. Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án 1.
Bước 1: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày 15/07/2014 UBND quận Bắc Từ Liêm ra quyết định số 1461/QĐ-UBND
về việc thành lập HĐBT dự án Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công
cộng và điểm đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.
HĐBT còn tiếp tục có sự điều chỉnh thành viên sau đó, thông qua 2 quyết định
số 3326/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và quyết định số 156/QĐ-UBND ngày
27/01/2015 kết luận cuối cùng Hội đồng gồm có 14 thành viên do ông Trần Thế
Cương - Phó chủ tịch UBND quận làm chủ tịch Hội đồng.
Bước 2: Thành lập Tổ công tác, giúp việc giải phóng mặt bằng
Ngay sau khi ra quyết định thành lập Hội đồng, UBND quận đã tiến hành họp
và thành lập TCT giải phóng mặt bằng của dự án. Ngày 17/07/2014 UBND quận
Bắc Từ Liêm ra quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc thành lập TCT giải phóng
mặt bằng dự án Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm
đầu cuối xe buýt tại phường.
Thành viên TCT cũng được điều chỉnh qua các quyết định số 3549/QĐ-UBND,
3821/QĐ-UBND và quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 7/7/2015. Tổ bao gồm 15
thành viên do ông Phạm Quang Hưng P.chủ tịch phường Minh Khai làm tổ trưởng.
Bước 3: Lập, phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết giải phòng mặt bằng và
chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Sau khi lập HĐBT và TCT ban bồi thường, giải phóng mặt bằng kết hợp với
UBND phường Minh Khai và Tổng công ty vận tải Hà Nội tổ chức lập, phê duyệt
tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường. Ngày
02/02/2017 UBND quận Bắc Từ Liêm đã ra kế hoạch số 2069/KH-BTGPMBUBND-TCTVTHN về tiến chi tiết giải phóng mặt bằng. Sau đó HĐBT tổ chức họp
với các tổ chức cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất, thông báo về kế
hoạch tiến độ chi tiết, các chính sách BTHT&TĐC đồng thời công bố các tài liệu
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liên quan đến việc thu hồi đất, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và
niêm yết tại UBND phường.
Bước 4: Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xác định xác định
đối tượng và điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án.
Tổ chức điều tra, khảo sát đối với đất và công trình, tài sản trên đất. Trong
trường hợp người bị thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc
kiểm đếm thì tổ chức vận động, thuyết phục và lập biên bản có xác nhận của UBND
phường, nếu còn tiếp tục không hợp tác Chủ tịch UBND phường Minh Khai sẽ ban
hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định kiểm đếm bắt
buộc. Sau 30 ngày kể từ ngày hoàn thành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
UBND phường tổ chức việc xác nhận các nội dung có liên quan đến công tác
BTHT&TĐC.
Hoàn thành việc kiểm đếm và có văn bản xác nhận về đối tượng chính sách
được hưởng hỗ trợ theo quy định.
Bước 5: Định giá bồi thường thiệt hại, giá đất. Lập dự thảo phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Trên cơ sở số liệu điều tra, kiểm sát, TCT đã báo cáo HĐBT để lập phương án
bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư cho các hộ có đất bị thu hồi.
Xây dựng quy chế bắt thăm và tổ chức bắt thăm xác định vị trí đất ở được tái
định cư, trường hợp người được hưởng không tham gia bốc thăm thì lập biên bản cử
người bắt thăm thay. Sau khi có kết quả bắt thăm tiến hành bổ sung vào dự thảo
phương án diện tích, vị trí đất được bố trí tái định cư.
Công khai trực tiếp đồng thời niêm yết tại phường nơi có đất bị thu hồi, sau đó
tiến hành tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý và
không đồng ý đối với các phương án dự thảo, tổ chức đối thoại với những người
không đồng ý.
Hội đồng sẽ họp bàn và hoàn chỉnh phương án BTHT&TĐC của dự án. TCT
có trách nhiệm hướng dẫn Tổng công ty vận tải hoàn thiện phương án theo thẩm
định của Hội đồng.
Bước 6: Phê duyệt phương án, quyết định thu hồi đất.
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Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề nghị UBND quận ký quyết định
phê duyệt dự toán và quyết định thu hồi đất đối với 119 hộ gia đình, cá nhân và tổ
chức có đất bị thu hồi. Dự án được tiến hành theo 4 đợt, đợt 1 bao gồm các quyết
định thu hồi đất từ số 651/QĐ-UB đến số 724/QĐ-UB, đợt 2 bao gồm các quyết
định thu hồi đất từ số 1581/QĐ-UB đến số 1619/QĐ-UB, đợt 3 bao gồm các quyết
định thu hồi đất từ số 1856/QĐ-UB đến số 1861/QĐ-UB và đợt 4 bao gồm các
quyết định thu hồi đất từ số 1934/QĐ-UB đến số 1937/QĐ-UB.
Bước 7. Tổ chức niêm yết công khai và gửi đến từng hộ gia đình, cá nhân
và tổ chức có đất bị thu hồi.
Sau khi phương án chi tiết được lập, TCT phối hợp với UBND cấp xã tổ chức
lấy ý kiến của nhân dân, nhất là các đối tượng bị thu hồi đất. Hình thức công khai:
Niêm yết tại trụ sở UBND phường Minh Khai. Những người bị thu hồi đất có
quyền tham gia ý kiến góp ý để phản ánh những nội dung chưa đúng, chưa đủ khi
kiểm kê hoặc tính giá trị bồi thường hoặc các chính sách hỗ trợ khác đối với hộ gia
đình, cá nhân có đất bị thu hồi.
Bước 8: Chi trả tiền bồi thường.
Tiến hành chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất tái định cư, lập hồ sơ
giao nhà theo quy định đồng thời tổ chức, hộ gia đình cá nhân ký cam kết thời gian
bàn giao mặt bằng và bàn giao giấy tờ bản chính về nhà đất.
Trường hợp sau khi được vận động thuyết phục đối với hộ gia đình, cá nhân
vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, không nhận nhà, đất được bố
trị tái định cư thì lập hồ sơ và chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc. Tiến
hành cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo trình tự,
thủ tục được quy định tại Điều 71 LĐĐ 2013.
3.6.1.4. Xác định đối tượng và điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại
dự án 1.
Quận Bắc Từ Liêm nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung cũng như các
địa phương khác trong cả nước, ngoài những quy định chung của Chính phủ, các
bộ, ngành, Trung ương thì các quy định về BTHT&TĐC cũng được UBND quận cụ
thể hoá, chi tiết các nội dung, nhằm đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn tại
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địa phương, giảm thiếu những khó khăn vướng mắc thường gặp phải trong công tác
BTHT&TĐC. Có thế khái quát việc xác định đối tượng được bồi thường như sau:
- Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo; hộ gia đình, cá nhân trong nước,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng
đất bị Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất) và có đủ điều
kiện đế được bồi thường đất, tài sản được quy định tại Điều 75, 76 LĐĐ 2013 thì
được bồi thường theo quy định; trường hợp sau khi bị thu hồi đất mà không còn chỗ
ở thì được bố trí tái định cư.
- Người được bồi thường về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi phải là người sở
hữu hợp pháp tài sản đó, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Việc sử dụng đất phục vụ cho các công trình công ích làng, xã bằng hình
thức huy động vốn góp của nhân dân thì không áp dụng bồi thường và tái định cư.
Theo đó, kết quả xác định đối tượng đủ điểu kiện được bồi thường, hỗ trợ về
đất và tài sản trên đất được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 3.4: Xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ về đất dự án 1
Đơn vị: hộ
Đất nông nghiệp
Đợt

Tổng số
(hộ,
tổ chức)

Đất nông
nghiệp theo
NĐ -64

Đất nông
nghiệp đã sử
dụng trước
ngày
01/07/2004

Đất mương
đường

Đất nông
nghiệp
công ích

0

0

16

1

73

73

2

38

37

3

5

4

3

Tổng

119

11
3

110

3

2

3

5

3

30

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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3.6.1.5. Kết quả thu hồi, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư tại dự án 1.
3.6.1.5.1. Kết quả công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất tại dự án 1.
Trong dự án “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm
đầu cuối xe buýt” UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 119
hộ dân theo 119 quyết định với diện tích đất nông nghiệp thu hồi là 478.084 m2;
tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 76.765.947.880 đồng. Cụ thể ở bảng sau:
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Bảng 3.5: Tổng diện tích đất bị thu hồi tại dự án 1 qua các đợt
Đơn vị: m2
Số QĐ phê duyệt
Đợt

Diện tích thu hồi đất

Số hộ,

Đất nông nghiệp

tổ chức

đã sử dụng

Đất nông nghiệp

Đất mương

(hộ)

trước ngày

theo NĐ -64

đường

73

2

38

3

5

4

3

Tổng

119

Từ 651/QĐ-UB
đến 724/QĐ-UB
Từ 1581/QĐ-UB
đến 1619/QĐ-UB

1.676

26.681

5.759,20

2.509,8

8.269

1.055,6

1.517,4

461,8

đến 1861/QĐ-UB
đến 1937/QĐ-UB

235,2
235,2

Tổng

25.005

Từ 1856/QĐ-UB
Từ 1934/QĐ-UB

nghiệp
công ích

01/07/2004
1

Đất nông

20
30.764,2

481,8

255,2
5.241,4

36.722,6

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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* Bồi thường về đất ( xét theo từng nguồn gốc, loại đất)
Đối với 30.764,2 m2 đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/NĐ-CP thì sẽ được
nhận bồi thường về đất theo giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo
Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội
ban hành về giá đất các loại trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày
01/01/2015 đến 31/12/2019. Theo đó, mức giá bồi thường về đất được áp dụng là
201.600 đồng/m2.
Đối với 235,2 m2 đất nông nghiệp vượt hạn mức đã sử dụng trước ngày 01
tháng 7 năm 2004 ở đợt 4, các hộ này không đủ điều kiện để được bồi thường về đất
theo quy định tại Điều 77 LĐĐ 2013.
* Hỗ trợ về đất
Như chúng ta đã biết theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 76 LĐĐ 2013
và Điều 24 Nghị định 47/NĐ-CP thì 5.241,4 m2 đất công ích sẽ không được bồi
thường về đất nhưng hưởng hỗ trợ về đất cụ thể như sau:
Các hộ trực tiếp sử dụng đất được hỗ trợ thêm 10% của tiền bồi thường về đất
(10% x 201.600=20.160 đồng/m2), 90% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách của
phường (201.600 x 90% = 181.440 đồng/m2).
Như vậy, tổng hợp kinh phí bồi thường về đất của dự án 1 sẽ được thể hiện
như sau:
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Bảng 3.6: Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất của dự án 1
Bồi thường về đất
Loại đất

Diện tích

(m2)
Đất nông nghiệp theo NĐ 64

Hỗ trợ về đất

Đơn giá

Tổng chi phí

(đồng/ m2)

(đồng)

Hộ trực tiếp
sử dụng
(đồng)

Ngân sách
phường
(đồng)

Tổng chi phí

Tổng chi phí
bồi thường.
hỗ trợ về đất

(đồng)

(đồng)

30.764,2

201.600

6.202.062.720

Đất nông nghiệp đã sử dụng
trước ngày 01/07/2004

235,2

201.600

0

0

0

0

0

Đất mương đường

481,8

201.600

0

0

0

0

0

Đất nông nghiệp công ích

5.241,4

201.600

0

105.666.624

950.999.616

1.056.666.240

1.056.666.240

Tổng

36.722,6

201.600

6.202.062.720

105.666.624

950.999.616 1.056.666.240 7.258.728.960
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Đối với các hộ dân đi thuê đất công ích của phường để sản xuất nông nghiệp
khi bị thu hồi đất, Nhà nước vẫn tạo điều kiện hỗ trợ về đất nhằm tạo điều kiện về
vốn cho họ tiếp tục sản xuất.
Mặc dù đã có những chính sách bồi thường, hỗ trợ rõ ràng, nhưng giá đất bồi
thương lại quá thấp gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi. Toàn bộ diện tích
thu hồi tại dự án đều là đất nông nghiệp phần lớn là đất giao theo Nghị định 64 của
Chính phủ nằm bên phía Tây sông Nhuệ, do đó, khi tiến hành bồi thường, Nhà nước
sẽ áp dụng tính chất đất nông nghiệp để áp giá bồi thường với mức giá bồi thường
là 201.600 đồng/m2. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất thu hồi nằm giáp ngay trên
trục quốc lộ 32, hiện có giá trị trường thấp nhất khoảng 50 triệu/m2.Sự chênh lệch
giá đất lớn dẫn đến trường hợp người dân không hợp tác giao đất, kéo dài thời gian
thu hồi đất, bắt buộc chính quyền phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Thực tế,
trên kênh HanoiTV đã đưa tin sáng ngày 19/03/2018, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức
áp dụng các biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất tại phường Minh Khai, để
bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội, chủ đầu tư dự án trạm trung
chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe buýt.
Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng được các cơ quan có thẩm
quyền áp dụng nhằm buộc người dân có đất bị thu hồi thực hiện quyết định thu hồi.
Phương pháp này được thực hiện khi các cơ quan Nhà nước đã thuyết phục, thỏa
thuận với người có đất bị thu hồi nhưng không đạt được kết quả. Trong mọi trường
hợp cưỡng chế thu hồi đất là điều không mong muốn, nó gây ra sự bất hòa giữa
người dân và chính quyền. Đòi hỏi chính quyền phải đề biện pháp để hạn chế phải
tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.
3.6.1.5.2. Kết quả công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất tại dự án 1.
Tuy rằng, dự án 100% trong diện tích đất nông nghiệp nhưng trong đó có 37 hộ
hiện đã xây dựng nhà để sinh sống và buôn bán kinh doanh khiến công tác kiểm kê,
xác định khối lượng đất đai, tài sản bị ảnh hưởng trở nên khó khăn hơn.
*Bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc.
Thời gian GPMB dự án khá lâu, tiến hành qua nhiều đợt qua bảng 3.3 ta có
thể thấy căn cứ để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc có sự
khác nhau qua từng đợt: Cụ thể
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Với đợt 1 và 2: Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của
UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật
kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đợt 3: Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/02/2016 của UBND Thành
phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ
sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành
phố Hà Nội.
Đợt 4: Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành
phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ
sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành
phố Hà Nội.
TCT kết hợp với UBND phường đã tiến hành xác minh, kiếm đếm tài sản trên
đất đối với các đối tượng và xác định được các công trình trên đất hầu hết được xây
dựng trái phép từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004. Theo khoản 2, Điều 14 Quyết
định số 10/2017/QĐ-UBND:
“2. Hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của
Quy định này đối với nhà, công trình xây dựng từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004
mà vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ công trình
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và cắm mốc giới nhưng
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có văn bản xử lý, ngăn chặn của cấp
có thẩm quyền.”
Phần công trình còn lại xây dựng để phục vụ sản xuất thì được hỗ trợ 100%
theo khoản 2, Điều Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND:
“Nhà tạm, công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông
nghiệp, kể cả trên đất nông nghiệp tạm giao, cho thuê, đấu thầu được Ủy ban nhân
dân cấp xã cho phép thì được bồi thường bằng 100% đơn giá xây dựng mới theo
quy định.”
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Cụ thể tình hình bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc tại dự án được
thể hiện chi tiết qua bảng sau:
Bảng 3.7: Kết quả bồi thường công trình, vật kiến trúc tại dự án 1
Đợt

Hạng mục

tính

Đơn giá

Tỷ lệ

Thành tiền

(đồng)

(%)

(đồng)

676

2.054.000

50

694.354.700

đ/m2 sàn

69

1.994.000

100

137.187.200

m2

143,630

110.000

100

15.799.300

Bể phốt

m3

76

2.917.000

100

223.004.426

Nhà 1 tầng

đ/m2 sàn

1.252,547 2.054.000

50

1.286.366.202

Nhà cao từ
2 đến 3

đ/m2 sàn

2.76,1

5.524.000

50

7.648.254.200

đ/m2 sàn

75

1.994.000

100

101.682.000

Dây thép
gai

m2

52

115.000

100

5.928.410

Bể phốt

m3

3

3.194.000

100

10.891.540

Nhà 1 tầng

đ/m2 sàn

220,0797 2.522.000

50

277.520.537

Nhà tạm
Dây thép
gai

2

Số lượng

đ/m2 sàn

Nhà 1 tầng

1

Đơn vị

tầng

3

4

Nhà tạm
(Nhà không
có khu phụ.
mái ngói,)

Tổng

10.400.988.615
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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HĐBT của dự án đã thực hiện áp dụng giá bồi thường vật kiến trúc theo đúng
quy định của pháp luật qua từng thời kỳ, tuy nhiên giá bồi thường vẫn còn của
tương xứng với giá trị hiện tại của vật kiến trúc bị thu hồi, dỡ bỏ tạo bức xúc cho
người dân. Một phần do giá bồi thường thấp, một phần khác cũng do người dân đã
tự ý chuyển đổi mục đích, xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp khiến
mức độ bồi thường thấp xuống còn 50%.
Ngoài vật kiến trúc thông thường, tại đợt 2 của dự án HĐBT đã tiến hành di
dời 17 ngôi mộ với 14 phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ tổng giá trị lên
đến 116.083.000 đồng. Kết quả của công tác này cụ thể như sau:
Bảng 3.8: Kết quả bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ dự án 1
Đợt

1

2

3

Hạng mục

Mộ đất
Mộ xây gạch
(1.44x0.96x1.6)
Mộ xây gạch
(2.4x1.24x0.8)
Mộ xây gạch

4

ốp đá
(2.4x1.24x0.8)

Đơn vị

Số

Đơn giá

tính

lượng

(đồng)

đồng/ngôi
mộ
đồng/ngôi
mộ
đồng/ngôi
mộ
đồng/ngôi
mộ

Tỷ
lệ
(%)

Thành tiền
(đồng)

7

4.826.000.00 100

33.782.000.00

7

6.139.000.00 100

42.973.000.00

1

11.366.000.00 100

11.366.000.00

2

13.981.000.00 100

27.962.000.00

Tổng

116.083.000.00
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

*Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng, hoa màu.
Tương tự như công tác bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc, bồi
thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu của dự án cũng dựa trên những quy định khác
nhau về giá hỗ trợ ( cụ thể xem ở bảng 3.3).
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Trong thời gian diễn ra dự án, Sở Tài chính đã chủ trì cùng Liên ngành xem
xét, thống nhất đơn giá bồi thường cam Canh, bưởi Diễn trên địa bàn quận Bắc Từ
Liêm, Nam Từ Liêm – là cây trồng đặc thù của địa phương trên cơ sở đề xuất của
UBND quận. Đối với giá cam Canh, bưởi Diễn để phục vụ công tác GPMB năm
2017, trên cơ sở đề nghị của UBND quận Bắc Từ Liêm, Sở tài chính có Công văn
số 1580/STC-QLG ngày 17/3/2017 thống nhất với đề xuất của UBND quận Bắc Từ
Liêm, tiếp tục áp dụng đơn giá tại Công văn số 2215/STC-BG ngày 19/5/2015 của
Sở Tài chính về đơn giá cây cam Canh, bưởi Diễn để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ
trợ GPMB trên địa bàn quận.
Cây cối, vật nuôi là những tài sản có thể di dời, dựa theo Điều 18 Quyết định
số 10/2017/QĐ-UBND ngoài nhận 100% mức giá bồi thường về cây cối, hoa màu;
người dân còn được hỗ trợ thiệt hại và chi phí di chuyển bằng 30% giá trị tài sản.
UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường hoa màu cho 119 hộ với
tổng số tiền bồi thường là 1.302.837.240 đồng; cụ thể ở bảng sau:
Bảng 3.9: Kết quả bồi thường cây cối, hoa màu tại dự án 1
Đợt

1

Đơn giá

Tỷ lệ

Thành tiền

(đồng)

(%)

(đồng)

30,00

150.000

100

4.500.000

đ/cây

810,00

1.446.000

100

1.171.260.000

Nhãn

đ/cây

20,00

800.000

100

16.000.000

Chuối

đ/cây

1.021,00

35.000

100

35.735.000

đ/m2

958,78

13.000

100

12.464.240

đ/cây

35

1.446.000

100

1.171.260.000

đ/m2

988

13.000

100

12.848.000

Hạng mục

Đơn vị tính

Số lượng

Bàng

đ/cây

Bưởi

Rau thơm
các loại
2
3

Bưởi
Rau thơm
các loại

Tổng

1.302.837.240
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Sau cùng, tôi tiến hành tổng hợp được kinh phí bồi thường về tài sản trên đất
tại dư án 1 như sau:
Bảng 3.10: Kinh phí bồi thường về tài sản của dự án 1
Đơn vị: Đồng
Đợt

Bồi thường, hỗ trợ về

Bồi thường, hỗ trợ về

công trình, vật kiến trúc

cây trồng, hoa màu

Tổng

1

1.070.345.726

1.239.959.160

2.310.304.886

2

8.934.620.402

50.030.080

8.984.650.482

3

118.501.950

12.848.000

131.349.950

4

277.520.537

Tổng

10.400.988.615

277.520.537
1.302.837.240

11.703.825.855

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
3.6.1.5.3. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ và tái định cư tại dự án 1
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
HĐBT tiến hành lập phương án hỗ trợ cách tính chi phí hỗ trợ trợ ổn định đời
sống cho các đối tượng được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định
47/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:
Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng Khoản 1, Điều này thực hiện
theo quy định sau:
Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ
trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12
tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.
Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng
thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong
thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng.
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Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo
trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương
Tuy nhiên dựa trên quy định tại khoản 1, 2 của Điều này các hộ sử dụng đất
nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý và đất nông nghiệp vượt hạn mức
sẽ ko nhận được khoản hỗ trợ ổn định đời sống, chỉ các hộ dân có phần diện tích đất
nông nghiệp giao theo Nghị định 64 trực tiếp sản xuất nông nghiệp của đợt 1 đủ
điều kiện được hưởng hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.
Như vậy, mức hỗ trợ trợ ổn định đời sống tại các dự án khác nhau phụ thuộc
vào giá gạo tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất. Dự án đã áp dụng giá gạo là:
14.500 đồng/kg theo quy định tại Thông báo số 7756/STC-BG ngày 30/12/2014 của
Sở Tài chính về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất
có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Bảng 3.11: Tổng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống của dự án 1
Chỉ tiêu
Phương pháp tính

Số nhận khẩu
được hỗ trợ
(khẩu)

Thành Tiền
(đồng)

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông
nghiệp không phải di chuyển chỗ ở hỗ trợ 6
tháng: 30kg/tháng/khẩu x 14.500/kg x 6 =

132

344.520.000

156

814.320.000

288

1.158.840.000

2.610.000 đ/khẩu
Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp
không phải di chuyển chỗ ở hỗ trợ 12
tháng: 30kg/tháng/khẩu x 14.500/kg x 12
= 5.220.000 đ/khẩu
Tổng

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
b) Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định pháp luật khi
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc
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được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ
đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:
Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá
đất của địa phường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được
hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực
tế của địa phương.
Đồng thời ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc
làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện
phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi
lao động tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải
lấy ý kiến của người thu hồi đất
Trong dự án, khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm sẽ
không được áp dụng với phần diện tích đất nông nghiệp công ích do UBND phường
quản lý, đất nông nghiệp vượt hạn mức và đất mương, đường.
Mức hỗ trợ được áp dụng trong cả dự án được tính bằng 5 lần giá đất nông
nghiệp tương đương với 1.008.000 đồng/m2. Từ đó tôi tổng hợp được bảng 3.12:
Bảng 3.12: Kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tại dự án 2
Diện tích

Đơn giá

Thành tiền

(m2)

(đồng)

(đồng)

Tổng diện tích

36.722.60

Diện tích được hỗ trợ

23.425.53

1.008.000

23.612.934.240

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
c) Hỗ trợ tái định cư
Tại dự án trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm
đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm có tổng diện tích thu
hồi 36.722,6 liên quan đến 119 trường hợp. Trong số 37 hộ đang sinh sống và buôn
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bán kinh doanh trên diện tích phải GPMB, có 5 hộ gia đình hiện không còn nơi ở
nào khác trên địa bàn phường và đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư.
Để đảm bảo tiến độ GPMB dự án cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các
hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở UBND Quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị
UBND Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố xem xét,
chấp thập giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi hộ là 30 m2, vị trí
giao đất tại khu TT6 thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Hình 3.3 : Hình ảnh khu đô thị Xuân Phương
UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận giá
thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ là 9.331.000 đồng/m2 tương tự các hộ giao tái
định cư dự án Đề pô và đường dẫn vào Đề pô mà thành phố đã chấp thuận tại Quyết
định số 4145/QĐ-UBND ngày 6/8/2014.
Như vậy, sau khi các hộ gia đình trên nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ sau
khi Nhà nước thu hồi đất, họ sẽ phải trả tiền để được giao đất ở tái định cư với giá
9.331.000 đồng/m2 tương ứng với 279,93 triệu đồng mỗi hộ.
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Nhận xét: Tuy dự án có quỹ đất tái định cư cho các hộ dân, nhưng công tác
cấp suất tái định cư còn chậm chạp, hiện nay tuy đã hoàn thiện GPMB nhưng một
số hộ vẫn chưa nhận được đất tái định cư, hoặc không đủ tiền để mua đất tái định
cư, khiến họ không tìm được chỗ ở mới phải đi thuê, mướn nhà ở.
3.6.2. Dự án 2: “Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại phường
Cổ Nhuế 2”.
3.6.2.1. Khái quát về dự án 2.
Dự án xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an phường Cổ
Nhuế 2 nằm cạnh Khu đô thị Thành phố Giao Lưu với đầy đủ các chức năng và
dịch vụ tiện ích, tận hưởng không gian xanh yên tĩnh, không bụi và tiếng ồn. Dự án
giáp ranh với quận Cầu Giấy, đây là vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô với các
tuyến đường huyết mạch của thủ đô như: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng lên thẳng
sân bay Nội Bài và Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Hình 3.4 : Phối cảnh tổng thể của dự án 2
Khu nhà thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thuộc quy
hoạch phân khu kí hiệu B1 (H2-1) với ranh giới cụ thể được xác định như sau:
 Phía Bắc: Giáp tuyến đường sắt Phú Diễn – Nội Bài.
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 Phía Nam: Giáp đường khu biệt thự liền kề shophouse Maison Du Parc (Dự
án khu đô thị thành phố giao lưu).
 Phía Đông: Giáp Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp và Doanh trại binh chủng
đặc công.
 Phía Tây: Giáp đường Quy hoạch đi Đông Ngạc.
Dự án bắt đầu triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong từ
năm 2016 và kết thúc tháng 11 năm 2017, đến nay công tác bồi thường GPMB đã
thực hiện được 100% . Số hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng là 116 trường hợp với
diện tích phải thu hồi 34.254 m2. Công ty Liên doanh CONSTREXIM 1 – Thái Hà
đứng ra làm chủ đầu tư và đã tiến hành chi trả 30,68 tỷ đồng cho việc GPMB và
BTHT&TĐC số liệu được miêu tả chi tiết trong bảng sau:
Bảng 3.13: Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 2
Kinh phí

Hình thức

(Đồng)

Bồi thường về đất

8.220.895.200

Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất

752.400.000

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

18.757.242.000

Bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu

1.624.390.000

Bồi thường, hỗ trợ về công trình vật kiến trúc

1.274.954.000

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng

53.207.700

Tổng

30.683.088.900
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

3.6.2.2 Căn cứ pháp lý thành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái
định cư dự án 2
- Luật Đất Đai 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điểu của Luật Đất Đai.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
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- Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc
Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố
do Luật Đất Đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/1016 của UBND Thành phố
Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo quyết
định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc
ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ
ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
- Quyết định 3221/QĐ – UBND ngày 03/08/2016 UBND của UBND quận
Bắc Từ Liêm về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Bắc
Từ Liêm thực hiện Dự án: “Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại
phường Cổ Nhuế 2”.
- Quyết định số 3234/QĐ – UBND ngày 04/08/2016 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc thành lập tổ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Dự án:
“Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại phường Cổ Nhuế 2”.
- Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 16/08/2016 của UBND Thành phố Hà
Nội về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến
sỹ Bộ Công an tại phường Cổ Nhuế 2.
- Thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá
bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ
công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
- Văn bản số 1035/STC-BG ngày 23/02/2016 của Sở tài chính Hà Nội về đơn
giá bồi thường cây đặc sản, đặc thù cam Canh, bưởi Diễn, Hồng Xiêm Xuân Đỉnh
làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
3.6.2.3. Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án 2.
Bước 1: Thành lập hội đồng.
Quyết định 3221/QĐ – UBND ngày 03/08/ 2016 UBND của UBND quận Bắc
Từ Liêm về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Bắc Từ
Liêm thực hiện dự án: “Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại
phường Cổ Nhuế 2”.
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Bước 2: Thành lập tổ tư vấn, giúp việc.
Quyết định số 3234/QĐ – UBND ngày 04/08/2016 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc thành lập tổ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Dự án:
“Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại phường Cổ Nhuế 2”.
Bước 3: Tổ chức kê khai.
Sau khi thành lập, tổ kiểm kê đã kết hợp với chính quyền xã như: Uỷ ban nhân
dân phường Cổ Nhuế 2, Mặt trận Tổ quốc, Công an đã tổ chức họp toàn bộ các hộ
dân nằm trong diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để thông báo các
văn bản pháp lý khi thu hồi đất và phổ biến các chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà
nước và UBND Thành phố Hà Nội. Đồng thời, TCT đã thống nhất với chính quyền
địa phương và các hộ dân về kế hoạch, thời gian tiến hành điều tra, khảo sát hiện
trạng nhà, đất, cây cối, hoa màu và các vật kiến trúc của các hộ dân trong diện được
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đảm bảo tính khách quan khi tiến hành khảo sát.
Sau khi kiểm kê, thu nhập số liệu thì tổng số hộ bị thu hồi đất là: 116 hộ; diện
tích thu hồi là 34.254m2
Bước 4: Định giá bồi thường thiệt hại, giá đất.
Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát, các thành viên tổ kiểm kê đã báo cáo hội
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lập phương án bồi thường, bố trí tái định
cư cho các hộ có đất bị thu hồi.
Căn cứ vào quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội
về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp
dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, dự án áp dụng giá đất là 252.000
đồng/m2.
Đối với các loại hoa màu và kiến trúc khác áp giá theo bảng giá quy đinh trong
thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá bồi
thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công
tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017 và quyết định số 02/2016/QĐUBND ngày 21/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây
dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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Bước 5: Chi trả tiền bồi thường.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề nghị UBND quận ký quyết định
phê duyệt dự toán và quyết định thu hồi đất đến từng đối tượng có đất bị thu hồi. Sau
khi có quyết định thu hồi thì hội đồng tiến hành chi trả tiền bồi thường đến 110 đối
tượng có đất bị thu hồi và bàn giao lại mặt bằng cho chủ dự án để tiến hành thi công.
3.6.2.4. Xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án 2.
Đối tượng được bồi thường về đất được xác định như sau:
- Toàn bộ các hộ dân có đất đai, tài sản nằm trong khu vực xây dựng thuộc
diện GPMB theo đúng chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
- Các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được quy định trong điều 75, 76 LĐĐ
thì được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.
Theo đó, đối với dự án 2 chỉ bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất
nông nghiệp được giao ổn định lâu dài để sản xuất nông nghiệp (đất nông nghiệp
theo NĐ -64).
Đối với các hộ sử dụng đất nông nghiệp công ích thì không được xét bồi
thường về đất nhưng được hưởng hỗ trợ về đất theo Điều 76 LĐĐ 2013 và Điều 24
Nghị định 47/NĐ-CP.
Từ những nguyên tắc trên tôi đã tổng hợp được số hộ bồi thường theo chính
sách của Nhà nước và kết quả được thể hiện ở bảng 3.14:
Bảng 3.14: Tổng hợp kết quả xác định đối tượng được bồi thường và không
được bồi thường tại dự án 2

STT

1
2
3

Loại đất
Đất nông nghiệp
theo NĐ -64
Đất mương
đường
Đất nông nghiệp
công ích
Tổng

Diện tích
(m2)

Số hộ
trong
hiện
GPMB
(hộ)

Hộ được
BTHT
(hộ)

Hộ
không
được
BTHT
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

14.887

42

47

0

100

74

74

0

100

1.631
17.736
34.254

116

116
0
100
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Qua bảng trên ta thấy quận đã xác định rõ ràng các đối tượng, bồi thường, hỗ
trợ. Các đối tượng này đa phần đồng ý với phương án bồi thường mà quận đưa ra. Thời
gian xác định đối tượng được đền bù so với tiến độ còn chậm. Đây là giai đoạn gặp rất
nhiều khó khăn trong công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
3.6.2.5. Kết quả thu hồi, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư tại dự án 2.
3.6.2.5.1. Kết quả công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất tại dự án 2.
Đối với dự án 2, khu đất quy hoạch triển khai dự án chủ yếu là đất nông
nghiệp đã giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình cá nhân và đất chuyên dùng như
đường giao thông, mương do Ủy ban nhân dân phường quản lý. Dự án thuộc bờ
Tây Sông Nhụê dựa vào vị trí UBND quận Bắc Từ đã đưa ra mức giá bồi thường cụ
thể là 252.000 đồng/m2. (Căn cứ vào quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND
Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành
phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.)
Tổng hợp diện tích đất thu hồi cho xây dựng dự án tôi có bảng 3.15:
Bảng 3.15: Tổng diện tích đất bị thu hồi tại dự án 2
Số hộ, tổ

Số QĐ phê duyệt

chức
(hộ)
UBND Cổ
Nhuế 2
115 hộ

Diện tích thu hồi đất
Đất nông

Đất

Đất nông

nghiệp theo

mương

nghiệp

NĐ -64

đường

công ích

715/QĐ-UB

1.631

và 716/QĐ-UB
Từ 1881/QĐ-UB
đến 1978/QĐ-UB
Tổng

17.736

14.887
14.887

Tổng

19.367

14.887
1.631

17.736

34.254

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
Dự án thu hồi phần lớn là đất nông nghiệp 64 và đất công ích của phường Cổ
Nhuế 2 quản lý, do vậy công tác thu hồi đất không gặp nhiều khó khăn giúp đẩy
nhanh tiến độ dự án .

78

* Bồi thường về đất
Cũng giống như dự án 1, phần diện tích đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/NĐCP sẽ được nhận bồi thường về đất theo giá đất được thực hiện theo quyết định số
96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành về
giá đất các loại trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến
31/12/2019. Theo đó, mức giá bồi thường về đất được áp dụng là 252.000 đồng/m2.
Phần diện tích đất mương đường, do chỉ được đào mương đất nên UBND phường
Cổ Nhuế 2 cũng được nhận bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất này.
* Hỗ trợ về đất
Tiếp tục với 17.736 m2 đất công ích các hộ trực tiếp sử dụng đất được hỗ trợ
thêm 10% của tiền bồi thường về đất (10% x 252.00=25.200 đồng/m2), phần còn lại
sẽ được chuyển vào ngân sách của phường (252.000 x 90% = 226.800 đồng/m2)
Như vậy, tổng hợp kinh phí bồi thường về đất của dự án 2 sẽ được thể hiện
như sau:
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Bảng 3.16: Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất của dự án 2

Loại đất

Diện tích

(m2)
Đất nông nghiệp
theo NĐ -64
Đất mương
đường
Đất nông nghiệp
công ích
Tổng

Đơn giá

(đồng/m2)

Bồi thường về
đất

(đồng)

Hỗ trợ về đất

Tổng chi phí bồi
thường. hỗ trợ về

Hộ trực tiếp sử

Ngân sách

dụng

phường

(đồng)

(đồng)

đất
(đồng)

14.887

252.000

3.751.448.400

0

0

3.751.448.400

1.631

252.000

0

0

0

0

17.736

252.000

0

446.944.680

4.022.502.120

4.469.446.800

34.254

252.000

3.751.448.400

446.944.680

4.022.502.120

8.220.895.200

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Giá đất bồi thường có thể được coi là động lực để một dự án được triển khai
nhanh hay chậm. Mặc dù dự án 2 có mức giá đất bồi thường cao hơn dự án 1 (Do
dự án 2 thuộc bờ Đông sông Nhuệ). Nhưng giá bồi thường đó vẫn còn rất thấp so
với giá trị chuyển nhượng thực tế trên thị trường. Điều này chính là nguyên nhân
dẫn đến việc người dân có nhiều vướng mắc về giá đất bồi thường, gây ra tình trạng
chậm bàn giao mặt bằng, khiếu kiện nhiều. Tình hình trước mắt cho thấy Chính phủ
phải có nhưng biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên.
3.6.2.5.2. Kết quả công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất tại dự án 2.
*Bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc.
Căn cứ vào Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND
Thành phố Hà Nội về ban hành quy định các nội dung thẩm quyền của UBND
Thành phố Hà Nội do LĐĐ 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về
BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó có quy định về bồi thường, hỗ trợ
trợ về tài sản tại như sau:
“Nhà tạm, công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông
nghiệp, kể cả trên đất nông nghiệp tạm giao, cho thuê, đấu thầu được UBND cấp xã
cho phép bằng văn bản thì được bồi thường bằng 100% đơn giá xây dựng mới theo
quy định.” (Khoản 2, Điều 12)
Kết hợp đơn giá của một số công trình vật kiến trúc liên quan đến dự án 2
được quy định trong quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/02/2016 của
UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật
kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn Thành phố Hà Nội. Tôi tiến hành tổng hợp kinh phí của dự án đối với việc
bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc qua bảng 3.17:
Bảng 3.17: Kết quả bồi thường công trình, vật kiến trúc tại dự án 2
STT
1
2

Hạng mục
công trình

Đơn
vị tính

Số
lượng

Bể phốt
Giếng khoan
sâu ≤ 25m

m3

86

3.194.000

100

giếng

330

2.569.000

100

Tổng

Đơn giá
(đồng)

Tỷ lệ
(%)

Thành tiền
(đồng)
220.934.000
1.054.020.000
1.274.954.000

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Trong quá trình bồi thường vẫn còn nhiều thắc mắc về giá bồi thường cho
công trình, vật kiến trúc. Một số hộ còn phàn nàn giá vật liệu xây dựng trong thời
gian qua tăng lên nhanh chóng, những quy định của Nhà nước chưa phù hợp với
thời điểm hiện tại.
* Bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu.
Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An áp dụng thêm giá hỗ trợ
về cây cối, hoa màu theo thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài
chính về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt
nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017 và công
văn số 1580/STC-QLG ngày 17/3/2017 tiếp tục áp dụng đơn giá tại Công văn số
2215/STC-BG ngày 19/5/2015 của Sở Tài chính về đơn giá cây cam Canh, bưởi
Diễn để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn quận. Theo đó kết
quả bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu của dự án 2 cụ thể như sau:
Bảng 3.18: Kết quả bồi thường cây cối, hoa màu tại dự án 2
TT
1

Hạng mục công trình ĐVT
Cây bưởi
2m ≤ ĐK tán < 3 m

2

(đồng)
-

-

đ/cây 1.446.000

Tỷ lệ

Thành tiền

(%)

(đồng)

-

-

100

1.214.640.000

-

-

-

-

đ/cây

100.000

135

100

13.500.000

đ/cây

150.000

90

100

13.500.000

ĐK thân ≥ 30 cm

đ/cây

250.000

125

100

31.250.000

Cúc các loại

-

-

-

-

-

Cây chưa có hoa

đ/m2

25.000

12.674

100

316.850.000

Rau muống

đ/m2

10.500

3.300

100

34.650.000

Cau vua

cm
200cm ≤ ĐK thân <
30cm

4

Số lượng

840

10 cm ≤ ĐK thân < 20

3

-

Đơn giá

-

Tổng

1.624.390.000
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Dù đã có thông báo thu hồi đất trước, nhưng một số hộ dân vẫn tranh thủ trồng
cây sau khi có thông báo thu hồi dẫn đến tình trạng một số hộ không được bồi
thường về cây cối hoa màu tạo ra tổn thất cho các hộ dân.
Tổng kết công tác hỗ trợ về công tác bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất
của dự án được thể hiện thông bảng dưới đây:
Bảng 3.19: Tổng hợp kinh phí bồi thường về tài sản trên đất của dự án 2
Thành tiền

Nội dung bồi thường

(đồng)

Bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc

1.274.954.000

Bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu

1.624.390.000

Tổng

2.899.344.000
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

3.6.2.5.3. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ và tái định cư tại dự án 2
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
Do dự án có điều kiện thu hồi trên đất nông ngiệp nên cách tính chi phí hỗ
trợ ổn định đời sống và sản xuất của dự án 2 được hướng dẫn chi tiết tại khoản 3
Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CPcũng sẽ được áp dụng theo khoản 1, Điều 32,
quyết định số 108/2009/QĐ – UBND ngày 29/09/2009 quy định về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi. Tương tự như cách thức bồi thường tại dự
án 1 tuy nhiên, mức hỗ trợ ổn định đời sống là 30kg gạo trong 1 tháng, giá gạo được
xác định tại thời điểm này là 15.200 đồng/kg cao hơn 700 đồng/kg so với dự án 1.
Bảng 3.20: Tổng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống của dự án 2
Chỉ tiêu
Phương pháp tính

Số nhận khẩu được hỗ trợ

Thành Tiền

(khẩu)

(đồng)

101

276.336.000

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích
đất nông nghiệp không phải di
chuyển chỗ ở hỗ trợ 6 tháng:
30kg/tháng/khẩu

x
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Chỉ tiêu

Số nhận khẩu được hỗ trợ

Thành Tiền

(khẩu)

(đồng)

87

476.064.000

188

752.400.000

Phương pháp tính
15.200đồng/kg x 6= 2.736.000
đ/khẩu
Thu hồi trên 70% diện tích đất
nông nghiệp không phải di chuyển
chỗ

ở

hỗ

trợ

12

tháng:

30kg/tháng/khẩu

x

15.200đồng/kg x 12= 5.472.000
Tổng

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
b) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:
Căn cứ theo Điều 20, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:
Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp: Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng
giá đất của địa phường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích
được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
Dự án đã áp dụng hình thức hỗ trợ: H trợ = 5 lần tương đương với 1.260.000
đ/ m2
Bảng 3.21: Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Dự án 2

Giá đất

Đơn giá

Diện tích

Thành tiền

(đ/m2)

(đ/m2)

(m2)

(đồng)

14.887

18.757.242.000

201.600 1.008.000

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
Qua thực tế cho thấy công tác thực hiện chính sách hỗ trợ GPMB được thực
hiện tương đối tốt và nhận được sự đồng tình của người dân. Chính sách hỗ trợ đã
phần nào đó giúp người dân ổn định lại cuộc sống sau khi bị thu hồi. Tuy nhiên việc
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hỗ trợ chủ yếu là bằng tiền mặt, các khoản tiền phát huy tác dụng khác nhau: Với
những người năng động thì nó được phát huy tác dụng thông qua đầu tư sinh lợi,
với một số người khác thì khoản tiền đó được tiêu dùng trong một khoảng thời gian
nhất định, đến khi hết tiền vẫn thất nghiệp.Thực tế các công tác đào tạo nghề nghiệp
chưa được quan tâm cự thể, hầu hết người dân đều phải tự học nghề và liên hệ với
doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm.

3.6.3. Dự án 3: “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe

cộng đồng”
3.6.3.1. Khái quát về dự án 3.
Hai dự án trên tôi tiến hành tìm hiểu đều là các dự án Nhà nước thu hồi đất
để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được quy định trong
điều 62 LĐĐ 2013. Tuy nhiên, ngoài những dự án quy định tại Điều 61 và Điều 62,
LĐĐ 2013 thì những dự án khác đã được phê duyệt sẽ do chủ đầu tư trực tiếp thỏa
thuận với người dân thông qua các hình thức quy định tại Điều 73, LĐĐ 2013:
“1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không
thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này
mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất,
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”
“Dự án thỏa thuận” được đánh giá là cơ chế thoáng và mang đậm tính nhân văn,
nhưng trong một số trường hợp, cơ chế này đang làm khó các doanh nghiệp khi thu hồi
đất để triển khai các dự án. Dự án xây dựng Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức
khỏe cộng đồng tọa lạc ở phía Tây Thành phố trung tâm,thuộc địa bàn xã Phú Diễn, thị
trấn Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm. Dự án có quy mô dân số tính toán khoảng 8.900
người, xây dựng trên tổng diện tích quy hoạch lên tới 8.6 ha. Khu liên hợp cao cấp
chăm sóc sức khỏe cộng đồng được xây dựng theo hướng hiện đại, mang tính chất sinh
thái, gắn liền với khu vức Vành đai xanh sông Nhuệ. Kết hợp sự phát triển theo định
hướng phục vụ công trình đầu mối giao thông (Ga Phú Diễn) với mô hình TOD (hướng
phát triển đô thị tại khu vực đầu mối giao thông).
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Hình 3.5: Quy hoạch chi tiết khu liên hợp cáo cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Dự án sở hữu vị trí đẹp khi giáp đường giao thông thuận tiện đi lại, đồng thời
còn có khu vực cây xanh tạo không gian thoáng mát.
 Phía Đông Nam giáp sông Nhuệ.
 Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch và Ga Phú Diễn.
 Phía Tây Nam giáp khu Di dân đường 32.
 Phía Đông Bắc giáp khu cây xanh, khu vực nút giao thông.
Tổng diện tích thực hiện thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án: 86.892 m2 liên
quan đến 159 hộ và 1 tổ chức (chủ yếu là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định
64/CP và đất nông nghiệp công ích, mương, đường nội đồng).
Điểm đặc biệt là dự án thực hiện sử dụng đất dưới 2 hình thức:
Hình thức thứ nhất (Phần A): Hình thức thoản thuận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất đối với phần diện tích đất đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản.
Chủ đầu tư đã tiến hành thoả thuận thành công giá đất chuyển nhượng với 84
hộ/78.040,3 m2 đất với tổng mức kinh phí về đất lên đến 165,8 tỷ đồng.
Hình thức thứ hai (Phần B): Hình thức thu hồi đất đối với các diện tích đất
không đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản (đất nông nghiệp công ích do
UBND phường Phú Diễn quản lý, đất giao thông, mương, đường nội đồng và phần
ít diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức).

86

Dự án tiến hành GPMB từ năm 2016 đến cuối năm 2017 về cơ bản đã thực
hiện xong.
3.6.3.2 Căn cứ pháp lý thành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái
định cư dự án 3.
- Luật Đất Đai 2013.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một
số Nghị định, quy định thi hành Luật Đất Đai.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điểu của Luật Đất Đai.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc
ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ
ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành phố
Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác
định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND Thành phố
Hà Nội về ban hành quy định các nội dung thẩm quyền của UBND Thành phố Hà
Nội do LĐĐ 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá
bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ
công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
- Văn bản số 1580/STC-QLG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về đơn
giá các loại cây đặc sản, đặc thù: Cam Canh, bưởi Diễn, hoa hồng Tây Tựu, hồng xiên
Xuân Đỉnh làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
3.6.3.3. Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án 3.
Bước 1: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
HĐBT dự án “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng
đồng được thành lập thông qua quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2017. Hội
đồng gồm 12 thành viên do bà Nguyễn Thị Nắng Mai- Phó chủ tịch UBND quận
làm chủ tịch Hội đồng.
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Bước 2: Thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng
Ngày 13/01/2017 UBND quận Bắc Từ Liêm ra quyết định số 137/QĐ-UBND
về việc thành lập TCT giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng khu liên hợp cao cấp
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bước 3: Lập, phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết giải phòng mặt bằng và
chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Ban bồi thường GPMB kết hợp với UBND phường Phú Diễn cùng công ty cổ
phần tư vấn, đầu tư phát triển công nghiệp Châu Á (Công ty Châu Á) đã đề ra kế
hoạch số 02/KH-BTGPMB-UBND-CT CA về tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng
dự án Xây dựng Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phường
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.
Ngày 10/02/2017, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 728/QĐ-UBND
phê duyệt quy hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng dự án “Xây dựng Khu liên hợp
cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm”.
Tổ chức họp với các tổ chức cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi
đất, thông báo về kế hoạch tiến độ chi tiết, các chính sách BTHT&TĐC đồng thời
công bố các tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, thông báo trên phương tiện thông
tin đại chúng và niêm yết tại UBND phường.
Bước 4: Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với 160 đối tượng.
TCT tiến hành đều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất.
Trong trường hợp người bị thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát,
đo đạc kiểm đếm thì tổ chức vận động, thuyết phục và lập biên bản có xác nhận của
UBND phường. Sau 30 ngày kể từ ngày hoàn thành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm
đếm UBND phường tổ chức việc xác nhận các nội dung có liên quan đến công tác
BTHT&TĐC. Hoàn thành việc kiểm đếm và có văn bản xác nhận về đối tượng
chính sách được hưởng hỗ trợ theo quy định.
Bước 5: Xác minh nguồn gốc đất
 Đối với loại đất thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hoặc mua bán tài sản gắn liền với đất ( đất nông nghiệp giao theo Nghị định
64/CP đã được cấp GCN quyền SDĐ hoặc đất nông nghiệp được giao nhưng
chưa được cấp GCN).
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UBND phường Phú Diễn cùng Công ty Châu Á tiến hành thỏa thuận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ có đất đủ điều kiện tham gia thị trường bất
động sản đồng thời thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất đối với hộ có đất không
đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản.
Trường hợp đạt được thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất đối với hộ có đất
không đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản đề nghị Công ty Châu Á hoàn
thiện hồ sơ báo cáo UBND quận ban hành quyết định thu hồi.
Trường hợp không đạt được thỏa thuận sau khi đã tiến hành thỏa thuận nhiều
lần (3 lần), chủ đầu tư tập hợp các biên bản làm việc với dân ( nêu rõ nguyên nhân
không thỏa thuận được) đồng thời phối hợp với UBND phường tổ chức vận động,
thuyết phục.
UBND phường Phú Diễn có báo cáo gửi UBND quận về việc không đạt được
thỏa thuận với người sử dụng đất (báo cáo nêu rõ tên người sử dụng, diện tích, loại
đất, nguyên nhân không đạt được thỏa thuận. Tiếp đó UBND quận báo cáo Sở
TNMT làm cơ sở để Sở báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.
 Đối với loại đất thực hiện thu hồi đất
Sau khi UBND phường xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất,
HĐBT tiến hành lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ.
Bước 6: Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết
cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Trên cơ sở số liệu điều tra, kiểm sát, TCT đã báo cáo HĐBT để lập phương án
bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư cho các hộ có đất bị thu hồi.
Công khai trực tiếp đồng thời niêm yết tại phường nơi có đất bị thu hồi, sau đó
tiến hành tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý và
không đồng ý đối với các phương án dự thảo, tổ chức đối thoại với những người
không đồng ý.
Hội đồng sẽ họp bàn, hoàn chỉnh phương án BTHT&TĐC để phê duyệt và ra
quyết định thu hồi đất.
Bước 7: Ra quyết định thu hồi đất.
UBND quận ra, phê duyệt quyết định thu hồi đất đến 160 đối tượng có đất bị
thu hồi.
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Bước 8. Tổ chức niêm yết công khai và gửi đến từng hộ gia đình, cá nhân
và tổ chức có đất bị thu hồi.
Bước 9: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.
Tiến hành chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất tái định cư, lập hồ sơ
giao nhà theo quy định đồng thời vận động thuyết phục các hộ không nhận tiền và
bàn giao mặt bằng.
Trường hợp sau khi được vận động thuyết phục đối với hộ gia đình, cá nhân
vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, không nhận nhà, đất được bố
trị tái định cư thì lập hồ sơ và chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc. Tiến
hành cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo trình tự,
thủ tục được quy định tại Điều 71 LĐĐ 2013.
Nhận xét chung: Về cơ bản các dự án nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ, đúng
quy trình công tác GPMB, BTHT&TĐC. Tuy nhiên do vẫn còn một số hộ phản đổi
với phương án bồi thường hay đòi hỏi giá thỏa cao hơn, khiến tiến độ dự án bị chậm
so với kế hoạch đề ra, tạo khó khăn cho đội ngũ thực hiện công tác GPMB.
3.6.3.4. Xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án 3.
Như đã nói ở các dự án trên đối tượng được bồi thường về đất được xác định
như sau:
- Toàn bộ các hộ dân có đất đai, tài sản nằm trong khu vực xây dựng thuộc
diện GPMB theo đúng chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
- Các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được quy định trong điều 75, 76 LĐĐ
thì được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất:
Theo đó, đối với dự án 2 chỉ bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất nông
nghiệp được giao ổn định lâu dài để sản xuất nông nghiệp (đất nông nghiệp theo
NĐ -64).
Đối với các hộ sử dụng đất nông nghiệp công ích thì không được xét bồi
thường về đất nhưng được hưởng hỗ trợ về đất theo Điều 76 LĐĐ 2013 và Điều 24
Nghị định 47/NĐ-CP.
Tuy nhiên, khác với 2 dự án trên, dự án 3 “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và
chăm sóc sức khỏe cộng đồng” sử dụng đất theo cả 2 hình thức:

90

Hình thức thứ nhất (Phần A): hình thức thoản thuận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất đối với phần diện tích đất đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản.
Chủ đầu tư đã tiến hành thoảng thuận thành công giá đất chuyển nhượng với 84
hộ/78.040,3 m2 đất với tổng mức kinh phí về đất lên đến 165,8 tỷ đồng.
Hình thức thứ hai (Phần B): hình thức thu hồi đất đối với các diện tích đất
không đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản (đất nông nghiệp công ích do
UBND phường Phú Diễn quản lý, đất giao thông, mương, đường nội đồng và phần
ít diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức).
3.6.3.5. Kết quả thu hồi, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư tại dự án 3.
Như đã phân tích ở 2 dự án trên, cụm từ “giá đất bồi thường quá thấp” được
nhắc lại rất nhiều lần. Khác với 2 dự án trên, dự án 3 “Xây dựng khu liên hợp cao
cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” sử dụng đất theo cả 2 hình thức, trong đó,
hình thức thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho người dân
có cơ hội thỏa thuận để nâng cao giá đất.
A) Đối với phần diện tích áp dụng hình thức thỏa thuận (phần A)
Đối với phần diện tích này căn cứ vào Điều 73 LĐĐ 2013, khi được UBND
Thành phố Hà Nội phê duyệt cho tiến hành dự án, chủ đầu tư tiến hành lập phương
án kết hợp với UBND phường Phú Diễn xác minh nguồn gốc, diện tích đất và tài
sản trên đất để lấy cơ sở thỏa thuận giá đất. Kết quả:
* Thỏa thuận về giá đất:
Dự án thu hồi 78.040 m2, trong đó có 66.334 m2 là đất nông nghiệp sử dụng
ổn định trước ngày 01/07/2004 còn lại 11.706 m2 đất mương, đường phục vụ cho
việc sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó, công ty Châu Á tiến hành thỏa thuận giá với
từng hộ dân bị mất đất và đưa ra mức giá thỏa thuận chung của dự án là 2,5 triệu
đồng/m2.
Bảng 3.22: Chi phí chuyển nhượng đất tại dự án 3
STT

Loại đất

Diện tích
(m2)

Đơn giá chuyển nhượng
(Triệu đồng)

Thành Tiền
(Triệu đồng)

1

ĐNN 01/07/2004

66.334

2,5

165.835

2

Đất mương, đường

11.706

0

0

3

Tổng

78.040

-

165.835

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Không như các dự án trên, HĐBTHT chỉ cần áp giá đất đã được quy định để
tính bồi thường về đất. Đối với dự án 3, chủ đầu tư phải tiến hành thỏa thuận giá với
từng hộ dân, mà người dân luôn đòi giá đất rất cao vừa gây áp lực về tái chính cho
chủ đầu tư, vừa ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sau quá trình vận động thuyết phục
và có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, dự án cũng đã thỏa thuận được mức
giá chung. 2,5 triệu đồng/m2 không phải là giá chuyển nhượng cao nhưng có thể nói
đây là một mức giá tốt, cao hơn so với trường hợp được bồi thường khi Nhà nước
thu hồi đất ( ước tính gấp khoảng 1.5 lần). Điều quan trọng là người dân đã được
thỏa thuận trực tiếp và có tiếng nói hơn trong việc đề nghị giá đất nên đa số các hộ
gia đình đồng thuận, chấp nhận giao đất, không xuất hiện đơn kiện tụng và góp
phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
* Thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất:
Người dân được trực tiếp thỏa thuận về giá đất với chủ đầu tư, còn đối với tài
sản trên đất thì công ty Châu Á quyết định hỗ trợ dựa theo quy định của Nhà nước.
Cụ thể, căn cứ vào các quyết định:
- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành phố
Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác
định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
- Thông báo số 8802/STC-BG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá bồi
thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công
tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
- Văn bản số 1580/STC-QLG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về đơn
giá các loại cây đặc sản, đặc thù: Cam Canh, bưởi Diễn, hoa hồng Tây Tựu, hồng xiên
Xuân Đỉnh làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Dự án thu hồi trên đất nông nghiệp và không có hộ dân xây dựng nhà ở trái
phép nên công tác định giá tài sản tiến hành khá thuận lợi và nhanh chóng. Dưới
đây là bảng tổng hợp kết quả bồi thường công trình, vật kiến trúc tại dự án 3:
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Bảng 3.23: Kết quả bồi thường tài sản trên đất tại dự án 3 (Phần A)
Nội dung

Đơn vị

Số lượng

bồi thường

Đơn giá

Tỷ lệ

Thành tiền

(đồng)

(%)

(đồng)

Quán

đ/m2

80

146.750

100

1.174.000

Giếng khoan

đ/Cái

75

3.035.000

100

227.625.000

Bể nước

đ/m3

160

2.921.807

100

467.489.120

Bể phốt

đ/m3

168

2.001.000

100

336.168.000

Rào thép gai

đ/m2

110.000

100

424.600

Cây bưởi

-

-

-

-

2m ≤ ĐK

-

đ/cây

965

1.446.000

100

1.395.390.000

Chuối

Cây

1160

40.000

100

46.400

Rau muống

đ/m2

3.700

18.000

100

666

Su hào, cải

đ/m2

490

8.000

100

tán < 3 m

bắp, rau cải

3.920

các loại
Tổng

2.428.321.706
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

Do đã được thỏa thuận về giá đất, nên người dân trở nên dễ tính hơn đối với
việc áp bảng giá tài sản trên đất. Tuy giá hỗ trợ vẫn còn thấp nhưng cũng không vấp
phải sự phản đối quá mạnh mẽ từ phía người dân.
Đối với phần diện tích áp dụng hình thức thu hồi đất (phần B)
Tháng 1/2017, UBND quận đã tiến hành thành lập HĐBT và TCT để tiến
hành thực hiện bồi thường, GPMB theo chính sách Nhà nước đối với phần diện tích
đất công ích của UBND phường quản lý và diện tích đất vượt hạn mức của một số
hộ dân.
Tương tự như các dự án 1 và 2, HĐBT của dự án lên phương án thu hồi đất
căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, như đã nêu ở trên phần B dự án
tiến hành thu hồi đất công ích và đất vượt hạn mức nên sẽ không có các khoảng hỗ
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trợ về ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm
cho các hộ dân nơi có đất bị thu hồi.
*Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất tại dự án
Sau quá trình kiểm đếm, xác minh nguồn gốc và diện tích đất ta xác định được
tổng diện tích phải tiến hành thu hồi như sau:
Bảng 3.24: Tổng diện tích đất tiến hành thu hồi tại dự án 3 (Phần B)
Đơn vị: m2
Diện tích
đất thu
hồi

Đất nông nghiệp sử dụng trước 01/07/2004
1.082
Đất nông nghiệp công ích do UBND
2.453
phường quản lý
Đất mương do UBND phường quản lý
5.317
Tổng
8.852
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

Trên cơ sở Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong tổng số 8.852 m2 đất thu hồi:
- 1.082 m2 đất nông nghiệp sử dụng trước này 01/07/2004 phần diện tích này
được nhận bồi thường về đất theo quy định, mức giá bồi thường căn cứ theo quyết
định số 96/2014/QĐ-UBND là 201.600 đ/m2.
- 2.453 đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý theo quy định tuy
không được bồi thường về đất nhưng hộ bị thu hồi sẽ được nhận hỗ trợ 10% tiền bồi
thường về đất, còn lại 90% sẽ được chuyển về ngân sách phường.
- Phần diện tích đất mương còn lại sẽ không được bồi thường về đất.
Từ cơ sở trên, tôi tiến hành tổng hợp bảng tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ về
đất của dự án 3: “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.
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Bảng 3:25: Tổng diện tích đất tiến hành thu hồi tại dự án 3 (Phần B)
Hỗ trợ về đất
Loại đất

Diện tích

Đơn giá

Bồi thường về đất

(m2)

(đồng/m2)

(đồng)

Tổng chi phí bồi

Hộ trực tiếp sử

Ngân sách

thường. hỗ trợ về đất

dụng

phường

(đồng)

(đồng)

(đồng)

Đất nông nghiệp
sử dụng trước

1.082

201.600

218.131.200

0

0

218.131.200

5.317

201.600

0

0

0

0

2.453

201.600

0

49.452.480

445.072.320

494.524.800

49.452.480

445.072.320

712.656.000

01/07/2004
Đất mương
đường
Đất nông nghiệp
công ích
Tổng

8.852

201.600

218.131.200

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm
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Phần đa diện tích đất thu hồi đợt này đều thuộc quyền quản lý của UBND
phường Phú Diễn do vậy ít vấp phải sự phản đối của người dân, góp phần tạo thuận
lợi cho việc GPMB.
*Bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc.
Căn cứ vào Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND
Thành phố Hà Nội về ban hành quy định các nội dung thẩm quyền của UBND
Thành phố Hà Nội do LĐĐ 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về
BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó có quy định về bồi thường, hỗ trợ
trợ về tài sản tại như sau:
“Nhà tạm, công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông
nghiệp, kể cả trên đất nông nghiệp tạm giao, cho thuê, đấu thầu được UBND cấp xã
cho phép bằng văn bản thì được bồi thường bằng 100% đơn giá xây dựng mới theo
quy định.” (Khoản 2, Điều 12)
Kết hợp đơn giá của một số công trình vật kiến trúc liên quan đến dự án 3
được quy định trong quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của
UBND Thành phố Hà Nội về ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến
trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn Hà Nội.Tôi tiến hành tổng hợp kinh phí của dự án đối với việc bồi thường, hỗ
trợ về công trình, vật kiến trúc qua bảng 3.26:
Bảng 3.26: Kết quả bồi thường công trình, vật kiến trúc tại dự án 3 (phần B)
Nội dung
bồi thường

Số
lượng

Đơn vị

Đơn giá

Tỷ lệ

Thành tiền

(đồng)

(%)

(đồng)

Quán

đ/m2

5

146.750

100

733.750

Giếng
khoan

đ/cái

5

3.035.000

100

15.175.000

Bể nước

đ/m3

7.80

2.921.807

100

22.790.095

Bể phốt

đ/m3

9

2.001.000

100

18.009.000

Rào thép gai

đ/m2

750.542

110.000

100

82.559.620

Tổng

139.267.502
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)
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Trong quá trình bồi thường vẫn còn nhiều thắc mắc về giá bồi thường cho
công trình, vật kiến trúc. Một số hộ còn phàn nàn giá vật liệu xây dựng trong thời
gian qua tăng lên nhanh chóng, những quy định của Nhà nước chưa phù hợp với
thời điểm hiện tại.
* Bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu.
Dự án áp dụng giá hỗ trợ về cây cối, hoa màu theo thông báo số 8802/STCBG ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây,
hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn Thành
phố Hà Nội năm 2017 và công văn số 1580/STC-QLG ngày 17/3/2017 tiếp tục áp
dụng đơn giá tại Công văn số 2215/STC-BG ngày 19/5/2015 của Sở Tài chính về
đơn giá cây cam Canh, bưởi Diễn để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ GPMB trên
địa bàn quận. Theo đó kết quả bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu của dự án 3 cụ
thể như sau:
Bảng 3.27: Kết quả bồi thường cây cối, hoa màu tại dự án 3 (phần B)
TT

Danh mục

ĐVT

Đơn giá

Số lượng

(đồng)
1

Cây bưởi
2m ≤ ĐK tán
<3m

Tỷ lệ

Thành tiền

(%)

(đồng)

-

-

-

-

-

đ/cây

1.446.000

205

100

296.430.000

2

Chuối

Cây

40.000

530

100

21.200.000

3

Rau muống

đ/m2

18.000

30

100

540.000

đ/m2

8.000

167.01

100

1.3360080

Su hào, cải
4

bắp, rau cải
các loại

Tổng

319.506.135
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

Dự án đã áp dụng giá bồi thường của các loại cây đặc thù, với giá cao hơn rất
nhiều so với trước đây, cụ thể như cây bưởi nếu theo thông báo số 8802/STC-BG
thì giá bồi thường cao nhất là 660.000 đồng/cây, khi áp dụng giá đặc thù 1 cây bưởi
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được bồi thường cao nhất lên đến 2.196.000 đồng/cây, giá bồi thường tăng lên gấp
hơn 3 lần, điều này phần nào đã tạo được sự hưởng ứng, tán thành của người dân.
3.7 Ý kiến của người dân bị thu hồi đất về công tác bồi thường, hổ trợ và tái
định cư của 3 dự án.
Trong bài luận, tôi tiến hành đi điều tra ý kiến của người dân tại các dự án
thông quá phiếu điều tra. Tiến hành lấy ý kiến trên 30 hộ trên mỗi dự án.
Kết quả cho thấy:
100% các hộ đã được thông báo và tổ chức họp bàn về kế hoạch, phương án
chi tiết, các chính sách BTHT&TĐC đồng thời công bố các tài liệu liên quan đến
việc thu hồi đất. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại
UBND phường.
Về công tác xác định điều kiện, đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và tái
đinh cư.
Bảng 3.28: Tổng hợp đánh giá về đối tượng được bồi thường, hỗ trợ

TT

1

2

Đối tượng

Số hộ

Số hộ

điều tra

đồng ý

Số hộ

Tỷ lệ (%)

không
đồng ý

Đồng ý

Không
đồng ý

Đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về đất
Dự án 1

30

25

5

83,33

16,67

Dự án 2

30

28

2

93,33

6,67

Dự án 3

30

30

0

100

0

Đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất
Dự án 1

30

25

5

83,33

16,67

Dự án 2

30

29

1

96,67

3,33

Dự án 3

30

30

0

100

0

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Qua kết quả điều tra các hộ gia đình được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất thực hiện các dự án phần lớn (>90%) đồng ý với việc xác định đối tượng
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được bồi thường, hộ trợ về đất và tài sản trên đất, duy chỉ có dự án 1 tỷ lệ đồng tình
thấp hơn 90% (83,33%). Đây cũng là một tỷ lệ đồng thuận cao, tuy nhiên cũng phần
nào thể hiện được tính chất phức tạp việc xác định đối thượng được bồi thường, hỗ
trợ về đất và tài sản trên đất.
Về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách
BTHT&TĐC:
Công tác tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cấp các ngành: 100% ý kiến
cho rằng công tác tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cấp các ngành trong
công tác bồi thường GPMB là đáp ứng yêu cầu. Được thể hiện thông qua bảng tổng
hợp ý kiến sau:
Bảng 3.29: Tổng hợp ý kiến các hộ dân về công tác tổ chức thực hiện.
Mức độ

Dự án 1

Tỷ lệ

Dự án 2

(%)

Tỷ lệ

Dự án 3

(%)

Tỷ lệ
(%)

Rất tốt

2

6.67

2

6.67

8

26.67

Tốt

22

73.33

26

86.67

22

73.33

Trung bình

6

20

2

6.67

0

0

Không đáp ứng

0

0

0

0

0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Về giá đất, giá hỗ trợ tài sản trên đất:
Bảng 3.30: Ý kiến của người có đất bị thu hồi trong việc xác định
mức giá bồi thường đất tại các dự án
Mức độ

Dự án 1

Tỷ lệ

Dự án 2

(%)

Tỷ lệ

Dự án 3

(%)

Tỷ lệ
(%)

Cao

0

0

0

0

0

0

Vừa phải

0

0

2

6.67

18

60

Thấp

4

13.33

10

33.33

12

40

Rất thấp

26

86.67

18

60

0

0

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
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Qua bảng tổng hợp trên, ta có thể thấy người dân khá bức xúc và không hài
lòng về vấn đề giá đất thu hồi, giá đất bồi thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị
trường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân không chấp hành
giao đất cho Nhà nước và chủ đầu tư gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án và thất thoát
không ít tiền bạc, của cải. Dự án 3 có ưu điểm đó chính là tạo điều kiện cho người
dân và chủ dự án tự thỏa thuận giá đất chuyển nhượng. Mặc dù giá đất vẫn còn thấp
so với giá thị trường nhưng cũng phần nào lấy được sự đồng thuận từ người dân, do
họ được thể hiện quan điểm của mình về giá đất chứng tỏ sự công bằng, bình đẳng
giữa 2 bên thu đất và giao đất.
Bảng 3.31: Ý kiến của người có đất bị thu hồi trong việc xác định
mức giá bồi thường tài sản trên đất tại các dự án
Dự án 1
Mức độ

Đồng ý
Không
đồng ý

Vật

Tỷ

kiến

lệ

trúc

(%)

0

0

30

100

Cây

Dự án 2

Dự án 3

Cây

Vật

lệ

kiến

(%)

trúc

0

0

2

6.67

2

6.67

20

66.67

20

66.67

30

100

28

93.33

28

93.33

10

33.33

10

33.33

cối
hoa
màu

Tỷ lệ

cối

Tỷ lệ

(%)

hoa

(%)

màu

Vật

Cây

Tỷ

kiến
trúc

Tỷ lệ

cối

Tỷ lệ

(%)

hoa

(%)

màu

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Qua điều tra, 100% hộ được điều tra của dự án 1 không đồng ý với mức giá
bồi thường tài sản trên đất, cũng bởi lẽ các công trình xây dựng tại nơi thu hồi đất
của dự án đều xây dựng trái phép chỉ được bồi thường với tỷ lệ 50%. Giá bồi
thường thấp kèm theo giảm tỷ lệ bồi thường khiến giá bồi thường tài sản càng thấp
hơn gây bức xúc cho các hộ dân. Họ kiên quyết không đồng ý cho chính quyền địa
phương tháo dỡ nhà cửa, chính vì vậy sáng ngày 19/03/2018, quận Bắc Từ Liêm đã
phải tổ chức, áp dụng các biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất tại phường
Minh Khai, để tiến hành bàn giao mặt bằng. Nói chung, giá bồi thường tài sản trên

100

đất tại các dự án vẫn bị người dân phản ánh là thấp và đòi hỏi được bồi thường với
giá cao hơn.
Về các chính sách hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất.
Qua điều tra, tôi thấy chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của các
dự án một phần nào đó đã đảm bảo cho cuộc sống người dân sau khi bị thu hồi đất.
Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm sau khi thu hồi đất
cho người dân bị ảnh hưởng chưa được giải quyết tốt. Thông thường chỉ bồi thường
bằng tiền mà không có định hướng hay đào tạo nghề mới. Công tác giao suất tái
định cư còn chậm chạp khiến người dân không thể khôi phục lại mức sống như
trước khi thu hồi đất.
Đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ đến đời sống người dân
về mặt kinh tế
Ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ đến cuộc sống của các hộ gia đình
về mặt kinh tế sau khi bị thu hồi đất được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 3.32: Tổng hợp đánh giá về ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ
đến cuộc sống của các hộ gia đình về mặt kinh tế sau khi bị thu hồi đất
TT
1

2

3

Hạng mục

Số hộ
(hộ)

Tỷ lệ (%)

Kinh tế gia đình sau khi thu hồi đất

90

100

- Có cải thiện

54

60.00

- Không thay đổi

30

33,33

- Giảm đi

6

6.67

Sự hỗ trợ việc làm sau khi thu hồi

90

100

- Có

54

60

- Không

36

40

Tình trạng việc làm

90

100

- Việc làm tốt hơn

26

58.50

- Không thay đổi

16

17.78

- Việc làm giảm đi

48

23.72

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
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Qua kết quả điều tra, sau khi bị thu hồi đất, có 54/90 hộ (60.00%) kinh tế gia
đình có sự cải thiện do sau khi mất đất sản xuất nông nghiệp các hộ này tập trung
vốn vào kinh doanh, buôn bán, nguồn tiền được lưu động tạo ra lợi nhuận cho các
hộ gia đình.
Có 30/90 hộ (33,33%) kinh tế gia đình ít thay đổi là do từ trước khi bị thu hồi
đất sản xuất nông nghiệp chỉ là nghề phụ, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định từ
các nghề khác.
Có 06/90 hộ (6.67%) kinh tế gia đình giảm đi do trước đây chỉ có nguồn thu
nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, nay bị mất đất sản xuất, lại không có nghề
nghiệp mới nên kinh tế gia đình giảm đi.
*Đánh giá của người dân về sự hỗ trợ việc làm và tình trạng việc làm sau
khi bị thu hồi đất:
Có 54 hộ nhận được sự hỗ trợ việc làm sau khi thu hồi đất chiếm 60% (làm
nhân viên văn phòng, bảo vệ, nhân viên môi trường của khu đô thị...). Có 36 hộ
không nhận được sự hỗ trợ việc làm sau khi thu hồi đất chiếm 40%.
Và cũng theo kết quả điều tra, sau khi bị thu hồi đất, 26 hộ có việc làm tốt
hơn chiếm 58.50%, 16 hộ tình trạng việc làm không thay đổi chiếm 17.78 %, 48 hộ
tình trạng việc làm giảm đi chiếm 23.72 %.
Đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự ổn định đời sống của người dân
khi bị thu hồi đất. Nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, mất diện tích sản
xuất trong khi nhân khẩu không thay đổi nên ảnh hưởng đến thu nhập của người
dân, một số lao động chính trong gia đình phải đi tìm việc làm khác để cải thiện thu
nhập của gia đình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do họ
không được đào tạo nghề nghiệp đặc biệt ở độ tuổi trên 45. Hoặc tuy họ được hỗ trợ
chuyển đổi nghề nghiệp nhưng chủ yếu hỗ trợ bằng tiền mà không có hướng phát
triển để quay vòng vốn, tiền hỗ trợ cũng dần dần dùng hết mà không tạo được hiệu
quả gì. Chính vì vậy cần phải có thêm chính sách hỗ trợ việc làm như mở các lớp
đào tạo nghề nghiệp, định hướng việc làm cho người dân.
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Đánh giá tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân bị thu hồi
đất khi thực hiện dự án
Từ việc bồi thường, hỗ trợ thì cơ sở vật chất của các hộ có sự thay đổi theo
hướng tốt lên (họ có nhiều vật dụng mới phục vụ cho cuộc sống hàng ngày).
Nguyên nhân chính là phần lớn họ dùng tiền được bồi thường, hỗ trợ để xây dựng
nhà cửa và mua sắm tài sản trong gia đình. Hoặc họ chỉ sử dụng một phần tiền để
mua sắm, phần còn lại đầu tư sản xuất, gửi tiết kiệm hoặc tìm kiếm việc làm do họ
mất giảm diện tích đất nông nghiệp.
Bảng 3.33: Tình hình sử dụng tiền bồi thường của người dân bị thu hồi đất khi
thực hiện dự án
Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ

Số hộ

Tỷ lệ (%)

Đầu tư vào SXKD

30

33,34

Gửi tiết kiệm

20

22,22

Mua sắm đồ dùng, xây sửa nhà

20

22,22

Học nghề

10

11,11

Mua nhà tái định cư

10

11,11

Tổng

90

100

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Sau thu hồi đất, các hộ sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ cũng khá hợp lý, tuy
tỷ lệ hộ quan tâm đến đầu tư cho học nghề vẫn còn rất thấp, có 10/90 hộ sử dụng
tiền bồi thường hỗ trợ để học nghề, chiếm 11,11%, nhưng các hộ quan tâm đầu tư
vào sản xuất kinh doanh lại cao, có 30/90 hộ, chiếm 33,34%.
Trong khi đó tỷ lệ hộ gửi tiết kiệm là 20/90 hộ (11,11%) và sử dụng tiền mua
sắm đồ dùng là 20/90 hộ (11,11%) không tạo được việc làm mới sau khi đất bị thu
hồi, do vậy sau một vài năm lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn làm cho hiệu quả sử
dụng tiền bồi thường, hỗ trợ là kém hiệu quả.
Đánh giá tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi đất
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Bảng 3.34: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi đất
STT

Chỉ tiêu

Số hộ

Tỷ lệ (%)

1

Số hộ có thu nhập cao hơn

44

48,89

2

Số hộ có thu nhập không đổi

26

28.89

3

Số hộ có thu nhập kém đi

20

22,22

Tổng số hộ

90

100,0

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Sau khi được bồi thường, hỗ trợ phần đất bị Nhà nước thu hồi, kinh tế gia
đình có cải thiện ở 44 hộ chiếm 48,89%, không thay đổi có 26 hộ chiếm 28,89%,
kinh tế giảm đi 20 hộ chiếm 22,22%.
Nguyên nhân, Khi nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ dân đầu tư vào
sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô nên thu nhập của các hộ dân cao hơn. Còn
các hộ có kinh tế giảm đi do các hộ sử dụng không hợp lý, không đầu tư vào kinh
doanh mà chú trọng sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ vào mục đích mua sắm tài sản,
sửa chữa lại nhà cửa.
Đánh giá ảnh hưởng của việc bồi thường, hỗ trợ đến đời sống người dân về
mặt xã hội
Bảng 3.35: Tổng hợp đánh giá về ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ
đến cuộc sống của các hộ gia đình về mặt xã hội sau khi bị thu hồi đất
TT
1

2

Hạng mục

Số hộ
(hộ)

Tỷ lệ (%)

Tình trạng an ninh trật tự xã hội

90

100

- Tốt hơn

72

80

- Không có sự thay đổi

18

20

- Kém đi

0

0

Sự tiếp cận cơ sở hạ tầng, phúc lợi XH

90

100

- Tốt hơn

68

75.56

- Không có sự thay đổi

22

24.44
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TT

3

Số hộ

Hạng mục

(hộ)

Tỷ lệ (%)

- Kém đi

0

0

Tình trạng môi trường

90

100

- Tốt lên

20

22.22

- Không thay đổi

64

71.11

- Ô nhiễm

6

6.67

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
* Đánh giá của người dân về tình trạng trật tự an ninh xã hội
Qua kết quả tổng hợp của bảng 3.35, số hộ dân đánh giá tình trạng an ninh
trật tự xã hội tốt hơn chiếm 80%, số hộ cho rằng an ninh trật tự xã hội không đổi so
với trước khi thu hồi đất là 20%.
Nhìn chung ở tất cả các hộ điều tra, tình trạng an ninh xã hội vẫn được giữ
vững ổn định và ngày càng tốt hơn.
* Đánh giá của người dân về việc tiếp cận cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội
sau khi bị thu hồi đất
Qua kết quả điều tra, sự đánh giá của các hộ gia đình về sự tiếp cận cơ sở hạ
tầng, phúc lợi xã hội sau khi thu hồi đất theo hướng tốt lên. Có 75.56% số hộ cho
rằng được tiếp cận tốt hơn, 24.44% số hộ cho rằng không có sự thay đổi.
* Đánh giá của người dân về tình trạng môi trường sau khi bị thu hồi đất
Theo sự đánh giá của các hộ gia đình, có 22.22 % ý kiến cho rằng tình trạng
môi trường tốt lên, 71.11% ý kiến cho rằng tình trạng môi trường không có sự thay
đổi.Tuy nhiên có 6 hộ (6.67%) đánh giá tình trạng môi trường kém đi do công tác
phá dỡ nhà cửa sau GPMB chưa được xử lý tốt.
3.7.1 Điều tra ý kiến của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ
Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ là một trong những
nhân tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ
của từng dự án. Cán bộ trực tiếp thực hiện có đầy đủ trình độ, đạo đức nghề nghiệp
sẽ làm tăng tiến độ công việc, ngược lại sẽ làm giảm tiến độ thực hiện, có thể gây ra
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hậu quả nghiêm trọng từ việc giải thích sai ý kiến phản ánh của người dân, hay thực
hiện kiểm kê sai so với thực tế để tham nhũng tiền bồi thường, hỗ trợ.
Bảng 3.36: Tổng hợp ý kiến điều tra cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ
TT

Tiêu chí

(%)

Hợp lý

9

100

Chưa hợp lý

0

0

Phù hợp

9

100

Chưa phù hợp

0

0

9

100

Chưa phù hợp

0

0

Có

9

100

Không

0

0

Người bị thu hồi đất có tạo

Có

7

77.78

điều kiện không?

Không

2

22.22

Khó khăn trong xác định

Có

5

55.56

nguồn gốc đất

Không

4

44.44

Kinh phí hỗ trợ thực hiện bồi

Phù hợp

9

100

thường, hỗ trợ

Chưa phù hợp

0

0

Nâng mức giá bồi thường

6

66.67

Nâng chi phí hỗ trợ

3

33.33

Quy định về BT, HT

2

Đơn giá bồi thường về đất

4

5

6

7

9

Số cán Tỷ lệ
bộ

1

3

Trả lời

Đơn giá bồi thường về tài sản, Phù hợp
cây cối hoa mầu, vật kiến trúc
Áp lực tiến độ

Nâng cao hiệu quả thực hiện

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra)
Toàn bộ 9 cán bộ được điều tra đều cho rằng quy định về bồi thường, hỗ trợ
do UBND Thành phố ban hành là hợp lý.
Trong 9 phiếu điều tra, số lượng cán bộ cho rằng đơn giá bồi thường, hỗ trợ
về đất đã hợp lý là 9 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%. Số phiếu cho rằng đơn giá bồi thường,
hỗ trợ về tài sản hợp lý là 10 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% .
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Có 9/9 cán bộ chịu áp lực của cấp trên trong khi thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ chiếm 100%, các cán bộ luôn luôn bị áp lực trong quá trình làm việc,
mà nguyên nhân của sự áp lực này một phần xuất phát từ việc thiếu nhân lực và
năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu công việc. Do vậy cần phải
có những giải pháp tăng cường về chất lượng nguồn nhân lực để có thể đáp ứng
được công việc trong tương lai và giảm bớt áp lực của các cán bộ hiện tại.
Trong quá trình thực hiện dự án, số cán bộ được người dân tạo điều kiện là
07/9 cán bộ chiếm tỉ lệ cao 77.78%.
Về vấn đề xác định nguồn gốc đất, có 5 phiếu cho rằng khó khăn chiếm 55.56%,
nguyên nhân là việc cập nhập chỉnh lý biến động tại địa phương chưa thực hiện kịp thời.
Về kinh phí cho người thực hiện, có 9/9 phiếu cho rằng kinh phí đã phù hợp,
chiếm 100%.
Có 6 ý kiến cho rằng cần nâng mức giá bồi thường, 3 ý kiến nâng chi phí hỗ trợ.
3.8. Đánh giá chung
3.8.1. Đánh giá ưu điểm
Về công tác bồi thường, hỗ trợ
- Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ được ban
hành đầy đủ, góp phần xây dựng chặt chẽ các phương án bồi thường, hỗ trợ nhằm
nâng cao hiệu quả công tác GPMB tại dự án.
- Hội đồng GPMB đã áp dụng đầy đủ và chặt chẽ các chế độ chính sách về
bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước và của địa phương.
- Được sự phối hợp của các phòng ban có liên quan và sự phối hợp của
UBND phường nơi có đất bị thu hồi dẫn đến tiến độ thực hiện được đẩy nhanh.
- Việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ được xem xét
một cách rõ ràng và theo đúng quy định.
Về ảnh hưởng của bồi thường, hỗ trợ đến đời sống của người dân
- Từ tiền bồi thường, có thể mua sắm các công cụ đầu tư mở rộng quy mô
sản xuất kinh doanh, từ đó tạo cơ sở cho việc tiếp tục tăng nguồn thu nhập và cải
thiện đời sống. Các gia đình cũng có thể dành ra một phần trong số tiền bồi thường
để đầu tư cho con em học tập, nhằm đào tạo cơ sở để sau này có thu nhập cao hơn,
ổn định hơn. Cũng từ tiền bồi thường, các hộ có điều kiện để trang bị cho gia đình
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các thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống hàng ngày như các phương tiện đi lại,
phương tiện nghe nhìn, giường, tủ, xe máy, tủ lạnh, điện thoại…
3.8.2. Đánh giá hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm cũng không thể tránh khỏi những hạn chế trong quá
trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mỗi một loại dự án khác nhau đề
có những mặt ưu, khiếu điểm khác nhau.
Về giá đất
*Đối với dự án thu hồi đất: Áp dụng giá đất theo quy định làm cơ sở cho
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tuy có hệ thống các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ được
ban hành đầy đủ. Giá đất được quy định rõ rang thông qua bảng gia hàng năm
nhưng giá đất bồi thường luôn bị cho là thấp, người dân bị áp giá đất bồi thường đó
gây nên bức xúc và tình trạng khiếu kiện nhiều hơn.
*Đối với các dự án tự thỏa thuận: Giá đất được xác định do sự thỏa thuận
trực tiếp giữa chủ đầu tư và người dân.
Người dân được tự thỏa thuận giá với chủ đầu tư, thể hiện tính dân chủ, công
bằng khi người dân được trực tiếp góp phần quyết định giá đất. Tuy nhiên, khó có
thể thỏa thuận được mức giá đất hợp lý, do tâm lý người dân luôn đòi hỏi giá đất
cao trong khi chủ đầu tư lại mong muốn giá chuyển nhượng thấp. Điều này khiến
công tác thoản thuận giá thường kéo dài tiêu tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc của 2
bên thỏa thuận. Nhiều dự án đã phải “đắp chiếu” do thời gian thỏa thuận giá đất quá
dài, hoặc giá đất cao khiến doanh nghiệp không đủ nguồn vốn chi trả.
* Về chính sách về hỗ trợ
Trong dự án tự thỏa thuận, không có chính sách về hỗ trợ riêng biệt còn đối
với dự án thu hồi đất sẽ có chính sách hỗ trợ về đất và tài sản trên đất tuy nhiên việc
thực hiện chính sách hỗ trợ còn chưa tốt. Cụ thể:
- Công tác hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân có đất bị thu hồi
chưa được quan tâm đúng mức; chưa tạo được việc làm cho người có đất bị thu hồi;
chủ yếu bồi thường, hỗ trợ bằng tiền, giá trị quy đổi thành tiền đối với các khoản
bồi thường, hỗ trợ còn thấp; người có đất bị thu hồi khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ
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chưa sử dụng hợp lý để ổn định sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm,
bị mất một thời gian dài mới ổn định cuộc sống.
- Việc xác định đối tượng tái định cư và giao đất tái định cư còn chậm.
Như vậy: Mỗi loại hình dự án đề có điểm mạnh, yếu khác nhau. Chúng ta nên
có sự học hỏi, đúc rút kinh nghiểm cả 2 loại hình dự án để hoàn thiện thêm chính
sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Nhà nước. (Ví dụ, nên có thêm chính sách
để người dân có cơ hội thỏa thuận giá đất với Nhà nước ở mức độ nhất định.)
3.9 Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
3.9.1 Giải pháp về hoàn thiện chính sách giá bồi thường đất đai, tài sản.
Về cơ bản chính sách bồi thường về tài sản như hiện nay đã được phần lớn
người dân khi bị thu hồi đất chấp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình bồi thường vẫn
còn gặp vướng mắc chủ yếu ở giá bồi thường, qua kết quả điều tra cho thấy các ý
kiến cho rằng giá bồi thường vẫn còn thấp so với giá thị trường. Vì vậy việc bồi
thường về tài sản nhất thiết phải tính theo mức thiệt hại thực tế, được xem xét bằng
giá trị xây dựng mới, thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản trên đất
bị thu hồi sao cho sát với giá thị trường. Cần thiết có 1 cơ chế tạo điều kiện để
người sở hữu đất có cơ hội thoả thuận với Nhà nước về giá bồi thường.
Việc xây dựng giá bồi thường GPMB đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp,
nuôi trồng thuỷ sản, làm muối (đất nông nghiệp) cần xem xét và phân vị trí, khả
năng sinh lợi cụ thể tại thời điểm thu hồi, không nên dựa vào hạng đất khi họ được
giao vì thực tế trong quá trình sử dụng đất chủ hộ đã đầu tư thâm canh, nâng cao giá
trị sử dụng của đất so với trước khi được giao đất. Cần phải thực hiện việc xây dựng
giá đất nông nghiệp theo vị trí và khả năng sinh lợi.
Đối với đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất ở cần phải được xây dựng giá đất
chi tiết đến từng thửa đất, khi có biến động về giá đất trên thị trường, đầu tư mới cơ
sở hạ tầng thì phải điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
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3.9.2 Giải pháp hoàn thiện về chính sách hỗ trợ và ổn định cuộc sống
Không nên chỉ dừng lại ở việc bố trí nơi ở mới, mà cần lưu ý các giải pháp khôi
phục cuộc sống cũng như tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập
mới, đây là vấn đề cần được quan tâm. Điều này không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu
tư dự án mà còn là trách nhiệm của cả chính quyền địa phương và toàn xã hội.
Để ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân phải di chuyển là
một nhu cầu tất yếu khách quan. Đảm bảo cho người dân bị thu hồi đất có một cuộc
sống tốt hơn hoặc ít nhất cũng bằng trước lúc di chuyển, mặt khác như là một biện
pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa những hậu quả xấu về kinh tế, xã hội, môi trường
mà quá trình tái định cư có thể đem lại. Vì vậy cần có những chính sách hỗ trợ cuộc
sống cho họ như:
Hỗ trợ tạo lập nghề mới thông qua phát triển các làng nghề truyền thống, phát
triển các ngành nghề mới, xây dựng các công trình dịch vụ nhỏ phục vụ cộng đồng
dân cư.
Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Người dân có thể được hỗ trợ bằng tiền hoặc
bằng đào tạo trong các trường, trung tâm dạy nghề để được làm việc trong các dự án
ngay trên những mảnh đất thu hồi tại địa phương của họ là tốt nhất. Do đó Nhà
nước cần phải có sự ràng buộc điểm này với nhà đầu tư và có phương án chỉ đạo
các ngành tham mưu phối hợp thực hiện.
3.9.3 Giải pháp về hoàn thiện tổ chức thực hiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư
- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể cần phải thống nhất chỉ
đạo sát sao công tác bồi thường GPMB, đặc biệt là chỉ đạo việc tổ chức triển khai
thực hiện của cấp xã, phường, thôn vì mọi vấn đề về bồi thường GPMB, hỗ trợ và
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thường xảy ra ở đây; Các địa phương cần phải
xác định công tác BTHT&TĐC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân
dân. Do đó, vai trò của cán bộ, Đảng viên trong các chi bộ Đảng, các tổ chức quần
chúng chiếm vị trí quan trọng đến hiệu quả của công tác bồi thường GPMB. Thực tế
cho thấy nơi nào cán bộ, Đảng viên đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm nhiệt tình,
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năng lực tốt thì nơi đó việc bồi thường GPMB đạt kết quả rất cao.
- Các địa phương cấp tỉnh cần phải nhất quán chỉ đạo xây dựng duy nhất một
chế độ chính sách BTHT&TĐC để áp dụng chung, không nên quy định mang tính
đặc thù cho một dự án nào.
- Công tác quy hoạch các khu tái định cư vô cùng quan trọng, nó quyết định sự
thành bại của công tác bồi thường GPMB nên phải đi trước một bước. Cần quan
tâm chỉ đạo việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vệ sinh
môi trường tại các khu tái định cư.
- Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường GPMB phải nghiêm
túc thực hiện đúng quy trình, kế hoạch đặt ra, phải thực hiện công khai, minh bạch,
rõ ràng, kịp thời, áp dụng đúng, đầy đủ chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng.
Không bàn giao mặt bằng thi công khi chưa giải phóng hết phạm vi dự án.
- Kiên trì giáo dục, thuyết phục nhân dân và vận động sự quan tâm hỗ trợ
chính đáng của doanh nghiệp với các hộ dân trong công tác bồi thường GPMB là
cần thiết, đặc biệt là việc quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Đối với
những đối tượng đã được bồi thường thoả đáng, đúng chính sách và thuyết phục
nhiều lần mà không chấp hành thì cũng phải có biện pháp xử lý kiên quyết theo
pháp luật (xử phạt hành chính, cưỡng chế).
Công tác bồi thường GPMB là một việc khó khăn, vì vậy khi trực tiếp tiếp xúc
với nhân dân để tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật cần phải cân nhắc kỹ
càng, chính xác, thống nhất, Điều gì đã hứa với nhân dân thì phải thực hiện cho
bằng được, để tạo niềm tin sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Muốn vậy khâu
chuẩn bị phải rất cụ thể và công phu.
- Khi thực hiện phân cấp cho việc thực hiện BTHT&TĐC cho cấp quận thì cấp
tỉnh cần thành lập các tổ công tác bao gồm có các thành phần cấp tỉnh và các địa
phương để thường trực giải quyết kịp thời mọi vướng mắc trong công tác bồi thường,
đồng thời cũng giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh, tránh tình trạng một số
doanh nghiệp tự ý đi vào nhà dân để trả tiền bồi thường gây bất công bằng.
- Việc phân lô, giao đất ở khu TĐC cần phải thực hiện một cách linh động,
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không cứng nhắc nhằm tạo thêm sự công bằng (thu hồi đất hộ nhiều hộ ít, diện tích
khác nhau, nhưng phân lô theo quy hoạch đất ở thường bằng nhau).
Cần phải sớm thành lập cơ quan nghiên cứu và quản lý thị trường bất động sản ở
địa phương cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác xây dựng giá đất đai, tài sản đúng yêu cầu
3.9.4 Giải pháp tăng cường về chất lượng nguồn nhân lực
- Tiếp tục mở các lớp đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác
BTHT&TĐC. Không chỉ đào tạo ở cấp địa phương mà các đơn vị chuyên môn cấp
trên cũng cần không ngừng tìm hiểu, tiếp xúc gần với dân hơn để hiểu rõ và có cái
nhìn tốt hơn về công tác BTHT&TĐC.
3.9.5 Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và quán triệt
đường lối CNH-HĐH của Đảng và Nhà nước, cần làm cho người dân thấy lợi ích
lâu dài mà dự án mang lại để họ sẵn sàng hy sinh những lợi ích trước mắt. Nếu
chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền tới tận tường người dân thì nhất định những
thắc mắc, hoài nghi sẽ được người dân hiểu rõ, nắm chắc và sẽ cùng chung tay đưa
dự án đến thắng lợi. Tuy được coi như một biện pháp truyền thống nhưng không thể
phủ nhận tác dụng mà nó mang lại, giải pháp tuyên truyền được coi như là một giải
pháp quan trọng hàng đầu cần được phải quan tâm.
3.9.6 Giải pháp khác
Các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan khi tiến hành khảo sát, đo
đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường cần có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thực hiện
đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, chính xác. Thực hiện tốt được khâu này
quá trình tổ chức thực hiện sẽ đáp ứng được những thắc mắc, yêu cầu của người dân
từ đó hạn chế phần nào việc phát sinh khiếu nại tố cáo.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Quận Bắc Từ Liêm là quận mới thành lập thuộc khu vực trung tâm Thành
phố Hà Nội, có vị trí đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội
của quận có những bước phát triển mạnh mẽ tập trung nhiều dự án lớn với loại hình
đa dạng, được thể hiện thông qua 3 dự án trong đề tài:
Dự án 1: “Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu
cuối xe buýt”
Số trường hợp bị ảnh hưởng là 119 trường hợp với diện tích là 36.723 m2.
Dự án được giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí cho
bồi thường GPMB là 43,9 tỷ đồng
Dự án 2: “Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An tại phường Cổ
Nhuế 2”
Dự án bắt đầu triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong từ
năm 2016 và kết thúc tháng 11 năm 2017. Số hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng là
116 trường hợp với diện tích phải thu hồi 34.254 m2. Công ty Liên doanh
CONSTREXIM 1 – Thái Hà đứng ra làm chủ đầu tư và đã tiến hành chi trả 30,68 tỷ
đồng cho việc GPMB và BTHT&TĐC.
Dự án 3: “Xây dựng khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.
Mang tính chất là một dự án tự thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại
điều 73 LĐĐ 2013. Tổng diện tích thực hiện thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án:
86.892 m2 liên quan đến 159 hộ và 1 tổ chức (chủ yếu là đất nông nghiệp được giao
theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp công ích, mương, đường nội đồng).
Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại các
dự án nghiên cứu cụ thể như sau:
1. Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án cơ bản
được thực hiện theo các quy định của pháp Luật Đất Đai. Hội đồng bồi thường, hỗ
trợ đã làm tốt công tác xác định đối tượng, diện tích, loại đất và các tài sản trên đất
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bị ảnh hưởng bởi dự án; thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Các dự án nhận được sự quan tâm của các cấp, ban ngành và sự ủng hộ của nhân
dân địa phương.Tuy nhiên, nhận xét chung, quá trình thực hiện dự án vẫn còn nhiều
bất cập, giá bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp và tài sản trên đất nói chung còn
thấp so với giá thực tế trên thị trường.
2. Trên cơ sở đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
tại 03 dự án trên địa bàn quận, luận văn đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả của các công tác này: đó là các giải pháp: giải pháp về hoàn thiện chính
sách giá bồi thường đất đai, tài sản; giải pháp hoàn thiện về chính sách hỗ trợ và ổn
định cuộc sống; giải pháp về hoàn thiện tổ chức thực hiện trong công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư; giải pháp tăng cường về chất lượng nguồn nhân lực;
giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.
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Kiến nghị
Từ các nội dung nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có một số kiến nghị như sau:
1. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu: “Đánh giá việc thực hiện chính sách thu
hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”,
2. Để thực hiện các nhóm giải pháp về chế độ chính sách thì Chính phủ, Bộ,
UBND Thành phố Hà Nội cần ban hành hệ thống các văn bản pháp luật hoàn chỉnh,
thống nhất liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
3. Để thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện, UBND quận Bắc Từ
Liêm; Phòng TNMT, UBND các phường nơi có đất thu hồi căn cứ vào hệ thống các
văn bản pháp quy, thực hiện GPMB theo đúng trình tự, quy định, thực hện công tác
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng luật, đúng đối tượng. Căn cứ vào
tình hình thực tế của địa phương để có những điều chỉnh phù hợp nhưng phải trên
cơ sở các quy định của pháp luật.
4. Yếu tố giá đất thường được người dân quan tâm, và các khiếu kiện cũng tập
trung vào giá đất, do vậy cần tăng cường công tác xây dựng giá đất sao cho phù hợp
với giá thị trường, đảm bảo cho người bị thu hồi được đền bù hợp lý, giảm các
khiếu kiện đẩy nhanh tiến độ của dự án liên quan.
5. Cần tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác đào tạo nghề đối với các vùng
bị thu hồi nhiều đất sản xuất. Đầu tư vốn cho việc tạo lập các khu tái định cư tập
trung trước, đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch, xác định vị trí, quy mô phù
hợp của các khu tái định cư, bước tiếp theo mới bố trí vốn xây dựng công trình.
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PHIẾU ĐIỀU TRA
Phục vụ đề tài : “Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi thực hiện
dự án khu đô thị Nam Thăng Long trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội”.
Họ và tên cá nhân (hoặc tổ chức) được hỏi ý kiến: ....................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................
NỘI DUNG ĐIỀU TRA
I. Đối tượng được bồi thường, hỗ trợ:
1- Gia đình ông (bà) có đồng ý với việc xác định đối tượng được bồi thường, hỗ
trợ về đất và tài sản trên đất khôngkhông?
- Đất nông nghiệp:

Đồng ý

Không đồng ý

- Vật kiến trúc:

Đồng ý

Không đồng ý

- Cây cối hoa màu:

Đồng ý

Không đồng ý

III. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư:
ý kiến các hộ dân về công tác tổ chức thực hiện
Rất tốt

Tốt

Trung bình

không đáp
ứng

II. Mức giá bồi thường, hỗ trợ:
1- Đối với đất nông nghiệp (gồm đất trồng cây hàng năm và lâu năm):
- Ý kiến của hộ gia đình về giá bồi thường, hỗ trợ về đất:
Rất thấp

Thấp

Vừa phải

Cao

- Ý kiến của hộ gia đình về giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất:
Rất thấp

Thấp

Vừa phải

Cao

- Ý kiến về những cam kết, chính sách hỗ trợ từ Chính quyền (đào tạo nghề mới,
tuyển dụng lao động, cho vay vốn sản xuất, cấp suất tái định cư..
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
III. Chính sách bồi thường, hỗ trợ:
1- Theo ông (bà) Hội đồng bồi thường GPMB đã thực hiện công tác này có công
bằng, dân chủ và công khai không?
Có:

Không:

2- Gia đình ông (bà) có đơn thư, kiến nghị gì không?
Có:

Không:

3- Đánh giá về việc bồi thường của Hội đồng bồi thường GPMB:
Đúng quy định:

Chưa đúng quy định:

4- Có được Nhà nước thông báo thu hồi đất phục vụ mục đích gì:
Có:

Không:

5- Việc thông báo chính sách bồi thường, hỗ trợ:
Có:

Không:

6- Việc thông báo phương án bồi thường, hỗ trợ:
Có:

Không:

7- Thắc mắc, khiếu nại trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng:
Có:

Không:

8- Việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại của chính quyền, Hội đồng bồi thường:
Đúng thời gian:

Chậm trễ:

9- Hình thức bồi thường:
Bằng tiền:

Bằng đất:

10- Giá đất bồi thường:
Cao hơn giá thị trường:

Tương đương giá thị trường:

Thấp hơn giá thị trường:
11- Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ:
Đầu tư vào SXKD:

Gửi tiết kiệm:

Mua sắm đồ dùng, xây dựng nhà:

Mua nhà Tái định cư:
Học nghề:

12- Kinh tế gia đình sau khi thu hồi đất:
Có cải thiện:

Không thay đổi:

Giảm đi:

13- Sự hỗ hợ việc làm sau khi thu hồi:
Có:

Không:

14- Tình trạng việc làm:
Việc làm tốt hơn:

Không thay đổi:

Việc làm giảm đi:

15- Tình trạng an ninh trật tự xã hội:
Tốt hơn:

Không có sự thay đổi:

Kém đi:

16- Sự tiếp cận cơ sở hạ tầng, phúc lợi XH:
Tốt hơn:

Không có sự thay đổi:

Kém đi:

17- Tình trạng môi trường:
Tốt hơn:

Không có sự thay đổi:

Ô nhiễm:

18- Đề nghị ông (bà) cho ý kiến, tâm tư và nguyện vọng về chính sách bồi
thường, hỗ trợ GPMB của dự án:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày.......tháng.......năm 2017
Chủ hộ
(ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Đánh dấu “ X ” vào ô trống khi có câu trả lời thích hợp.
CÂU HỎI PHỎNG VẤN
CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Họ tên Ông (bà):……………………………… Tuổi:........................
Chức vụ:.............................................................................................
Trình độ học vấn:……………………………………………………
1. Thời gian làm công tác giải phóng mặt bằng?
Dưới 5 năm

Trên 5 năm

2. Quy định về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng có hợp lý không?
Hợp lý

Chưa hợp lý

3. Đơn giá bồi thường có hợp lý không?
Hợp lý

Chưa hợp lý

4. Đơn giá bồi thường về tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc
Hợp lý

Chưa hợp lý

5. Áp lực tiến độ?
Có

Không

6. Người bị thu hồi đất có tạo điều kiện không?
Có

Không

7. Khó khăn trong xác định nguồn gốc đất không ?
Có

Không

8. Kinh phí hỗ trợ thực hiện GPMB?
Hợp lý

Chưa hợp lý

9. Ý kiến phản hồi từ người dân bị thu hồi đất?
Giá đất bồi thường

BT về công trình

VKT BT về công trình

VKT HT ổn định đời sống

HT chuyển đổi nghề nghiệp
10. Nâng cao hiệu quả thực hiện?
Nâng mức giá bồi thường
NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA

Nâng chi phí hỗ trợ
NGƯỜI ĐIỀU TRA

Phụ lục 1: Tổng hợp số lượng bản đồ tại quận Bắc Từ Liêm
Tổng số tờ bản đồ (năm đo 1994)
TT

Tên phường

Thêm
1/500

Tên tờ bản đồ đất ở

1/1000

Tên tờ bản đồ nông nghiệp

tờ chia

Tổng

tách
1

Minh Khai

29

26
1p56, 1p57, 1p62,63, 64, 65, 66, 67,

2

Cổ Nhuế 1

29

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

55
1p10, 14, 1p15, 1p16,

14

1p17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2

45

26

86, 87, 88.
3

Cổ Nhuế 2

62

18

4

Liên Mạc

33

27

5

Phú Diễn

15

6

Phúc Diễn

27

16

7

Thượng Cát

21

21

42

8

Đông Ngạc

34

12

46

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,40,1p13,1p14

12

2

82
60

1p2,1p8,1p14,1p18,3,
15,16,17

4,5,6,7,

33

60

4

47

Tổng số tờ bản đồ (năm đo 1994)
TT

Tên phường

Thêm
1/500

Tên tờ bản đồ đất ở

1/1000

Tên tờ bản đồ nông nghiệp

tờ chia

Tổng

tách
1p27,28,29,30,1p31,
9

Đức Thắng

21

1p32,35,36,37,38,39,

302-A-I, 302-A-II, 302-A-III,

4

40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49
10

Thụy Phương 37

15

11

Tây Tựu

30

30

12

Xuân Đỉnh

46

18

13

Xuân Tảo

13

Tổng

397

2,3,4,5,6,7,1p8,1p9,
59,1a,1b,1c,1p12

25

302-A-IV

11
224

52
4

64
64

16,17,21,22,23,24,

24

25,26,27,28,1p19
45

(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm))
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Phụ lục 2: Tổng hợp giao đất cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 64/CP
quận Bắc Từ Liêm đến năm 2017
Lần cấp

Chỉ tiêu

Toàn quận

Toàn quận

Diện tích (ha)

3.330,2366

Đợt I

Số hộ cấp (Hộ)

6.331

Diện tích (ha)

751,5285

Số hộ cấp (Hộ)

6.176

Diện tích (ha)

789,2464

Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)

5.620
674,0675
3.270
395,6870
1.402
145,2445
294
28,6310

Số hộ cấp (Hộ)

221

Diện tích (ha)

19,0884

Đợt II
Đợt III
Đợt IV
Đợt V
Đợt VI
Đợt VII

Đợt VII
Đợt IX
Đợt X

Tổng

Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ cấp (Hộ)
Diện tích (ha)
Số GCN cấp theo QĐ
Số hộ 2 GCN (Hộ)
Số hộ 3 GCN (Hộ)
Số hộ thực cấp (Hộ)
%
Diện tích (ha)
%

379
30,8876
216
13,6849
173
11,0780
24.082
307
7
23.768
96.16
2.859,1438
85,85
(Phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm)

Phụ lục 3 : Trích Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của
UBND Thành phố Hà Nội ban hành về giá đất các loại trên địa bàn
Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆU NỘP LƯU CHIỂU

CHỦ NHIỆM KHOA

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Lưu Văn Năng

