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BÁO CÁO 

Kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với  

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành 

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đề 

nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 128/TTr-STNMT ngày 

18/3/2023, UBND tỉnh Sơn La báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Nhân 

dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN 

1. Tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của UBND tỉnh Sơn La 

UBND tỉnh đã ban hành 03 Công văn và 01 Kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: 

- Công văn số 104/UBND-KT ngày 09/01/2023 về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

- Công văn số 252/UBND-KT ngày 31/01/2023 về triển khai thực hiện Thông 

báo số 17/TB-VPCP ngày 29/01/2023 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó 

Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi). 

- Công văn số 444/UBND-KT ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc triển khai thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

2. Kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 

các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp đăng tải rộng rãi kế hoạch tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử.  

- Hệ thống Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 

thảo luận, lấy ý kiến đại diện các tầng lớp Nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, 
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các tổ chức xã hội khác; các ý kiến đại diện trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, các 

dân tộc, các tôn giáo; việc tổ chức được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh 

bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ 

chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.  

- UBND tỉnh đã tổng hợp ý kiến góp của các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính 

trị, xã hội, nghề nghiệp và các ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 

10/3/2023. 

3. Các hình thức, phương thức tổ chức lấy ý kiến 

- Đăng tải rộng rãi kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất 

đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức. 

- Đối với UBND các huyện, thành phố yêu cầu UBND cấp xã tổ chức thông 

báo, tuyên truyền đến mọi tổ, bản về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các 

vấn đề cần lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tổ chức 

Hội nghị cấp huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo; 

- Tham gia trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý 

trên trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành; tổ chức tuyên truyền bằng các hình 

thức của cơ quan thông tấn, báo chí trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi); 

- Trên địa bàn các huyện, thành phố sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau 

như phát thanh trên loa phát thanh của xã, niêm yết tại nơi sinh hoạt khu dân cư, phổ 

biến trong các cuộc họp, tổ chức hội nghị, in phát dự thảo để tiến hành tuyên truyền 

để xin ý kiến vào dự Luật Đất đai (sửa đổi); 

- UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực 

tổng hợp các ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

4. Các đối tượng được lấy ý kiến 

- Các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 

chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế đang sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

- Các chuyên gia tư vấn pháp luật. 

5. Việc tổng hợp, xử lý kết quả lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo tổng hợp ý 

kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

Trên cơ sở kết quả tổng hợp của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiến 

hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả 
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tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan, tổ chức trực thuộc 

như sau: 

- Kết quả tổng hợp như sau: 

+ Đã đăng tải 31 bài viết trên trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp. 

+ Số lượt bài tuyên truyền qua phát thanh, truyền hình: 598 lượt. 

+ Số lượt tuyên truyền tại tổ, bản, khu dân cư và tại các hội nghị của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức 886 lượt. 

+ UBND tỉnh tổ chức 01 hội nghị lấy ý kiến. 

- Kết quả tham gia ý kiến 

Tổng số ý kiến tham gia là 503, trong đó: 

+ Nhất trí:  10 ý kiến. 

+ Tham gia góp ý chỉnh sửa, bổ sung:  493 ý kiến. 

6. Đánh giá chung  

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã 

hội – nghề nghiệp đã phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức hội nghị triển khai lấy ý 

kiến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên, đoàn viên, các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Các nội dung tham gia 

chủ yếu liên quan đến mục giải thích từ ngữ tại Điều 3 của dự thảo và các quy định 

liên quan đến chính sách: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất; Công tác thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất và đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; chính sách tài chính 

về đất đai; chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, đất đa mục đích và chế 

độ quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường… 

II. VỀ KỸ THUẬT LẬP PHÁP 

1. Về bố cục của dự thảo Luật 

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 chương, 236 điều, được Ban soạn thảo 

xây dựng rất công phu, đã thể chế hóa 10 nhóm chính sách lớn theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm phù 

hợp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam (118 luật có liên quan) và các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

- Dự thảo Luật có cấu trúc hợp lý, bố cục chặt chẽ; rõ chương, mục theo nhóm 

vấn đề cần điều chỉnh.  

2. Về kỹ thuật soạn thảo 

Ngôn ngữ diễn đạt dễ đọc, dễ hiểu; kỹ thuật trình bày văn bản khoa học, tương 

đối dễ nắm bắt. 
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3. Đánh giá chung 

Là đạo luật lớn tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng, hoạt động và cuộc sống của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội, dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã thể chế hoá quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 16/06/2022 của 

Ban chấp hành Trung ương Đảng và Hiến pháp; Khắc phục một số tồn tại, hạn chế 

Luật Đất đai năm 2013, giải quyết được một số bất cập, khó khăn, vướng mắc về quản 

lý sử dụng đất đai ở các địa phương, nhất là ở cơ sở. 

Tuy nhiên, một số nội dung sửa đổi nhất là các điều khoản áp dụng cần được 

quy định cụ thể chế tiết hơn để dễ hiểu và dễ áp dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, bất cập hiện nay trong lĩnh vực đất đai; không nên giao hết cho chính phủ 

và các bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết các điều khoản để tạo sự thống nhất áp 

dụng khi Luật ban hành. Đồng thời cần rà soát lại quy định các luật đã ban hành có 

liên quan để đảm bảo không chồng chéo giữa Luật đất đai với các luật khác (Luật Lâm 

nghiệp, Luật quy hoạch, Luật kinh doanh, Luật xây dựng, Luật đầu tư, Luật nhà ở, 

Luật bất động sản, Luật dân sự, Luật dân chủ cơ sở…) nếu không sẽ không giải quyết 

được hết những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. 

III. TỔNG HỢP GÓP Ý CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 

(SỬA ĐỔI) 

Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những ý kiến góp 

ý tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây: 

1. Chương I. Quy định chung  

1.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Đề nghị bỏ cụm từ "đối với đất đai" theo đó chỉnh sửa cụm từ "người sử 

dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam" thành "người sử dụng đất thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam". 

1.2. Điều 3. Giải thích từ ngữ  

1.2.1. Khoản 6. Chiếm đất 

Tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của 

Chính phủ quy định: Chiếm đất là "d) Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành 

các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật." 

Thực hiện quy định trên, đối với các trường hợp tổ chức, doanh nghiệp được 

chấp thuận đầu tư, cấp phép quy hoạch sử dụng đất khi chưa được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý 

vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất. 

Tuy nhiên, tại khoản 6 dự thảo, nêu khái niệm chiếm đất không có hành vi trên, 

do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung, chỉnh sửa theo hướng: 



5 

- Một là: Bổ sung hành vi: "Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các 

thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật." vào khái niệm chiếm đất. 

- Hai là: Trường hợp không bổ sung hành vi trên vào khái niệm chiếm đất, cần 

quy định cụ thể hành vi vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi: "Sử 

dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy 

định của pháp luật." để địa phương có các chế tài xử lý theo quy định. 

1.2.2. Khoản 9. Chuyển quyền sử dụng đất:  

Theo khái niệm tại khoản 9 thì cứ chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này 

sang người khác theo 4 hình thức: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn là 

chuyển quyền sử dụng đất. Thực tế, nhiều trường hợp người sử dụng đất chuyển giao 

như vậy nhưng chưa hoặc không làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật không 

nên coi là đã chuyển quyền sử dụng đất. Vì vậy, nên thêm cụm từ “theo quy định của 

pháp luật” vào trước các hình thức chuyển quyền. 

Hơn nữa, dự thảo lần này bỏ hình thức “chuyển đổi” ra khỏi khái niệm “chuyển 

quyền sử dụng đất” là không phù hợp, vì theo khái niệm, hình thức “chuyển đổi” vẫn 

nằm trong “chuyển quyền sử dụng đất”. 

Do đó đề nghị chỉnh sửa thành: Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao 

quyền sử dụng đất từ người này sang người khác theo quy định của pháp luật thông 

qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

1.2.3. Khoản 10. Cộng đồng dân cư 

Đề nghị chỉnh sửa khái niệm: “Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt 

Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, các điểm dân 

cư tương tự và các cụm dân cư riêng lẻ có cùng phong tục tập quán hoặc có chung 

dòng họ”, vì trong thực tế có nhiều cụm dân cư sống không tập trung, độc lập nhau 

nhưng có quản lý đất đai riêng. 

1.2.4. Khoản 26. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

Đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp 

Cụ thể là: nên sửa từ “… có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp, …” 

thành từ “… có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, …” cho phù hợp hơn, vì nếu 

từ “ổn định” sẽ không phù hợp nếu có vụ bị mất mùa, không có thu nhập. 

1.2.5. Khoản 28. Hủy hoại đất: Có ý kiến đề nghị xem xét làm rõ hơn về khái 

niệm "hủy hoại đất", hoặc thay thế cụm “làm biến dạng địa hình” tại khoản 28 quy 

định về hành vi hủy hoại đất. 

Lý do: Thực tiễn cho thấy đối với các huyện, các tỉnh trung du và miền núi cho 

thấy: Hiện nay nhân dân đang tích cực trồng cây ăn quả trên đất dốc vì vậy cần đưa cơ 

giới hóa để khai hoang làm đất như làm đường đồng mức, đường băng để trồng cây 

thuận lợi cho công tác chăm sóc, thu hoạch cũng như hạn chế rửa trôi đất. Ngoài ra 

người dân cũng san ủi, cải tạo mặt bằng để thuận lợi hơn trong sản xuất đất nông 

nghiệp, vậy việc cải tạo nêu trên sẽ dẫn tới việc làm biến dạng địa hình theo quy định 
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của luật thì sẽ được coi là hành vi hủy hoại đất một trong những hành vi bị cấm quy 

định tại điều 13 dự thảo Luật. 

Do đó, đề nghị chỉnh sửa thành: “Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa 

hình và làm suy giảm chất lượng đất và gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả 

năng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất đã được xác định” 

Lý do: Tránh nhầm lẫn với việc làm biến dạng địa hình nhưng làm tăng khả 

năng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất đã được xác định.  

1.2.6.  Khoản 37. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khái niệm như sau: “Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn 

định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc 

ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền 

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

định theo quy định của Luật này”.  

Lý do: Cơ quan có thẩm quyền cần ban hành quyết định hành chính (ngoài Giấy 

chứng nhận) để có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất. Việc chỉnh sửa như 

trên giải quyết được vướng mắc của địa phương trong việc lập hồ sơ công nhận quyền 

sử dụng đất. 

1.2.7. Khoản 45. Thửa đất: Câu văn viết chưa phù hợp, nên sắp xếp lại vị trí từ, 

cụm từ thành: "Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi mô tả trong hồ sơ, 

trường hợp không thể hiện trong hồ sơ thì tham khảo ranh giới trên thực địa." 

Cụ thể là: sửa khái niệm này bằng cách đảo 2 cụm từ trước và sau từ “hoặc” 

cho phù hợp vì: Theo ngữ nghĩa của câu văn tiếng Việt, trong câu có 2 mệnh đề ở hai 

bên từ “hoặc” thì mệnh đề nào xuất hiện trước từ “hoặc” sẽ có thứ tự quan trọng hơn, 

phải xem đến trước, rồi mới xem đến mệnh đề xuất hiện sau từ “hoặc”. Theo đó, trong 

khái niệm này, khi xác định thửa đất, phải xem ranh giới trên thực địa trước, nếu trên 

thực địa không thể hiện ranh giới rõ ràng thì mới xem đến hồ sơ. Điều này là ngược 

và phi thực tế. Thực tế, khi xác định thửa đất, người ta xem hồ sơ trước và chủ yếu căn 

cứ theo hồ sơ, chỉ xem đến thực địa khi không xác định được trên hồ sơ. Như vậy, 

ranh giới trên thực địa chỉ mang tính tham khảo. Ví dụ, trong hồ sơ thể hiện là một 

thửa đất nông nghiệp nhưng trên thực tế người sử dụng đã đào một phần thửa đất thành 

ao, thì khi xem ranh giới trên thực địa tưởng là 2 thửa đất vì khác nhau hoàn toàn và 

có ranh giới rõ ràng. 

1.2.8. Khoản 50. Tranh chấp đất đai 

Tại khoản 50 quy định: "50. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa 

vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. 

Điều 32 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định:  

“Điều 32. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề.  
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1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, 

thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông 

tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.  

2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo 

quy định của pháp luật về dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 

142 của Luật này”.  

Như vậy, trong trường hợp phát sinh tranh chấp quyền sử dụng hạn chế đối với 

thửa đất liền kề theo quy định nêu trên thì có được xem là tranh chấp đất đai hay 

không? Trường hợp không được xem là tranh chấp đất đai, thì cần phải điều chỉnh cho 

phù hợp.  

1.2.9. Đề nghị bổ sung khái niệm 

(1) Đề nghị bổ sung khái niệm: "Ranh giới thửa đất đang sử dụng không/có 

thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất" để áp 

dụng quy định tại khoản 6 Điều 143 dự thảo. Lý do: Hiện nay, theo quy định tại khoản 

5 Điều 98 Luật đất đai, đối với các trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng không 

có thay đổi thì được cấp đổi Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy 

nhiên, quy định của pháp luật không có khái niệm cụ thể để xác định thế nào là không 

thay đổi, hiện nay việc xác định thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, do đó, dễ dẫn 

đến các trường hợp hợp thức hóa đối với phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng 

nhận, lấn, chiếm đất công, các trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính có rủi ro 

cao về việc thất thu ngân sách. 

(2) Bổ sung khái niệm: “Ranh giới đất đai” và “Địa giới hành chính”. Thực 

tế hiện nay việc lấn chiếm đất và tranh chấp đất đai đều liên quan đến “Ranh giới đất 

đai” và “Địa giới hành chính” theo quyết định 364 của Thủ tướng chính phủ, giải 

quyết vấn đề này còn rất lúng túng, vướng mắc, nhất là ở cơ sở. 

(3) Đề nghị bổ sung thêm các khái niệm: “Giải phóng mặt bằng khi thu hồi 

đất”, “Tái định cư”, “Quỹ đất”, “Cơ quan nhà nước”, “lợi ích công cộng” để làm 

cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất. 

(4) Đề nghị bổ sung làm rõ khái niệm “Khai hoang” được quy định tại khoản 

3 Điều 9 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Lý do: Hiện nay Luật Đất đai và các luật khác 

chưa có định nghĩa “Khai hoang”. Cần quy định rõ khái niệm này để có cơ sở áp dụng 

1.3. Điều 5. Người sử dụng đất 

1.3.1. Theo quy định tại Điều 5 dự thảo Luật thì “cá nhân người nước ngoài” 

không được xem là người sử dụng đất, không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

công nhận quyền sử dụng đất, công nhận chuyển quyền sử dụng đất; thuê lại đất trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Tuy nhiên, theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014: “Cá nhân nước ngoài được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam thông qua mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở 

thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ” và 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “Cá nhân 
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nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở” thì dự thảo quy định đối tượng sử dụng 

đất chưa phù hợp giữa các Luật. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 19 Luật Kinh doanh bất 

động sản quy định việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng 

đất, nhưng theo dự thảo Luật thì cá nhân người nước ngoài không phải đối tượng được 

thừa nhận quyền sử dụng đất (vì không thuộc đối tượng sử dụng đất). Như vậy, nếu cá 

nhân nước ngoài bán nhà cho cá nhân trong nước thì cá nhân trong nước có được thừa 

nhận quyền sử dụng đất hay không?  

Đề xuất, kiến nghị: Đối chiếu với các quy định nêu trên, hiện nay Luật Nhà ở 

năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đang thực hiện sửa đổi, đề nghị 

nghiên cứu, xem xét thống nhất, đồng bộ để tránh chồng chéo giữa các quy định của 

pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với cá nhân người nước ngoài. 

1.3.2. Khoản 2 Điều 5 trong dự thảo Luật quy định: "2. Hộ gia đình sử dụng 

đất gồm những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định 

của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành (sau đây gọi là hộ gia đình)". 

Có ý kiến đề nghị bổ sung “sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời 

điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất, nhận 

chuyển quyền sử dụng đất” để làm rõ các thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm 

đó. Cũng có ý kiến cho rằng bỏ đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất, chỉ ghi tên chủ 

hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nên bổ sung cụm từ: “do đóng góp công sức, tiền của để cùng nhau tạo lập 

nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung” vào cuối quy định tại khoản 

2 Điều 5 của dự thảo nhằm xác định tư cách thành viên gia đình trong sử dụng đất 

chung của hộ.  

1.4. Điều 12. Những hành vi bị cấm 

1.4.1. Tại khoản 1, Điều 12 đề nghị bổ sung từ “bỏ hoang” đề nghị sửa đổi 

thành: “ lấn chiếm, hủy hoại, bỏ hoang đất đai”. 

1.4.2. Tại khoản 3: “3. Không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không đúng 

mục đích”. 

 Dự thảo Luật quy định hành vi không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng 

mục đích là hành vi bị nghiêm cấm và là căn cứ để thu hồi đất. Đối với hành vi sử 

dụng đất không đúng mục đích, Dự thảo Luật không quy định cụ thể về thời gian 

không sử dụng đất đúng mục đích để làm căn cứ xác định hành vi không sử dụng đất, 

sử dụng đất không đúng mục đích nhằm hạn chế việc lãng phí tài nguyên đất đai. Do 

đó, cần có quy định cụ thể về thời gian không sử dụng đất, thời gian không sử dụng 

đất đúng mục đích nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai. 
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2. Chương II. Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với 

đất đai 

2.1. Mục 1 – Quyền và trách nhiệm của nhà nước là đại diện Sở hữu đất đai 

2.1.1. Điều 17. Trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số 

2.1.1.1. Tại Điều 17 dự thảo quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất 

sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã quy định cụ thể thẩm quyền 

ban hành chính sách (thay vì quy định chưa rõ về thẩm quyền như Điều 27 Luật Đất 

đai năm 2013) theo đó, tại dự thảo đã quy định thẩm quyền ban hành khung Chính 

sách là Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tùy từng đặc tính, vùng miền của từng địa 

phương và khả năng cân đối đất ở, đất sản xuất, dự thảo lần này đã giao cho "Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo điều kiện thực tế của địa phương, quy định cụ thể chính sách 

về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn." Quy trình trên 

phù hợp với tình hình thực tiễn và phát huy hiệu quả của việc triển khai chính sách. 

Đối với các chính sách hỗ trợ về đất đai cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn 

La đã và đang triển khai các chương trình, chính sách: (1) Quyết định số 755/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Chương trình sắp xếp ổn định dân cư 

theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 (trước đây là Quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012) của Thủ tướng Chính phủ; (3) Quyết định 2086/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (4) Chương trình 

mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. Tuy nhiên, khung chính sách áp dụng còn nhiều bất cập tại địa phương 

như liên quan đến việc xác định như thế nào là thiếu đất sản xuất theo định mức của 

địa phương do Luật Đất đai hiện hành không giao địa phương quy định về định mức 

đất sản xuất khi giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định rõ hơn về định mức đất sản xuất (đất nông nghiệp) tại Điều 

170 dự thảo (Hạn mức giao đất nông nghiệp). 

2.1.1.2. Tại khoản 2 thêm từ “phù hợp” sau từ “chính sách” thành như sau: 

“Có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp”.  

Lý do: Vì thêm từ “phù hợp” ở đây sẽ cụ thể cho việc tạo điều kiện của từng 

địa phương, phù hợp với hoàn cảnh thực tế.  

2.1.2. Điều 20. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức thành viên của Mặt trận trong quản lý, sử dụng đất.  

Đề nghị bỏ nhiệm vụ tại điểm d khoản 2: "d) Tham gia xây dựng bảng giá đất, 

hội đồng thẩm định giá đất." 

- Lý do: Việc xây dựng bảng giá đất không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy 

ban MTTQVN các cấp. 
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2.2. Mục 2 – Quản lý nhà nước về đất đai: Không có ý kiến tham gia 

2.3. Mục 3 – Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai 

2.3.1. Điều 24. Quyền của công dân 

1.3.1.1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì khái niệm "công dân" là cá nhân, con 

người cụ thể. Tại khoản 7 có ghi "công dân" có quyền tham gia đấu thầu dự án có sử 

dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định Điều 21 Luật Nhà ở năm 2014 thì điều kiện để 

được làm chủ dự án nhà ở thương mại là phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Do đó, 

đề nghị rà soát lại định nghĩa, khái niệm “công dân” cho phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành. 

13.1.2. Đề nghị bỏ khoản 3, vì nội dung này đã được quy định trong Luật cán 

bộ, công chức. 

3. Chương III. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất  

3.1. Mục 1 – Quy định chung 

3.1.1. Điều 28. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

3.1.1.1. Tại điểm d khoản 3 quy định: "d) Việc công chứng thực hiện tại tổ chức 

hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã". Như 

vậy, đối với trường hợp khi chuyển quyền, các bên liên quan chỉ có nhu cầu chứng 

thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có được chứng thực tại tổ chức 

hành nghề công chứng hay không? 

Không nên quy định cụ thể việc quy định công chứng, chứng thực hợp đồng 

giao dịch như quy định tại điểm d khoản 3 điều này. Lý do: Pháp luật công chứng, 

chứng thực đã có quy định cụ thể. 

3.1.1.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2 thành: “b) ...Trường hợp 

quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được hoặc không đủ 

điều kiện tách thửa theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất và chỉ cấp một Giấy chứng nhận, hoặc hướng 

dẫn ghi chú đối với việc cấp nhiều Giấy chứng nhận”. 

3.1.1.3. Tại điểm b khoản 3 Điều 28 quy định: “... hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với 

đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất 

động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”. Tuy nhiên, 

việc không quy định bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực đối với hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài 

sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động 

kinh doanh bất động sản có thể dẫn đến các giao dịch về bất động sản chưa được bảo 

đảm an toàn pháp lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong 

một số trường hợp. Thực tế có trường hợp chủ đầu tư bán nhà hoặc huy động vốn khi 

chưa đủ các điều kiện để bán theo quy định của pháp luật, thậm chí một tòa nhà được 

thế chấp nhiều lần nhưng vẫn bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

Vì vậy, đề nghị bỏ nội dung này tại điểm b khoản 3 Điều 28 dự thảo Luật và quy định 
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theo hướng: “... hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liên với đất mà một bên hoặc các bên tham gia 

giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản phải được công chứng hoặc 

chứng thực”. 

3.1.2. Điều 31. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

Tại khoản 1 Điều 31 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có quy định: “1. Sử dụng 

đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong 

lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và 

tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

Đề nghị cần phải làm rõ thêm sử dụng độ sâu trong lòng đất, được quy định ở 

văn bản nào? Vì trong dự thảo Luật không có và không nói rõ, vì vậy nên có quy định 

cụ thể trong dự thảo luật, bởi đây là vấn đề liên quan đến quyền về sử dụng đất để xây 

dựng các công trình ngầm … 

3.2. Mục 3 – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất 

3.2.1. Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công 

lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm 

Tại Điều 36 dự thảo đã bổ sung quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng 

năm theo hướng người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được 

quyền thế chấp, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê và quyền thuê trong hợp 

đồng thuê đất. 

 Đồng thời, Điều 50 dự thảo Luật đã quy định khi thực hiện quyền này phải 

đảm bảo các tiêu chí sau: (1) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo 

quy định của pháp luật; (2) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây 

dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận, trừ trường hợp phải thực 

hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành hoặc kết luận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra; (3) Ứng trước tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp. Đây là quy định 

mới đề nghị cần được nghiên cứu, cân nhắc, xem xét kỹ, đánh giá tác động của việc 

cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền 

hàng năm trên các mặt kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, việc thẩm định, quản lý và xử lý tài sản thế chấp của các tổ chức tín dụng. 

3.3. Mục 3 - Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất 

3.3.1. Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

3.3.1.1. Tại điểm b khoản 2 đề nghị sửa đổi thành: “Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp với các cá nhân khác, chuyển đổi quyền sử dụng đất phi nông nghiệp 

đối với trường hợp đổi một phần của 02 thửa đất liền kề” 

Lý do: Thực tế, không hiếm các trường hợp 2 cá nhân, hộ gia đình đổi cho nhau 

một phần của 2 thửa đất phi nông nghiệp liền kề cho vuông vắn. Theo pháp luật đất 

đai hiện hành và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trường hợp này 2 bên phải làm thủ tục 

bằng 2 bộ hồ sơ chuyển nhượng cho nhau phần đất mà họ đổi cho nhau. Họ phải làm 

thủ tục trích đo để tách thửa, sau đó làm 2 bộ hợp đồng chuyển nhượng kết hợp với 
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thủ tục gộp thửa để gộp phần diện tích nhận đổi với phần diện tích còn lại thành một 

thửa mới nên rất phức tạp và mất thời gian. Cả 2 bên đều phải đóng thuế thu nhập mà 

thực chất họ đều không có thu nhập gì. Vì vậy, thực tế, trường hợp này nhiều người 

không làm thủ tục theo quy định của pháp luật, mà họ tự thỏa thuận đổi với nhau rồi 

cứ thế làm cho vuông vắn.  

3.3.1.2. Khoản 2 điều 40: Đề nghị thêm mục e: “nghiêm cấm tổ chức, cá nhân 

xâm phạm đất quốc phòng an ninh khi chưa có sự đồng ý cho phép của các cấp có 

thẩm quyền”.  

3.3.2. Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử dụng đất 

Đề nghị xem xét mở rộng quyền của cộng đồng dân cư sử dụng đất rừng sản 

xuất được góp vốn bằng quyền sử dụng dất để hợp tác đầu tư, tạo giá trị kinh tế, nâng 

cao thu nhập, mức sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Lý do: Từ thực tế của địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm 

nghiệp, giai đoạn 2001-2005, trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện giao đất, giao rừng, 

cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 

cư. Thực hiện thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hiện nay một số dự án trồng 

cây đa mục tiêu có thu nhập cao như (cây quý, cây mắc ca,,,,) được các tổ chức, doanh 

nghiệp đầu tư với quy mô lớn. Tuy nhiên, nguồn quỹ đất trong dân có hạn, trong khi 

đó quỹ đất được giao cho cộng đồng dân cư là rất lớn. Trường hợp Nhà nước thu hồi 

đất của cộng đồng dân cư để giao cho Nhà đầu tư trồng rừng dẫn đến người dân trong 

cộng đồng dân cư đó mất đi nguồn thu nhập chính từ rừng. Do đó, đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét mở quyền của cộng đồng dân cư vào dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi). 

3.4. Mục 4 – Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài sử dụng đất 

3.4.1. Điều 47. Quyền và nghĩa vụ về người sử dụng đất của người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền 

với quyền sử dụng đất tại Việt Nam 

Nên cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền thừa kế đất 

ở, nhà ở (không hạn chế 1 căn nhà duy nhất hay thửa đất duy nhất). Như vậy mới phù 

hợp với quy định về quyền của người sử dụng đất là được thừa kế, tặng cho (khoản 1, 

Điều 28 dự thảo) và phù hợp với thực tế hiện nay. Bởi thực tế, có rất nhiều trường hợp 

cha mẹ có rất nhiều nhà, đất (do khai hoang, thừa kế từ ông bà). Vì nhiều lý do, hoàn 

cảnh mà con của họ phải sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Họ vẫn muốn hưởng di 

sản thừa kế này, không muốn bán, giao cho ai khác nắm giữ, để có chỗ thường xuyên 

về nước thăm quê hương. 

 Do đó, tại khoản 5 Điều 47 của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định, người 

nhận thừa kế trong các trường hợp quy định tại điểm c, khoản 3 và khoản 4 Điều 47 

được ủy quyền bằng văn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên 
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quan. Như vậy sẽ vô tình ảnh hưởng tới quyền của người nhận thừa kế trong trường 

hợp này, dễ dẫn tới nguy cơ phát sinh tranh chấp, không đảm bảo quyền sử dụng đất 

của người hưởng thừa kế. Cho nên, cần sửa theo hướng cho phép người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được thực hiện đầy đủ quyền của người sử dụng đất có được từ 

thừa kế theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. 

3.4.2. Điều 49. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất 

 3.4.2.1. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định không hạn chế tổ chức kinh 

tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng 

đất (nông nghiệp) trồng lúa là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW về 

mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, 

có một số ý kiến cho rằng đây là một nội dung lớn, nhạy cảm, cần đánh giá kỹ lưỡng 

tác động của quy định này vì nguy cơ người nông dân sẽ không có đất để sản xuất, 

gây hệ quả lâu dài cho xã hội. Do đó, cần quy định rõ hơn các đối tượng nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa để tránh gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo đất sản 

xuất của nhân dân và đề nghị xem xét quy định đối tượng tùy thuộc vào từng địa 

phương, vùng, miền, cũng như vùng phát triển kinh tế để đảm bảo tính khả thi. 

3.4.2.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: Điểm b, khoản 1: “Đất không có 

tranh chấp; không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất 

đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản khác gắn 

liền với đất”.  

3.4.2.3. Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản 1 nội dung sau: “Đất không bị ngăn 

chặn giao dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 

3.4.2.4. Tại khoản 4 Điều 49: Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng đất 

nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chấp thuận. 

Về nội dung này đề nghị được xem xét việc giới hạn đối tượng được nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa này vì nếu mở rộng có thể sẽ ảnh hưởng 

đến việc đảm bảo đất sản xuất của nhân dân và đề nghị xem xét quy định đối tượng 

tùy thuộc vào từng địa phương, vùng, miền, cũng như vùng phát triển kinh tế để đảm 

bảo tính khả thi. 

3.4.2.5. Về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại Điều 

49 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chưa thống nhất với quy định hiện hành của pháp luật 

về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Do khoản 1 Điều 49 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 

quy định một trong các điều kiện người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng 

đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận; điểm a khoản 1 Điều 

118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, 

đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có Giấy chứng nhận theo quy định 

của pháp luật về đất đai; điểm a khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định 

giao dịch về nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận là mua bán, thế chấp nhà 
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ở hình thành trong tương lai; Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 

2014 quy định một trong các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai 

được đưa vào kinh doanh phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất.  

- Nội dung đề xuất, kiến nghị: Đối chiếu với các quy định nêu trên, hiện nay 

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đang thực hiện sửa đổi, đề nghị nghiên 

cứu, xem xét thống nhất, đồng bộ để tránh chồng chéo giữa các quy định của pháp luật 

đối với quyền của người sử dụng đất.  

3.4.3. Điều 50. Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê 

trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm 

Cần quy định chặt chẽ hơn về “Quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền 

hằng năm” để tránh nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai với nhà nước 

mà lợi dụng chính sách để thế chấp, chuyển nhượng thu lời. 

3.4.4. Điều 52. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử 

dụng đất có điều kiện 

Tại khoản 1 Điều 52 dự thảo Luật Đất đai quy định: “1. Cá nhân đang sinh 

sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc 

rừng đặc dụng chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết 

hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho cá nhân sinh sống 

trong phân khu hoặc các phân khu lân cận giáp ranh thuộc địa phương đó." 

Đề nghị xem xét việc hạn chế quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp 

trên không theo phạm vi sinh sống mà quy định chặt chẽ các điều kiện của người nhận 

chuyển nhượng, tặng cho và các điều kiện trong việc quản lý, sử dụng đất sau khi nhận 

chuyển nhượng, tặng cho để đảm bảo mở rộng quyền chuyển dịch đất của người sử 

dụng đất. 

3.4.5. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để 

chuyển nhượng hoặc cho thuê 

3.4.5.1. Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở tại Điều 53 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi điểm 

a khoản 1 Điều 53 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở: “Đối với khu vực đô 

thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu 

đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân 

lô”. Theo quy định nêu trên, được hiểu là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô 

thị, khu nhà ở phải xây dựng nhà ở (xây thô 100% nhà ở trong dự án) không phù hợp 

với thực tiễn. Thực tế các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Sơn La phân khúc bất động sản nhà ở thương mại (nhà liền kề xây thô, nhà biệt 

thự xây thô) với giá thành tương đối cao (giá đất + giá nhà xây thô) khó thanh khoản, 

người dân có nhu cầu mua khó tiếp cận loại bất động sản này. 

 Đề xuất, kiến nghị: Xem xét điều chỉnh quy định nêu trên để phù hợp hơn 

thực tiễn. 
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4. Chương IV. Địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai 

Không có ý kiến tham gia 

5. Chương V. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1. Điều 60. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1.1. Tại Điều 60 có 2 khoản 6, đề nghị bỏ một khoản 6. 

5.1.2. Tại khoản 5 Điều 60 có quy định việc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thể hiện đến từng thửa đất. 

Đề nghị bỏ quy định thể hiện đến từng thửa đất. Lý do: Việc thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện thể hiện đến từng thửa đất là không khả thi, do hiện nay 

có nhiều huyện có các xã chưa được đo đạc địa chính. 

5.1.3. Trong dự thảo đang trình bày nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử 

dụng đất đan xen nhau; cách trình bày như vậy gây khó theo dõi, trùng lặp về nội dung. 

Đề nghị xem xét, trình bày tách thành 2 phần: Nguyên tắc lập Quy hoạch sử dụng đất 

và nguyên tắc lập Kế hoạch sử dụng đất. 

Lý do: Đối với nguyên tắc lập Quy hoạch sử dụng đất đã quy định khá rõ; nhưng 

hầu như đề cập rất ít nguyên tắc khi lập kế hoạch sử dụng đất, chỉ nêu: “Kế hoạch sử 

dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thấm 

quyền phê duyệt ”, vì vậy cần bổ sung cụ thể hơn. 

Đề nghị xem xét, bổ sung các nội dung: 

- Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất Quốc gia với quy hoạch tổng thể 

Quốc gia, quy hoạch vùng tổng thể quốc gia. 

- Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện với quy hoạch 

tổng thể tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp phải căn cứ quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị và quy hoạch, kế hoạch 

phát triển nông thôn; được tiến hành đồng thời với các quy hoạch, kế hoạch đó; Trường 

hợp lệch giai đoạn của kỳ quy hoạch thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được điều 

chỉnh theo sự chuyển giai đoạn của các quy hoạch, kế hoạch đó. 

5.2. Điều 61. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Đề nghị xem xét, bổ sung mục quy hoạch sử dụng đất cấp xã vì cấp xã là cấp 

trực tiếp quản lý đất đai nên hiểu rõ nhu cầu, nguồn gốc đất, nhu cầu sử dụng nên sẽ 

tránh được tình trạng quy hoạch không phù hợp. 

5.3. Điều 64. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Đề nghị xem xét, bổ sung đất công trình cấp nước sạch, công trình thoát nước 

mưa, nước thải vào nội dung tại điểm e, khoản 2, Điều 64 của Dự thảo Luật. 

Đề nghị xem xét, cần đề cập rõ hơn nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng 

an ninh mối quan hệ trong lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh. 
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Lý do: Tại nội dung khoản 2 về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh không đề cập 

đến quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh mà trong thực tế các công trình, dự 

án quốc phòng an ninh có nhu cầu sử dụng đất đều được phân bổ và thực hiện trong 

phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, huyện, xã. 

5.4. Điều 65. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Đề nghị bỏ thuật ngữ “lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến từng thửa 

đất”. Lý do: Thực tiễn cho thấy đối với các xã trên địa bàn tỉnh, có các xã đã được đo 

đạc, lập bản đồ địa chính và có các xã chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính. Mặt 

khác, tỷ lệ đăng ký biến động khá cao nên việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

đến từng thửa đất là rất khó khăn. 

5.5. Điều 68. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.5.1. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh có phạm 

vi rộng lớn, tác động đến nhiều đối tượng thì cần tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, cá 

nhân trong cả nước, phạm vi ở tỉnh thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức 

thành viên, các tổ chức, cá nhân liên quan để đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, phù 

hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh, của cả nước. Cần quy 

định rõ đối tượng được lấy ý kiến là từng cá nhân hay theo hộ gia đình. 

5.5.2. Dự thảo luật cũng cần phải quy định trường hợp lấy ý kiến của nhân dân 

vào dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà đa số ý kiến của người dân không 

nhất trí thì có cần phải điều chỉnh, sửa đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không; 

Quy định rõ trách nhiệm trình tự, thủ tục giải trình của cơ quan lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đối với ý kiến của dân chưa đồng ý. 

5.5.3. Đề nghị bổ sung quy định Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp giám sát và 

phản biện việc lập quy hoạch, kế hoạch, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.5.4. Dự thảo Luật chưa có quy định về trách nhiệm pháp lý đối với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong trường 

hợp không lấy ý kiến của nhân dân hoặc tổ chức lấy ý kiến không đúng quy định về 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.5.5. Đề  nghị chỉnh sửa điểm a khoản 3 Điều 68 thành: “a) Cơ quan lập quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện lấy ý kiến các phòng, ban, ngành có liên quan, Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được 

thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Cơ quan lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã, điểm dân cư, niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội 

thảo và phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân đại diện cho các xã, phường, 

thị trấn; nội dung lấy ý kiến gồm báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất.” 
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5.5.6. Đề xuất bổ sung điều luật nêu rõ việc lấy ý kiến của những cá nhân liên 

quan tới diện tích đất thuộc diện quy hoạch, bởi họ là những người trực tiếp có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.5.7. Tại khoản 2, khoản 3 Điều 68 dự thảo Luật quy định một trong những 

đối tượng phải lấy ý kiến khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện 

là “cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ những cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng, cá nhân nào được coi là có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Ngoài ra, trong dự thảo Luật chỉ có quy định về khái niệm cộng đồng dân cư theo 

khoản 10 Điều 3 mà không đề cập đến khái niệm cộng đồng. Vì vậy đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xem xét quy định rõ cộng đồng có liên quan đến quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể là đối tượng nào? Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo quy định cụ thể hình thức lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

(cần quy định rõ hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, phiếu ý kiến có chữ ký để lưu, tổng 

hợp, giải trình nhằm phát huy tính dân chủ, phát huy trí tuệ quần chúng, tránh tình 

trạng lấy ý kiến hình thức, không tiếp thu ý kiến; quy định phải lấy ý kiến trên Cổng 

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan liên quan). 

5.6. Điều 71. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

5.6.1. Dự thảo luật cần quy định rõ hơn về cơ quan chịu trách nhiệm rà soát, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định các nguyên tắc và lấy ý kiến 

nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tương tự như lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.6.2. Tại điểm đ khoản 2 Điều 71 có quy định “đ) Do biến động bất thường của 

tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất;” 

Đây là một trong những căn cứ để điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, nhận thấy 

việc quy định như trên còn chung chung, chưa rõ ràng. Do vậy cần có quy định cụ thể 

các trường hợp biến động bất thường, quy định chặt chẽ trình tự, thủ tục, thẩm quyền 

xác định áp dụng căn cứ “Do biến động bất thường...” để điều chỉnh quy hoạch nhằm 

hạn chế sự sơ hở của luật. 

5.6.3. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cấp chuẩn bị quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, cấp thông qua để trình và cấp phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo từng cấp với quy trình, thủ tục chặt chẽ. Nhưng đối với việc điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất thì mới quy định cấp nào phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất thì cấp đó phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mà chưa quy 

định cấp nào chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, cấp thông qua để trình phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy trình, thủ tục như thế nào. 

5.6.4. Nhiều ý kiến phản ánh, kể cả Đại biểu Quốc hội, việc thực hiện quy trình 

thủ tục lập quy hoạch, kế hoạch thì tương đối chặt chẽ, nhưng việc điều chỉnh còn 

nhiều nơi, có mặt tùy tiện, có sự tác động của doanh nghiệp, có thể có lợi ích nhóm. 

Vì vậy, đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về thẩm quyền lập phương án điều chỉnh, 

thẩm định, thông qua phương án điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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5.6.5. Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung đồng bộ giữa bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất với các loại bản đồ quy hoạch khác. Lý do: Để phục vụ công tác quản lý sử 

dụng đất hiệu quả, giảm kinh phí lập các loại bản đồ quy hoạch khác. 

5.6.6. Đề nghị có các quy định rõ hơn về cơ quan chịu trách nhiệm rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định các nguyên tắc và lấy ý kiến nhân 

dân đối với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tương tự như lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

5.7. Điều 73. Về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

5.7.1. Tại điểm c khoản 2 Điều 73 có quy định “ủy ban nhân dân cấp huyện có 

trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở 

cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công 

khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, 

phường, thị trấn tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã.” đề nghị sửa thành “c) ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp 

huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có 

liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và nhà văn hóa 

tại các thôn, bản, tổ dân phố” nhằm phát huy tính dân chủ của nhân dân trong quá 

trình công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.7.2. Dự thảo Luật đã quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất nhưng vẫn chưa có quy định cụ thể, phương thức, cách thức tổ chức công bố, 

công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến nhân dân. Đề nghị việc công bố, công 

khai cũng như quy định về việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Tại điểm c khoản 3 Điều 73 có quy định “c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở 

cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công 

khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, 

phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.” đề nghị sửa thành “c) Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có 

liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và nhà văn hóa 

tại các thôn, bản, tổ dân phố” nhằm phát huy tính dân chủ của nhân dân trong quá 

trình công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5.9. Điều 74. Về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

5.9.1. Đề nghị làm rõ hơn trong các văn bản dưới luật công tác rà soát, xử lý và 

công bố công khai vào quý I hàng năm. 

5.9.2. Đề nghị bổ sung quy định về vai trò, trách nhiệm của ủy ban MTTQ Việt 

Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 
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5.9.3. Đề nghị xem xét quy định đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm chỉ cần 

thông qua Thường trực HĐND trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và 

báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất (vì có dự án cần phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

nhưng phải chờ đến kỳ họp HĐND sẽ gặp khó khăn). 

5.9.4. Đề nghị xem xét, bổ sung điều khoản khẳng định việc quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến quyền công dân đối với đất đai. Đối với 

quy hoạch định hướng, tầm nhìn sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện từ 10 

năm trở lên phải có quy định cụ thể đối với người sử dụng đất trong vùng. Tránh tình 

trạng quy hoạch làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân bất hợp lý. 

6. Chương VI. Thu hồi đất, trưng dụng đất 

6.1. Điều 78. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

6.1.1. Tại Điều 78 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được xây dựng theo tinh thần 

của Điều 62 Luật đất đai 2013 theo hướng liệt kê 03 nhóm dự án Nhà nước thu hồi đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tuy nhiên, một số dự án 

có khái niệm có thể có nhiều cách hiểu khác nhau.  

6.1.2. Tại điểm h, điểm i khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 78 dự thảo có nêu: 

"h) Dự án đô thị sử dụng các loại đất không phải là đất ở; i) Dự án khu dân cư nông 

thôn sử dụng các loại đất không phải là đất ở; a) Dự án nhà ở thương mại sử dụng 

các loại đất không phải là đất ở". Đề nghị cần quy định cụ thể các loại hình dự án trên 

trong phần giải thích từ ngữ tại Điều 3 dự thảo để tránh có nhiều cách hiểu khác nhau. 

6.1.3. Từ thực tiễn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, Sơn La là 

tỉnh có diện tích rộng, đứng thứ 3 cả nước, tuy nhiên chủ yếu là diện tích đồi, núi và 

đất rừng chiếm trên 65%. Với tốc độ đô thị hóa, trong thời gian vừa qua, khi triển khai 

các dự án đô thị, chỉnh trang đô thị, dự án khu dân cư nông thôn đòi hỏi diện tích mặt 

bằng lớn, do đó, khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. 

Để giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, Luật Đất đai năm 2013 quy 

định về cơ chế thỏa thuận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, tại tỉnh Sơn La chưa triển khai 

nhiều chủ yếu các dự án quy mô nhỏ như dự án cây xăng, nhà hàng, khách sạn… 

6.1.4. Các dự án thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng, dự thảo luật quy định các dự án bao gồm cả dự án khu đô thị, 

khu nhà ở thương mại. Đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí xác định là dự án khu đô 

thị, khu nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn tránh tình trạng việc áp dụng không 

thống nhất. 

6.1.5. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng nên trừ mỏ đất vì “Mỏ đất” là đất đồi núi, khai thác xong thì mặt bằng 

nên trả lại cho người đang sử dụng đất trước đó. Vì vậy, trường hợp này nên để doanh 

nghiệp thỏa thuận với chủ sử dụng đất, không nên đưa vào trường hợp cơ quan nhà 

nước thu hồi. 

6.1.6. Cần làm rõ, nổi bật hơn nội dung Dự án công trình để phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó đặc biệt là các trường hợp thu hồi đất 
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để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn để tránh sự nhầm 

lẫn giữa việc Nhà nước thu hồi đất và Doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thỏa thuận về 

quyền sử dụng đất gây khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

6.1.7. Tại khoản 3, 4 Điều 78 đề nghị nên nghiên cứu quy định để gộp lại thành 

1 khoản bởi khoản 3 đang liệt kê các dự án, công trình phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện 

quy định tại khoản 4. Nên gộp lại thành 1 khoản để các dự án, công trình quy định ở 

khoản 3 tương ứng với các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất quy định ở khoản 4, tạo sự 

liền mạch và dễ nắm bắt giữa các khoản trong một điều luật. 

6.1.8. Quy định nhiều loại dự án dễ gây xung đột giữa nhà nước với người sử 

dụng đất. Ví dụ dự án đô thị hoặc khu dân cư nông thôn sử dụng các loại đất không 

phải là đất ở, dự án chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng cơ 

sở tôn giáo, … 

6.1.9. Đề nghị làm rõ khái niệm "không phải là đất ở" tại điểm h, điểm i, khoản 

2 và điểm a, khoản 3 Điều này. Cần làm rõ không phải là đất ở là theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là các loại đất khác (không phải là đất ở) hay hiện trạng không 

có công trình nhà ở (đối với các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ).  

6.1.10. Trong cơ chế phát triển quỹ đất quy định tại Chương VIII (điều 111-

115), dự thảo Luật, các dự án tạo quỹ đất gồm các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 

3 Điều 78. Được hiểu là đối với các dự án tạo quỹ đất để thực hiện dự án đô thị, dự án 

khu dân cư nông thôn, dự án nhà ở thương mại (sau đây gọi là dự án nhà ở) nhà nước 

không được thu hồi đất đối với các dự án nhà ở mà hiện trạng có đất ở. Dự báo sẽ gây 

khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện (nên quy định tỷ lệ cơ cấu hiện trạng 

có đất ở để đưa vào nhà nước thu hồi đất – theo tỷ lệ % đất ở/ tỷ lệ % đất thực hiện 

dự án). 

6.1.11. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương đảng khoá  

XIII đề ra tại Hội nghị lần thứ năm "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người 

dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án 

đô thị, nhà ở thương mại". Tại Điều 128 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định rõ 

cho phép Nhà đầu tư được thỏa thuận với người có đất trong vùng dự án để thực hiện 

Dự án Nhà ở thương mại, Khu dân cư nông thôn, khu đô thị. Tuy nhiên, tỉnh Sơn La 

đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc việc áp dụng cơ chế cho phép thỏa thuận trong 

dự án Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt đối với các dự án đô thị, khu dân cư dễ tạo hệ lụy 

đầu cơ, gom đất, đẩy giá đất lên cao khi có thông tin về quy hoạch, thông tin dự án 

điều này làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến việc xác định giá 

đất cụ thể đối với các dự án khác, gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng đối 

với các dự án khác do Nhà nước thu hồi đất. Đây là quy định mới nếu như không có 

lộ trình hoặc có các chế tài cụ thể dễ dẫn đến: (1) nhiễu loạn thị trường bất động sản 

(đất không tạo ra được địa đô thuần túy); (2) Nhà nước gánh nhiều chí phí trong giải 

phóng mặt bằng. Do đó, đề nghị cần thiết áp dụng mô hình thí điểm tại một số địa 

phương để tổng kết, đánh giá từ đó có cơ sở xây dựng các quy định cụ thể hóa tinh 

thần Nghị quyết 18-NQ/TW. 
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6.2. Điều 79. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

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

Khoản 2, Điều 79 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định “Việc thu hồi đất vì 

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

phải dựa trên các căn cứ sau đây: ...2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...”  

Đề nghị chỉnh sửa như sau “Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau 

đây:...2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt (Trừ trường hợp các dự án xây dựng các công trình đột 

xuất, khẩn cấp do thiên tai, sửa chữa khắc phục hư hỏng vì mục đích an toàn khai 

thác công trình)...”.  

Lý do: Theo quy định tại khoản 2, Điều 79 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các 

dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông trước khi thực hiện thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng phải được rà soát sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông 

qua tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trước khi UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hiện 

nay, để triển khai thi công sửa chữa khắc phục các hạng mục công trình bị hư hỏng do 

thiên tai gây ra, xử lý điểm đen và tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ 

(thường có quy mô nhỏ và phải thực hiện ngay để đảm bảo an toàn giao thông cho 

người và phương tiện qua lại) khi triển khai thu hồi đất vẫn thực hiện theo quy trình 

trên dẫn đến làm chậm tiến độ triển khai và giảm tính cấp thiết mục tiêu của dự án là 

đảm bảo an toàn giao thông. 

6.3. Điều 80. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 

6.3.1. Đề nghị xem xét, sửa đổi nội dung tại điểm h, khoản 1 từ: “Đất sản xuất 

nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục... ” thành “Đất sản 

xuẩt nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục... ”. 

6.3.2. Đề nghị bỏ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không phù hợp quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại điểm c khoản 1 Điều 80 dự thảo. Trường hợp giữ 

nguyên đề nghị Chính phủ quy định về việc xử lý các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất đã nộp, xử lý tài sản đã được đầu tư đảm bảo hài hòa, thỏa đáng lợi ích Nhà nước 

và doanh nghiệp; Cần xem xét các quy định chuyển tiếp. Lý do: Quy định liên quan 

đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua các thời kỳ không được đồng bộ. 

6.3.3. Tại điểm h khoản 1 đối với đất nông nghiệp sử dụng liên tục 36 tháng: 

Chính phủ cần quy định cụ thể phương pháp xác định, tránh cơ chế xin cho. 

6.3.4. Quy định thu hồi đối với trường hợp dự án châm triển khai: Đề nghị bổ 

sung cả 03 yếu tố:"Trường hợp chậm triển khai dự án, đã bị xử phạt vẫn không đưa 

đất vào sử dụng sẽ bị xem xét thu hồi theo quy định." 
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6.4. Điều 81. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người  

6.4.1. Đề nghị điều chỉnh tiêu đề Điều 81 thành: "Điều 81. Thu hồi đất do chấm 

dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, do sắp xếp xử lý tài sản công, tự nguyện trả lại 

đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người". Đồng thời, bổ sung thêm điểm h khoản 

1 Điều 81: "h) Thu hồi đất trong trường hợp do sắp xếp tài sản công"; khoản 2 đề nghị 

bổ sung thêm điểm "g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp tài sản công". 

6.4.2. Điểm a khoản 1 "Không còn nhu cầu" trùng với điểm c khoản 1 "tự 

nguyện trả lại đất". 

6.4.3. Về thu hồi đất trong trường hợp hết hạn không được gia hạn quy định tại 

điểm d khoản 1 

Tại khoản 10 Điều 166 dự thảo quy định: Trước khi hết hạn sử dụng đất ít nhất 

06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn phải nộp hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên 

mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thì thu hồi đất. Đề nghị: 

- Quy định chặt chẽ các trường hợp chuyển tiếp, còn vướng mắc trước thời điểm 

Luật có hiệu lực; Quy định chặt chẽ điều kiện xem xét cho gia hạn sử dụng đất để tránh 

cơ chế xin cho 

- Trường hợp khu đất hết hạn, Nhà đầu tư có nhu cầu xin gia hạn nhưng Nhà 

nước quy hoạch dự án Phát triển kinh tế - xã hội cần xem xét bồi thường, hỗ trợ tài 

sản khi Nhà nước thu hồi đất (khoản 1 Điều 102 dự thảo quy định không bồi thường 

tài sản). 

6.4.4. Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt chủ trương đầu tư quy định tại 

điểm g khoản 1 

Đề nghị Chính phủ quy định rõ các điều kiện để được mua, bán tài sản gắn liền 

với đất trong 24 tháng. Trường hợp Nhà đầu tư mới không được chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án, không đủ điều kiện để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê 

đất thì thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất sẽ xử lý như thế nào. 

Để tránh khoảng trống trong công tác quản lý đất đai tạo điều kiện cho các 

Doanh nghiệp có năng lực yếu kém không thể triển khai dự án, hoặc tạo nên một số 

dự án “ma” để chuyển nhượng thu lời. Tỉnh Sơn La đề nghị tại dự thảo Luật đất đai 

lần này quy định “Thu hồi đất ngay tại thời điểm thu hồi chủ trương đầu tư Giấy 

chứng nhận đầu tư" 

Về cơ chế xử lý đất và tài sản: Cần có quy định chi tiết về việc bồi hoàn đối với 

từng loại đất theo nguồn gốc sử dụng (nhận thỏa thuận đất nông nghiệp, đất ở; quỹ 

đất do Nhà nước thu hồi; tạo quỹ đất bằng cơ chế góp vốn bằng quyền sử dụng đất..) 

và xác định hoàn trả giá trị tài sản đã đầu tư. 
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6.5. Điều 83. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất 

vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

Đề nghị xem xét, sửa đổi nội dung khoản 1 theo hướng giảm thời gian gửi văn 

bản thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất biết chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi 

nông nghiệp. 

Lý do: Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc 

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

6.6. Điều 85. Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất 

vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

6.6.1. Tại Điều 85 của dự thảo Luật quy định cụ thể về việc lấy ý kiến ngườidân 

về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: (1) hình thức lấy ý kiến (họp 

trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, niêm yết công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi); (2) trách nhiệm lấy ý kiến và tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình ý kiến của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; (3) 

thời gian, đối tượng, nội dung lấy ý kiến. Đề nghị cho ý kiến về các quy định trên. 

6.6.2. Xin hướng dẫn cụ thể hơn trường hợp các hộ gia đình nhất trí có cần chờ 

hết thời hạn niêm yết công khai để ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường. 

6.6.3. Đề nghị xem xét: Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được bàn bạc, 

thảo luận kỹ của Nhân dân vùng thu hồi đất và ít nhất được 2/3 người dân có mặt ký 

và đồng tình ủng hộ. 

6.6.4. Đề nghị cần quy định cụ thể về thời gian thực hiện việc ban hành quyết 

định thu hồi đất sau khi có quyết định phê duyệt phương án để công dân có thể nắm 

được rõ quy trình, thời gian thực hiện thu hồi đất của cơ quan Nhà nước tại nội dung 

điểm a khoản 4. 

6.6.5. Đề nghị xem xét, bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ 

Việt Nam trong công tác giám sát về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước có 

thẩm quyền thu hồi đất; quy định trách nhiệm của Mặt trận vào cuộc ngay tù’ bước 

thông báo thu hồi đất, phê duyệt phương án đền bù, phải được phản biện từ khi xây 

dựng đề án. Thực tế khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, người dân không đồng thuận 

thì mới giao cho Ủy ban MTTQ phối hợp vận động thuyết phục. 

6.6.6. Tại điểm a có quy định “Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định 

tại Điều 82 của Luật này quyết định thu hồi đất sau khi có quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;”. Quy định nêu ra phù hợp với thực tế, khi người 

dân biết được tất cả các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy 

định đã được Nhà nước phê duyệt. Đảm bảo người dân có chỗ ở, ổn định đời sống, 
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sản xuất. Sau đó Nhà nước mới tiến hành thu hồi đất của người dân. Tuy nhiên, có bất 

cập về thời gian ban hành Quyết định thu hồi đất.  

Do đó, đề nghị cần quy định rõ thời gian sau khi có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì trong thời gian bao nhiêu ngày phải ban 

hành quyết định thu hồi đất (vì sau khi có quyết định thu hồi đất thì mới có cơ sở tính 

thời hạn 30 ngày phải chi trả tiền bồi thường như điều 109 Luật Đất đai (sửa đổi) có 

quy định). 

6.6.7. Tại điểm d có quy định “Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc 

bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức 

thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 87 của Luật này.”.  

Đối với nội dung này cần quy định cụ thể về thời gian sau bao nhiêu ngày 

vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

không chấp hành bàn giao đất thì được thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Tránh 

trường hợp mất nhiều thời gian để vận động, thuyết phục dẫn đến kéo dài thời gian 

giải phóng mặt bằng. 

6.7. Điều 86. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

Đề nghị xem xét, bổ sung thời hạn niêm yết công khai quyết định cưỡng chế 

thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc tại trụ sở UBND xã, tại địa điểm sinh hoạt 

chung của khu vực khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

6.8. Điều 87. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 

6.8.1. Đề nghị xem xét, bổ sung thời hạn niêm yết công khai quyết định cưỡng 

chế quyết định thu hồi đất. 

6.8.2. Về xử lý tài sản khi cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi điểm b khoản 

5 Điều 87 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế quyết định thu hồi đất: “Trường hợp trên 

đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo 

quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán”. Trên thực tế nhiều tài 

sản không thể bảo quản lâu, nếu các tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế khi thực hiện quyết 

định thu hồi đất không nhận kịp thời hoặc không nhận tài sản thì chưa có căn cứ pháp 

lý để xử lý và có thể phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế và 

ban thực hiện cưỡng chế. 

Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị bổ sung quy định chi tiết việc xử lý tài sản trong 

trường hợp các tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nhưng 

không nhận tài sản tại khoản 5 Điều 87 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. 

6.8.3. Tại điểm c khoản 4 Điều 87: Quy định về cưỡng chế thu hồi đất, trong 

đó có quy định về việc bảo quản tài sản khi cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng 

chế từ chối nhận tài sản. 

Tuy nhiên, từ Luật Đất đai năm 2013 đến dự thảo Luật vẫn chưa quy định cụ 

thể về nội dung đơn vị nào bảo quản tài sản, thời gian bảo quản, trường hợp chủ tài 
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sản không nhận tài sản thì xử lý như thế nào? Vì trong thực tế có nhiều trường hợp 

chủ tài sản không đến nhận tài sản thì trong bao lâu được xử lý tài sản (liên quan đến 

đơn vị xử lý, nguồn kinh phí để xử lý). 

Do đó, đề nghị cần quy định cụ thể về đơn vị thực hiện bảo quản tài sản, thời 

gian bảo quản, xử lý tài sản khi hết thời gian bảo quản. 

6.9. Điều 88. Trưng dụng đất 

Tại Khoản 1 Điều 88 có quy định: “Nhà nước trưng dụng đất trong các trường 

hơp quy định tại khoản 5 Điều 14 của Luật này.” Khoản 5 Điều 14 quy định: “Quyết 

định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết và cấp bách để thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng, an nỉnh hoặc trong tĩnh trạng chiến tranh, tĩnh trạng khan cấp, phòng, 

chống thiên tai.” 

Trên thực tế hiện nay, khi thực hiện cưỡng chế về đất đai có trường hợp không 

có lối vào hoặc có lối vào nơi cưỡng chế nhưng phải đi qua thửa đất của chủ sở hữu 

khác nhưng chủ sở hữu này lại không đồng ý. Từ đó dẫn đến việc thực hiện các hoạt 

động cưỡng chế của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng như Tòa 

án, Cơ quan thi hành án dân sự gặp khó khăn. Vì vậy, cần đề xuất mở rộng phạm vi 

của Điều 88 về trưng dụng đất. 

7. Chương VII. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

7.1. Mục 1 – Bồi thường về đất, chi phí đầu tư còn lại vào đất 

7.1.1. Điều 89. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất  

7.1.1.1. Tại khoản 2 quy định: “2. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống 

bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Cần phải quy định cụ thể, chi tiết về các tiêu chí “bảo 

đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở 

cũ”. Vì trên thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư luôn phát sinh khiếu nại 

về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không phù hợp thực tế, nhiều trường hợp sau khi 

Nhà nước thu hồi đất hộ dân gặp nhiều khó khăn về chỗ ở, kinh tế khó khăn do thay 

đổi công việc. Các quy định nêu trong dự thảo Luật thể hiện sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước đến đời sống của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên sau khi thu 

hồi đất để người dân có chỗ ở và đảm bảo cuộc sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ thì cần 

phải quy định việc đánh giá và có tiêu chí cụ thể, đầy đủ, chặt chẽ và khả thi theo quan 

điểm Nghị quyết 18-NQ/TW đề ra, nhất là quy định về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 

khu tái định cũ, tránh tình trạng như di dân tái định cư Thuỷ điện Hoà Bình, Thuỷ điện 

Sơn La và một số dự án trọng điểm khác. 

7.1.1.2. Tại khoản 3 quy định: “3. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng 

việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi 

thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư.”. Cần làm rõ thời gian quy định việc phê duyệt giá đất cụ 

thể của loại đất thu hồi… tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
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định cư, như vậy được hiểu là giá đất phê duyệt trước hay sau hoặc cùng ngày để thống 

nhất thực hiện đúng quy định.  

7.1.1.3. Dự thảo luật cần quy định chi tiết về thành phần, chức năng nhiệm vụ 

của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và tính 

thống nhất trong việc thành lập và hoạt động của tổ chức này. Thống nhất về nội dung 

và các bước thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân biết và 

giám sát. 

7.1.1.4. Nội dung cần đưa ra khỏi dự thảo: Tại khoản 2 Điều 89, việc đảm bảo 

thu nhập cho người có đất bị thu hồi bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Lý do: việc đảm bảo 

thu nhập cho người có đất bị thu hồi bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ không có định lượng 

cụ thể nên rất khó thực hiện và theo dõi.  

Nội dung cần bổ sung: Tại khoản 2 Điều 89, việc đảm bảo điều kiện sống bằng 

hoặc tốt hơn nơi ở cũ cần có quy định rõ hơn về điều kiện sống. Lý do: Chưa có quy 

định rõ về điều kiện sống, việc lấy các chỉ tiêu về điều kiện sống phải lấy các chỉ tiêu 

có thể lượng hóa mới so sánh được: hạ tầng kỹ thuật, vị trí theo tuyến đường, không 

gian sống... Vì nếu để cụm từ này rất dễ để người dân lợi dụng gây khó khăn trong quá 

trình thực hiện khi người dân cứ khăng khăng cho rằng nơi ở mới không bằng nơi ở 

cũ, không buôn bán, kinh doanh được, điều kiện sống không tốt. Dẫn đến khó khăn 

trong công tác giải phóng mặt bằng do không nhận được sự đồng thuận của người dân.  

Đề xuất phương án bổ sung: Tại khoản 2 Điều 89, trước khi thu hồi đất phải 

xây dựng khu tái định cư, xây dựng nhiều phương án tái định cư để người dân có nhiều 

phương án lựa chọn. 

7.1.1.5. Tại khoản 3 Điều 89 quy định: “3. Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất 

thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem 

xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở”.  

Quy định này giúp địa phương linh hoạt hơn trong công tác bồi thường, đáp 

ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Tuy nhiên, Chính phủ cần quy định rõ về 

phương thức bồi thường, trong đó có thể quy định về giá trị quyền sử dụng đất bị thu 

hồi phải lớn hơn một giá trị quyền sử dụng đất của loại đất khác tại nơi bố trí bồi 

thường về đất đầu đến. Do có nhiều trường hợp chỉ bị thu hồi với diện tích nhỏ, loại 

đất nông nghiệp có giá trị quyền sử dụng đất thấp, nếu cũng được xem xét bồi thường 

bằng đất khác mục đích (đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh) 

có giá trị quyền sử dụng đất lớn hơn sẽ rất khó thực hiện.  

7.1.1.6. Tại Khoản 3 điều 89: Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc 

giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường 

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

dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

Đề nghị sửa đổi nội dung “theo giá đất cụ thể” thành "theo giá đất thị trường'': 

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

sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng 
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tiền theo giá đất thị trường của loại đất thu hồi do UBND cấp có thẩm quyền quyết 

định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Mặt khác, trong thời gian vừa qua, nhiều dự án đã xuất hiện khái niệm “bồi 

thường theo giá thị trường”, một khái niệm chưa rõ ràng và gây ra khó khăn khi áp 

giá bồi thường cho nhiều dự án mà Nhà nước đứng ra thu hồi đất và chi trả bồi thường 

cho người sử dụng đất. Bởi giá thị trường đất đai biến động rất nhiều phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố ảnh hưởng của dự án, tiến độ và quy mô dự án, càng 

kéo dài dự án thì mức bồi thường càng phức tạp dẫn đến không thể bàn giao mặt bằng 

đúng thời hạn, chưa kể tố cáo, khiếu kiện. 

Do vậy, cần làm rõ giá đất cụ thể ở thời điểm để tiến hành bồi thường, nếu 

trường hợp thu hồi kéo dài, giá biến động thì chưa có phương án giải quyết phù hợp. 

7.1.2. Điều 94. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

Tại khoản 2 Điều 94 có quy định “2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu 

hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường 

về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bố trí tái định cư thông qua 

hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 

và được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở theo quy định của pháp luật.”.  

Quy định này cơ bản giữ nguyên như quy định tại Luật Đất đai năm 2013, 

đảm bảo cho người bị thu hồi có chỗ ở để ổn định đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, có 

bất cập về đối tượng được bố trí tái định cư. Do trên địa bàn các tỉnh miền núi, tập 

quán người dân khi trưởng thành, bố mẹ chia cho thửa đất nông nghiệp đã được cấp 

Giấy chứng nhận hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận để làm nhà và sản xuất nông 

nghiệp. Trong quy định đang nêu “không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở” 

nhưng thửa đất có nhà ở đó đủ điều kiện được bồi thường về loại đất khác (đất nông 

nghiệp) thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản này không?. Do đó, đề xuất cần 

quy định cụ thể, chi tiết điều kiện được bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất đối với trường hợp này. 

7.2. Mục 2 - Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh 

7.2.1. Điều 98. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, 

kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất 

 Tại khoản 1 Điều 98 có quy định: “1. Khi nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu 

tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”. 

Quy định này cơ bản là phù hợp. Tuy nhiên, có vấn đề bất cập trong việc 

hiểu như thế nào là “tài sản hợp pháp”. Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “tài sản 

hợp pháp” vào Điều 3 để thuận tiện trong triển khai vì trên thực tế đối với các khu 

vực nông thôn không phải xin cấp phép khi xây dựng nhà, các công trình phục vụ 

sinh hoạt (chưa đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì có được coi là 

tài sản hợp pháp.  
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7.2.2. Điều 99. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi 

Nhà nước thu hồi đất 

 Tại khoản 1 Điều 99 có quy định “1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh 

hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó 

được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ 

thuật tương đương.” 

Nội dung quy định trên vẫn giữ nguyên như quy định tại Luật Đất đai năm 

2013. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số bất cập cần quy định 

rõ. Đó là quy định “công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất” là những công trình 

như thế nào?. Thực tế người dân khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 

cả đất ở và các loại đất khác, trong quá trình tạo lập tài sản, người dân xây dựng một 

số công trình nằm trên các loại đất khác (không phải đất ở). Ví dụ: Tường xây bảo vệ 

quanh thửa đất (trên cả đất ở và các loại đất khác), sân, bể chứa nước ăn, bếp, nhà vệ 

sinh không nằm trên đất ở. Vậy những hạng mục công trình này có được coi là công 

trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất. Do đó, đề xuất cần quy định cụ thể hơn về 

“công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất”, trong đó quy định cụ thể loại công 

trình và loại đất xây dựng công trình.  

7.2.3. Điều 100. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi 

7.2.3.1. Tại khoản 3 Điều 100 có quy định “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng theo quy định của pháp luật về trồng 

trọt; đơn giá bồi thường thiệt hại về vật nuôi quy định tại Điều này để làm căn cứ tính 

bồi thường khi thu hồi đất.”  

Đây là nội dung quy định mới so với Luật Đất đai năm 2013, tạo hành lang 

pháp lý để UBND cấp tỉnh quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, 

nội dung này có bất cập từ Luật Đất đai 2013, đó là việc quy định bồi thường theo 

“thiệt hại thực tế”. Trong thực tế, người dân trồng cây, nuôi trồng thủy sản với mật 

độ lớn so với mật độ nuôi trồng bình thường (có thể là nâng cao việc sử dụng đất hoặc 

cố tình trục lợi dụng từ chính sách bồi thường). Do đó, trong quá trình triển khai thực 

hiện việc thống kê, kiểm đếm tài sản là cây trồng, vật nuôi gặp rất nhiều khó khăn, khó 

kiểm soát việc vụ lợi của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Đồng thời, hiện nay 

chưa có một văn bản pháp lý nào quy định về mật độ cây trồng, vật nuôi, dẫn đến các 

cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh chưa có cơ sở để tham mưu quy định mật độ cây 

trồng, vật nuôi. 

Do đó, đề xuất bổ sung thêm nội dung quy định tại khoản 3: "3. Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành mật độ, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng theo quy định 

của pháp luật về trồng trọt; mật độ, đơn giá bồi thường thiệt hại về vật nuôi quy định 

tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất." 

7.2.3.2. Bổ sung nội dung bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo quy định 

tại Điều 100 của dự thảo Luật Đất đai: (1) Đối với cây lâu năm bổ sung quy định tính 

giá trị thiệt hại theo mật độ cây trồng theo quy quy định cụ thể do Ủy ban 2 nhân dân 

cấp tỉnh quy định. (2) Đối với vật nuôi là thủy sản được bồi thường thiệt hại thực tế 
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nhưng không vượt quá sản lượng thủy sản nuôi trồng chính theo mức bồi thường cụ 

thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.  

7.3. Mục 3 – Hỗ trợ  

Không có ý kiến tham gia. 

7.4. Mục 4 - Tái định cư 

7.4.1. Điều 106. Lập và thực hiện dự án tái định cư 

7.4.1.1. Có ý kiến đề nghị xem xét lại điểm b khoản 1 Điều 85 và khoản 1 Điều 

106 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi về “Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng” và “Lập và thực hiện dự án tái định cư” .  

Vì việc bố trí tái định cư là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước 

khi thu hồi đất, tuy nhiên tại điểm b, khoản 1 Điều 85 quy định Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm tổ chức họp để phổ biến, tiếp nhận ý kiến của 

người dân về các nội dung: b) Dự kiến kế hoạch triển khai các bước để thực hiện; dự 

kiến nhu cầu, khu vực bố trí tái định cư, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hai nội 

dung này chưa thống nhất về trình tự tổ chức thực hiện việc bố trí dự kiến tái định cư. 

7.4.1.2. Tại điểm c khoản 3 Điều 106 dự thảo Luật quy định: “Lựa chọn địa 

điểm tái định cư thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây: ... c) Tại địa bàn khác có điều 

kiện tương đương với trường hợp tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất thu hồi không có đất để 

bố trí tái định cư”. Tuy nhiên, đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng sinh 

sống của đồng bào dân tộc thiểu số có phong tục, tập quán khác biệt so với đại đa số 

địa phương; trường hợp tại địa bàn xã lẫn địa bàn huyện đều không có đất để bố trí tái 

định cư thì buộc phải bố trí người dân dân tộc thiểu số sang một địa bàn với các phong 

tục, tập quán hoàn toàn khác với nơi ở cũ. Như vậy, sẽ không đáp ứng được một trong 

các điều kiện của khu tái định cư mà khoản 2 Điều 106 dự thảo Luật đã quy định là 

phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo quy định rõ hơn tiêu chí “điều kiện tương đương” là tương đương về mặt 

địa lý hay về các tiêu chí do địa phương quy định. 

7.4.2. Điều 107. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di 

chuyển chỗ ở 

Tại khoản 1 Điều 87 dự thảo quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân có đất ở, người 

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

Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất ở thì được bố 

trí tái định cư.”. 

 Hiện nay, do công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận 

quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 136, 137 quy 

định về công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân , cộng đồng dân cư có 

giấy tờ và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nên trong quá trình thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp có nhà ở (theo hiện trạng) nhưng bị thu hồi 



30 

toàn bộ thì Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng bồi thường dự án phải xác minh thời 

điểm xây dựng nhà ở, quá trình sử dụng.., việc này tạo rất nhiều áp lực cán bộ công 

chức và có thể phát sinh tiêu cực trong trong công tác. Do đó, cần điều chỉnh lại nội 

dung trên cho phù hợp với thực tế và cũng thống nhất với các điều kiện về công nhận 

quyền sử dụng đất như đã nêu.  

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Hộ gia đình, cá nhân có đất ở, người Việt 

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

Nam khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất ở hoặc hiện trạng 

là nhà ở (mà bị thu hồi toàn bộ) được tạo lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì 

được bố trí tái định cư”. 

7.4.3. Điều 110. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu 

dự án riêng và trách nhiệm tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với dự án đầu tư 

Tại khoản 1 Điều 110 có quy định “1. Trường hợp cần thiết, việc tách nội 

dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng đối với dự án quan trọng 

quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng 

Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc quyết định tách 

nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng đồng thời với phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án”.  

Đây là điểm mới của Luật sửa đổi so với Luật Đất đai năm 2013 (chưa quy định 

dự án nào được tách thành dự án riêng), tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án, 

đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện dự thảo chỉ quy định việc 

tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng đối với dự án quan 

trọng quốc gia và dự án Nhóm A, tại các tỉnh miền núi, tổng mức đầu tư của nhiều dự 

án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thường không thuộc dự 

án nhóm A (thuộc nhóm B hoặc C) nhưng cũng cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng, do đó đề nghị bổ sung thêm trường hợp đối với các dự án thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 82 của Luật này 

phù hợp chủ trương tại khoản 2.3 Nghị quyết 18-NQ/TW xác định: “tiếp tục thực hiện 

thí điểm và sớm tổng kết chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi 

dự án đầu tư để thực hiện trước”. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thành tiểu dự án riêng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, sớm hoàn thành dự án, 

tiết kiệm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu 

nại kéo dài. Do đó, cần có quy định được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B. 

8. Chương VIII. Phát triển quỹ đất 

8.1. Các quy định dự thảo luật đã thể chế hoá chủ trương Nghị quyết số 18-

NQ/TW. Đề nghị có quy định cụ thể về khai thác quỹ đất phụ cận, đây là khai niệm 

mới cần được quy định cụ thể hơn tại dự thảo luật. 

Về tổ chức phát triển quỹ đất nên quy định thành lập và cơ chế hoạt động của 

Ngân hàng đất nông nghiệp, để tạo lập quỹ phát triển đất nông nghiệp thông qua việc 

thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 
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8.2. Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ năm 2017, một số nội dung 

về nguồn thu và nhiệm vụ chi của của Quỹ phát triển đất được quy định thành các 

khoản thu và chi của ngân sách nhà nước như nguồn vốn của Quỹ, nhiệm vụ chi của 

Quỹ ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo quy định của 

Luật NSNN năm 2015, các khoản thu, chi nói trên phải được phản ánh vào NSNN và 

phải có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác Luật NSNN năm 2015 

quy định ngân sách nhà nước không chi cho Quỹ tài chính ngoài ngân sách, đồng thời 

các Quỹ có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của 

ngân sách nhà nước. Do đó đề xuất không cần thiết duy trì Quỹ phát triển đất 

8.3. Điều 115. Tổ chức phát triển quỹ đất 

Tại khoản 1, Điều 115, Tổ chức phát triển quỹ đất: “1. Tổ chức phát triển quỹ 

đất là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được 

thành lập theo quy định của pháp luật.”.  

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau “1. Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự 

nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định thành lập tổ chức phát triển 

quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại các Tổ 

chức phát triển quỹ đất hiện có tại địa phương”.  

Lý do: Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh, thành phố đều có Trung tâm phát triển 

quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/5/2015 của liên bộ: 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Để đảm bảo tinh gọn, thống nhất đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ 

chức phát triển quỹ đất trực thuộc trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại các Tổ chức phát 

triển quỹ đất hiện có tại địa phương. 

9. Chương IX, Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

9.1. Mục 1 - Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

9.1.1. Điều 118. Giao đất không thu tiền sử dụng đất 

Tại khoản 4 Điều 118 Dự thảo Luật quy định “Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:…..4. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa 

tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.” 

- Đề nghị dự thảo Luật sửa cụm từ “tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài 

chính” theo đúng mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 9, 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, là “Đơn vị sự nghiệp công 

lập Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên” hay “Đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước 

đảm bảo một phần chi thường xuyên”. 
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- Đề nghị sửa cụm từ “sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp” thành “sử 

dụng đất làm cơ sở hoạt động sự nghiệp” vì theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Luật 

Quản lý sử dụng tài sản công “Cơ sở hoạt động sự nghiệp là đất, nhà làm việc, công 

trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung 

cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập.”. Trường hợp quy định chỉ phần đất 

xây dựng công trình sự nghiệp mới được giao đất không thu tiền sử dụng đất thì phần 

diện tích đất còn lại không có công trình sự nghiệp sẽ phải thu tiền thuê đất (như sân 

thể thao bằng đất, chưa đổ bê tông, apphan; trại thực nghiệm, vườn hoa;…); như vậy 

sẽ phát sinh khó khăn trong triển khai thực hiện, trong 01 Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có khu phải thu tiền, có khu không thu tiền nhưng không liền vùng, liền 

khoảnh mà nằm đan xen lẫn nhau. 

9.1.2. Điều 120. Cho thuê đất 

 Tại khoản 2 Điều 120 có quy định cụ thể một số trường hợp Nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê phù hợp với tính chất, mục đích 

sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định. Đề nghị bổ sung quy định, tiêu chí, căn cứ 

xác định các dự án áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc chỉ nên quy định về một trường hợp cho thuê đất hàng năm để tạo ra nguồn thu 

ổn định, thường xuyên cho ngân sách địa phương. 

9.1.3. Điều 121. Chuyển mục đích sử dụng đất 

9.1.3.1. Tại điểm a khoản 1 Điều 121 dự thảo quy định: "a) Chuyển đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang 

loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;". Theo quy định trên thì khi chuyển mục 

đích từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất rừng sản xuất hoặc ngược lại 

có phải xin phép không? Đề nghị có hướng dẫn cụ thể tránh có nhiều cách hiểu khác 

dẫn đến khó xác định có hay không vi phạm khi thực hiện chuyển mục đích. 

9.1.3.2. Trong quá trình sử dụng đất trồng lúa tại địa phương do đặc thù miền 

núi có nhiều diện tích trồng lúa của các hộ gia đình hiện nay do thiếu nước (do biến 

đổi khí hậu) không trồng được lúa hoặc do bị sạt lở do bão, lũ không thể khắc phục để 

trồng lại lúa (lý do bất khả kháng) phải chuyển sang trồng cây nông nghiệp khác hoặc 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch. Theo quy định việc chuyển mục đích 

sử dụng đất người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là chưa được phù hợp. 

Do đó, dự thảo Luật cần phải quy định rõ đối với trường hợp này. 

9.1.4. Điều 122. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất 

9.1.4.1. Tại khoản 1 Điều 122 dự thảo Luật (sửa đổi) quy định "Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh thông qua …Việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất phải tuân thủ theo tiêu chí, điều kiện do Chính 

phủ quy định." 
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Để giải quyết vướng mắc hiện nay, Đề nghị bổ sung, làm rõ theo tiêu chí và 

điều kiện do Chính phủ quy định cụ thể ra sao để giải quyết một số tồn đọng, vướng 

mắc tại địa phương như sau: 

(1) Các trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân có phải lập dự án 

đầu tư hay không? 

(2) Đối với phần diện tích trước đây thực hiện giao đất để trồng rừng nhưng từ 

thời điểm giao đất, phần diện tích đất trên không hình thành rừng thì sau khi điều chỉnh 

quy hoạch có phải thực hiện chuyển mục đích theo Điều 121, Điều 122 dự thảo Luật 

sửa đổi hay không? hay thực hiện thu hồi đất để tạo quỹ đất thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia (giao đất cho các hộ thiếu đất sản xuất). 

9.1.5. Điều 124. Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành 

Đề nghị bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp các trường hợp giao đất cho tổ chức 

với thời hạn lâu dài nay phải chuyển sang thuê đất có thời hạn (thì xử lý như nào về 

tiền sử dụng đất đã nộp và thời hạn thuê đất). Lý do: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn 

La cũng như một số địa phương khác trong cả nước, khi triển khai Luật Đất đai năm 

1993, 2003 có giao đất chuyên dùng với thời hạn lâu dài cho các tổ chức, doanh nghiệp 

và có thu tiền sử dụng đất. 

Căn cứ Điều 56 Luật Đất đai năm 2013, hiện nay, các tổ chức trên không thuộc 

trường hợp được giao đất lâu dài mà phải chuyển sang thuê đất. Tuy nhiên, tại Điều 

124 dự thảo chưa quy định xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp trên. 

9.2. Mục 2 - Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, 

đấu thầu dự án có sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất 

9.2.1. Điều 125. Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất 

Tại điểm d khoản 2 Điều 125: Cần điều chỉnh nội dung về điều kiện, đối tượng 

cho thống nhất với Luật Cư trú 2020 về hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

9.2.2. Điều 127. Đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 

9.2.2.1. Sơn La cũng như một số địa phương khác tại khu vực Tây Bắc, tuy có 

diện tích rộng, nhưng mặt bằng để triển khai các dự án thì hạn chế; mặt khác, Sơn La 

thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư, nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

chưa đáp ứng được nhu cầu, do đó, cần thiết tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đấu 

thầu dự án có sử dụng đất để hỗ trợ Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, 

Tuy nhiên, tại điểm e khoản 2 Điều 127 dự thảo Luật đưa ra tiêu chí: "Dự án đô thị, 

thương mại có quy mô từ 50 ha trở lên tại khu vực nông thôn và 20 ha trở lên tại khu 

vực đô thị.", quy định như trên tạo nút thắt đối với các địa phương có điều kiện tương 

đồng như Sơn La vì gần như không thể bố trí được mặt bằng đáp ứng đủ tiêu chí tại 

quy định trên. Đề nghị Chính phủ xem xét đưa quy mô theo phân loại các tỉnh, thành 

phố tại khu vực đồng bằng và các tỉnh, thành phố tại khu vực miền núi.   
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9.2.2.2. Tại khoản 1: Nêu rõ để tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa 

chọn nhà đầu tư thì phải có Quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

được duyệt. 

9.2.3. Điều 128. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa 

thuận về quyền sử dụng đất 

9.2.3.1. Hiện nay, nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, tuy nhiên trong mỗi khu đất có nhiều hộ gia đình quản lý và sử dụng đất, 

nên trong quá trình thực hiện thỏa thuận một số dự án còn gặp nhiều vướng mắc trong 

thỏa thuận, một số hộ gia đình không hợp tác để thỏa thuận như: Về giá, nhu cầu sử 

dụng đất của hộ gia đình (Giữ đất để sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở,…- không thỏa 

thuận) dẫn đến nhà đầu tư không thỏa thuận được hết diện tích đất theo nhu cầu của 

dự án do đó không đảm bảo diện tích đất để nhà đầu tư thực hiện dự án theo kế hoạch 

sử dụng đất đã được duyệt, thậm trí việc thỏa huận kéo dài dẫn đến ảnh hưởng tiến độ 

thực hiện dự án. 

Ngoài ra, quy định buộc cưỡng chế kiểm đếm trường hợp chây ỳ khó thực 

thi, bởi Luật Đất đai và các nghị định không hướng dẫn trình tự, thời điểm, thành 

phần… thỏa thuận đến vượt khung giá của nhà nước bao nhiêu thì dừng nếu các hộ 

vẫn không chấp hành thì nhà nước có thu hồi đất và việc cấp GCNQSD đất đang trồng 

lấn lên nhau. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu tại địa phương chưa chuẩn dẫn đến GCNQSD 

đất cấp nhầm cho nhau cũng gây khó khăn đến quá trình nhận chuyển nhượng vì các 

hộ được cấp lại không được bồi thường dẫn đến các hộ không phối hợp và có phối 

hợp đòi một khoản kinh phí lớn. 

Như vậy, cần có các quy định cụ thể để giải quyết cho trường hợp này (quy định 

về sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước tại địa phương với nhà đầu tư; quy định về giá 

thỏa thuận cho từng loại đất, cưỡng chế (nếu có),….); Làm sao đem lại sự hài hòa và 

đem lại lợi ích cho người dân, nhưng thực tế công tác giải phóng mặt bằng gặp rất 

nhiều khó khăn. Nếu có cơ chế thỏa thuận phù hợp thì rất tốt như thực tế nó không đến 

tay người dân mà dưới động cơ, nên hạn chế việc thỏa thuận. 

9.2.3.2. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương đảng khoá  

XIII đề ra tại Hội nghị lần thứ năm "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người 

dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án 

đô thị, nhà ở thương mại". Tại Điều 128 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định rõ 

cho phép Nhà đầu tư được thỏa thuận với người có đất trong vùng dự án để thực hiện 

Dự án Nhà ở thương mại, Khu dân cư nông thôn, khu đô thị. Tuy nhiên, tỉnh Sơn La 

đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc việc áp dụng cơ chế cho phép thỏa thuận trong 

dự án Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt đối với các dự án đô thị, khu dân cư dễ tạo hệ lụy 

đầu cơ, gom đất, đẩy giá đất lên cao khi có thông tin về quy hoạch, thông tin dự án 

điều này làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến việc xác định giá 

đất cụ thể đối với các dự án khác, gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng đối 

với các dự án khác do Nhà nước thu hồi đất. Đây là quy định mới nếu như không có 

lộ trình hoặc có các chế tài cụ thể dễ dẫn đến: (1) Nhiễu loạn thị trường bất động sản 

(đất không tạo ra được địa đô thuần túy); (2) Nhà nước gánh nhiều chí phí trong giải 

phóng mặt bằng. Do đó, đề nghị cần thiết áp dụng mô hình thí điểm tại một số địa 
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phương để tổng kết, đánh giá từ đó có cơ sở xây dựng các quy định cụ thể hóa tinh 

thần Nghị quyết 18-NQ/TW. 

10. Chương X. Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Các quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã thể chế hoá Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

Tuy nhiên việc đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSDĐ là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, 

phải trải qua nhiều thủ tục hành chính, hay nảy sinh tiêu cực; Đề nghị quy định việc 

cấp giấy CNQSDĐ cần được đơn giản hơn, thủ tục hành chính ngắn gọn hơn, quy 

định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân làm thủ tục đăng ký, 

cấp giấy CNQSDĐ, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. 

10.1. Mục 1 - Hồ sơ địa chính 

Không có ý kiến tham gia 

10.2. Mục 2 - Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

10.2.1. Điều 133. Đăng ký lần đầu  

Tại khoản 1 quy định: “1. Đăng ký lần đầu đối với đất đai, tài sản gắn liền với 

đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Thửa đất đang sử dụng mà chưa 

đăng ký; b) Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng; chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp phải xin phép” 

- Đề nghị sửa đổi như sau: Bỏ một phần nội dung tại điểm b, khoản 1 “ Chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép”  

Lý do: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin 

phép đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện khi có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Do đó khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuộc trường hợp đăng 

ký biến động đất đai. 

10.2.2. Điều 134. Đăng ký biến động  

10.1.2.1. Tại khoản 1 quy định: “1. Đăng ký biến động được thực hiện đối với 

trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:… 

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không phải xin phép.” 

Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: “đ) Chuyển mục đích sử dụng đất”  

Lý do: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với với hộ gia đình, 

cá nhân được thực hiện khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó khi thực 

hiện chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuộc trường hợp đăng ký biến động. 

10.2.3. Điều 136. Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

10.2.3.1. Tại khoản 1 Điều 136 dự thảo quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất trước ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không có các giấy tờ quy 

định tại Điều 135 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện 
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kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay 

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, 

không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử 

dụng đất.” 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, quy định: “3. Kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử 

dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này 

cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay 

đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú”;  

Như vậy, việc quy định tại khoản 1 Điều 137 của dự thảo Luật Đất đai chưa 

phù hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020 về hộ khẩu thường trú tại địa phương; 

Do đó, cần điều chỉnh nội dung quy định về “Có hộ khẩu thường trú” nhằm đảm bảo 

thực hiện công tác Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

10.2.3.2. Đối với chế độ sử dụng đất của cộng đồng dân cư quy định tại khoản 

5: Đề nghị bổ sung đối với Nhà văn hóa bản, thôn, xóm. Lý do: Hiện thay theo quy 

định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 18/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có quy định đối với Nhà văn hóa của bản, thôn, xóm do cộng đồng dân cư 

quản lý. Tuy nhiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa xác định đối 

tượng quản lý, sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà văn hóa, bản thôn, xóm. 

10.2.4. Điều 138. Công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, tổ chức tôn giáo 

đang sử dụng đất 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục thừa nhận, quy định đối với việc công 

nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất. Đồng thời bổ sung quy 

định phân định rõ diện tích xây dựng cơ sở thờ tự của các cơ sở tôn giáo với diện tích 

đất đai còn lại (đất thường, đất kinh doanh), theo đó, diện tích xây dựng cơ sở thờ tự 

sẽ được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Đối với diện tích tổ chức tôn 

giáo sử dụng vào các mục đích khác thì phải trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định. 

Tuy nhiên, việc sử dụng đất của các tôn giáo trên cả nước hiện nay, thì tình trạng các 

cơ sở tôn giáo tự thỏa thuận, thực hiện việc chuyển nhượng, mua bán lại đất của các 

hộ gia đình, cá nhân, nhận hiến tặng, công đức không đúng quy định diễn ra khá phổ 

biến. Sau khi nhận hiến tặng, chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân một số cơ sở 

tôn giáo đã tự mở rộng chùa, nhà thờ mà chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận cho tu 

bổ, tôn tạo di tích, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, cụ thể:  

- Khoản 2 Điều 203 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có ghi: “UBND cấp tỉnh căn 

cứ nhu cầu thực tế về hoạt động tôn giáo và khả năng quỹ đất của địa phương để quyết 

định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo” thì cụm từ “căn cứ nhu cầu thực tế” còn 
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mang tính chung chung, khó để chính quyền cấp tỉnh xác định tiêu chí cấp đất cho tổ 

chức tôn giáo một cách chính xác, khách quan.  

- Điều 204 dự thảo quy định về đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, 

đền, miếu, am, đất rừng tín ngưỡng. Trong khi đó, đất tín ngưỡng theo Luật Đất đai 

năm 2013 bao gồm cả đất có “từ đường, nhà thờ họ” và không có “đất rừng tín 

ngưỡng”. Như vậy nếu bỏ “từ đường, nhà thờ họ” có hợp lý hay không vì không tương 

thích với quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ nhà thờ dòng họ được xem là 

cơ sở tín ngưỡng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016. Dự thảo Luật cũng cần làm rõ khái niệm “đất rừng tín ngưỡng” ở khoản 1 Điều 

204. Nếu không làm rõ khái niệm, phạm vi “đất rừng tín ngưỡng” là gì, thì không có 

căn cứ để thực hiện 

10.3. Mục 3 - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 

10.3.1. Điều 143. Nguyên tắc, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

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

10.3.1.1. Tại khoản 3 quy định: “…Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp”;  

Đề nghị bổ sung thêm đoạn như sau “…..Ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền 

cấp và xác nhận trường hợp này được ghi nợ nghĩa vụ tài chính”.  

10.3.1.2. Tại khoản 4 quy định: “4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền 

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

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả 

họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa 

thuận ghi tên một người."  

Đề nghị bỏ đoạn “…Trường hợp ….. Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và 

họ, tên chồng nếu có yêu cầu” tại khoản 4.  

Lý do: tại khoản 4 đã xác định phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy 

chứng nhận trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.  

10.3.1.3. Tại khoản 6 quy định: “6. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa 

số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này 

hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so 

với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh 

chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận 

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

được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử 

dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có”.  

Nội dung khoản 6 Điều 143 Luật Đất đai sửa đổi tư tượng như khoản 5 Điều 

98 Luật Đất đai năm 2013, trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn vướng 
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mắc: (1) Không có quy định cụ thể về loại đất khi cấp đổi Giấy chứng nhận đối với 

phần diện tích tăng thêm; (2) Diện tích được cấp đối Giấy chứng nhận (có xem xét yếu 

tố hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất để xem xét 

việc có hoặc không thu tiền đối với phần diện tích tăng thêm hay không?) (3) Đối với 

trường hợp khi cấp Giấy chứng nhận trước đây, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa 

vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất) thì nay khi đo đạc lại diện tích tăng thì việc thu tiền 

sử dụng đất sẽ xử lý như thế nào? 

Vì thực tế, tỉnh Sơn La với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp nên 

phương pháp đo vẽ thủ công trước đây có độ chính xác không cao, nay người sử dụng 

đất thực hiện các quyền và cấp đổi Giấy chứng nhận, khi đo đạc xác định lại ranh giới, 

kích thước thửa đất thì diện tích tăng và hình thể thửa đất có thay đổi hình dạng kích 

thước. Diện tích thửa đất có thể tăng từ 1 m2 đến hàng trăm m2 có trường hợp hàng 

nghìn m2. 

10.3.2. Điều 144. Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền 

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

10.3.2.1. Đề nghị bổ sung tại các khoản 1, 2, 3 về chủ thể “người quản lý, sử 

dụng đất, người thuê đất...” vì việc cấp Giấy chứng nhận là “Người có quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản” mà không phải là cấp cho thửa đất.  

10.3.2.2. Tại khoản 4 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành “Người sử dụng đất đủ 

điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có quyết định thu hồi đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có 

quyết định thu hồi đất mà không thực hiện”.  

10.3.2.3. Đề xuất bổ sung: "Chính phủ quy định chi tiết thực hiện nội dung này".  

10.3.2.4. Đề nghị bổ sung thêm một khoản vào Điều 144 như sau:“ Đất đang 

tranh chấp, đất có thông báo giải quyết tranh chấp liên quan đất đai, đất có văn bản 

ngăn chặn của các cơ quan có thẩm quyền”. 

10.3.3. Điều 146. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

10.3.3.1. Tại khoản 1: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thêm nội dung: “b) Có sai 

sót thông tin về thửa đất, sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê 

khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm 

tra xác nhận”.  

10.3.3.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: "4. Cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này là cơ quan có thẩm quyền xác định 

lại diện tích đất đã cấp trên Giấy chứng nhận". Lý do: Dự thảo chỉ nêu đối với đất ở, 

không nêu đối với các loại diện tích đất khác. 

11. Chương XI. Tài chính về đất đai, giá đất 

11.1. Mục 1 - Tài chính về đất đai 

11.1.1. Trong dự thảo luật có nhiều nội dung được bổ sung sửa đổi về cơ chế, 

chính sách tài chính, giá đất nổi bật là: Bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo 
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nguyên tắc thị trường là điểm mới quan trọng và có ý nghĩa kinh tế - xã hội rất cao 

theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. 

Tuy nhiên bỏ khung giá đất nhưng tiếp tục sử dụng cơ chế bảng giá đất thì vẫn 

chưa khắc phục được hạn chế và mang tính chủ quan do đó cần quy định cụ thể hơn 

về tiêu chí và cách thức xác định giá đất đối với các trường hợp sử dụng đất khác nhau. 

Xây dựng bảng giá đất phù hợp để thống nhất áp dụng trên thực tế đảm bảo công khai, 

minh bạch và công bằng quyền của người sử dụng đất. 

11.1.2.  Quy định về cơ chế, tài chính giá đất là rất quan trọng nhưng lại giao 

cho chính phủ quy định là chưa phù hợp. Đề nghị trong dự thảo luật quy định chi tiết 

cụ thể hơn, tránh trường hợp luật ban hành nhưng chưa cụ thể, lại phải chờ đợi Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn thì mới áp dụng trên thực tế. 

11.1.3. Dự thảo luật cần quy định rõ hơn về thẩm quyền của Hội đồng thẩm 

định giá, đảm bảo sự độc lập theo tinh thần nghị quyết 18-NQ/TW; Quy định chặt chẽ 

hơn về tư vấn xác định giá đất, sự tham gia của HĐND, MTTQ trong việc xác định 

giá và giám sát việc xác định giá đất. UBND phải thuê tư vấn, phải trình hội đồng thẩm 

định rồi mới được trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất. Tránh giao cho 

UBND vừa thu hồi đất vừa quyết định giá đất (vừa đá bóng vừa thổi còi). 

11.1.4. Cần quy định cụ thể về điều tiết nguồn thu từ đất, ưu tiên cho địa phương 

và nơi có đất bị thu hồi để có kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

11.1.5. Điều 150. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

Tại khoản 3 Điều 150  Dự thảo Luật đất đai bổ sung quy định cụ thể giá đất 

để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải được ghi trong quyết định giao đất, cho thuê 

đất…Việc xác định giá đất phải được tổ chức thực hiện trước thời điểm quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 

dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh quyết định 

giao đất, cho thuê đất không quá 06 tháng là phù hợp, cần phải quy định. 

Tuy nhiên dự thảo Luật cần xem xét quy định cơ sở pháp lý, căn cứ định giá 

đất. Tại Khoản 1, 2  Điều 150 dự thảo quy định căn cư tính thu tiền là căn cứ diện tích 

đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất, 

được cho thuê, được gia hạn… Như vậy việc định giá đất trong vòng 6 tháng trước 

khi có quyết định giao đất, thì chưa thể biết được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vị 

trí, diện tích đất, cơ cấu sử dụng đất, thời hạn thuê đất (hàng năm, hay thuê đất 1 lần)… 

Xem xét, thống nhất chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất các cấp đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhất: Tại Khoản 2 Điều 156 dự thảo Luật quy định thành lập HĐTĐ 

giá đất cụ thể cấp tỉnh do UBND quyêt định thành lập. Chủ tịch hội đồng thẩm định 

là Giám đốc sở Tài chính. Khoản 3 Điều 156 quy định về chủ tịch HĐTĐ cấp huyện 

là lãnh đạo UBND cấp huyện.  Việc quy định giám đốc Sở tài chính là chủ tịch hội 

đồng là chưa phù hợp, đề nghị sửa đổi chủ tịch HĐTĐ giá đất cụ thể cấp tỉnh là lãnh 

đạo UBND tỉnh. Vì việc định giá đất, chủ trì hội đồng thẩm định giá đất thẩm định là 

một nội dung khó khăn, phức tạp, nhậy cảm, cần phải có đại diện của lãnh đạo UBND 

cấp tỉnh làm chủ tịch hội đồng tham gia chứng kiến quá trình thẩm định giá đất, đưa 
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ra nhưng ý kiến quyết định, phù hợp pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn, thể hiện 

sự thống nhất, đại diện của cấp UBND tỉnh cho đến các sở, ban ngành.  

Dự thảo luật cần quy định rõ hơn về thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá, 

đảm bảo sự độc lập theo tinh thần nghị quyết 18-NQ/TW; Quy định chặt chẽ hơn về 

tư vấn xác định giá đất, sự tham gia của HĐND, MTTQ trong việc xác định giá và 

giám sát việc xác định giá đất. UBND phải thuê tư vấn, phải trình hội đồng thẩm định 

rồi mới được trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất.  

11.1.6. Điều 152. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

Có ý kiến đề nghị bổ sung miễn, giảm đối với các ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê 

đất đối với một số lĩnh vực về đầu tư Giáo dục và Đào tạo, Thể dục và Thể thao. 

11.2. Mục 2 - Giá đất 

11.2.1. Điều 153. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất 

Tại khoản 3 Điều 153 dự thảo luật có quy định “Chính phủ quy định phương 

pháp định giá đất; quy trình xây dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể; xây dựng 

cơ sở dữ liệu giá đất; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện”. Đề nghị dự thảo 

Luật bổ sung các quy định mang tính định lượng các thông số, chỉ tiêu, biên độ giao 

động giá làm ảnh hưởng đến giá trị của thửa đất đối với từng phương pháp định giá 

đất. Phân cấp, giao đác các địa phương phải xây dựng các chỉ tiêu cho từng khu 

vực, từng huyện. 

11.2.2. Điều 155. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất 

11.2.2.1. Điểm c khoản 2 quy định: “Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc 

xác định giá đất cụ thể”. Quy định này và một số văn bản triển khai thời gian qua đã 

làm nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ngộ nhận về vai trò của Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong công tác này, dẫn tới những kiến nghị, chỉ đạo không phù hợp với phạm 

vi trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết 

hồ sơ. 

Kiến nghị sửa như sau: “Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng Thẩm định giá đất hồ sơ xác định 

giá đất cụ thể và căn cứ kết luận thẩm định của Hội đồng Thẩm định giá đất cấp tỉnh 

để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt giá đất cụ thể”.  

  Kiến nghị sửa đổi công tác thuê tư vấn định giá đất: Trong quá trình thực hiện 

công tác định giá đất cụ thể phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để 

tư vấn xác định giá đất cụ thể và việc thuê Đơn vị tư vấn có thể quy định cụ thể các 

trường hợp để cho người sử dụng đất thực hiện để giảm các thủ tục cũng như áp lực 

cho cơ quan quản lý nhà nước. 

11.2.2.2. Tại điểm b Khoản 2 Điều 155 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: 

“UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng 

đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp huyện”. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa quy định đối với trường 
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hợp trong cùng dự án có nhiều đối tượng sử dụng đất (vừa có tổ chức, vừa có hộ 

gia đình, cá nhân) thì việc xác định, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể vẫn thực 

hiện theo thẩm quyền hay ủy quyền cho một cấp thực hiện để đảm bảo sự đồng bộ, 

nhất quán về giá đất được phê duyệt trong cùng phạm vi dự án. Vì vậy, đề nghị bổ 

sung quy định về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp trong 

cùng dự án có nhiều đối tượng sử dụng đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

11.2.3. Điều 156. Hội đồng thẩm định giá đất 

11.2.3.1. Cần bổ sung:  Hội đồng thẩm định giá đất phục vụ công tác Tố tụng 

hình sự, giải quyết tranh chấp dân sự liên quan đến giá đất. 

Lý do: Cùng là thẩm định giá đất theo giá thị trường theo quy định của Pháp 

luật về đất đai, nhưng Hội đồng Thẩm định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình 

sự cấp Thành phố không được quy định trong Luật Đất đai, mà trong các quy định của 

Luật khác và được cơ cấu thành phần ở cấp độ thấp hơn so với Hội đồng Thẩm định 

giá đất Thành phố, đồng thời kết quả lại không thông qua thủ tục phê duyệt của UBND 

Tỉnh, Thành phố, trong khi đây là những nhiệm vụ có tính chất phức tạp, với đòi hỏi 

cao về tiến độ cũng như chất lượng và điều cần hết sức lưu tâm là kết luận định giá tài 

sản có ý nghĩa rất quan trọng, được sử dụng làm căn cứ để xác định có tội hay không 

có tội, tội danh, xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra từ đó định khung hình 

phạt và bồi thường thiệt hại, nên không tránh khỏi sự băn khoăn, cân nhắc của những 

người tham gia. Do đó rất cần bổ sung quy định về thành phần, cơ chế tổ chức hoạt 

động của các Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể (nghĩa vụ tài chính, hình sự, dân sự…) 

sao cho đảm bảo sự tương đồng về các mặt. 

Cần quy định cụ thể về điều tiết nguồn thu từ đất, ưu tiên cho địa phương và 

nơi có đất bị thu hồi để có kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

11.2.3.2. Tại khoản điểm b, khoản 1; điểm b, khoản 2 và điểm b, khoản 3, Điều 

156 về Hội đồng thẩm định giá đất. Đề nghị xem xét bỏ quy định thành viên Hội đồng 

là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện. Lý do: Hội đồng thẩm định 

giá đất cần thiết phải là các cơ quan chuyên môn sâu, có chức năng, nhiệm vụ được 

giao theo quy định pháp luật. 

11.2.3.3. Về thành phần Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh (khoản 2): Đề nghị 

quy định chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

chính là thường trực Hội đồng để thống nhất cơ cấu tương tự như Hội đồng thẩm định 

giá đất cụ thể cấp huyện; mặt khác các thành viên Hội đồng đều là đại diện lãnh đạo 

các Sở, ngành, UBND cấp huyện nơi có đất, nếu để Giám đốc Sở Tài chính sẽ khó 

khăn trong công tác điều hành. 

11.2.3.4. Tại khoản 5, đề nghị bỏ nội dung Hội đồng thẩm định tính độc lập về 

chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan trong quá trình định giá. Vì thành 

viên Hội đồng công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, không có nghiệp vụ để xác 

minh tính độc lập, trung thực, khách quan của cơ quan định giá đất; không đảm bảo 

thời gian thẩm định. 
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11.2.3.5. Tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 156 dự 

thảo Luật Đất đai sửa đổi có quy định về việc tổ chức có chức năng tư vấn xác định 

giá đất là một trong các thành phần tham gia xác định giá đất trong hoạt động chuyển 

quyền sử dụng đất. Quy định này đảm bảo giá đất trong hoạt động chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất sát với giá đất thị trường. Nhưng cần phải quy định các tiêu chí cụ 

thể để chủ thể nào có đầy đủ điều kiện để tham gia việc xác định giá đất, nếu không sẽ 

không đảm bảo tính khách quan trong việc định giá đất. 

11.2.4. Điều 157. Tư vấn xác định giá đất 

Tại khoản 4 quy định: “Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định giá đất.”. Đề nghị điều chỉnh 

như sau: “Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để Hội đồng thẩm định 

giá đất thẩm định phương án giá đất; cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết 

định giá đất.” 

12. Chương XII. Hệ thống thôn tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

Không có ý kiến tham gia. 

13. Chương XIII. Chế độ sử dụng các loại đất 

13.1. Mục 1 - Thời hạn sử dụng đất 

Không có ý kiến tham gia 

13.2. Mục 2 - Chế độ sử dụng đất 

13.2.1. Điều 173. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

13.2.1.1. Hiện nay, diện tích đất công ích do UBND xã, phường quản lý bao 

gồm một phần diện tích đất tập trung tại các khu vực có diện tích lớn và một phần là 

diện tích các thửa đất nhỏ, lẻ nằm rải rác tại các vị trí khác nhau trên một hoặc nhiều 

xứ đồng. Đối với phần diện tích lớn, tập trung thì việc giao đất thông qua đấu giá để 

cho thuê là hợp lý. Tuy nhiên, đối với các thửa đất nhỏ, lẻ không liền kề nhau nằm rải 

rác tại các vị trí khác nhau trên một hoặc nhiều xứ đồng thì việc giao đất thông qua 

đấu giá để cho thuê là bất hợp lý, kinh phí thực hiện rất lớn, có thể vượt quá tiền thuê 

đất, gây khó khăn cho công tác quản lý của cấp xã. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm quy 

định đối với các thửa đất công ích có diện tích nhỏ, không liền kề có thể cho thuê 

không thông qua đấu giá nhằm tận dụng tối đa nguồn thu ngân sách cấp xã từ đất công 

ích, tránh bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên. Đồng thời đề nghị xem xét nâng thời hạn 

cho thuê đất công ích theo hình thức đấu giá để cho thuê từ 05 năm thành 10 năm để 

phù hợp với nhu cầu sản xuất và đảm bảo lợi ích của người thuê đất khi thực hiện đầu 

tư sản xuất với quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Việc sử dụng đất do nhà nước quản lý, cụ thể là quỹ đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích của xã, phường phải thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất 

là việc làm rất khó khăn với cấp xã, phường. 
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13.2.1.2. Khoản 1 và khoản 2 Điều 173 đang mâu thuẫn nhau. Đề nghị ghi rõ 

diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trong mức 5% hay ngoài 

mức 5% đều có thể sử dụng để bồi thường, hỗ trợ.  

13.2.3. Điều 175. Đất do các Công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng 

13.2.3.1. Trong dự thảo Luật quy định: “a) Ưu tiên giao đất, cho thuê đất đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này”. Có ý 

kiến cho rằng đối với đất lâm trường ưu tiên cho tất cả những người dân ở khu vực 

biên giới và hải đảo, không nên chỉ quy định cho riêng cho người dân tộc thiểu số. 

13.2.3.2. Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương đảng đã 

chỉ ra mục tiêu, giải pháp: "Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện 

thu hồi đất giao khoán không đầu tư từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phương 

quản lý và thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định, phù hợp với điều kiện của 

từng địa phương, vùng, miền." 

Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Dự thảo Luật Đất đai lần này đã cụ thể và luật hóa nội dung đã quy định 

tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ tại Điều 175 của 

dự thảo. Tuy nhiên, dự thảo lần này chưa có những quy định để giải quyết căn bản các 

nội dung còn tồn đọng, vướng mắc liên quan đến quản lý đất có nguồn gốc từ nông, 

lâm trường. 

Do đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thiết 

bổ sung 01 Chương tại dự thảo luật, trong đó quy định rõ chế độ quản lý, sử dụng đất 

có nguồn gốc từ nông, lâm trường; quy định các quyền và chính sách liên quan đến 

người dân đang sử dụng đất trong phạm vi đất nông lâm trường, quy định cơ chế đặc 

thù về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, tài chính về đất và các chính sách liên quan 

đến thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; quy đinh 

bắt buộc về lập dự án đầu tư đối với phần diện tích giữ lại của các công ty nông, lâm 

nghiệp. Nội dung tham gia đề xuất, cụ thể, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia tại các hội 

nghị, hội thảo và tổng kết ý kiến của Nhân dân, cụ thể như sau: 

Phương án 1: Bỏ quy định về lập phương án sử dụng đất và bổ sung quy 

định về việc lập, điều chỉnh và chấp thuận dự án đầu tư theo quy định của Luật 

đầu tư. 

Do việc lập phương án sử dụng đất trước đây chỉ quy định được lập trước khi 

phê duyệt cổ phần hóa, do đơn vị trước khi cổ phần hóa thực hiện lập. Toàn bộ các 

công ty nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện xong việc cổ phần hóa 

nên khó khăn trong việc xác định chủ thể lập phương án cổ phần hóa. Phương án cổ 

phần hóa khi lập không có quy định để ràng buộc và đánh giá việc sử dụng đất sau khi 

phương án sử dụng đất được duyệt. Nội dung phương án sử dụng đất không có nội 

dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện để được sử dụng đất.  

Việc quy định lập và chấp thuận dự án đầu tư đảm bảo công bằng, khách quan 

đối với các doanh nghiệp khác hoạt động theo Luật doanh nghiệp; dự án đầu tư sẽ thể 

hiện được đầy đủ vị trí, ranh giới sử dụng đất; hình thức sử dụng đất; mục tiêu; địa 

điểm; quy mô; tiến độ; thời hạn thực hiện dự án và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu 
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có) để thực hiện dự án đầu tư và có đánh giá hoạt động của dự án đầu tư sau khi được 

chấp thuận theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo 

đó, kiểm soát và đánh giá được hiểu quả của việc sử dụng đất. 

Phương án 2: Tiếp tục quy định về việc lập phương án sử dụng đất 

Việc lập phương án sử dụng đất trước đây chỉ quy định được lập trước khi phê 

duyệt cổ phần hóa, do đơn vị trước khi cổ phần hóa thực hiện. Toàn bộ các công ty 

nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện xong việc cổ phần hóa nên khó 

khăn trong việc xác định chủ thể lập phương án sử dụng đất. Phương án sử dụng đất 

khi lập không có quy định để ràng buộc và đánh giá việc sử dụng đất sau khi phương 

án sử dụng đất được duyệt. Nội dung phương án sử dụng đất không có nội dung thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện để được sử dụng đất.  

Mặt khác, việc quy định lập phương án sử dụng đất sẽ không đảm bảo công 

bằng, khách quan đối với các doanh nghiệp khác hoạt động theo Luật doanh nghiệp; 

vì phương án sử dụng đất không thể hiện được đầy đủ mục tiêu; địa điểm; quy mô; 

tiến độ; thời hạn thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính sách đặc biệt (nếu 

có) để thực hoạt động sản xuất kinh doanh và không có quy định đánh giá phương án 

sử dụng đất sau khi được phê duyệt. Theo đó, không kiểm soát và đánh giá được hiệu 

quả của việc sử dụng đất và không có chế tài xử lý đối với việc vi phạm trong quản lý 

và sử dụng đất.  

Trên cơ sở đánh giá 02 phương án trên, tỉnh Sơn La đề xuất lựa chọn phương 

án 1 và quy định cụ thể như sau: 

"Điều 1. Rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính; lập, điều chỉnh và chấp thuận 

dự án đầu tư 

1. Các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện việc rà soát hiện trạng sử dụng đất 

về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; 

diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất 

đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên kết, hợp tác 

đầu tư và đang có tranh chấp.  

2. Căn cứ đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, 

công ty đề xuất dự án đầu tư trên phần diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng 

loại đất và diện tích đất bàn giao cho địa phương. Nội dung dự án đầu tư phải thể 

hiện vị trí, ranh giới sử dụng đất; hình thức sử dụng đất; mục tiêu; địa điểm; quy mô; 

tiến độ; thời hạn thực hiện dự án và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực 

hiện dự án đầu tư;  

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện rà soát, đo đạc và thực hiện 

thuê đất, tiếp tục rà soát, lập dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của địa phương. 

3. Công ty nông, lâm nghiệp báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định dự án 

đầu tư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư của công 
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ty nông, lâm nghiệp tại địa phương; chỉ đạo thực hiện việc xác định cụ thể ranh giới, 

cắm mốc giới sử dụng đất theo dự án được chấp thuận. 

5. Kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp do các Công ty nông, lâm 

nghiệp chi trả. 

Điều 2. Giao đất, cho thuê đất 

1. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm 

nghiệp đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên. 

2. Nhà nước cho các công ty nông, lâm nghiệp thuê đất đối với đất không thuộc 

đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và 

pháp luật về đầu tư. 

Điều 3. Thu hồi và bàn giao đất về địa phương 

1. Đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

bao gồm: Đất của các công ty giải thể; đất không còn nhu cầu sử dụng; đất công ty 

giao khoán không đúng quy định; sử dụng không đúng mục đích; đất kết cấu hạ tầng 

không phục vụ sản xuất và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định của pháp luật 

về đất đai. Các công ty nông, lâm nghiệp có diện tích đất bị thu hồi phải bàn giao toàn 

bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. 

2. Đất thu hồi quy định tại Khoản 1 Điều này giải quyết và xử lý như sau: 

a) Đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng ở địa phương (cấp 

xã) không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; 

b) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình thức 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

c) Xác định tài sản trên đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật về 

thẩm định giá tại thời điểm nhận giao, thuê để thu hồi phần vốn của nhà nước hoặc 

người đã đầu tư.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 4. Đất công ty đang cho thuê, cho mượn; đang bị lấn, chiếm, tranh 

chấp; đất liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư 

1. Đối với đất công ty đang cho tổ chức, cá nhân thuê, mượn phải chấm dứt cho 

thuê, cho mượn và giải quyết như sau: 

a) Đối với đất cho tổ chức thuê, mượn nằm trong dự án đầu tư của công ty được 

chấp thuận thì thu hồi, công ty thanh toán giá trị vườn cây, rừng trồng, tài sản trên 

đất (nếu có) cho tổ chức đã đầu tư. 

b) Đối với đất hộ gia đình, cá nhân thuê, mượn đang sử dụng nằm trong dự án 

đầu tư của công ty được chấp thuận thì thu hồi và thanh toán tài sản trên đất cho hộ 

gia đình, cá nhân. 
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c) Đối với đất tổ chức, cá nhân thuê, mượn của công ty nhưng không nằm trong 

dự án đầu tư của công ty được chấp thuận thì chuyển giao về địa phương để xem xét, 

giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 (Thu hồi và bàn giao đất về địa phương) 

Luật này. 

2. Đối với đất của công ty đang bị hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lấn, chiếm, 

tranh chấp đất đai 

Diện tích đất của công ty đang bị hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lấn, chiếm, 

tranh chấp đất đai thì Công ty phải thực hiện việc giải quyết tranh chấp đất đai theo 

quy định của Luật này. 

 Điều 5. Đất ở, đất kinh tế hộ gia đình 

Trường hợp diện tích đất mà công ty nông, lâm nghiệp đã giao đất bằng văn 

bản cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ công nhân viên của công ty đang làm việc, đã 

nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ để làm nhà ở, làm vườn, ao gắn liền với nhà ở trong 

khu dân cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi có đất xác nhận là đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp đất đai và phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương thì 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 

tại Khoản 2 Điều 137 Luật Đất đai. 

Điều 6. Xử lý các điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với việc giao đất trái thẩm quyền sau ngày 01/7/2004 đến nay, làm rõ 

trách nhiệm của người giao trái thẩm quyền và xử lý vi phạm theo quy định, việc xử 

lý đất và tài sản trên đất được thực hiện như sau: 

a) Đối với đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng nằm trong dự án đầu 

tư của công ty được chấp thuận thì thu hồi và thanh toán tài sản trên đất cho hộ gia 

đình, cá nhân và tổ chức. 

b) Đối với đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng nhưng không nằm 

trong dự án đầu tư của công ty được chấp thuận thì chuyển giao về địa phương để 

xem xét, giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 (Thu hồi và bàn giao đất về địa 

phương) Luật này. 

2. Đối với diện tích đất mà công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao về địa phương 

để quản lý, xử lý nhưng chưa xử lý đất và tài sản trên đất thì nay tiếp tục xử lý theo 

quy định của Luật này." 

13.2.4. Điều 196. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Tại điểm c khoản 3 Điều 196 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nêu: 

“3. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản phải tuân theo các quy định sau 

đây:…c) Sử dụng đất phù hợp với tiến độ khai thác khoáng sản theo dự án và giấy 

phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; người sử dụng 

đất có trách nhiệm trả lại đất đúng với tiến độ khai thác khoáng sản và trạng thái lớp 

đất mặt được quy định trong hợp đồng thuê đất;” 
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Đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành: c) Sử dụng đất phù hợp với tiến độ thăm dò, 

khai thác khoáng sản theo dự án và giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; người sử dụng đất có trách nhiệm trả lại đất đúng 

với tiến độ thăm dò, khai thác khoáng sản và trạng thái lớp đất mặt được quy định 

trong hợp đồng thuê đất" 

13.2.5. Điều 203. Đất tôn giáo 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục thừa nhận, quy định đối với việc công 

nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất. Đồng thời bổ sung quy 

định phân định rõ diện tích xây dựng cơ sở thờ tự của các cơ sở tôn giáo với diện tích 

đất đai còn lại (đất thường, đất kinh doanh), theo đó, diện tích xây dựng cơ sở thờ tự 

sẽ được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Đối với diện tích tổ chức tôn 

giáo sử dụng vào các mục đích khác thì phải trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định. 

Tuy nhiên, việc sử dụng đất của các tôn giáo trên cả nước hiện nay, thì tình trạng các 

cơ sở tôn giáo tự thỏa thuận, thực hiện việc chuyển nhượng, mua bán lại đất của các 

hộ gia đình, cá nhân, nhận hiến tặng, công đức không đúng quy định diễn ra khá phổ 

biến. Sau khi nhận hiến tặng, chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân một số cơ sở 

tôn giáo đã tự mở rộng chùa, nhà thờ mà chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận cho tu 

bổ, tôn tạo di tích, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, cụ thể: 

- Khoản 2 Điều 203 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có ghi: “UBND cấp tỉnh căn 

cứ nhu cầu thực tế về hoạt động tôn giáo và khả năng quỹ đất của địa phương để quyết 

định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo” thì cụm từ “căn cứ nhu cầu thực tế” còn 

mang tính chung chung, khó để chính quyền cấp tỉnh xác định tiêu chí cấp đất cho tổ 

chức tôn giáo một cách chính xác, khách quan. 

13.2.6. Điều 204. Đất tín ngưỡng 

Dự thảo quy định về đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, 

am, đất rừng tín ngưỡng. Trong khi đó, đất tín ngưỡng theo Luật Đất đai năm 2013 

bao gồm cả đất có “từ đường, nhà thờ họ” và không có “đất rừng tín ngưỡng”. Như 

vậy nếu bỏ “từ đường, nhà thờ họ” có hợp lý hay không vì không tương thích với quy 

định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ nhà thờ dòng họ được xem là cơ sở tín 

ngưỡng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.  

Dự thảo Luật cũng cần làm rõ khái niệm “đất rừng tín ngưỡng” ở khoản 1 Điều 

204. Nếu không làm rõ khái niệm, phạm vi “đất rừng tín ngưỡng” là gì, thì không có 

căn cứ để thực hiện.  

- Điều 218, dự thảo chỉ nêu: “Giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp về việc 

quản lý và sử dụng đất đai” là chưa đủ. Cần xem xét lại những quy định chung về vai 

trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong 

quản lý và sử dụng đất đai (Điều 20) để có một điều khoản cụ thể về giám sát của 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có thành viên là tổ chức tôn giáo 

các cấp về quản lý và sử dụng đất đai, để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các tổ 

chức tôn giáo trong việc sử dụng và giám sát nhiệm vụ quản lý đất đai của chính quyền 

các cấp.  
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Do đó, đề nghị Luật Đất đai (sửa đổi):  

- Quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ 

sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. 

- Quy định cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức kinh 

tế để xây dựng khu du lịch (khu du lịch Tâm linh) liên quan đến tôn giáo; phải tách 

bạch đất sử dụng vào mục đích tôn giáo (không thu tiền sử dụng đất, theo Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo) và đất kết hợp du lịch (khu dịch vụ vui chơi, giải trí) để thu tiền thuê 

đất, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước (tại khoản d, Điều 78 chưa định nghĩa cụ 

thể việc thu hồi đất phục vụ cho tổ chức tôn giáo hay cơ sở tôn giáo). 

 - Nghiên cứu, sửa đổi các nội dung có liên quan đến việc thu hồi đất, giao 

đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo để thống nhất, đồng bộ 

với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý các hoạt 

động tôn giáo. 

13.2.7. Điều 209. Đất đa mục đích 

Trong thời gian vừa qua đã ghi nhận nhiều loại hình sử dụng đất kết hợp, tuy 

nhiên Luật Đất đai hiện hành chưa có quy định quản lý đối với loại đất trên như: Đất 

quốc phòng kết hợp sản xuất và xây dựng kinh tế Nghị quyết số 132/2020/NQ-CP 

ngày 17/11/2020 của Chính phủ); đất nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp với thương 

mại, dịch vụ, du lịch; Đất mặt nước chuyên dùng kết hợp nuôi trồng thủy sản, du lịch, 

thương mại dịch vụ; đất du lịch có yếu tố tôn giáo, tâm linh.  

Xuất phát từ thực tiễn và tồn đọng phát sinh trong việc quản lý sử dụng đất đối 

với nhóm đất đa mục đích tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban chấp hành Trung ương 

đảng đã đưa ra giải pháp: Bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với quản lý, sử dụng 

đất quốc phòng, an ninh trên cơ sở tổng kết việc thí điểm một số chính sách để tháo 

gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với 

sản xuất và xây dựng kinh tế. Bổ sung các quy định về đất ở kết hợp với thương mại, 

dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có yếu tố 

tâm linh. Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình 

ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển. 

 Về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng đưa khái niệm về đất đa mục đích tại 

Điều 209, các khoản thu từ đất đối với đất đa mục đích (Điều 147). 

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về quy trình thực hiện việc giao đất, cho 

thuê đất; nguyên tắc xác định mục đích chính của đất đa mục đích, loại đất thể hiện 

trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ kiểm kê, đặc biệt là nguyên tắc 

xác định giá đất bằng một phương pháp định lượng nào đó để quy đổi, đề nghị Chính 

phủ quy định chi tiết để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện nhằm tránh lợi dụng 

chính sách để núp bóng, tự ý chuyển đổi mục đích bất hợp pháp. 

14. Chương XIV. Thủ tục hành chính về đất đai 

14.1. Điều 214. Các thủ tục hành chính về đất đai.  

Tại điểm e có nêu: “e) Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan 

hành chính”  
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Đề nghị sửa điểm e như sau: “e) Thủ tục đăng ký biến động theo kết quả hòa 

giải thành tại cơ quan hành chính”. 

Lý do: Điều 225 đã quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai do Toà 

án giải quyết. Dó đó, quy định thủ tục như trên đang chồng chéo, gây hiểu lầm. 

15. Chương XV. Giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

15.1. Mục 1 - Giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai 

Không có ý kiến tham gia 

15.2. Mục 2 - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

15.2.1. Điều 224. Hòa giải tranh chấp đất đai 

15.2.1.1. Tại khoản 1 Điều 224 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: “Nhà 

nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp 

đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải tại Tòa án”. Như vậy, hòa giải tranh 

chấp đất đai là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp được Nhà nước 

khuyến khích đối với các bên tranh chấp tự hòa giải. Do đó, cần bổ sung cụm từ “nếu 

các bên tranh chấp tự hòa giải không thành thì bắt buộc phải hòa giải ở cấp cơ sở 

trước khi giải quyết ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Bởi lẽ, tranh chấp đất 

đai trong thực tế chiếm số lượng lớn trong số các tranh chấp về dân sự, lao động, hành 

chính, kinh tế… và có tính chất đặc thù, phức tạp. Giải quyết tranh chấp đất đai thông 

qua hòa giải ở cấp cơ sở nếu thành sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho xã hội như giữ 

được tình làng nghĩa xóm, giảm bớt được tình trạng quá tải cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giải quyết các vấn đề về đất đai. 

15.2.1.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận 

việc thay đổi ranh giới thửa đất và chuyển hồ sơ cho cơ quan đăng ký đất đai cấp mới 

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

đất”. Lý do: Cho phù hợp với khoản 7 Điều 143 về nguyên tắc, thẩm quyền cấp Giấy 

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

15.2.2. Điều 225. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai 

15.2.2.1. Tại Điều 225 của dự thảo Luật quy định thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp về đất đai theo hướng chuyển toàn bộ sang cho Tòa án nhân dân giải quyết; Ủy 

ban nhân dân các cấp không giải quyết tranh chấp đất đai mà chỉ cung cấp hồ sơ, tài 

liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải 

quyết. Việc quy định như dự thảo Luật để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan hành pháp và cơ quan tư pháp; đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất của pháp 

luật, một việc chỉ giao cho một cơ quan giải quyết; phù hợp với chiến lược cải cách tư 

pháp của Nhà nước, thông lệ, luật pháp quốc tế. Có ý kiến cho rằng nên có bước hòa 

giải ở cấp cơ sở trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan giải quyết là Tòa án nhân dân.  
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15.2.3. Điều 226. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai 

Khoản 3 quy định: “3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì 

khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng 

hành chính”  

Đề nghị chỉnh sửa thành “Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết 

định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải 

quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

theo quy định của Luật tố tụng hành chính” cho phù hợp với quy định của Luật Khiếu 

nại năm 2011 đang có hiệu lực thi hành.  

15.3. Mục 3- Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

15.3.1. Điều 230. Trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

vi phạm: Tại khoản 2 Điều 230, bổ sung từ ‘‘viên chức’’ vào sau từ ‘‘công chức’’. 

Lý do: Cơ quan quản lý đất đai các cấp có cả viên chức.  

16. Chương XVI. Điều khoản thi hành: Không có ý kiến tham gia 

17. Các ý kiến về nội dung khác  

17.1. Hiện nay có nhiều hộ gia đình, cá nhân chuyển đi nơi khác sinh sống hoặc 

chết đi, người dân có ý kiến đề xuất với cơ quan có thẩm quyền chia lại phần đất của 

những người đã chuyển đi, hoặc chết cho các hộ gia đình, cá nhân mới tách ra không 

có đất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó có ý kiến đề xuất Nhà nước nên có chủ 

trương chia lại đất nông nghiệp cho người dân. 

17.2. Bổ sung quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng 

đất. Vì có liên quan đến nội dung kiểm toán về đất đai theo quy định tại điểm c (về 

số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng đất) khoản 2 Điều 220 của dự thảo Luật 

Đất đai. 

UBND tỉnh Sơn La trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, tổng hợp./. 
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