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1. BỐI CẢNH 
1.1 CÔNG VIỆC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC 

ĐÂY  
Đã có rất nhiều các cuộc Điều tra được tiến hành trong một thập kỷ qua mà đã kiểm tra 
nghiên cứu phương pháp tiếp cận Quy hoạch sử dụng đất. Hầu hết những Điều tra đều kết 
luận rằng trong quá khứ việc Quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam đã tập trung nhiều hơn vào 
việc thiết lập các loại đất và xác định các sản phẩm nông nghiệp thích hợp vơi đất đai nhất 
hơn là việc tiến hành một quá trình quy hoạch sử dụng đất mà nghiên cứu những nhu cầu sử 
dụng đất, giải quyết những mâu thuẫn của mục đích sử dụng đất và xây dựng những kế hoạch 
phù hợp cho việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. 
 
Thông qua tổ chức Sida, Chính phủ Thuỵ Điển là một quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ việc cải cách 
trong các ngành quản lý đất đai và môi trường và đã tài trợ một số dự án. Dự án CPLAR bao 
gồm một hợp phần về Quy hoạch sử dụng đất, cụ thể là Dự án Quy hoạch sử dụng đất và lập 
bản đồ, VIE 00/3-9. Stellan Cyon đã tài liệu hoá các hoạt động đã được tiến hành, bao gồm 
một đánh giá toàn diện về phương pháp tiếp cận Quy hoạch sử dụng đất và tiến hành các dự 
án thí điểm tại tỉnh Hà Nam.  
 
 

1.2 BÁO CÁO CỦA CHUYÊN GIA QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT CỦA SEMLA   

Chương trình SEMLA có thuê một chuyên gia quốc tế về Quy hoạch sử dụng đất , ông 
Graham Gaston, trong giai đoạn khởi động. Ông Gaston đã tiến hành một xem xét toàn diện 
về lup, xem xét đánh giá công việc của dự án CPLAR và đề xuất một số hành động và kiến 
nghị nhằm cải thiện việc Quy hoạch sử dụng đất  tại Việt Nam.. 
 
Những khái niệm và thông tin trong báo cáo của Gaston đã được xem xét và Điều chỉnh khi 
xây dựng báo cáo này.   

1.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ TỪ ĐỢT ĐÁNH GIÁ SÂU THỨ 
2 CHƯƠNG TRÌNH SEMLA KPMG  

Một phần trong việc quyết định xem SEMLA có nên tiếp tục từ giai đoạn khởi động sang giai 
đoạn thực hiện không, Sida đã thuê tổ chức KPMG của Thuỵ Điển tiến hành việc xem xét 
đánh giá Chương trình SEMLA. Tóm tắt những nhận xét và kiến nghị trong báo cáo của 
KPMG về Quy hoạch sử dụng đất  như sau: 
• Quy hoạch sử dụng đất  phải là một công cụ cho phương pháp tiếp cận đan chéo giữa các 

ngành mà giải quyết những nhu cầu mâu thuẫn về đất đai, trái vơi phương pháp tiếp cận 
theo ngành dọc.  

• Chưa thực hiện một Xem xét Đánh giá Chính sách và Quản lý (MPR) về hoạt động Quy 
hoạch sử dụng đất . Điều khoản tham chiếu về MPR cho Quy hoạch sử dụng đất  cần 
được thống nhất trong cuộc họp sáu tháng hàng năm vào ngày 12/6/2006. Tất cả các hoạt 
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động Quy hoạch sử dụng đất  sẽ dừng lại cho đến khi đạt được sự thống nhất về một quá 
trình Quy hoạch sử dụng đất  mơi.1.  

• Hoạt động Quy hoạch sử dụng đất  của SEMLA được trình bày trong Văn kiện dự án tại 
Chương 6.51. Quy hoạch sử dụng đất  phải là một phương pháp tiếp cận đan chéo giữa 
các ngành, và Bộ tài nguyên môi trường cần kết hợp các mối quan tâm của những bộ 
ngành khác, như là Bộ thương mại, Bộ NN&PTNT, Bộ xây dựng, Bộ KH&ĐT trong quá 
trình quy hoạch. 

• Hệ thống Quy hoạch sử dụng đất  hiện nay là một quá trình cồng kềnh vơi 7 bước thực 
hiện và 62 hạng mục sử dụng đất. Hệ thống này có phương pháp tiếp cận theo ngành dọc 
vơi sự tác động hạn chế tơi những thay đổi sử dụng đất. Trong giai đoạn khởi động Quy 
hoạch sử dụng đất  là một hoạt động cấp tỉnh do các công ty tư vấn thực hiện vơi ít ảnh 
hưởng trong việc nâng cao năng lực tại các cấp tỉnh và huyện. Kế hoạch có trình bày rằng 
có kết hợp những khía cạnh về môi trường vào quá trình quy hoạch, nhưng chưa có 
hướng dẫn nào cho việc kết hợp này. Để kết hợp những vấn đề về môi trường vào một hệ 
thống Quy hoạch sử dụng đất  duy nhất trong thực tế là một sự lãng phí các nguồn lực2. 

1.4 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THỐNG NHẤT TẠI 
CUỘC HỌP TỔNG KẾT NỬA NĂM/SÁU THÁNG  

Nhóm LATAG  đã thống nhất rằng cần thực hiện thêm công việc nhằm tài liệu hoá phương 
pháp tiếp cận đối vơi Quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy nhóm đã chuẩn bị một Điều khoản tham 
chiếu cho việc xem xét đánh giá Quy hoạch sử dụng đất  và trình bày trước Chương trình 
SEMLA trong cuộc họp nửa năm trong tháng 6/2006 (xem phụ lục 1). 
 
Việc xem xét đánh giá cần bao gồm một nghiên cứu chính sách và bối cảnh pháp lý cho việc 
thực hiện Quy hoạch sử dụng đất  ở cấp trung ương, sự tham gia của các bộ ngành khác trong 
qúa trình quy hoạch và nghiên cứu ngắn gọn những đề xuất APO do các tỉnh của SEMLA 
trình lên cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất .  
 
Nó cũng nhằm nghiên cứu phương pháp tiếp cận Quy hoạch sử dụng đất  hiện nay được áp 
dụng và năng lực của cán bộ tại 3 tỉnh thuộc Chương trình SEMLA. 
 
Các bên đã thống nhất rằng công việc cần được thực hiện trong 3 giai đoạn là (1) chuẩn bị, 
(2) phân tích Quy hoạch sử dụng đất  và (3) dự thảo và chuẩn bị báo cáo cuối cùng. 
 
Báo cáo này là sự phản ánh về công việc được tiến hành nhằm hoàn thành các Điều khoản 
tham chiếu này. 
 
 
 
 

                                                 
1 Trang 4 của Báo cáo KPMG  
2  Phụ lục 9 của Báo cáo KPMG  
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2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾT 
HỢP/TÍCH HỢP - MỘT VIỄN CẢNH 
MANG TÍNH QUỐC TẾ 

2.1 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ QUY HOẠCH SỬ DỤNG 
ĐẤT KẾT HỢP  

Hướng dẫn của tổ chức FAO về Quy hoạch sử dụng đất  (FAO, 1993) định nghĩa Quy hoạch 
sử dụng đất  là: 
 

Quy hoạch sử dụng đất  là một đánh giá mang tính hệ thống về tiềm năng đất đai và 
nguồn nước, những phương án thay thế trong sử dụng đất và những Điều kiện kinh tế 
xã hội nhằm lựa chọn và Điều chỉnh cho phù hợp các phương án sử dụng đất tốt nhất. 
Mục đích của nó là lựa chọn và đưa vào thực tiễn những sử dụng đất mà đáp ứng 
những nhu cầu của người dân một cách tốt nhất mà vẫn giữ gìn đảm bảo các nguồn lực 
cho tương lai. Đông lực của việc quy hoạch là sự cần thiết thay đổi, sự cần thiết có sự 
quản lý được cải thiện hoặc sự cần thiết có được cơ cấu sử dụng đất khác biệt theo 
những hoàn cảnh thay đổi. 

 
Từ khi có định nghĩa này, Chương trình nghị sự 21, kết quả của Hội nghị về Môi trường và 
Phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Rio de Janeiro, các công ước về đa dạng sinh học và công 
ước hậu Rio de Janeiro mà giải quyết những vấn đề về đa dạng sinh học và sự sa mạc hoá, đã 
kêu gọi cần có một phương pháp kết hợp hơn trong quy hoạch và quản lý các nguồn lực đất 
đai. Chúng nhấn mạnh sự cần thiết về sự tham gia chủ động hơn của các bên tham gia, đặc 
biệt là ở cấp địa phương, trong việc ra quyết định về quản lý và sử dụng đất. Trong bối cảnh 
này, Quy hoạch sử dụng đất  được coi là một cơ chế cho việc quyết định hỗ trợ hơn là một 
quy trình đánh giá kỹ thuật.  
 

 
Định nghĩa này đã dẫn đến định nghĩa sau đây về Quy hoạch sử dụng đất  kết hợp: 

 
Quy hoạch sử dụng đất  kết hợp là một quy trình mang tính hệ thống và lặp lại được 
thực hiện nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững các nguồn lực 
đất đai mà đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của con người. Nó đánh giá những tiềm 
năng vật chất, kinh tế xã hội, thể chế và pháp lý và những trở ngại trong việc sử dụng 
các nguồn lực đất đai một cách bền vững và tối ưu, và trao quyền cho người dân ra 
quyết định về việc phân bổ những nguồn lực đó như thế nào. 

 

2.2 NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ 

Việc quy hoạch kết hợp các nguồn lực đất đai một cách thành công bao gồm bảy yếu tố chính 
như sau: 
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1. Một mục tiêu rõ rang và/hoặc vấn đề cần giải quyết 
2. Một chính sách hỗ trợ và môi trường có những quy định 
3. Tổ chức thể chế hiệu quả ở cấp địa phương, bán trung ương và trung ương 
4. Một cơ sở kiến thức có thể tiếp cận được về các Điều kiện vật chất, bao gồm phương 

án sử dụng đất thay thế, các Điều kiện kinh tế xã hội và khung pháp lý 
5. Sự thừa nhận của các bên tham gia và các mục tiêu khác nhau của họ 
6. Một nền tảng cơ sở cho việc đàm phán/thương lượng 
7. Một bộ các quy trình quy hoạch 

 
Một môi trường thuận lợi bao gồm các khía cạnh về chính sách, quy định và thể chế. Một 
chính sách sử dụng đất quốc gia là công cụ trước tiên và quan trọng nhất; nó kiểm soát quyền 
sở hữu đất đai và sử dụng đất để tạo ra tình hình có lợi cho việc thực hiện các hoạt động sử 
dụng đất năng xuất và bền vững và giúp sự thương lượng hiệu quả và tự do giữa các bên 
tham gia.  
 
Việc quy hoạch tại cấp địa phương hay cấp huyện cần cung cấp cơ sở cho chính sách quốc 
gia mà sẽ hỗ trợ các sáng kiến tại địa phương. Luật pháp biến chính sách thành khung công 
việc cho việc ra quyết định và tạo ra các thể chế quản lý các quyết định.  
 
Cần có các thể chế ở cấp địa phương, bán trung ương và trung ương mà hỗ trợ việc kết hợp 
các nguyên tắc và sự tiếp cận vơi những thông tin yêu cầu cho Quy hoạch sử dụng đất . 
 
Thể chế cấp quốc gia - thường là các bộ - cần phải có quyền hạn/nhiệm vụ rõ ràng để giải 
quyết các mâu thuẫn. Tại cấp quốc gia cần thành lập một Ban tư vấn (task force) như là một 
tổ chức/thể chế “trung lập” (một uỷ ban hay một ban) bao gồm các bộ ngành liên quan tơi 
quản lý đất đai và đại diện từ các tổ chức của xã hội dân sự khác. Nó cần có các chức năng hỗ 
trợ, giám sát và giải quyết những mâu thuẫn, dựa trên những ý kiến tư vấn kỹ thuật.  
 
Tại cấp thôn bản hay cấp cộng đồng, cần thành lập các nhóm quản lý nguồn lực địa phương 
(LRMG) vơi đại diện của tất cả các bên tham gia tại địa phương. 
 
Kiến thức hiểu biết là cơ sở của việc lập kế hoạch và thương lượng. Nó cũng là chìa khoá của 
việc trao quyền cho các bên tham gia tại địa phương, đặc biệt là những nhóm có hoàn cảnh 
khó khăn mà có thể bị loại khỏi quá trình thương lượng. Cần có một kênh thông tin thích 
đáng về các nguồn lực, công nghệ, quyền lợi và những quy định tơi tận cấp thôn bản, nhưng 
cũng cần huy động những kiến thức và thông tin địa phương và truyền thống về đất đai và sử 
dụng đất đai.  
 
Việc Quy hoạch sử dụng đất  có sự tham gia sau đó trở thành một quá trình học hỏi lẫn nhau, 
dựa trên sự hợp nhất những kiến thức kỹ thuật từ chính quyền hoặc các tác nhân thay đổi 
khác và kinh nghiệm và kiến thức bản địa của những người sử dụng đất tại địa phương. Cũng 
cần có luồng thông tin từ cấp địa phương tơi cấp trung ương nhằm đảm bảo rằng bất cứ 
chương trình hay quyết định về đất đai nào cũng được thiết lập nhằm phản ánh nhu cầu và đòi 
hỏi của những người sử dụng đất ở cấp thấp nhất. 
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2.3 NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT 

Nhằm có sự đánh giá đúng đắn về những phương pháp tiếp cận quốc tế đối vơi Quy hoạch sử 
dụng đất , một nghiên cứu về các tài liệu đã được tiến hành. Cụ thể là nhóm đánh giá đã xem 
xét đánh giá những tài liệu hướng dẫn sau đây: 
 
 

1. Các công cụ, chiến lược và phương pháp Quy hoạch sử dụng đất  do nhóm công tác 
đưa ra về Quy hoạch sử dụng đất  kết hợp dươi sự đỡ đầu của GTZ. 

2. Những hướng dẫn cho Quy hoạch kết hợp cho quản lý bền vững các nguồn lực đất 
đai, FAO và UNEP 

3. Một khung khái niệm về Quy hoạch môi trường và kinh tế tại Châu Á, Đại học 
Murdoch, Western Australia 

4. Quản lý và quy hoạch kết hợp đất đai và các nguồn lực/nhiệm vụ về phát triển bền 
vững, UN 

5. Những hướng dẫn quy hoạch vùng, Cộng hoà Ai Len 
6. Khung khái niệm và hướng dẫn quy hoạch cho Quản lý kết hợp vùng duyên hải và lưu 

vực s«ng, UNEP 
7. Đàm phán một tương lai bền vững cho đất đai, FAO, UNEP 

Những tai liệu này đã hỗ trợ việc tiến hành xem xét đánh giá và sẽ được sử dụng thêm khi 
xây dựng những hướng dẫn cụ thể. 



BÁO CÁO CỦA SEMLA – MPR VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT. THÁNG 8/2006                             
 6  

3. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 
CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI 
VIỆT NAM3 

3.1 CHÍNH SÁCH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 
CÁC CÔNG CỤ QUY HOẠCH TẠI VIỆT NAM 

3.1.1 Các Chính sách và Phương hướng chỉ đạo Quy hoạch sử dụng đất   

Hiện nay hệ thống lập kế hoạch tại Việt Nam bao gồm một cấp hệ các cấp lập kế hoạch trong 
đó các cấp cao hơn xác định “các mục tiêu” hoặc “các định hướng’ mà các cấp dươi cần đạt 
được trong phạm vi thời kỳ kế hoạch. Cấp hệ này được phản ánh trong cấp hệ quản lý hành 
chính từ trung ương tơi cấp tỉnh, huyện và xã. Hàng loạt các kế hoạch xuất phát từ, và phải 
nhất quán/phù hợp, vơi  các viễn cảnh và chiến lược dài hạn của đất nước do Đảng xây dựng 
và được Quốc hội thông qua. 
 
Đại hội đảng lần thứ 10 gần đây được tổ chức vào tháng 6/2006 đã xác định định hướng 
chiến lược cho Việt Nam và thiết lập các mục tiêu về môi trường và kinh tế xã hội cụ thể cần 
đạt được trong vòng 10 năm tơi. Nó đã đưa ra khung công việc tổng thể mà dựa vào đó 
những nhu cầu sử dụng đất cụ thể được hàng loạt các ngành dự báo trước. Khung quy định 
Quy hoạch sử dụng đất  được thiết lập trong Luật đất đai năm 2003, Nghị định 181 và Thông 
tư 30 thể hiện các chính sách tổng thể của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất.  
 

3.1.2 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001 – 2010 

Cấp cao nhất của hệ thống lập kế hoạch tại Việt Nam bao gồm các Kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội (SEDP) mà là trách nhiệm của Bộ KH&ĐT (MPI) ở cấp trung ương và các Sở 
KH&ĐT (DPI) ở cấp tỉnh và huyện. 
 
Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chứa đựng nhiều những chi tiết và “các mục tiêu/định 
hướng” do các cơ quan lập kế hoạch trung ương xác định liên quan tơi vấn đề về dân số, nhà 
cửa, việc làm, công nghiệp, sản xuất, những nhu cầu xã hội và việc sử dụng đất. Nội dung 
của các kế hoạch khác nhau từ cấp trung ương tơi địa phương, cũng như danh mục các hoạt 
động mà thuộc trách nhiệm của các cơ quan tại những cấp này.  
 
Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ưu tiên những đề xuất có trong các kế hoạch ngành do 
các bộ, ngành, các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước xây dựng. Họ có một vai trò lập kế 
hoạch mang tính chiến lược và những kiến nghị của họ có thể được coi là những chiến lược  
 
 

                                                 
3 Chương này dựa trên báo cáo của SEMLA về Quy hoạch sử dụng đất  cho Graham Gaston chuẩn bị, tháng 
5/2005 
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3.1.3 Các kế hoạch ngành 

Các bộ (và các vụ/sở) chuẩn bị các Kế hoạch ngành ở cấp trung ương và cấp tỉnh/thành phố. 
ở cấp trung ương, các bộ được yêu cầu xây dựng một kế hoạch tổng thể cho công việc hoặc 
ngành chức năng của họ, dựa trên những định hướng, chiến lược và các mục tiêu có trong các 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tại cấp tỉnh/thành phố, các sở ban ngành liên quan xây 
dựng các kế hoạch ngành của riêng họ dựa trên các kế hoạch của bộ cấp trên và các kế hoạch 
không gian cấp huyện và khu vực.  
 
Phương pháp tiếp cận này có nghĩa là có tương đối nhiều các kế hoạch ngành hiện đang được 
xây dựng và các nguồn lực đang được áp dụng cho việc lập kế hoạch liên quan tơi đất đai. 
Phương pháp này bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch sử dụng đất  và các 
Kế hoạch sử dụng đất, một Kế hoạch xây dựng, một Kế hoạch nông nghiệp, một Kế hoạch 
công nghiệp, một Kế hoạch thương mại, một Kế hoạch du lịch, một Kế hoạch giao thông vận 
tải, một Kế hoạch giáo dục và đào tạo, một kế hoạch phòng thủ, một kế hoạch an ninh, một 
kế hoạch y tế và một kế hoạch hỗ trợ. 
 

3.1.4 Các Kế hoạch Quy hoạch sử dụng đất   

Quy hoạch sử dụng đất và các Kế hoạch sử dụng đất là thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT 
(MoNRE) ở cấp trung ương và các Sở TN&MT (DoNRE) ở cấp tỉnh và huyện. Thuật ngữ 
“Quy hoạch sử dụng đất" và “Kế hoạch sử dụng đất” có ý nghĩa cụ thể trong luật. Quy hoạch 
sử dụng đất đề cập tơi một chiến lược sử dụng đất dài hạn (10 năm hoặc dài hơn), trong khi đó 
kế hoạch sử dụng đất đề cập tơi một kế hoạch hành động cho việc sử dụng đất trong một thời 
kỳ ngắn hơn (nên tơi 5 năm). Những thuật ngữ này không nên bị nhầm lẫn vơi các kế hoạch 
khoanh vùng, kế hoạch ngành, kế hoạch phát triển, kế hoạch tổng thể/chung hay các loại kế 
hoạch khác mà dẫn tơi việc trồng trọt, xây dựng hoặc tạo ra những cải thiện, trên đất đai.  
 
Quy hoạch sử dụng đất là sự phản ánh về những nhu cầu về đất đai của hàng loạt các 
ngành/bộ/uỷ ban nhân dân nhằm đáp ứng được các mục tiêu về môi trường và kinh tế xã hội 
tổng thể do Đảng và Chính phủ đề ra. Các Quy hoạch sử dụng đất  được các đơn vị liên quan 
tơi Tài nguyên thiên nhiên và môi trường chuẩn bị, sử dụng các báo cáo về nhu cầu do hàng 
loạt các ngành viết và trình lên, mà dựa trên nhu cầu của các kế hoạch ngành trong thực tế. 
Nếu nảy sinh những mâu thuẫn về nhu cầu sử dụng đất, sẽ triệu tập cuộc họp vơi các cơ quan 
chủ chốt nhằm đánh giá hàng loạt các nhu cầu và đơn vị liên quan (UBND cấp tỉnh/huyện) sẽ 
có sự xác định cuối cùng về sử dụng đất và việc Quy hoạch sử dụng đất  được chuẩn bị theo 
quyết định của UBND. 
 

3.1.5 Cấp hệ các Kế hoạch  

Không có một hướng dẫn pháp lý tổng thể nào về cấp hệ/tiền lệ của hàng loạt các kế hoạch. 
Tuy nhiên, kế  hoạch phát triển kinh tế xã hội được thừa nhận là kế hoạch có thẩm quyền 
chung cho việc thiết lập các định hướng phát triển và xác định hàng loạt các mục tiêu môi 
trường và kinh tế xã hội mà cần đạt được tại hàng loạt các cấp quản lý hành chính. 
 
Trong khi hàng loạt các ngành đưa ra những nhu cầu sử dụng đất cho việc hình thành các 
Quy hoạch sử dụng đất thì những báo cáo nhu cầu này không nhất thiết phản ánh chính xác 
những gì có trong kế hoạch ngành. Các kế hoạch ngành liên quan tơi sự phát triển thực tế của 
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đất đai trong khi đó các Quy hoạch sử dụng đất lại xác định việc sử dụng đất theo những 
hạng mục nhất định. Trong thực tế, các kế hoạch ngành đựoc các đơn vị chịu trách nhiệm sử 
dụng nhằm hướng dẫn sự phát triển thực tế, thậm chí ngay cả khi nó trái ngược vơi nhứng 
Quy hoạch sử dụng đất   
 
Sơ đồ dươi đây nêu bật những mối liên hệ giữa bốn cấp quản lý hành chính và hàng loạt các 
loại kế hoạch đang được xây dựng. Đường kẻ màu xanh nêu bật rằng kế hoạch ngành cấp tỉnh 
dựa trên Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh và kế hoạch ngành cấp quốc gia liên 
quan. Các đường màu đỏ chỉ ra rằng các Quy hoạch sử dụng đất  cấp tỉnh dựa trên những nhu 
cầu do hàng loạt các cơ quan ngành cung cấp và lấy định hướng từ Kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội cấp tỉnh. Nếu không có Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
liên quan được sử dụng để hướng dẫn việc sử dụng đất.  
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3.2 XÁC ĐỊNH KHUNG QUY ĐỊNH 
3.2.1 Luật đất đai 2003  

Luật đất đai năm 2003 đề cập rất cụ thể về Quy hoạch sử dụng đất /kế hoạch sử dụng đất: 
 

Các bản đồ Quy hoạch sử dụng đất  được xây dựng bao trùm một khoảng thời gian 10 
năm (Điều 20 và 24), và các kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho khoảng thời 
gian 5 năm, nhằm trình bày đề nghị phân bố đất đai theo hàng loạt các hạng mục sử 
dụng đất vào cuối các thời kỳ tương ứng. Các bản đồ Quy hoạch sử dụng đất  của xã, 
phường, thị trấn được vẽ trên bản đồ địa chính và đươc gọi là bản đồ Quy hoạch sử 
dụng đất  chi tiết. Có những ý kiến của công chúng đóng góp cho giai đoạn quy hoạch 
dự thảo tại những cấp quản lý hành chính thấp hơn này. 

 
Bộ TN&MT chịu trách nhiệm chỉ đạo các khảo sát, đo đạc, vẽ và quản lý các bản đồ nguyên 
trạng sử dụng đất và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất  trên toàn quốc, và chịu trách nhiệm tổ 
chức các bản đồ này trên quy mô toàn quốc; các UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức 
những bản đồ này theo quyền hạn.  
 
Quốc hội sẽ xác định các kế hoạch sử dụng đất quốc gia (Điều 7); Chính Phủ sẽ xác định các 
kế hoạch sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và đất đai cho an ninh 
quốc phòng. Bộ TN&MT báo cáo vơi Chính phủ về việc quản lý nhà nước đối vơi đất đai; 
UBND các cấp sẽ thi hành quyền giám sát quản lý đất đai và sử dụng đất theo lĩnh vực quyền 
hạn. 
 
Các hạng mục sử dụng đất được quy định như sau (Điều 13) 
 
- Đất nông nghiệp, bao gồm 

• Đất canh tác các mùa vụ hàng năm 
• Đất trồng cây lâu năm 
• Đất rừng sản xuất 
• Đất rừng phòng hộ 
• Đất rừng đặc dụng 
• Đất nuôi trồng thuỷ sản 
• Đất sản xuất muối 
• Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ 

 
- Đất phi nông nghiệp, bao gồm 

• Đất ở (đô thị và nông thôn) 
• Đất xây dựng trụ sở và các cơ sở phi thương mại 
• Đất quốc phòng an ninh 
• Đất cho sản xuất hoặc kinh doanh phi nông nghiệp, bao gồm các khu công nghiệp/bất 

động sản, các hoạt động khai khoáng, đất sản xuất vật liệu xây dựng và đồ gốm 
• Đất cho mục đích sử dụng tiện ích công cộng, bao gồm giao thông, thuỷ lợi, di tích 

lịch sử văn hoá, giáo dục và đào tạo, huấn luyện thể thao và thể chất, các cảnh quan 
và các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ 

• Đất sử dụng cho các tổ chức tôn giáo 
• Đất thuộc nhà cộng đồng, đền, lăng mộ, chùa nhỏ, nhà thờ phụng, nhà thờ ông bà tổ 

thiên 
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• Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
• Sông, suối, kênh mương và đất mặt nước đặc dụng 
• Các đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ 

 
- Đất chưa sử dụng, bao gồm đất mà việc sử dụng chưa được xác định 

 
Phần 2 của luật, bao gồm các Điều 21-30, đề cập tơi Quy hoạch sử dụng đất /kế hoạch sử 

dụng đất. 
Điều 21 yêu cầu chuẩn bị các kế hoạch theo những Điều khoản sau đây: 

• Tuân thủ theo các chiến lược, các kế hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, an ninh quốc phòng; 

• Từ quy định chung tơi chi tiết; Quy hoạch sử dụng đất  của các cấp dươi cần phù hợp 
vơi Quy hoạch sử dụng đất  của các cấp cao hơn; kế hoạch sử dụng đất cần phù hợp 
vơi các kế hoạch đã được các cơ quan thẩm quyền của nhà nước quyết định hoặc 
thông qua/phê duyệt; 

• Các kế hoạch sử dụng đất của các cấp cao hơn cần bao gồm những nhu cầu sử dụng 
đất của các cấp dươi liền kề; 

• Sử dụng đất một cách kinh tế và hiệu quả; 
• Khai thác tài nguyên hợp lý và bảo vệ môi trường; 
• Bảo vệ và duy trì các di tích lịch sử văn hoá và cảnh quan; 
• Dân chủ và công khai; 
• Các kế hoạch sử dụng đất cho một thời kỳ cần được quyết định và thông qua trong 

năm cuối cùng của thời gian trước. 
Điều 22(1) quy định Quy hoạch sử dụng đất  10 năm sẽ căn cứ vào: 

• Chiến lược, kế hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các 
kế hoạch phát triển của các ngành và địa phương; 

• Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước; 
• Các Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những nhu cầu của thị trường; 
• Việc sử dụng đất trong thực tế và nhu cầu đất đai; 
• Những hạn chế sử dụng đất; 
• Những tiến bộ/cải tiến về khoa học và công nghệ liên quan tơi sử dụng đất; 
• Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thời gian trước đó. 

Điều 22(2) quy định rằng các kế hoạch sử dụng đất 5 năm sẽ căn cứ vào: 
• Các kế hoạch sử dụng đất đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
• Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của nhà nước; 
• Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư;  
• Kết quả thực  hiện kế hoạch sử dụng đất của thời kỳ trước; 
• Khả năng thực hiện việc đầu tư vào các dự án và công trình mà sử dụng đất đai. 
 

Điều 23 xác định những nội dung của Quy hoạch sử dụng đất /các kế hoạch sử dụng đất; 
Điều 25 và 26 đề cập tơi những trách nhiệm tổ chức và  phê duyệt các kế hoạch. Điều 27 đề 
cập tơi việc Điều chỉnh sau đó cho các kế hoạch; Điều 28 đề cập tơi việc công bố các kế 
hoạch; Điều 29 đề cập tơi việc thực hiện; và Điều 30 đề cập tơi trường hợp đặc biệt của các 
kế hoạch cho quốc phòng và an ninh quốc gia. 
 
Nói tóm lại, Luật đất đai 2003 làm rõ những trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy hoạch 
sử dụng đất  /kế hoạch sử dụng đất như sau (Biểu 1). Để thuận lợi từ viết tắt QHSDĐ sẽ được 
sử dụng trong suốt phần còn lại của báo cáo này bao gồm cả Quy hoạch sử dụng đất  (10 
năm) và kế hoạch sử dụng đất (5 năm) 
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Biểu 2 Chuẩn bị và Phê duyệt QHSDĐ  
 
Cấp quản lý hành chính Chuẩn bị QHSDĐ  Phê duyệt QHSDĐ   
Quốc hội  QHSDĐ quốc gia 
Chính phủ QHSDĐ quốc gia vơi sự hỗ 

trợ của Bộ TN&MT  
QHSDĐ cấp tỉnh 

Tỉnh (TP trực thuộc TU) QHSDĐ cấp tỉnh vơi sự hỗ 
trợ của Sở TNMT 

- QHSDĐ cấp huyện 
- QHSDĐ cấp xã (khu vực 
phát triển đô thị) 
- QHSDĐ khu vực công 
nghệ cao 

Huyện (quận, thị xã) - QHSDĐ cấp huyện 
- QHSDĐ cấp xã (khu vực 
phát triển đô thị) 

QHSDĐ cấp xã (không 
thuộc khu vực phát triển đô 
thị) 

Xã, (thị trấn) QHSDĐ cấp xã (không 
thuộc khu vực phát triển đô 
thị) 

 

Ban công nghệ cao QHSDĐ khu vực công nghệ 
cao 

 

3.2.2 Nghị định 181 

Nghị định 181 (tháng 11/2004) là Nghị định thực thi Luật đất đai. Chương III của ghị định đề 
cấp tơi Quy hoạch sử dụng đất  và kế hoạch sử dụng đất. 
 
Điều 12 (3) yêu cầu một “đánh giá tiềm năng đất đai và tính phù hợp của việc sử dụng đất 
hiện tại” khi chuẩn bị “Quy hoạch sử dụng đất" 10 năm; Điều 12 (6) yêu cầu lập bản đồ cho 
hoạt động sử dụng đất hiện tại và “xác định những diện tích/khu vực đất đai không thay đổi 
mục đích sử dụng, và những diện tích đất đai mà mục đích sử dụng bắt buộc thay đổi”; Điều 
12 (7) yêu cầu một “phân tích tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của sử dụng đất 
mơi đựơc đề nghị”; Trong khi đó Điều 12 (10) yêu cầu việc “xác định các biện  pháp bảo vệ 
và cải thiện sử dụng đất cũng như là bảo vệ môi trường, mà phải được áp dụng cho mỗi hạng 
mục đất đai”. 
 
Nội dung của các kế hoạch sử dụng đất 5 năm bao gồm (Điều 13 (1) – (7)): 
 

• Đánh giá và phân tích việc thực hiện kế hoạch của thời gian trước. 
• soạn thảo kỹ lưỡng các kế hoạch thu hồi đất đai cho những yêu cầu về cơ sở hạ tầng, 

phát triển công nghiệp và dịch vụ, phát triển các trung tâm đô thị, các khu dân cư 
nông thôn, an ninh quốc phòng, cho công trình và dự án đã xác định các chủ đầu tư, 
bao gồm cả quy mô, địa điểm, kế hoạch thực hiện và kế hoạch thời gian thu hồi đất 
đai. 

• soạn thảo kỹ lưỡng các kế hoạch chuyển đổi các diện tích đất chuyên dùng cho canh 
tác lúa nước và đất rừng sang các mục đích sử dụng khác, và xác định các diện tích 
đất nông nghiệp được cơ cấu lại việc sử dụng đất.  

• soạn thảo kỹ lưỡng các kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho nhiều mục 
đích. 

• Chi tiết việc phân bổ đất hỗn hợp trong các kế hoạch sử dụng đất theo năm. 
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• lập đề án các nguồn lợi từ việc chuyển nhượng đất, thuê đất, thay đổi mục đích sử 
dụng đất, thuế liên quan tơi đất hỗn hợp và chi phí cho bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư. 

• Xác định các biện pháp thực hiện các kế hoạch sử dụng đất.   
 
Nội dung của các kế hoạch sử dụng đất chi tiết dài hạn và ngắn hạn (Điều 14) cho xã, 
phường, thị trấn, khu công nghệ cao, và các khu kinh tế bao gồm nội dung được mô tả ở trên 
về bản đồ địa chính.  
 
Điều 15(1) quy định rằng các bộ, cơ quan liên bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND 
tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm phối hợp vơi Bộ TNMT trong việc xác định những nhu cầu 
sử dụng đất tương ứng của họ. Có các Điều khoản tương tự như vậy cho các cấp quản lý hành 
chính thấp hơn. 
 
Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ soạn thảo kỹ Quy hoạch sử dụng đất , kế hoạch sử dụng 
đất, Quy hoạch sử dụng đất chi tiết và các kế hoạch sử dụng đất chi tiết có thể thuê các tổ 
chức có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Quy hoạch sử dụng đất  cung cấp các dịch vụ tư 
vấn thực hiện nhiệm vụ này (Điều 15 (9)). 
 
Điều 16 và 17 đề cập tơi việc ‘soạn thảo và Điều chỉnh’ Quy hoạch sử dụng đất  và kế hoạch 
sử dụng đất ở cấp trung ương; Điều 26 cung cấp các Điều khoản tương đương cho các kế 
hoạch ở các cấp khác. Điều 19-25 quan tâm tơi việc ‘xem xét và phê duyêt’ các kế hoạch ở 
các cấp quản lý hành chính.  
 
Điều 18 đề cập tơi việc tổ chức và thu thập ý kiến của người dân về Quy hoạch sử dụng đất  
chi tiết tại cấp xã. Điều 27 bao gồm việc công bố Quy hoạch sử dụng đất  /kế hoạch sử dụng 
đất tại tất cả các cấp. Điều 28 mô tả quá trình thực hiện và giám sát các kế hoạch, và Điều 29 
đề cập tơi việc giải quyết các diện tích cần thu hồi.  
 

3.2.3 Thông tư 30: Hướng dẫn Quy hoạch sử dụng đất   

Thông tư số 30, do Bộ TNMT ban hành tháng 11/2004, đưa ra những hướng dẫn cho việc xây 
dựng, Điều chỉnh và thẩm định Quy hoạch sử dụng đất / Kế hoạch sử dụng đất tại tất cả các 
câp quản lý hành chính.  
 
Ngoài những vấn đề khác, Thông tư còn bao gồm tổng số 60 mẫu cho sử dụng (một số mẫu 
khổ A3 đưa ra các “hộp/khung” để điền khoảng 3,600 hạng mục thông tin) và xác định 63 
hạng mục của “mục đích sử dụng đất”. Thông tư cũng thiết lập mối quan hệ giữa các kế 
hoạch của các cấp hành chính khác nhau, và quy định rằng Bộ TN&MT xác định  “các hành 
động và kỹ hiệu có tính cách quy chuẩn” để sử dụng trong các bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.  
 
Phần II-V của Thông tư nêu chi tiết quá trình và nội dung của Quy hoạch sử dụng đất /Kế 
hoạch sử dụng đất tại cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã; và các khu kinh tế và công nghệ cao. 
Trong mỗi trường hợp, có các phần riêng biệt về quá trình và nội dung liên quan tơi “thời kỳ 
đầu”, “thời kỳ thứ hai” và “sự Điều chỉnh”. 
 
Tại mỗi cấp quản lý hành chính, các bước thực hiện tương tự nhau. Ví dụ: việc chuẩn bị Quy 
hoạch sử dụng đất (10 năm) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thứ nhất bao gồm 15 bước sau 
đây: 
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1. Khảo sát và phân tích các Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. 
2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất trong 10 năm qua. 
3. Đánh giá tiềm năng đất đai cho các hạng mục sử dụng đất chính. 
4. Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất (10 năm) trước đây. 
5. Đánh giá việc thưc hiện Kế hoạch sử dụng đất (5 năm) trước đây. 
6. Thiết lập định hướng sử dụng đất dài hạn (20 năm). 
7. Thiết lập phương hướng chỉ đạo và các mục tiêu cho việc sử dụng đất cho thời kỳ kế hoạch 

trước mắt (10 năm). 
8. Chuẩn bị các phương án thay thế Quy hoạch sử dụng đất. 
9. Đánh giá những tác động về môi trường và kinh tế xã hội của các phương án thay thế. 
10. Lựa chọn phương án thay thế. 
11. Chia giai đoạn (giữa các thời kỳ thứ nhất và thứ hai của kế hoạch 5 năm). 
12. Xây dựng các bản đồ (10 năm). 
13. Xây dựng kế hoạch nửa đầu (5 năm). 
14. Xác định các biên pháp bảo vệ, cải thiện đất đai và môi trường. 
15. Thực hiện và giám sát. 
 

 
Việc xây dựng các kế hoạch 5 năm nửa đầu và việc Điều chỉnh kế hoạch nhất thiết phải căn 
cứ vào “những thành tựu” trong thời kỳ 5 năm đầu liên quan tơi những mong muốn của 10 
năm.  
 
Những phần sau của Thông tư đề cập tơi việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất /Kế hoạch sử 
dụng đất ; công khai, lưu giữ và phổ biến; và thực hiện. 
 
Bản chất phiền hà của những yêu cầu trong Thông tư 30 như vậy khiến không ngạc nhiên khi 
thấy tiến độ thực hiện đã bị chậm. Khối lượng và chi tiết của số liệu cung cấp dường như mất 
cân đối đối vơi việc sử dụng số liệu nào trong đó được đưa vào.  
 
Trong giai đoạn thực hiện của Chương trình SEMLA, những yêu cầu về số liệu tại các cấp 
hành chính tham gia vào Quy hoạch sử dụng đất  /kế hoạch sử dụng đất sẽ được xem xét và 
giảm và đơn giản hoá tương đối nhiều mà không có những ảnh hưởng tiêu cực gì đối vơi sản 
phẩm đầu ra. 
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 Phạm vi công việc QHSDĐ 

2. Đánh giá sử dụng đất của địa 
phương và những thay đổi sử dụng 

đất trước đây  

Các bước QHSDĐ hiện nay theo Nghị định 181 và Thông tư số 30 

10. Lựa chọn phương án QHSDĐ thay 
thế phù hợp 

1. Khảo sát Điều kiện tự nhiên-kinh tế 
xã hội của địa phương 

11. Xác định giai đoạn mục  tiêu sử 
dụng đất 

4. Đánh giá tiềm năng đất đai so vơi 
sử dụng đất hiện tại  

5. Đánh giá việc thực hiện QHSDĐ 
trước đây  

6. Đưa ra định hướng dài hạn cho thời 
kỳ quy hoạch  

7. Tập hợp và dự đoán nhu cầu sử 
dụng đất 

9. Phân tích những tác động về kinh 
tế xã hội – môi trường của phương án 

thay thế

12. Sản xuất bản đồ QHSDĐ 

8. Đưa ra phương án QHSDĐ thay thế 

14. Xác định các biện pháp bảo vệ và 
cải thiện đất và môi trường 

15. Xác định các giải pháp thực hiện 
QHSDĐ và KHSDĐ 

13. Xây dựng Kê hoạch Sử dụng đất 
nửa kỳ thứ nhất 
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3.2.4 Sổ tay hướng dẫn QHSDĐ  
Bốn sổ tay cho việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất  /kế hoạch sử dụng đất - mỗi sổ tay 
dành cho mỗi cấp hành chính của cấp hệ - đã được Bộ TN&MT dự thảo. Mỗi sổ tay bao gồm 
130 trang + và gồm 2 phần, đề cập tơi chiến lược sử dụng đất 10 năm và kế hoạch 5 năm thứ 
nhất, và việc Điều chỉnh chiến lược và thiết lập kế hoạch 5 năm thứ 2. Cùng vơi Thông tư 30 
mà là điểm xuất phát của những sổ tay này, phương pháp tiếp cận cũng tương tự nhiều đối 
vơi mỗi trường hợp.  
 
Ví dụ, quá trình Quy hoạch sử dụng đất  (10 năm) và kế hoạch sử dụng đất (5 năm thứ nhất) 
tại cấp tỉnh bao gồm Phần 1 của Sổ tay cho các tỉnh, bao gồm 7 bước như sau: 
 
 

 
1. Chuẩn bị. 
2. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và bản đồ. 
3. Đánh giá những tác động tự nhiên và kinh tế xã hội vơi việc sử dụng đất. 
4. Đánh giá quản lý, sử dụng đất đai, và kết quả của kế hoạch sử dụng đất từ thời kỳ trước, và 

tiềm năng đất đai. 
5. Thiết lập và lựa chọn phương pháp Quy hoạch sử dụng đất. 
6. Thiết lập kế hoạch sử dụng đất cho thời kỳ năm năm thứ nhất. 
7. Hoàn thiện báo cáo chung, kết thúc các tài liệu QHSDĐ, trình phê duyệt và công bố các kế 

hoạch. 
 

 
Cùng vơi Thông tư 30, các sổ tay là khá chi tiết về những yêu cầu kết quả đầu ra, nhưng về 
căn bản còn thiếu việc thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ như thế nào. Ví dụ, không đề cập tơi 
việc liên lạc hay hợp tác vơi các cơ quan chính quyền liên quan tơi đất đai yêu cầu cho sự 
phát triển đô thị trong tương lai, nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng hoặc bất cứ sự phát 
triển đất đai nào khác. 
 
Tương tự, không có hướng dẫn “làm thế nào” liên quan tơi việc xây dựng và đánh giá những kế 
hoạch thay thế nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển trong tương lai, hoặc làm thế nào để 
liên hệ một kế hoạch ưa thích hơn vơi những kế hoạch tương ứng ở cấp cao hơn hoặc thấp hơn. 
 

3.2.5 Luật pháp về Bảo vệ Môi trường 

 
Luật Bảo vệ Môi trường (LEP), có từ năm 1993 và được sửa đổi vào năm 2005 và có hiệu lực 
từ tháng 7/2006.  
 
Luật bảo vệ môi trường là bộ luật căn bản trong ngành môi trường, mặc dù có rất nhiều 
những khía cạnh môi trường được quy định trong các văn bản pháp lý khác. Ví dụ Luật an 
toàn hoá chất và Luật đa dạng sinh học, mà dự kiến sẽ trình lên Quốc hội vào cuối năm 2006.  
 
Ngoài những luật vÒ ®Êt ®ai th× c¸c ngµnh kh¸c vÒ nước và khoáng sản còng cã tÇm quan 
träng lín vÒ m«I tr−êng 
Luật Bảo vệ môi trường “ cung cấp cho bảo vệ môi trường; cho chính sách; các biện pháp và 
các nguồn lực cho bảo vệ môi trường; và cho quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân cho việc bảo vệ môi trường”. 
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Bộ Luật dựa trên những nguyên tắc sau: 
 

1. Bảo vệ môi trường phải được hài hoà vơi phát triển kinh tế và những tiến bộ của xã 
hội. 

2. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp mà cả xã hội cùng đấu tranh. 
3. Phòng chống ô nhiễm môi trường là một biện pháp chính kết hợp vơi c¸c biÖn ph¸p 

kh«i phôc « nhiÔm vµ suy tho¸i m«i tr−êng vµ viÖc c¶i thiÖn chÊt l−îng m«i tr−êng. 
4. Bảo vệ môi trường phải phù hợp vơi các quy luật tự nhiên, các đặc trưng lịch sử và 

văn hoá, và phát triển kinh tế xã hội. 
5. Trong trường hợp gây ra ô nhiễm và suy thoái môi trường, các tổ chức, hộ gia đình và 

cá nhân phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp khôi phục. 
 
Cụ thể, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi quy định về những lĩnh vực sau: 
 

1. Các tiêu chuẩn môi trường 
2. Đánh giá môi trường chiến lược (SEA), Đánh giá tác động môi trường (EIA) và các 

cam kết bảo vệ môi trường 
3. Bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
4. Bảo vệ mô trường trong sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ. 
5. Bảo vệ mô trường ở các trung tâm đô thị và khu vực dân cư.  
6. Bảo vệ môi trường biển, sông suối và các nguồn nước khác. 
7. Quản lý chất thải 
8. Phòng chống và phản ứng các tai nạn môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và khôi phục 

môi trường. 
9. Thông tin và quan trắc môi trường 
10. Các nguồn lực cho bảo vệ mô trường  
11. Hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường 
12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành 

viên trong bảo vệ mô trường 
13. Thanh tra vµ gi¶I quyÕt nh÷ng vi ph¹m. Giải quyết các khiếu nại, tè c¸o vµ båi th−êng 

thiÖt h¹i m«i tr−êng. 

3.2.6 Quy định về môi trường liên quan tơi QHSDĐ 

Luật bảo vệ môi trường quy định nhiều khía cạnh của môi trường vật chất và việc quản lý các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và vì vậy nó liên quan nhiều đến Quy hoạch sử dụng đất.  
 
Chương 3, Điều 14.4 của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi trực tiếp liên quan tơi Quy hoạch sử 
dụng đất , và quy định rằng Đánh giá tác động môi trường chiến lược áp dụng cho “Quy 
hoạch sử dụng đất ít nhất là cho các cấp liên tỉnh và liên khu vực”. 
 
 
Điều này có nghĩa rằng các cơ quan mà được giao nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch có trách 
nhiệm chuẩn bị các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược mà bao gồm một nội dung trän 
vÑn.của kế hoạch và được chuẩn bị ®ång thêi vơi việc xây dựng kế hoạch 
Các báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược cần có những nội dung sau: 
 

1. Mô tả chung về các mục tiêu của kế hoạch/quy hoạch, quy mô và các đặc trưng liên 
quan tơi môi trường; 
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2. Mô tả chung các Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường liên quan tơi kế 
hoạch/quy hoạch. 

3. Dự đoán các tác động tiêu cực có xu hướng xảy ra trong việc thực hiện kế hoạch/quy 
hoạch. 

4. Đưa ra sự tham chiếu về các nguồn số liệu và thống kê và các phương pháp đánh giá. 
5. Đề xuất phương hướng và giải pháp tổng thể nhằm giải quyết những vấn đề môi 

trường trong quá trình thực hiện kế hoạch/quy hoạch. 
 
Các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược sẽ được một hội đồng đánh giá xem xét mà được 
thiết lập theo cấp của các kế hoạch vơi các đại diện từ các chính quyền liên quan cấp trung 
ương, tỉnh và khu vực. 
 
Các tổ choc và cá nhân có quyền trình những yêu cầu và kiến nghị về bảo vệ môi trường tơi 
các cơ quan có trách nhiệm thiết lập các hội đồng đánh giá.  
 
Các kết quả đánh giá Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược sẽ là cơ sở cho việc phê duyệt 
cuối cùng các kế hoạch. 
 

3.2.7 Tãm t¾t  

Chính phủ Việt Nam đã xác định một chính sách và khung pháp lý hoàn chỉnh cho Quy 
hoạch sử dụng đất tại Việt Nam. Khi chính sách và khung pháp lý được đánh giá so vơi 
những hướng dẫn và nguyên tắc Quy hoạch sử dụng đất quốc tế thì thấy rằng phần lớn những 
khái niệm và nguyên tắc cho Quy hoạch sử dụng đất kết hợp và phát triển bền vững đã được 
xem xét và  đưa vào khung chính sách và pháp lý. Do khung pháp lý đã có hiệu lực từ năm 
2004 nên một đợt đánh giá việc áp dụng của nó tại cấp địa phương đã được tiến hành cho 10 
tỉnh, bao gồm cả 3 tỉnh của SEMLA. 
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4. ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QHSDĐ TẠI 
CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

Nhằm đánh giá việc áp dụng Quy hoạch sử dụng đất ở cấp địa phương, Cục thống kê và đăng 
ký đất đai, Bộ TN&MT cùng với các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình SEMLA đã 
tiến hành các chuyến công tác tới các tỉnh của SEMLA là Hà Giang, Nghệ An và Bà Rịa Vũng 
Tàu. Đã tiến hành phỏng vấn sâu ở cấp tỉnh, huyện và xã nhằm có được một sự đánh giá thích 
đáng về việc áp dụng Quy hoạch sử dụng đất ở những khu vực này. Ngoài ra, Cục thống kê và 
đăng ký đất đai cũng phát các bảng câu hỏi chi tiết cho 10 tỉnh khác tại Việt Nam. Những thông 
tin từ các cuộc phỏng vấn chi tiết tại các tỉnh của SEMLA có trong Phụ lục 3.  
 
Ngoài ra, đã tiến hành một hội thảo tại TP HCM vào ngày 28/8/2006 vơi sự tham gia của các 
cán bộ cao cấp của 9 Sở TN&MT, Phòng quy hoạch và kiến trúc TP HCM và 4 công ty tư 
vấn. Hội thảo này đã tạo cơ hội cho tất cả các tỉnh báo cáo về việc áp dụng Quy hoạch sử 
dụng đất của tỉnh họ và xác định những lĩnh vực cần cải thiện đối vơi Thông tư 30 và quá 
trình Quy hoạch sử dụng đất tổng thể. Những ý kiến nhận xét từ Hội thảo tại TP HCM có 
trong Phụ lục 4.  
 
Những thông tin tập hợp được từ các hoạt động này đã được sử dụng để đưa ra những đánh 
giá sau đây về việc áp dụng Quy hoạch sử dụng đất trên toàn Việt Nam.  

4.1 ÁP DỤNG KHUNG QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH 
QHSDĐ  

4.1.1 Mức độ hiểu biết về khung quy định và chính sách 

Có thể mong đợi sự hiểu biết ở cấp trung ương về chính sách và khung quy định là thích 
đáng. Cũng có sự hiểu biết tương đối ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, kiến thức và sự hiểu biết về 
khung quy định ®· giảm xuống ở cấp hệ quản lý hành chính thấp hơn. Thực tế tại cấp xã có 
sự nhận thức hạn chế; một trường hợp cán bộ địa chính cấp xã chưa bao nhờ nhận được một 
bản sao của Nghị định 181 hay thông tư 30.  
 

4.1.2 Các mức độ hoàn chỉnh khác nhau về chất lượng QHSDĐ trên toàn lãnh 
thổ.  

Hầu hết các tỉnh có Quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2000 đến 2010. Tuy nhiên, những 
Quy hoạch sử dụng đất này nói chung được chuẩn bị trước khi có Luật đất đai mơi và những 
Nghị định và thông tư liên quan. Vì vậy những Quy hoạch sử dụng đất này chưa xem xét 
những yếu tố về môi trường, các phương án thay thế cho sử dụng đất hay tiến hành một quá 
trình tham vấn. 
 
Có một bức tranh tương tự tại cấp huyện. Hầu hết các huyện có một số mẫu Quy hoạch sử 
dụng đất do UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, chúng chưa được chuẩn bị theo khung quy 
định và chính sách mơi. 
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Rất nhiều xã không có một tài liệu Quy hoạch sử dụng đất và có xu hướng dựa vào kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch chung) của tỉnh và khi có thể thì sử dụng kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội của huyện để làm hướng dẫn. 
 
Hầu như tất cả Quy hoạch sử dụng đất đều do các công ty tư vấn xây dựng. Những công ty 
này có sự nhận thức tương đối về khung quy định và chính sách mơi, nhưng có kinh nghiệm 
thực tế hạn chế trong việc áp dụng. 
 

4.1.3 Thời gian và phương pháp chuẩn bị QHSDĐ  

Luật đất đai 2003 quy định một phương pháp tiếp cận  từ trên xuống cho Quy hoạch sử dụng 
đất . Nó có ưu điểm là đảm bảo những ưu tiên chiến lược của Chính phủ được phản ánh trong 
hàng loạt các Quy hoạch sử dụng đất. 
 
Tuy nhiên nó cũng đang gây nên tương đối nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị Quy hoạch sử 
dụng đất ở cấp địa phương. Trong nhiều trường hợp tỉnh phải mất tơi 12 tháng để chuẩn bị kế 
hoạch của họ và được phê duyệt. Sau đó huyện phải mất 2-4 năm để hoàn thành kế hoạch của 
họ và được tỉnh phê duyệt. Điều này có nghĩa là vào thời điểm xã đã chuẩn bị và có được sự 
phê duyệt từ huyện cho Quy hoạch sử dụng đất của mình thì đã mất 4-6 năm trong thời kỳ 
quy hoạch 10 năm. Nội dung chi tiết của các QHSDĐ tại cấp tỉnh và huyện cũng gây những 
khó khăn về mặt thời gian. 
 
Ngoài ra, thời gian cho việc chuẩn bị các kế hoạch ngành và các kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội khác còng kh¸c víi thêi gian chuÈn bÞ Quy ho¹ch sö dông ®Êt . Điều này dẫn đến một 
số thông tin quan trọng từ các ngành khác không có vào thời điểm xây dựng Quy hoạch sử 
dụng đất.  
 
Cuối cùng, một báo cáo hàng năm về Quy hoạch sử dụng đất phải trình lên Bộ TN&MT vào 
tháng 10 mỗi năm. Tuy nhiên Hội đồng nhân dân  

4.2 KẾT HƠP VÀ QUY HOẠCH CHÉO GIỮA CÁC 
NGÀNH  

4.2.1 Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  

Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đang được xây dựng một cách nhất quán tại cấp tỉnh và 
được xem như là cơ sở cung cấp những định hướng và mục tiêu chiến lược cho cấp địa 
phương. Trong trường hợp Quy hoạch sử dụng đất chưa được chuẩn bị, các kế hoạch 
PTKTXH sẽ được sử dụng làm hướng dẫn cho phát triển đất đai. Việc xây dựng kế hoạch 
PTKTXH ở cấp huyện và cấp xã khác nhau về chất lượng và tính hoàn chỉnh.  
 

4.2.2 Các kế hoạch đang được xây dựng mà ảnh hưởng tới sử dụng đất.  

Có sự thừa nhận mạnh mẽ tại Việt Nam về nhu cầu cần tiến hành việc quy hoạch cẩn thận 
nhằm hướng dẫn sự phát triển của hàng loạt các ngành. Điều này dẫn tới việc các kế hoạch 
khác nhau đang được xây dựng bởi hàng loạt các ngành mà có sự ảnh hưởng tới việc sử dụng 
đất. Rất nhiều kế hoạch được chuẩn bị theo thời  gian  không phù hợp và nó ảnh hưởng tới 
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quá trình kết hợp. Ngoài ra mỗi ngành cũng tạo ra những hướng dẫn của riêng ngành mình 
mà có thể khác so với những hướng dẫn của ngành khác. Tại cấp tỉnh và huyện, hàng loạt các 
kế hoạch ngành được chuẩn bị thông qua việc sử dụng lập bản đồ cơ sở khác nhau, bao gồm 
tỷ lệ bản đồ khác nhau, mà là một sự lãng phí các nguồn lực và làm phức tạp thêm quá trình 
Điều chỉnh giữa hàng loạt các kế hoạch ngành. 
 

4.2.3 Sự tương tác giữa các bộ ở cấp trung ương và giữa các sở ban ngành ở 
cấp địa phương   

Theo Luật đất đai năm 2003, việc xác định nhu cầu sử dụng đất được tập hợp thông qua việc 
yêu cầu hàng loạt các ngành ở cấp trung ương, tỉnh và huyện trình bày những nhu cầu sử 
dụng đất trong tương lai của họ. Về lý thuyết, phương pháp này hỗ trợ phương pháp lập kế 
hoạch chéo giữa các ngành mà cần thiết cho việc Quy hoạch sử dụng đất hiệu quả. Khi nảy 
sinh những mâu thuẫn về nhu cầu sử dụng đất, một quá trình rõ ràng đã được xác định nhằm 
giải quyết sự khác nhau.  
 
Tuy nhiên trong thực tế hầu hết các ngành thực hiện việc quy hoạch một cách độc lập (theo 
ngành dọc) và không sử dụng Quy hoạch sử dụng đất nhằm hướng dẫn các hoạt động phát 
triển của họ.  
 
Bộ TNMT đã nỗ lực phối hợp với hàng loạt các ngành, nhưng họ có sự ảnh hưởng hạn chế 
đối với các kế hoạch của các ngành khác. Nhu cầu sử dụng đất được tìm hiểu thông qua việc 
gửi công văn yêu cầu tới hàng loạt các ngành. Trong khi phương pháp này cần phải thích 
đáng thì nó đã không hỗ trợ việc phát triển một chiến lược Quy hoạch sử dụng đất thống nhất 
và kết hợp giữa hàng loạt các ngành.  
 
Ngoài ra, dường như chưa có sự chắc chắn hoặc có sự nhầm lẫn giữa vai trò của Quy hoạch 
sử dụng đất của hàng loạt các ngành. Điều này ảnh hưởng tới mức độ hỗ trợ và chất lượng 
của hành động phản ứng đối với những công văn yêu cầu. Điều này còn phức tạp hơn với 
thực tế là nhu cầu sử dụng đất phản hồi từ hàng loạt các ngành đôi khi rất chung chung. Ví 
dụ, một ngành có thể xác định rằng họ cần tổng số 50 ha cho việc sử dụng, tuy nhiên họ 
không xác định các địa điểm riêng biệt. 
 

4.2.4 Quy hoạch sử dụng đất không được các ngành khác sử dụng cho việc 
thực hiện 

Tại cấp tỉnh và cấp huyện, Quy hoạch sử dụng đất không phải luôn luôn được hàng loạt các 
ngành sử dụng để kiểm soát các lĩnh vực phát triển. Rất nhiều các ngành sử dụng các kế  
hoạch của riêng ngành họ, thậm chí nếu họ mâu thuẫn với Quy hoạch sử dụng đất.  
 
Ngoài ra, kế hoạch phát triển đô thị mà được chuẩn bị theo hướng dẫn từ bộ xây dựng cũng 
được sử dụng để hướng dẫn sự phát triển ở các khu vực đô thị hơn là Quy hoạch sử dụng đất . 
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4.3 QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG CUẢ DỮ  LIỆU CƠ SỞ  
4.3.1 Đánh giá số liệu cơ sở cần cho Quy hoạch sử dụng đất  

Tại cấp tỉnh và huyện có sự đánh giá hợp lý nhu cầu nhằm thu thập số liệu cơ sở đa dạng để 
hỗ trợ việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất. Số liệu về sử dụng đất hiện tại được thu thập 
cùng với những bản đồ hiện có, nhu cầu từ hàng loạt các ngành khác nhau và đánh giá các 
loại đất vv. Có sự  đánh giá nhu cầu nhằm thu thập số liệu kinh tế xã hội và số liệu về môi 
trường. 
 

4.3.2 Hồ sơ và bản đồ địa chính cơ sở thiếu hụt ở cấp xã 

Luật đất đai 2003 và những hướng dẫn liên quan xác định rằng Quy hoạch sử dụng đất cần 
được tiến hành thông qua việc sử dụng các bản đồ địa chính cho khu vực. Tại rất nhiều xã 
thiếu hoặc không có bản đồ địa chính cơ sở.  
 
Tại một số xã quá trình củng cố đất đai đang diễn ra. Quá trình này thay đổi việc sử dụng đất 
và phân bổ đất đai và có ảnh hưởng tới việc Quy hoạch sử dụng đất. 
 

4.3.3 Số liệu cơ sở hạn chế về các yếu tố môi trường và xã hội 

Hầu hết các cán bộ thừa nhận  rằng đã có sự xem xét hạn chế những khía cạnh môi trường khi 
xây dựng các Quy hoạch sử dụng đất. Không có những hướng dẫn cụ thể, các cán bộ không 
thu thập những số liệu cần thiết về môi trường và xã hội cho việc đánh giá các phương án sử 
dụng đất khác nhau. 
 

4.3.4 Sử dụng số liệu cơ sở 

Trong khi hàng loạt các số liệu cơ sở được thu thập theo thông tư 30 cho việc xây dựng Quy 
hoạch sử dụng đất thì việc sử dụng thực tế những số liệu cơ sở này cho việc đánh giá hàng 
lọat những nhu cầu sử dụng đất và hỗ trợ xây dựng một khung phát triển đất đai bền vững lại 
rất hạn chế.  
   

4.4 HƯƠNG DẪN VÀ QUÁ TRÌNH HIỆN NAY  
4.4.1 Đánh giá chung về việc áp dụng 

Hồ sơ của Bộ TNMT cho thấy rằng 53 trên 64 tỉnh ở Việt Nam đã xây dựng Quy hoạch sử 
dụng đất và 51 tỉnh thành đã trình kế hoạch lên Bộ TNMT để thẩm định. Các tỉnh khác đang 
chờ sự phê duyệt của các UBND liên quan. 411 huyện và 5878 xã đã xây dựng Quy hoạch sử 
dụng đất. Theo hướng dẫn của Chính phủ, tất cả các tỉnh phải hoàn thành Quy hoạch sử dụng 
đất vào cuối năm 2007. 
 
Việc áp dụng những khía cạnh về Quy hoạch sử dụng đất của Luật đất đai 3003, ghị định 181 
và thông tư 30 tại những tỉnh khảo sát là khác nhau. Trong phần lớn các trường hợp, Quy 
hoạch sử dụng đất hiện có đã đựơc xây dựng trước khi những quy định và hướng dẫn này 
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được ban hành vào năm 2004. Trong khi nhiều tỉnh hiện đang xem xét Quy hoạch sử dụng 
đất của họ thì lại có kiến thức và kinh nghiệm hạn chế về nội dung của các quy định và việc 
áp dụng chúng trong thực tế như thế nào. 
 
Phần lớn các tỉnh ký hợp đồng với các công ty tư vấn bên ngoài để thực hiện các hoạt động 
Quy hoạch sử dụng đất do họ thiếu các cán bộ chuyên trách và họ phải xây dựng rất nhiều kế 
hoạch cùng một thời điểm. Những công ty tư vấn này chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước liên 
kết với Sở TNMT, Bộ NN&PTNT hoặc Bộ TNMT. 
 
Như đã nêu ở trên, hầu hết các tỉnh đã có Quy hoạch sử dụng đất và nói chung phù hợp với 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (kế hoạch chung) cho tỉnh. Tuy nhiên, tại cấp huyện và xã 
rất nhiều huyện và xã vẫn đang xây dựng Quy hoạch sử dụng đất của họ và rất ít huyện và xã 
đã Điều chỉnh các kế hoạch của họ tho phương pháp đã mô tả trong Luật đất đai 2003 và 
những quy định liên quan. 
 
Quá trình thực hiện cũng tương đối phức tạp và dẫn đến việc kế hoạch dễ bị hiểu sai tại cấp 
địa phương. 
 
Các tỉnh cho rằng qúa trình thẩm định Quy hoạch sử dụng đất là quá phức tạp, có qúa nhiều 
bước được tiến hành liên tục và trong thực tế mất rất nhiều thời gian. 
 
Có một quá trình rõ ràng liên lạc bằng văn bản nhằm thiết lập những nhu cầu sử dụng đất từ 
hàng loạt các ngành tại cấp tỉnh và huyện; tuy nhiên quy mô tham vấn với người dân địa 
phương và khu vực tư nhân vẫn còn rất hạn chế ở giai đoạn này.  

4.4.2 Nội dung của Thông tư 30  

Thông tư 30 quy định cùng một quá trình và mức độ chi tiết cho Quy hoạch sử dụng đất của 
cấp tỉnh, huyện và xã. Sự nhất trí chung của các tỉnh là yêu  cầu qúa nhiều thông tin cho cấp 
tỉnh và huyện. 
 
Có rất nhiều biểu mẫu cần hoàn thành và một số thông tin lặp lại trong các biểu mẫu. Các 
biểu mẫu cho Quy hoạch sử dụng đất (10 năm) và Kế hoạch sử dụng đất (5 năm) về cơ bản là 
giống nhau. Ví dụ, biểu mẫu 3 cần bỏ hoàn toàn vì nội dung của nó đã có trong biểu mẫu 1. 
Các biểu mẫu cũng không cho phép tách biệt rõ ràng các loại đất khác nhau như đất lâm 
nghiệp, nông nghiệp và đất ở khu dân cư. 
 
Ngoài ra, khó mô tả danh giới khu dân cư nông thôn vì trong nhiều trường hợp nó bao gồm 
cả đất nông nghiệp. Trong khi rất nhiều biểu mẫu không thể hợp lý hoá được thì có một sự 
cần thiết được xác định có thể ghi chép những thông tin về các dự án đề nghị mà ảnh hưởng 
tới Quy hoạch sử dụng đất. Về bản đồ hiện đang được sử dụng, có rất nhiều khó khăn về tỷ lệ 
của bản đồ vì rất nhiều diện tích/khu vực khó thể hiện được. 
 
Có sự không nhất quán giữa cách ghi chép thông tin trong các biểu mẫu và trình bày trong 
các bảng chú dẫn của bản đồ. 
 
Nói chung Quy hoạch sử dụng đất tổng thể được xây dựng theo thông tư 30 được coi là khó 
hiểu cho bất kỳ ai mà không phải là người đã xây dựng chúng. 
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Trong khi thông tư 30 yêu cầu việc xem xét các yếu tô môi trường và kinh tế xã hội thì các 
tỉnh cho rằng không có đủ hướng dẫn đề giúp họ thực hiện sự đánh giá này một cách thoả 
mãn. 

4.5 KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC TRONG QHSDĐ  
4.5.1 Các công ty tư vấn  

Vì các công ty ký hợp đồng thực hiện phần lớn Quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam nên các 
cán bộ của họ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhất trong việc áp dụng khung quy định 
trong việc xây dựng các kế hoạch. Mặc dù vậy rất nhiều kiến thức mà kinh nghiệm thực tế 
của họ về đánh giá các phương án và xác định những khía cạnh về môi trường của Quy hoạch 
sử dụng đất đề nghị vẫn hạn chế ở giai đoạn này. 

4.5.2 Các cán bộ chính phủ 

Tại cấp tỉnh có sự đánh giá tốt về khung Quy hoạch sử dụng đất và tầm quan trọng của nó 
trong việc sử dụng bền vững nguồn lực đất đai. Tuy nhiên do hầu hết công việc là ký hợp 
đồng với công ty bên ngoài nên các cán bộ cấp tỉnh có rất ít kinh nghiệm thực tiễn để đánh 
giá chất lượng và tính phù hợp của các kế hoạch đang được các công ty tư vấn xây dựng. Tại 
cấp huyện, có sự đánh giá thấp về vai trò của Quy hoạch sử dụng đất và các cán bộ có năng 
lực hạn chế trong Quy hoạch sử dụng đất. Tại một số tỉnh được phỏng vấn, các cán bộ cấp 
tỉnh đang ký hợp đồng với các công ty tư vấn để xây dựng các kế hoạch cấp xã và cấp huyện. 
Trong một số trường hợp, cán bộ cấp huyện không có một bản sao của Quy hoạch sử dụng 
đất của họ. 
 
Tại cấp xã, cán bộ địa chính hầu như không có nhận thức gì về quá trình Quy hoạch sử dụng 
đất và được sử dụng để tổ chức các cuộc họp cho công ty tư vấn hơn là tham gia vào việc xây 
dựng Quy hoạch sử dụng đất. Các cán bộ địa chính không có được sự đào tạo thích đáng về 
Quy hoạch sử dụng đất làm cho việc áp dụng Quy hoạch sử dụng đất tại cấp xã là cực kỳ khó 
khăn. 

4.5.3 Người dân địa phương  

Hầu hết người dân địa phương có sự hiểu biết hạn chế về quá trình Quy hoạch sử dụng đất 
hiện nay và việc nó có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng đất của họ như thế nào. Hầu hết người 
dân địa phương chỉ có sự đánh giá khi tài sản  của họ bị ảnh hưởng bởi những hành động như 
là mở rộng đường xá hoặc thu hồi đất đai cho các mục đích chung. Trưởng thôn thường được 
thông báo rõ nhất do có sự tham gia vào quá trình, tuy nhiên họ vẫn thiếu kiến thức để đánh 
giá việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất được đề nghị. 

4.6 CƠ CẤU VÀ NÔI DUNG CỦA QHSDĐ   
4.6.1 Tập trung mạnh vào việc thu thập các số liệu thống kê 

Phương pháp chung cho Quy hoạch sử dụng đất được mô tả trong các quy định và hướng dẫn 
là rất mang tính luật lệ quy tắc và kiểm soát một cách cứng nhắc việc mỗi tỉnh trong 64 tỉnh 
thành sẽ thực hiện việc Quy hoạch sử dụng đất như thế nào. Do định hướng tập trung nhiều 
hơn vào việc thu thập những số liệu thống kê hơn là xây dựng một Quy hoạch sử dụng đất 
toàn diện. Do xu hướng báo cáo thống kê nhiều hơn là phân tích các nhu cầu sử dụng đất nên 
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việc xây dựng các phương án thay thế và việc lựa chọn sử dụng đất phù hợp nhất cho khu vực 
nên Quy hoạch sử dụng đất nói chung có chất lượng thấp và trong nhiều trường hợp không 
được các UBND tỉnh và các ngành khác sử dụng. 

4.6.2 Sự phân biệt hạn chế giữa các cấp của kế hoạch 

Như đã đề cập trước đâ, có rất ít sự phân biệt giữa Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và 
xã. Mức độ chi tiết yêu cầu là như nhau và không có sự chắc chắn về kết quả đầu ra và vai trò 
của mỗi kế hoạch khác nhau. 

4.6.3 Tập trung vào phân loại đất đai hơn là Quy hoạch sử dụng đất  

Khá nhiều các phương án sử dụng đất thay thế không đựơc xây dựng và phân tích so với 
những nhu cầu sử dụng đất, chủ yếu là do thiếu sự hướng dẫn, kinh nghiệm và ngân sách cần 
thiết. Phương pháp hiện nay được chỉ đạo tập trung nhiều vào việc thể hiện những nhu cầu 
vào bản đồ hơn là xác định việc sử dụng đất cao nhất và tốt nhất. 

4.6.4 Tính không linh hoạt của các kế hoạch và dự án 

Hầu hết Quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam có một mức độ chuyên chế. Khi được phê duyệt, 
đặc biệt là tại cấp huyện và tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất khó mà thay đổi được.  Phương pháp 
dập khuôn cho quy hoạch được hình thành theo các tiêu chí kỹ thuật do cấp chính quyền cao 
hơn đưa ra và không phản ánh những Điều kiện địa phương một cách thích đáng. 
 
Ngoài ra, địa điểm và đặc trưng của các đề xuất, đặc biệt là từ các nhà đầu tư và phát triển tư 
nhân, thương thay đổi. Các kế hoạch được phê duyệt không đủ độ linh hoạt để đáp ứng những 
thay đổi. Điều này chủ yếu là do bản chất của việc quy hoạch. Một phương pháp khoanh 
vùng rộng lớn hơn tại cấp tỉnh và huyện có thể là một phương pháp phù hợp hơn cho việc 
quy hoạch tại những cấp này. 

4.7 MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH GIAO ĐẤT 
VÀ QHSDĐ   

Trong một số trường hợp, đất đang được giao cho những  người xin giao đất cho các mục 
đích trái ngược với Quy hoạch sử dụng đất cho một khu vực. Nếu một Quy hoạch sử dụng đất 
không được phê duyệt cho một khu vực thì việc giao đất vẫn diễn ra, thường là tuân theo kế 
hoạch chung (nếu có). 
 
Trong một số trường hợp, Chủ tịch UBND tỉnh có thể phê duyệt một dự án cụ thể mà không 
xem xét kế hoạch sử dụng đất hoặc các yếu tố môi trường hay kinh tế xã hội. Khi đã có quyết 
định, rất khó có thể ngăn cản việc dự án diễn ra thậm chí nếu nó có những hậu quả cho môi 
trường và người dân sống trong khu vực. 

4.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN  
4.8.1 Quá trình tham vấn rõ ràng tại cấp xã và cấp thôn bản 

Theo Thông tư 30, các quan điểm ý kiến của người dân địa phương được tập hợp khi chuẩn 
bị kế hoạch sử dụng đất. Nói chung các công ty tư vấn đều phỏng vấn trưởng thôn nhằm đảm 
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bảo chắc chắn những nhu cầu sử dụng đất của cộng đồng địa phương. Sau đó hàng loạt các 
nhu cầu được công ty tư vấn xem xét cùng vơi những nhu cầu của hàng loạt các ngành và 
huyện/tỉnh vv. Sau đó một cuộc họp triệu tập tất cả các trưởng thôn nơi mà đã trình bày 
QHSDĐ và đã có được quan điểm ý kiến của các trưởng thôn. Sau đó có những Điều chỉnh 
phù hợp cho kế hoạch và trình lên UBND huyện cho việc thẩm định và phê duyệt. 

4.8.2 Thiếu sự tham vấn cộng đồng trong quá trình quy hoạch tại những cấp 
khác 

Trong khi quá trình tham vấn là rõ ràng ở cấp xã thì việc tham vấn duy nhất được tiến hành 
tại cấp huyện và tỉnh là tham vấn vơi đại diện của hàng loạt các sở (như là giao thông, nông 
nghiệp, xây dựng vv). Mọi người cho rằng những đơn vị này sẽ đánh giá những nhu cầu của 
cộng đồng và khu vực tư nhân. Trong thực tế, QHSDĐ tại cấp tỉnh và huyện có thể có lợi khi 
tham vấn vơi các đại diện của cộng đồng và khu vực tư nhân. 
 

4.9 NHỮNG KHÍA CẠNH VỀ NGÂN SÁCH  
4.9.1 Định mức cho QHSDĐ  

Tất cả các tỉnh đã xác định rằng định mức hiện nay cho việc xây dựng QHSDĐ là quá thấp, 
đặc biệt là tại cấp xã. Khi cộng thêm với việc chỉ có một số nhỏ cán bộ ở cấp Sở TNMT và 
Bộ TNMT tham gia vào Quy hoạch sử dụng đất, kết quả là bị đình trệ trong quá trình xây 
dựng, không có sự chuẩn bị các kế hoạch hoặc sự chuẩn bị rất cơ bản mà lại không có sự tiến 
hành tất cả các quá trình theo yêu cầu. 
 
Ngoài ra, ngân sách hỗ trợ việc Điều chỉnh QHSDĐ cũng hạn chế. 

4.9.2 Việc thực hiện QHSDĐ không được hỗ trợ từ việc giao ngân sách 

Một trong những yếu tố thành công chủ chốt của bất kỳ Quy hoạch sử dụng đất nào là quy 
mô của những thông tin. Trong nhiều trường hợp, trong khi Quy hoạch sử dụng đất được 
UBND tỉnh hoặc huyện phê duyệt nhưng ngân sách cần có để thực hiện kế hoach ( như là vốn 
cho thu håi ®Êt ®ai hoÆc x©y dùng c¸c c«ng viªn vv) không được giao hoặc chỉ được giao một 
phần. Điều này dẫn đến việc rất nhiều kế hoạch không đạt được các mục tiêu mong muốn và 
không thực sự phản ánh thực tế. 
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5. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU PHÍA TRƯỚC - 
MỘT KHUNG CẢI CÁCH CÔNG VIỆC  

5.1 MỘT UỶ BAN LIÊN BỘ VỀ QUY HOẠCH  
Nhằm tăng cường phương pháp tiếp cận tổng thể trong quy hoạch và tối đa hóa các nguồn lực 
(nguồn lực con người và tài chính) đang được áp dụng cho việc quy hoạch tại Việt Nam, 
Chính phủ cần xem xét việc thành lập một Uỷ ban liên bộ hoặc một ban phụ trách việc quy 
hoạch liên quan tới đất đai. 
 
Uỷ ban này cần ở cấp Thứ trưởng và bao gồm Bộ KH&ĐT, Bộ XD, Bộ NN&PTNT, Bộ TM 
và Bộ TNMT là các thành viên thường trực cùng các bộ ngành khác theo yêu cầu. Vai trò của 
uỷ ban này là nhằm đảm bảo rằng các hoạt động quy hoạch phù hợp vơi định hướng chỉ đạo 
của Chính phủ và nhằm cải thiện việc hợp tác và kết hợp hàng loạt các sáng kiến về quy 
hoach/lập kế hoạch. 

5.2 CÁC MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH RÕ RÀNG CHO 
QHSDĐ   

C¸c môc tiªu chÝnh s¸ch vµ kÕt qu¶ ®Çu ra mong muèn tõ qu¸ tr×nh Quy ho¹ch sö dông ®Êt 
cÇn ®−îc lµm râ vµ tµi liÖu ho¸ nh»m h−íng dÉn viÖc söa ®æi qu¸ tr×nh Quy ho¹ch sö dông ®Êt 
tæng thÓ. 

5.3 TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC THỂ CHẾ 
Vai trò và chức năng quy hoạch của các bộ mà có những hành động ảnh hưởng tới việc sử 
dụng nguồn lực đất đai cần được điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo các kết quả quy 
hoạch tối ưu và việc sử dụng bền vững nguồn lực đất đai. 
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5.4 MỘT PHƯƠNG PHÁP QHSDĐ KẾT HỢP VÀ SỬA 
ĐỔI, KẾT HỢP NHỮNG KHÍA CẠNH VỀ MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI.   

5.4.1 Xác định lại quá trình Quy hoạch sử dụng đất 
Việc xác định lại quá trình quy hoạch sử dụng đất bao gôm 7 giai đoạn dươi đây: 
 

 
• Giai đoạn trước hết là xác định mục đích và những ưu tiên của Quy hoạch sử dụng đất và thiết 

lập cơ sở vật chất yêu cầu, phạm vi, chương trình và lịch biểu thời gian cho công việc cần 
thực hiện. 

• Giai đoạn thứ hai bao gồm một sự tìm hiểu về bối cảnh quy hoạch khu vực trong phạm vi việc 
xây dựng kế hoạch sẽ diễn ra, và xác điịnh những khảo sát và thu thập số liệu yêu cầu, bao 
gồm cả việc xây dựng các bản đồ cơ sở và bản đồ chủ đề. C¸c chñ ®Ò sÏ bao gåm d©n sè vµ 
ph©n bè t¸i ®Þnh c−, c¸c ®iÒu kiÖn vµ nguån lùc tù nhiªn, nÒn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng vµ tÝnh s½n cã 
cña c¸c c¬ së h¹ tÇng vµ dÞch vô.. 

• Giai đoạn thứ 3 bao gåm một đánh giá về sức ép lên đất đai từ các nguồn lực phát triển khác 
nhau. Trong giai đoạn này sẽ xác định và phân tích sự tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng dân số, 
sự phát triển đô thị và những yêu cầu sử dụng đất khác như là cho công nghiệp, giao thông 
vận tải, du lịch vv.  

• Trong giai đoạn 4 tiến hành một đánh giá về tác động lên nhu cầu đất đai từ việc áp dụng 
quản lý đất đai và những xem xét môi trường khác. 

• Giai đoạn 5 quan tâm tơi việc đánh giá những yêu cầu sử dụng đất trong tương lai xuất phát 
từ việc tương tác vơi các cơ quan chính phủ khác và khu vực tư nhân mà chuẩn bị các kế 
hoạch phát triển đất đai của riêng họ. Quá trình này bao gồm sự tham gia của người dân ở cơ 
sở và có được ý kiến nhận xét từ cộng đồng địa phương.    

• Trong giai đoạn 6, các dự án Quy hoạch sử dụng đất thay thế được xây dựng, thảo luận và 
đánh giá và phương án ưa chuộng hơn được chi tiết hoá và phê duyệt.. 

• Bước thứ 7 là thiết lập một chương trình thực hiện và các quá trình giám sát, đánh giá và xem 
xét. Giai đoạn này cũng bao gồm việc xác định sự tuân thủ, sự thực thi và ¸p ®Æt nh÷ng h×nh 
ph¹t ®èi víi c¸c ho¹t ®éng  ph¸t triÓn kh«ng tu©n thñ.   

 
 
Cần xem xét một phương pháp tiếp cận “từ dươi lên” cho việc xây dựng các Quy hoạch sử 
dụng đất . phương pháp này không chỉ tăng sự kết hợp những kiến thức và sự tham gia của 
địa phương vào quá trình mà còn phù hợp vơi những hướng dẫn mơi cho việc xây dựng Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

5.4.2 Kết hợp xem xét yếu tố môi trường vào quá trình QHSDĐ  
Về mối quan tâm về tính bền vững, cần đưa đầy đủ những xem xét yếu tố môi trường vào 
trong các quá trình Quy hoạch sử dụng đất ở tất cả các cấp. Bao gồm những vấn đề sau: 
 
 

• Cần xác định những khu vực cho phòng hộ và bảo tồn cùng vơi việc cung cấp hướng 
dẫn phù hợp nhằm hạn chế các hoạt động phát triển trong phạm vi những khu vực 
này.   

• Cần áp dụng những nguyên tắc cơ bản của Đánh giá tác động môi trường EIA cho tất 
cả các đề xuất phát triển quy hoạch nh− lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña c¬ së cho 
viÖc phª duyÖt ë c¸c cÊp cao h¬n.   



BÁO CÁO CỦA SEMLA – MPR VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT. THÁNG 8/2006                             
 29  

• Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch, cần để lại những khu vực nhằm chứa và xử lý và 
tiêu huỷ chất thải lỏng và rắn. 

• Kết hợp các tiêu chuẩn thực hiện môi trường với quá trình Quy hoạch sử dụng đất 
nhằm đảm bảo dự phù hợp hơn của quá trình. Ngoài những vấn đề khác, điều này có 
thể liên quan tới hàng loạt các biện pháp liên quan tới việc tuân thủ, bao gồm việc 
kiểm soát (quan trắc, thi hành và hình phạt), thương lượng và động viên khen thưởng 
(bằng tiền hoặc thứ khác) 

5.4.3 Nối kết Hệ thống thông tin đất đai và môi trường  
Bộ TNMT đã xây dựng một hệ thống thông tin đất đai mà sẽ được cài đặt nhanh chóng cho 
cấp tỉnh và huyện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Khi được sử dụng đầy đủ, hệ thống sẽ có thể 
cung cấp các bản đồ và các bảng số liệu về đăng ký, giao dịch đất đai, sử dụng đất, giá trị đất 
đai và những thông tin địa chính liên quan tơi đất đai khác.  
 
Tính sẵn có của những số liệu và bản đồ hiện nay xuất phát từ việc quản lý đất đai, quản lý 
môi trường, các đặc trưng kinh tế xã hội, sự phát triển đô thị, các hoạt động sản xuất nông 
lâm nghiệp, và cơ sở hạ tầng và dịch vụ, là cần thiết cho việc quy hoạch hợp lý. Thấy rằng 
việc thực hiện một ELIS sẽ đóng góp nhiều vào việc Quy hoạch sử dụng đất , khoanh vùng, 
quản lý môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch cơ sở hạ tầng hiệu quả cho 
những năm trước mắt. 
 
Kết quả là, việc xây dựng và thực hiện một ELIS sẽ là một nhân tố chủ chốt cho sự thành 
công của quá trình Quy hoạch sử dụng đất và sẽ tăng cường năng lực quy hoạch và giám sát 
của Bộ/Sở TNMT. Nó cũng sẽ tạo ra sự minh bạch cho những người sử dụng đất. 
 
Một quá trình Quy hoạch sử dụng đất kết hợp ban đầu, với sự bao gồm những khía cạnh về 
môi trường được xây dựng và trình bày dưới đây. Quá trình này sẽ được xem xét lại trong 
quá trình thực hiện các hoạt động thử nghiệm tại các tỉnh của SEMLA. 
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Quá trình QHSDĐ kết hợp 

1. Xác định mục đích, mục tiêu&ưu 
tiên của QHSDĐ phạm vi công việc   

1. Xác định mục tiêu, mục đích & ưu 
tiên cho quy hoạch MT và phạm vi 

công việc 

3 Đánh giá việc thực hiện trước đây 3. Mô tả tình trạng môi trường 

4. Thiết lập các phương án phát triển thay thế (phương án giả thiết) 

Các bước QHSDĐ   Các bước đánh giá MT sử dụng 
phương pháp đánh giá MT chiến  luợc 

6. Báo cáo đánh gía môi trường chiến 
lược dự thảo 

6. Lựa chọn phương án QHSDĐ thay 
thế phù hợp 

2. Khảo sát các Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của địa phương (thu thập thông tin số liệu 
ban đầu, bao gồm các bản sao của kế hoạch ngành) và xây dựng bối cảnh quy hoạch khu vực 

8. Dự thảo bản đồ và báo cáo kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất 

9. Tham vấn công chúng và các bên tham gia về phương án thay thế 

10. Quyết định cuối cùng về Kế hoạch/Quy hoạch sử dụng đất kết hợp của UBND tỉnh/huyện 

7. Thẩm định Báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược 

Chuẩn bị bản đồ sử dụng đất và Kế 
hoạch sử dụng đất nửa kỳ đầu 

11. Thực hiện các hoạt động, theo dõi và tuân thủ 

4.. Đánh giá sức ép và nhu cầu sử 
dụng đất từ các ngành khác nhau  

5. Đánh giá tiềm năng đất đai so với 
sử dụng đất hiện tại 

4. Phân tích những tác động về môi trường – kinh tế xã hội của các phương án thay thế 

4. Xác định tác động môi trường của 
Quy hoạch sử dụng đất trước đây 

5. Đề xuất các giải pháp cải thiện chất 
lượng môi trường 

Thẩm định QHSDĐ được đề xuất 

9. Tham vấn công chúng và các bên tham gia về QHSDĐ kết hợp dự thảo  

6. Công bố QHSDĐ  
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5.5 KẾT HỢP QHSDĐ VỚI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
NGÀNH VÀ KẾ HOẠCH  PTKTXH   

Cùng với việc cải cách tổ chức thể chế, cần có mức độ kết hợp lớn hơn Quy hoạch sử dụng 
đất với hàng loạt các kế hoạch phát triển ngành và Kế hoạch PTKTXH (kế hoạch chung) 
nhằm đảm bảo rằng tất cả các quy hoạch nhất quán và phù hợp. Ngoài ra, cần sử dụng một 
bản đồ cơ sở chung như một phần của phương pháp quy hoạch không gian tại Việt Nam. 
Hiển nhiên là tỷ lệ bản đồ sẽ khác nhau tuỳ vào việc kế hoạch ở cấp trung ương, cấp tỉnh, 
huyện hay xã. 
 

5.6 MÔT PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẢI 
THIỆN. 

Cùng với Bộ tài chính và Bộ KH&ĐT, Bộ TNMT cần ban hành một định mức mới cho việc 
chuẩn bị ngân sách và thực hiện Quy hoạch sử dụng đất. Cần ngay sự điều chỉnh định mức 
cho xây dựng Quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là ở cấp xã. 
 
Cùng với Bộ TC, Bộ TNMT cũng cần tiến hành xem xét đánh giá ngân sách tổng thể đang 
được giao cho ngành đất đai, so với mức ngân sách trước năm 1998 khi nguồn vốn được giao 
từ ngân sách nhà nước. Căn cứ vào việc phân tích, cần xây dựng một phương pháp sửa đổi 
cho việc giao ngân sách, đặc biệt là cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất. 
 

5.7 TĂNG CƯƠNG QUÁ TRÌNH THAM VẤN CÔNG 
CHUNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA 

Cần tăng cường mức độ tham vấn với các bên tham gia bằng việc bao gồm nhu cầu cho tham 
vấn ở tất cả các cấp. Các đại diện chủ chốt của cộng đồng và lãnh đạo các nhóm công nghiệp 
như là những nhà đầu tư đất đai và tài sản, các hiệp hội kinh tế nhỏ, các nhà bảo tồn và công 
nghiệp dịch vụ cần được tham vấn nhằm xây dựng những nhu cầu sử dụng đất của họ và quan 
trọng là có ý kiến nhận xét về hàng loạt các phương án Quy hoạch sử dụng đất thay thế. 
 
Phương pháp này hỗ trợ các xu hướng trên toàn thế giới về sự tham gia mạnh hơn cho những 
người bị ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định Quy hoạch sử dụng đất hoặc những người sẽ 
bị ảnh hưởng gián tiếp từ các chính sách và quyết định về sử dụng nguồn lực đất đai. 
 
Ngoài ra, phương pháp thiết lập những nhu cầu cho những người sở hữu đất đai và các nhóm 
dễ bị tổn thương cần được tăng cường. Sở và Phòng TNMT sẽ cần xác định các đại diện của 
những người sở hữu đất đai và các nhóm dễ bị tổn thương như là dân tộc thiểu số và tiến 
hành các cuộc họp với những nhóm người này nhằm chắc chắn về những yêu cầu sử dụng đất 
của họ. 
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5.8 CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LƯC VÀ 
NÂNG CAO NHẬN THƯC.  

Do kiến thức và mức độ hiểu biết về những nguyên tắc áp dụng Quy hoạch sử dụng đất kết 
hợp là khá thấp ở tất cả các cấp chính quyền và hầu như là không có trong cộng đồng nên sẽ 
cần thực hiện tương đối nhiều các chương trình nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức 
theo thời gian. Trong khi các công ty tư vấn tốt hơn trong việc thực hiện Quy hoạch sử dụng 
đất về mặt kiến thức, họ cũng sẽ cần nâng cao năng lực thêm, đặc biệt là trong việc phát triển 
những phương án và việc đánh giá những khía cạnh môi trường và xã hội trong quá trình quy 
hoạch. Như đề cập trong phần tiếp theo, đây là một lĩnh vực mà SEMLA có thể có nhiều sự 
đóng góp. 
 

5.9 ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH GIAO ĐẤT VƠI KHUNG 
QHSDĐ 

Cần ban hành hướng dẫn chỉ đạo rõ ràng nhằm đảm bảo rằng bất cứ việc giao đất nào được 
Giám đốc phê duyệt, Sở TNMT phải kiểm tra trước nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng đất tuân 
thủ Kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất hoặc nếu không có Quy hoạch sử dụng đất thì tuân thủ 
theo kế hoạch PTKTXH chung liên quan. 
 

5.10  TÁCH BIỆT PHÂN LOẠI SDĐ VÀ GIẤY CN 
QUYỀN SDĐ 

Việc đưa sự phân loại sử dụng đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Chính phủ 
xem là phương tiện tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng đất đai cụ thể. Tuy nhiên, điều này làm 
nảy sinh một số vấn đề, đặc biệt là khi tài sản được thế chấp ngân hàng. Trong trường hợp 
này, nếu không có sự thay đổi đề nghị trong sử dụng đất thì bản sao của Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất do ngân hàng giữ phải được trình lại lên Sở TNMT để có thể thay đổi 
phân loại sử dụng đất. 
 
Cần tiến hành điều tra để xác định nếu có thể tốt hơn thì quản lý việc kiểm soát sử dụng đất 
theo một quá trình quy định riêng và loại bỏ việc phân loại sử dụng đất trong Giấy CN quyền 
SDĐ. 
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6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THỐNG NHẤT CHO 
CHƯƠNG TRÌNH SEMLA 

 

6.1 XEM XÉT NHỮNG KIẾN NGHỊ TỪ MPR VÀ THỰC 
HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TIÊN CHO THÔNG 
TƯ 30  

Chương trình SEMLA sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ việc sửa đổi thông tư 30 vào 
tháng 10/2006 và xây dựng một quá trình tăng cường cho Quy hoạch sử dụng đất, dựa trên sự 
xem xét đánh giá này và các hoạt động dự án đề nghị tại các tỉnh của SEMLA. 
 
Cụ thể những lĩnh vực cần sửa đổi trong thông tư 30 sẽ bao gồm: 
 

• Phân biệt giữa các cấp khác nhau về thông tin yêu cầu giữa tỉnh, huyện và xã cho Quy 
hoạch sử dụng đất. 

• Hướng dẫn rõ hơn về cách xây dựng những phương án thay thế như thế nào nhằm đáp 
ứng nhu cầu sử dụng đất.   

• Tập trung nhiều hơn vào nội dung và cấu trúc của các bảng biểu  
• Giảm số các bước của quá trìnhu cầu sử dụng đất thẩm định 
• Và những lĩnh vực ưu tiên khác được các tỉnh xác định như một phần của qúa trình 

phỏng vấn và hội thảo tại TP HCM.. 

6.2 LÀM RÕ CÁC MỤC TIÊU VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ 
TRÌNH CHO VIỆC THỰC HIỆN QHSDĐ KẾT HỢP 

Một tài liệu ngắn gọn sẽ được chuẩn bị vào tháng 12/06 xác định rõ những mục tiêu cho việc 
thực hiện Quy hoạch sử dụng đất và việc Quy hoạch sử dụng đất được nối kết với các kế 
hoạch khác hiện đang được xây dựng trong toàn chính quyền như thế nào. 
 
Sẽ xác định một quá trình sửa đổi cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất vào tháng 
10/2006 sử dụng các phương pháp trình bày bằng sơ đồ. 
 
Phương pháp mới sẽ xác định cụ thể: 
 

• Việc kết hợp được cải thiện với các kế hoạch ngành khác và kế hoạch PTKTXH sẽ 
được hoàn thành khi nào và bằng cách nào. 

• Khi nào cần xây dựng những phương án sử dụng đất thay thế giả thiết và các bước 
của hoạt động này. 

• Những khía cạnh về môi trường sẽ được đưa vào quá trình Quy hoạch sử dụng đất 
như thế nào và ở giai đoạn nào. 

Để hỗ trợ các cấp tỉnh, huyện và xã đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn trong Quy 
hoạch sử dụng đất và để khích lệ các quá trình quy hoạch có sự tham gia và sự minh bạch, đề 
nghị chuẩn bị một hướng dẫn được đơn giản hoá vào tháng 8/2007, với những ví dụ cụ thể 
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trong một cuốn sách minh hoạ nhằm phổ biến rộng rãi (tương tự như Sổ tay hướng dẫn Quy 
hoạch sử dụng đất và môi trường, Bộ môi trường, Đan Mạch). 
 
Bản thảo ban đầu sẽ được xây dựng vào tháng 4/2007 nhằm có thể kiểm tra nội dung và độ dễ 
hiểu trong quá trình trình bày dự án đề nghị. 

6.3 TIẾN HÀNH HỘI THẢO VỚI CÁC BỘ CHỦ CHỐT. 
Sẽ tiến hành một hội thảo vào tháng 1/2007 với các bộ chủ chốt khác như là Bộ KH&ĐT, Bộ 
XD và Bộ NN&PTNT nhằm thảo luận hàng loạt các phương pháp quy hoạch, khung thời 
gian hiện tại cho việc chuẩn bị các kế hoạch và những cơ hội cải thiện việc điều chỉnh cho 
phù hợp và kết hợp giữa hàng loạt các hoạt động quy hoạch khác. 

6.4 THIẾT LẬP CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC THỬ 
NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP MỚI TẠI CÁC TỈNH 
SEMLA 

Một hợp phần căn bản của kế hoạch hành động là tiến hành các hoạt động Quy hoạch sử 
dụng đất kết hợp cụ thể tại 4 tỉnh của SEMLA. 
 
Đã tiến hành thảo luận với các Giám đốc, Sở TNMT rằng phương pháp tốt nhất cho việc thực 
hiện công việc đề nghị là thiết lập một nhóm dự án, bao gồm các đại diện cho ngành sử dụng 
đất và các ngành phụ trách môi trường của Sở TNMT và những đại diện phù hợp từ Phòng 
TNMT. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phương pháp này vì họ mong muốn tăng vốn kiến thức và 
kinh nghiệm cho những cán bộ này. 
 
Từ viễn cảnh quốc gia, sẽ rất quan trọng cho Sở TNMT giao trách nhiệm rõ ràng cho việc 
phối hợp thực hiện kế hoạch hành động cho một người có đủ năng lực phù hợp. Do khối 
lượng công việc thấy trước trong lĩnh vực này, đề nghị cán bộ  này cần làm việc chuyên 
trách. Cán bộ này cũng sẽ hỗ trợ sự tương tác giữa cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của Bộ TNMT về 
Quy hoạch sử dụng đất. 
 
Để hỗ trợ  sự hiểu biết về đánh giá MT chiến lược và làm thế nào để đưa vào quá trình Quy 
hoạch sử dụng đất, sẽ tổ chức một hội thảo kéo dài 3 ngày trong tuần đầu tiên của tháng 
10/2006 cho các cán bộ cấp tỉnh của SEMLA. 
 
Hội thảo cũng sẽ bao gồm việc trình bày quá trình sửa đổi cho việc thực hiện Quy hoạch sử 
dụng đất, với những khía cạnh MT được đưa vào và sẽ có được những ý kiến phản hồi từ đại 
diện các tỉnh. 
 
Việc lập kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện hàng loạt các hoạt động Quy hoạch sử dụng đất 
kết hợp sau đó sẽ diễn ra ngay sau hội thảo vào tháng 10/2006 cùng với các đại diện từ các 
tỉnh của SEMLA. 
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6.5 XÂY DƯNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHÙ HỢP. 
Để tiến hành quá trình Quy hoạch sử dụng đất 7 giai đoạn được đề nghị một cách thoả mãn, 
cần có những tài liệu phù hợp cung cấp và tăng cường cho những  đối tượng quan tâm. Một 
hợp phần quan tâm là tiến hành các khoá tập huấn, seminar và đào tạo tại chỗ cho mỗi giai 
đoạn tại mỗi cấp trong cấp hệ quản lý hành chính. 
 
Mỗi một thời kỳ tập huấn trong 4 thời kỳ tập huấn chính được mô tả dưới đây (Biểu 3) sẽ có 
các hoạt động thực tiễn tại chỗ tiếp theo, được đánh giá khi bắt đầu thời kỳ tập huấn tiếp theo. 
Mỗi thời kỳ bao gồm khoảng 3 tuần chuẩn bị và 2 tuần giảng dạy; giữa các thời kỳ tập huấn 
sẽ thực hiện công việc thực hành trong thực tế từ 2-3 tháng ngoài những công việc bình 
thường. Sẽ là thuận lợi cho công việc thực tế khác nhau giữa mỗi tỉnh, theo những ưu tiên 
được thiết lập trong Phần 8.8.3 dưới đây. 
 
ở mức độ có thể, những người tham gia sẽ làm việc theo các nhóm nhằm chuẩn bị kế hoạch 
kịp tiến độ cho khu vực dự án theo quyền hạn của họ. 
 
Chương trình SEMLA sẽ hỗ trợ Bộ TNMT xây dựng và phân phối tài liệu tập huấn vào cuối 
quý 2/2007 nhằm tăng khả năng và kiến thức cho các cán bộ cấp địa phương. 

6.6 THÍ NGHIỆM QHSDĐ KẾT HỢP TẠI CẤP HUYỆN 
THEO APO APO 2006/2007.  

Chương trình SEMLA sẽ cung cấp ngân sách và hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ cấp trung ương 
và 4 tỉnh thuộc SEMLA tiến hành các hoạt động Quy hoạch sử dụng đất tập trung trong thời 
kỳ APO 2006-2007. 
 

Cấp trung ương   
 
Tại cấp trung ương, APO 06/07 tập trung vào việc thiết lập một khung quy định và 
những hướng dẫn được cải thiện vào cuối năm 2007 (LFA 162.1), mà sẽ hỗ trợ việc 
xây dựng Quy hoạch sử dụng đất kết hợp mà đáp ứng đựơc các mục tiêu của SEMLA 
như đã đề cập trong PD. 
 
MPR hiện nay và việc phân tích áp dụng Quy hoạch sử dụng đất tại cấp địa phương 
đã cung cấp tương đối nhiều thông tin nhằm hướng dẫn quá trình cải cách này và hỗ 
trợ xây dựng những quy định và hướng dẫn nhằm đáp ứng những nhu cầu ở cấp địa 
phương. 
 
Sẽ tiến hành một nghiên cứu làm thế nào để kết hợp tốt hơn việc bảo vệ môi trường 
và những khía cạnh kinh tế xã hội trong Quy hoạch sử dụng đất vào tháng 4/2007. 
 
Như đã đề cập trong phần 6.1, Thông tư 30 (hướng dẫn xây dựng Quy hoạch sử dụng 
đất) sẽ được điều chỉnh vào tháng 10/2006 nhằm giải quyết những sửa đổi cấp bách 
được xác định như một phần của quá trình xem xét sẽ được tiến hành. Căn cứ vào 
những hoạt động tại cấp tỉnh, một lần nữa thông tư 30 sẽ được điều chỉnh nhằm cải 
thiện thêm các phương pháp và hướng dẫn cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất 
ở Việt Nam. Dự kiến rằng phiên bản này sẽ được hoàn thành trong thời kỳ APO này. 
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Cấp tỉnh  
 
Một số dự án Quy hoạch sử dụng đất thí điểm đã được bố trí tại các APO cấp tỉnh. 
Những thử nghiệm này sẽ cho phép cán bộ cấp trung ương và địa phương trao đổi 
những ý kiến và xây dựng những phương pháp chia sẻ cho xây dựng một Quy hoạch 
sử dụng đất kết hợp. 
 
Với những kinh nghiệm từ thực hiện tại địa phương, cán bộ của Bộ TNMT sau đó sẽ 
có năng lực tốt hơn và kiến thức đựơc cải thiện nhằm hướng dẫn việc xây dựng những 
quy định và hướng dẫn được cải thiện về Quy hoạch sử dụng đất. Ngoài ra, một số 
các hoạt động hỗ trợ như là SEA, nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức cũng sẽ 
được kết hợp vào dự án Quy hoạch sử dụng đất cùng với EM, CB và nhóm công tác 
hỗ trợ kỹ thuật nâng cao nhận thức cộng đồng. 
 
Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện một dự án kết hợp những khía cạnh môi trường vào 
Quy hoạch sử dụng đất tại thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền. Trọng tâm chính 
sẽ là quy hoạch cho dải đất ven biển dài 3 km mà có mật độ nhà cửa dày đặc, việc chế 
biến hải sản đang gây ô nhiễm và có tiềm năng phát triển du lịch. 
 
Tỉnh Nghệ An sẽ sửa đổi Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tới năm 2010, kết hợp với 
các yếu tố môi trường và xã hội cho huyện chuyên sản xuất nông nghiệp Yên Thành. 
Điều kiện sống chung trong khu vực này là nghèo và dự án sẽ xem xét cụ thể làm thế 
nào để cải thiện về mặt kinh tế xã hội của các hộ gia đình như là kết quả của một 
phương pháp Quy hoạch sử dụng đất kết hợp và được cải thiện hơn. 
 
Tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành 2 hoạt động Quy hoạch sử dụng đất: 
 

1) Tỉnh sẽ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cho khu kinh tế Thanh Thuỷ, bao 
gồm cả việc áp dụng quá trình SEA như một phần của sửa đổi kế hoạch. Kế 
hoạch hiện nay được xây dựng mà không có sự xem xét những khía cạnh về 
môi trường và có khả năng rằng sẽ diễn ra sự suy thoái nguồn lực đất đai nếu 
không tiến hành một đánh giá môi trường chiến lược trong kế hoạch của khu 
kinh tế. 

2) Tỉnh sẽ xây dựng một Quy hoạch sử dụng đất sửa đổi cho huyện Vị Xuyên, áp 
dụng một phương pháp kết hợp, bao gồm cả những yêu cầu về bảo vệ môi 
trường. Huyện  này phải gánh chịu lụt lội và sói mòn đất trên diện rộng lên các 
hoạt động Quy hoạch sử dụng đất đề nghị sẽ xem xét những yếu tố này và xác 
định các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế cho khu vực miền núi. 

 
Những bài học từ những hoạt động này sẽ được sử dụng nhằm hướng dẫn việc xây dựng 
APO cho năm 2008/2009. 
 

6.7 ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH SEMLA NHẰM HƯỚNG DẪN VIỆC ĐIỀU 
CHỈNH THÔNG TƯ 30 LẦN HAI.  

Những kết quả của những hoạt động thử nghiệm này sẽ được đánh giá cẩn thận và những bài  
học kinh nghiệm sẽ được sử dụng nhằm cải thiện khung quy định, đặc biệt là việc cơ cấu  lại 
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thông tư 30 nhằm có sự tập trung nhiều hơn vào việc phân tích những phương án sử dụng đất 
bền vững hơn là thu thập các loại số liệu thống kê. Việc theo dõi giám sát thường xuyên các 
hoạt động dự án  sẽ được thực hiện và kết quả sẽ được đưa vào trong mẫu báo cáo dự án mà 
đã được xây dựng. 

6.8 XÂY DƯNG 1 CHIẾN LƯƠC NHÂN RÔNG RO 
RÀNG VIỆC ÁP DUNG PHƯƠNG PHÁP QHSDĐ 
MƠI TẠI CÁC TỈNH KHÁC  

Chương trình SEMLA sẽ đóng góp nhiều vào phương pháp tổng thể cho Quy hoạch sử dụng 
đất tại Việt Nam. Tuy nhiên trừ khi xác định được một chiến lược nhân rộng và được thống 
nhất của Bộ TNMT, các kết quả của công việc này sẽ không được sử dụng tại những khu vực 
khác của Việt Nam và sẽ là một sự lãng phí thời gian và nguồn lực. Vì vậy SEMLA đã cam 
kết xây dựng một chiến lược nhân rộng cho Quy hoạch sử dụng đất vào quý đầu của năm 
2008. 
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7. KIẾN NGHỊ 
 
Kiến nghị rằng:  
 

1. SEMLA PSB xem xét và phê duyệt báo cáo tổng thể về Quy hoạch sử dụng đất;  
 

2. SEMLA PSB xem xét cụ thể và phê duyệt mỗi hành động được đề nghị trong 
phần 6; 

 
3. Bộ TNMT xác định và giao một cán bộ chuyên trách điều phối các hoạt động 

thực hiện đề nghị trong kế hoạch hành động. 
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PHU LUC 1 - ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
CHO KẾ HOẠCH HÀNH ĐÔNG 

 
Chương trình tăng cường quản lý môi trường và đất đai  

Điều khoản tham chiếu 
Quy hoạch sử dụng đất  

 
1. Thông tin bối cảnh 
 

Quy hoạch sử dụng đất đã có trong chương trình nghị sự của hợp tác phát triển giữa 
Việt Nam và Thụy Điển từ năm 1992. Một số nghiên cứu và dự án đã xác định nhu cầu 
của Việt Nam thay đổi phương pháp Quy hoạch sử dụng đất khi chuyển sang nền kinh 
tế thị trường. 
 
Các Kế hoạch sử dụng đất và Quy hoạch sử dụng đất trước đây dựa trên loại đất và điều 
kiện đất đai ở những vùng nông nghiệp với sự xem xét hạn chế các yếu tố khác như là 
việc phân tích  các xu thế dân số, quỹ đất hiện có, nhu cầu đất đai, năng lực cơ sở vật 
chất và xã hội và tính sẵn có của các nguồn lực cho sản xuất. 
 
Sự cần thiết có một phương pháp chính luận hơn cho Quy hoạch sử dụng đất bao gồm 
sự tham gia của hàng loạt các bộ ngành và việc phân tích những thông tin cơ sở có chất 
lượng tốt được Chính phủ thừa nhận và phản ánh trong Luật đất đai 2003, Nghị định 
181 và Thông tư 30 nhằm giúp giải quyết những vấn đề về môi trường và mâu thuẫn 
trong sử dụng đất một cách thích đáng. Thử thách chính là việc cải thiện năng lực của 
cấp địa phương để áp dụng những khái niệm và luật Quy hoạch sử dụng đất mới. 
 
Tư vấn quốc tế ngắn hạn của SEMLA đã tiến hành xem xét đánh giá Quy hoạch sử 
dụng đất trong năm 2005. Bộ TNMT và nhóm tư vấn về giao đất (LA TAG) đã sử dụng 
khung pháp lý hiện có và những thông tin của tư vấn cho việc xây dựng APO quốc gia 
cho năm 2006/2007 mà bao gồm những hoạt động nhằm đánh giá và sửa đổi khung 
pháp lý (bao gồm cả thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất). Các tỉnh của SEMLA 
cũng đã đưa những hoạt động Quy hoạch sử dụng đất cụ thể vào APO của họ nhằm thử 
nghiệm những hướng dẫn và khái niệm Quy hoạch sử dụng đất mới do Bộ TNMT xây 
dựng. 
 
Tuy  nhiên, nhóm tư vấn phỏng vấn sâu của Sida của chương trình SEMLA cho rằng 
việc xem xét đánh giá chính sách MPR hiện nay là chưa đủ và yêu cầu có một báo cáo 
cụ thể cho giai đoạn đầu thực hiện Quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn thực hiện của 
chương trình SEMLA. Vì vậy Điều khoản tham chiếu này được xây dựng nhằm hướng 
dẫn việc xây dựng báo cáo về Quy hoạch sử dụng đất. 
 
 

2. Phạm vi công việc  
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Công việc sẽ tập trung vào việc tài liệu hoá phương pháp đang được đề nghị cho việc 
thực hiện Quy hoạch sử dụng đất như một phần của Chương trình SEMLA. Nó sẽ bao 
gồm sự kiểm tra bối cảnh pháp lý và chính sách cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng 
đất ở cấp trung ương, sự tham gia của các bộ khác và kiểm tra những đề xuất APO do 
các tỉnh của SEMLA trình lên cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất. 
 
Công việc cũng sẽ kiểm tra phương pháp Quy hoạch sử dụng đất hiện nay đang được áp 
dụng và năng lực của cán bộ trong 3 tỉnh của SEMLA. Những phát hiện này sẽ hướng 
dẫn việc thiết lập việc lập kế hoạch dự án chi tiết hơn cho Quy hoạch sử dụng đất trong 
giai đoạn thực hiện. 
 
Cùng với những ý kiến nhận xét trong đợt đánh giá sâu của KPMG về Quy hoạch sử 
dụng đất, công việc cũng sẽ tài liệu hoá: 
 

• Cam kết của Chính phủ phát triển một quá trình Quy hoạch sử dụng đất mà hỗ 
trợ thị trường bất động sản và vận hành trong các cơ quan của chính phủ và 
các ngành; 

• Một nghiên cứu khi nào và làm thế nào một Quy hoạch sử dụng đất được 
quyết định có thể thay thế những quy định hiện nay về giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất về sử dụng đất.. 

• Một hệ thống quy hoạch/lập kế hoạch theo cấp hệ cho cấp trung ương, tỉnh, 
huyện và xã, bao gồm cả mối tương quan giữa các kê hoạch, các phương pháp 
cho việc ra quyết định được phân cấp và các bên tham gia; 

• Quyền lợi pháp lý cùng với Quy hoạch sử dụng đất; 
• Quy hoạch sử dụng đất sẽ được sử dụng như thế nào như là một phương pháp 

giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích trong sử dụng đất; 
• Những phương pháp làm thế nào để kết hợp những khía cạnh môi trường vào 

Quy hoạch sử dụng đất; 
• Những phương pháp và thời gian cho việc tham vấn với những người có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và những bên tham gia chủ chốt khác trong quá 
trình Quy hoạch sử dụng đất; 

• Các phương pháp trình bày những kết quả của quá trình Quy hoạch sử dụng 
đất; 

• Các phương pháp giải quyết quyền lợi của những người sở hữu đất và các 
nhóm dễ bị tổn thương. 

 
Phạm vi công việc sẽ đủ nhằm đảm bảo rằng những hạng mục này được trình bày rõ 
ràng trong báo cáo của tư vấn: 
 

3. Phương pháp tiếp cận 
 

Công việc sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn như sau: 
 
Giai đoạn 1: Chuẩn bị. Những hoạt động chính sẽ bao gồm việc tập hợp tất cả những 
chính sách và tài liệu hiện có tại Việt Nam về phương pháp đề nghị cho Quy hoạch sử 
dụng đất và sẽ bao gồm các cuộc họp tham vấn với các bộ khác tham gia vào các hoạt 
động Quy hoạch sử dụng đất.  
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Các kết quả của giai đoạn 1 sẽ làm rõ về Quy hoạch sử dụng đất trong bối cảnh của Việt 
Nam và một phương pháp thống nhất nhằm tiến hành việc phân tích các phương pháp 
Quy hoạch sử dụng đất được đề nghị. 
 
Giai đoạn 2: Phân tích phương pháp Quy hoạch sử dụng đất được đề nghị: Các hoạt 
động chính bao gồm việc đánh giá bằng phân tích SWOT (điểm mạnh, yếu, cơ hội và 
thách thức) về các phương pháp quy hoạch và tham vấn được đề nghị so với một khung 
quy hoạch toàn diện và một đánh giá tính phù hợp của những thông tin hiện có nhằm 
giải quyết phạm vi công việc được đề  nghị. 
 
Cũng sẽ tiến hành những thảo luận chi tiết với 3 tỉnh của SEMLA nhằm đánh giá 
phương pháp Quy hoạch sử dụng đất hiện nay của họ và nhằm đảm bảo rằng phương 
pháp Quy hoạch sử dụng đất được đề nghị sẽ hỗ trợ những nhu cầu của họ trong quản lý 
những vấn đề về môi trường và mâu thuẫn sử dụng đất. 
 
Nếu có yêu cầu thông tin bổ sung thì sẽ tập hợp những thông tin này như một phần của 
giai đoạn này. Ngoài ra, phương án giảm/điều chỉnh các tiểu hạng mục sử dụng đất sẽ 
được kiểm tra nhằm đánh giá việc áp dụng cho hệ thống quản lý đất đai. 
 
Sẽ thảo luận về khung lập kế hoạch/quy hoạch toàn diện được đề nghị trong một hội 
thảo với sự tham gia của các bộ và bên tham gia chủ chốt. Kết quả của giai đoạn 2 sẽ là 
một khung công việc được thống nhất cho việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất như 
một phần của các hoạt động của SEMLA. 
 
Giai đoạn 3: Chuẩn bị Báo cáo dự thảo và cuối cùng. Báo cáo dự thảo sẽ tài liệu hoá 
một cách rõ ràng phương pháp đã được thống nhất về Quy hoạch sử dụng đất và sẽ bao 
gồm các khía cạnh được xác định trong phạm vi công việc. Hai tuần sau khi nhận được 
ý kiến nhận xét từ PSB, sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng. 
 
Đề nghị rằng công việc sẽ được thực hiện khi bắt đầu giai đoạn thực hiện của SEMLA 
và báo cáo dự thảo sẽ được chuẩn bị trong vòng 2 tháng kể từ ngày đó. Trong khi công 
việc này đang được thực hiện, đề nghị rằng chỉ thực hiện lập kế hoạch cho việc xem xét 
những hướng dẫn và tiến hành các thử nghiệm sử dụng đất cấp tỉnh. 
 

4. Thực hiện 
 
Báo cáo dự thảo về những mối quan tâm do nhóm tư vấn đánh giá sâu của Sida đưa ra sẽ 
được PSB chuẩn bị và trình vào ngày 28/8/2006. 
 
Báo cáo cuối cùng sẽ có những sửa đổi theo phản hồi từ PSB. 
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PHU LUC 2 – CÁC MÔ ĐUN TẬP HUẤN 
CHO QHSDĐ 

 
THỜI KỲ TẬP 
HUẤN THỨ NHẤT 

Giới thiệu và Tổng quan 
 
Giai đoạn đầu tiên liên quan tới việc xác định mục đích 
và những ưu tiên của Quy hoạch sử dụng đất và thiết 
lập các cơ sở vật chất yêu cầu, phạm vi, chương trình 
và lịch biểu thời gian của công việc sẽ được tiến hành. 
 
ĐIều này sẽ bao gồm một thảo luận về vai trò và ý 
nghĩa của Quy hoạch sử dụng đất; cơ sở pháp lý của 
nó; sự cần thiết có các tiêu chuẩn quốc gia; tính phù 
hợp của các kế hoạch khác và mối quan hệ với các kế 
hoạch khác; và tầm quan trọng của phương pháp “từ 
dưới lên” cho quá trình quy hoạch/lập kế hoạch. 
 
Phân tích tình hình 
 
Giai đoạn 2 bao gồm sự tìm hiểu về bối cảnh khu vực 
và xác định các khảo sát và thu thấp số liệu yêu cầu, 
bao gồm việc chuẩn bị các bản đồ cơ sở và chủ đề. Các 
chủ đề sẽ bao gồm dân số và phân bố định cư, điều 
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, kinh tế địa 
phương và tính sẵn có của cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 
 
 
Những đặc điểm quan trọng của giai đoạn hai bao 
gồm: 
 
Bối cảnh quy hoạch khu vực chiến lược cho việc chuẩn 
bị kế hoạch 
Nguồn của thông tin cơ sở 
Tiêu chuẩn hoá bản đồ/tỷ lệ 
Sử dụng GIS đưa thông tin lên bản đồ theo chủ đề 
(overlay). 
Định nghĩa/xác định các hạng mục sử dụng đất 
Phối hợp với các cơ quan khác 
Kết hợp các kế hoạch phát triển khác 
Kết hợp các kế hoạch cho các khu vực liền kề 
Cập nhật thông tin và kế hoạch 
 

Công việc thực tế sẽ được tiến hành trước thời kỳ tập huấn. 
 
Tiến hành công việc 
thực tế tại tỉnh nhà 

 
 

THỜI KỲ TẬP HUẤN Đánh giá công việc thực tế thời kỳ thứ nhất 
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THỨ HAI  
Tìm hiểu các xu hướng và sức ép 
 
Giai đoạn thứ ba bao gồm một đánh giá về sức ép lên đất đai 
từ sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay và theo kế hoạch. 
Trong giai đoạn này cũng sẽ xác định và phân tích sự tăng 
trưởng kinh tế, sự gia tăng dân số, sự phát triển đô thị và 
những yêu cầu sử dụng đất khác như là đất cho công nghiệp, 
giao thông, du lịch vv..  
 
Đặc biệt tập trung vào những vấn đề liên quan tới: 
Sự đô thi hoá, các khu vực quanh đô thị 
Chôn lấp và tiêu huỷ chất thải 
Nuôi trồng thuỷ sản 
Du lịch 
Sự phát triển không được uỷ quyền 
 
Bảo vệ môi trường 
 
Trong giai đoạn 4, sẽ tiến hành một đánh giá về tác động lên 
nhu cầu đất đai từ việc áp dụng quản lý đất đai và những 
xem xét yếu tố môi trường khác, bao gồm: 
Năng lực, sự phù hợp của đất đai 
Bảo tồn thiên nhiên/văn hoá 
Các nhóm dân tộc thiểu số 
SEA/EIA, kiểm soát ô nhiễm/động viên khen thưởng 
 
Sự tương tác 
 
Giai đoạn 5 quan tâm tới đánh giá những yêu cầu sử dụng 
đất trong tương lai xuất phát từ sự tương tác với các cơ quan 
khác của chính phủ và khu vực tư nhân mà chuẩn bị các kế 
hoạch phát triển của riêng họ. Quá trình này sẽ bao gồm sự 
tham gia của người dân cấp cơ sở và ý kiến nhận xét từ cộng 
đồng địa phương. 
    
Đặc biệt chú ý tới các cơ quan chịu trách nhiệm lập đề 
án: 
Dân số, định cự đô thị, cơ sở hạ tầng, dịch vụ 
Nông nghiệp, lâm nghiệp 
Khai thác mỏ, công nghiệp 
Công việc thực tế sẽ được thực hiện trước thời kỳ tập huấn 
tiếp theo 

Thực hiện công việc tại 
tỉnh 

 

 

THỜI KỲ TẬP 
HUẤN THỨ 3 

Đánh giá công việc thực tế của thời kỳ thứ hai. 
 

Thiết lập các kế hoạch và chiến lược sử dụng đất 
Vào giao đoạn sáu, sẽ xây dựng, thảo luận và đánh giá 
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phương án Quy hoạch sử dụng đất thay thế và chi tiết và phê 
duyệt/thông qua phương án được chọn. 
 
Giai đọan này sẽ bao gồm tham khảo tới: 
 
Thiết lập các mục đích và mục tiêu sát thực 
Giới thiệu các tiêu chuẩn thực hiện 
Phân tích SWOT 
Các kỹ thuật tham vấn 
Các phương pháp đánh giá 
Quá trình phê duyệt 
 
Công việc thực tế/thực hành được tiến hành trước thời kỳ tập 
huấn tiếp theo. 
 

 
Thực hiện công việc 
thực tế/thực hành tại 
tỉnh  
 

 

THỜI KỲ TẬP HUẤN 
THỨ 4 

Đánh giá công việc thực tế thời kỳ thứ 3 
Thực hiện và xem xét đánh giá 
 
Giai đoạn 4 bao gồm việc thiết lập một chương trình thực 
hiện và việc giám sát, đánh giá và xem xét tiến độ. Giai đọan 
này cũng sẽ bao gồm sự tham chiếu với sự tuân thủ, thi hành 
và áp đặt hình phạt đối với sự phát triển đất đai mà không 
tuân thủ. 
 
Chương trình thực hiện sẽ bao gồm sự  nhận thức và thúc 
đẩy; phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan quan tâm; và 
những khía cạnh về đánh giá và thực thi phát triển. 
 
Cuối cùng, giai đoạn này sẽ giải quyết những vấn đề liên 
quan tới quá trình sửa đổi kế hoạch. 
 
Công việc thực tế sẽ được thực hiện trước thời kỳ tập huấn 
cuối cùng. 
 

 
Thực hiện công việc 
thực tế tại tỉnh nhà 

 

THỜI KỲ TẬP HUẤN 
THỨ NĂM 

Đánh giá công việc thực tế thời kỳ thứ 4 
 
Lắng nghe công chúng 
 
Phần (theo yêu cầu). 
 
Trao giấy. 
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PHU LUC 3 – TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TẠI CÁC TỈNH SEMLA 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO TỈNH HÀ GIANG 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ Đăng ký và thống kê đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoàn thành cho 2001-2010 và 
Quy hoạch sử dụng đất 2006-2010 trình lên UBND tỉnh phê 
duyệt – sử dụng thông tư 30. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
2001-2010 sẽ sử dụng thông tư 30. Hoàn thành Quy hoạch sử 
dụng đất 2001-2010 cho 11 huyện và thị xã 
3 huyện hiện đang trong giai đoạn sửa đổi 
Huyện mới Quang Bình đã trình lên UBND tỉnh phê duyệt 
ĐIều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cho thị xã Hà Giang, Buch 
Niên và Yên Minh. Hiện tại Vị Xuyên thuộc chương trình 
SEMLA. 
Quy hoạch sử dụng đất cho 183 xã, 55 tới 2005 và 128 tới 2010  
Các xã còn lại đang xây dựng. Các xã mới chưa bắt đầu 

Không yêu cầu xây dựng 
bản đồ chi tiết cho các xã để 
hỗ trợ chương trình 135 của 
chính phủ – chương trình hỗ 
trợ dân tộc thiểu số.  

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
 

Tất cả Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch sử dụng đất được 
tiến hành trước  khi nhận được thông tư. Hiện nay sự điều chỉnh 
dựa vào thông tư. 10 xã đang sửa đổi, sử dụng thông tư 30, việc 
điều chỉnh của huyện và tỉnh đang diễn ra. 
 

1. Chỉ có một vài khu vực có bản đồ địa chính chính thức 
mà là cơ sở cho Quy hoạch sử dụng đất của xã theo 
Thông tư 30. 

2. Mẫu và chú thích trên bản đồ không trùng nhau và khó 
hiểu 

3. Có khó khăn trong trích rút các số từ bản đồ cho Quy 
hoạch sử dụng đất tổng thể 

Bộ TNMT đang xây dựng 
những ký hiệu mới nhằm 
sửa chữa những vấn đề về 
bản đồ/chú thích. 
Ngoài việc các huyện mất 
5-7 năm (thực hiện??) xây 
dựng kế hoạch cho huyện, 
sau đó chỉ còn 3 năm cho xã 
tiến hành việc lâp kế 
hoạch/quy hoạch. Xã sử 
dung kế hoạch chung cho 
đến khi của huyện đã sẵn 
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4. Thời gian cho phê duyệt – Bộ TNMT yêu cầu báo cáo 
vào tháng 10, nhưng hội đồng nhân dân chỉ họp vào 
tháng 12. 

5. Thời gian cho xây dựng hàng loạt các kế hoạch ở các cấp 
theo phương pháp từ trên xuống gây ra nhiều vấn đề về 
thời gian. Mất 12 tháng hoặc hơn để xây dựng kế hoạch 
cấp tỉnh, sau đó mất hai năm cho kế hoạch cấp huyện. 
Nên vào thời điểm xã hoàn thành thì đã mất 4-5 năm của 
thời kỳ thực hiện.. 

6. Kiến thức của cán bộ và người dân về pháp luật Quy 
hoạch sử dụng đất còn hạn chế (đặc biệt là tại cấp xã) 

7. Ngân sách thực hiện Quy hoạch sử dụng đất là không đủ 
ở tất cả các cấp. 

8. Khó thực hiện khi sử dụng các mẫu. Không thể rễ dàng 
tách các loại đất khác nhau (lâm nghiệp, nông nghiệp, đất 
ở vv ??) 

9. Hà Giang – tốc độ phát triển KTXH chem.. Các xã mới 
sẽ sử dụng thông tư 30. 

10. Quy hoạch sử dụng đất cần tuân thủ hướng dẫn lập bản 
đồ để hỗ trợ việc xây dựng 

11. thông tư 30 không cung cấp đủ hướng dẫn làm thế nào để 
kết hợp vấn đề môi trường vào Quy hoạch sử dụng đất . 
Cần hướng dẫn làm thế nào để đánh gía các yếu tố môi 
trường và kinh tế xã hội trong Quy hoạch sử dụng đất .. 

12. Thông tư 30 yêu cầu xxxx mà không có ý tưởng kiểm 
soát? yyy đất đai  

13. Để tái định cư người dân phải hỏi ý kiến UBND tỉnh lại 
mặc dù đã được phê duyệt trước đây trong Quy hoạch sử 
dụng đất . bản đồ đất đai cần đủ đô chi tiết để không phải 
hỏi ý kiến UBND lại lần nữa. 

 

sàng. Cần ý kiến tư vấn từ 
Bộ TNMT về vấn đề này. 
Dường như tỉnh đang sử 
dụng khái niệm cũ cho xây 
dựng Quy hoạch sử dụng 
đất , dựa theo phương pháp 
từ trên xuống. 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông Các kế hoạch chi tiết cho các thị xã do Sở xây dựng thực hiện sử  
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tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

dụng những hướng dẫn của Bộ XD. Không tham khảo hướng 
dẫn của Bộ TNMT. Khi thực hiện Sở xây dựng không sử dung 
bản đồ Quy hoạch sử dụng đất của Sở TNMT và xây dựng các 
bản đồ của riêng họ. 
 
Gợi ý rằng Bộ TNMT ban hành một tài liệu về bản đồ thống nhất 
cho việc lập kế hoạch cho Chính phủ phê duyệt. 
 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

Sói mòn đất (loại?) (?), suy thoái đất do lũ quét, nước thải từ 
cộng đồng hay sản xuất công nghiệp, ô nhiễm đất do hoá chất, 
bản đồ đất đai cho Hà Giang, bản đồ địa hình. Cũng dựa trên 
kinh nghiệm của các cán bộ.  

 

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

Không chắc chắn về các mụ tiêu KTXH (bao gồm kế hoạch tổng 
thể cho Sở KH&ĐT xây dựng). 
 
Tại huyện Bắc Quang mưa lớn là vấn đề lớn – 4600 mm P.A 
(cần quản lý sử dụng đất cẩn thận) 
 
Cần đánh giá tiềm năng đất đai trong bản đồ đất đai, địa hình của 
mỗi khu vực, lượng mưa, loại đất – tập chung chủ yếu vào nông 
nghiệp. 
 
ưu tiên cho tỉnh là an toàn lương thực, tất cả còn lại là ưu tiên 
thứ cấp. 
Cần xem xét đất cho ngành công nghiệp và du lịch. Lấy nhu cầu 
từ các kế hoạch ngành. 
  

Thấy trong kế hoạch tổng 
thể và số liệu trích rút từ tài 
liệu tuy nhiên không chỉ rõ 
việc Quy hoạch sử dụng đất 
đã xem xét những mục tiêu 
này như thế nào. 

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 

Sự tham tại địa phương chỉ diễn ra tại cấp xã. Mong muốn rằng 
hàng loạt kế hoạch ngành đã xem xét nhu cầu của các bên tham 
gia khác (ví dụ từ ngành công nghiệp) 
Tại xã mỗi thôn tổ chức một cuộc họp cho người dân, sau đó 
trưởng thôn được mời tới xã cho việc quy hoạch/lập kế hoạch 
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tham vấn diễn ra khi nào. 
 

tổng thể sau đó trưởng thôn mang kết quả thông báo với người 
dân thôn bản. 
 
Một cuộc họp thẩm định được tổ chức trước khi phê duyệt Quy 
hoạch sử dụng đất cuối cùng (của tất cả các sở ban ngành chủ 
chốt của tỉnh) – nhu cầu được xác định qua sự tham khảo các kế 
hoạch  riêng biệt. 
 
Tuy nhiên, trong thực tế tất cả các kế hoạch ngành được xây 
dựng vào các thời điểm khác nhau và sử dụng các hướng dẫn 
khác nhau, bản đồ cơ sở khó điều chỉnh hàng loạt các kế hoạch. 
 
 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
 
 

Kêu gọi cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì, sau khi có thông tin đầu 
vào từ tất cả các ngành, UBND tỉnh sẽ quyết định việc sử dụng 
đất nào sẽ diễn ra, sau khi nhận được các báo cáo và lắng nghe 
những ý kiến tranh luận.  

 

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 
 

Kêu gọi một cuộc họp của các sở ban ngành liên quan sau khi kế 
hoạch được phê duyệt nhằm thông báo với họ. Phương tiện 
thông tin đại chúng được mời tới cuộc họp nhưng không có một 
chương trình thông báo đặc biệt nào được thực hiện.  

 

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

Sở KH&ĐY, Sở XD, Sở NN&PTNNT, Sở GTVT, Sở Du lịch 
thương mai. Sở khai thác mỏ. Tất cả cần hỗ trợ (5) 15 sở ban 
ngành được mời tới hội thảo về sửa đổi Quy hoạch sử dụng đất 
vào tháng 5/06. Biên bản kết quả của hội thảo cũng được gửi cho 
các sở ban ngành. 

 

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 

Tại Hà Giang không có quỹ cho đất đai, việc cấp vốn dựa vào 
việc phân bổ của Giám đốc sở TNMT và bị tác động bởi việc 
phân bổ vốn từ UBND tỉnh. 
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mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 
 
 

 
Tất cả mọi công việc Quy hoạch sử dụng đất được ký hợp đồng 
với bên ngoài. Đánh giá giấy phép hoạt động của các công ty, 
trình bày kinh nghiệm và năng lực. 
 
Về cơ bản Hà Giang hợp đồng với đơn vị bên ngoài thực hiện 
công việc Quy hoạch sử dụng đất . Viện quy hoạch thiết kế nông 
nghiệp của Bộ NN&PTNT tư vấn về Quy hoạch sử dụng đất cho 
Hà Giang, báo cáo nhận được vào tháng 5/2006 sẽ được UBND 
huyện thẩm định và trình lên Sở TNMT (theo nghị định 181) 
 

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

Các xã không có sự hiểu biết về những khía cạnh môi trường. 
Huyện có xem xét các yếu tố như thu luợm chất thải, báo cáo về 
tình hình môi trường hiện tại được xây dựng. Tuy nhiên, không 
có sự xem xét yếu tố môi trường trong tương lai của Quy hoạch 
sử dụng đất được đề ngị. Những vấn đề về môi trường trong 
thông tư 30 là đủ (phó giám đốc) 

 

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

4 huyện phía bắc có diện tích lớn, cần bảo vệ đất canh tác, khi 
xem xét sự tác động môi trường. Việc tái định cư cho người dân 
là một vấn đề. 
2 con sông chảy vào từ Trung quốc cũng bị ô nhiễm nặng. 
 
 

 

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 

Quy hoạch tại cấp xã. Không có nhiều công nghiệp nên chất 
lượng không khí không phải là vấn đề lớn. ưu tiên tuỳ theo tong 
vùng – khác nhau tại các huyện và xã. 
Vấn đề lớn là sói mòn đất và lũ quét cho tỉnh 
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- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 
và khu dân cư,…..  
Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

Sự nghèo đói (xoá đói), tạo việc làm (mặc dù không được xem 
xét trong bất cứ Quy hoạch sử dụng đất nào). 
 
Việc tái định cư người dân tộc thiểu số rất khó do thái độ văn 
hoá của họ. Năm 2003 có chương trình tái định cư người dân tới 
khu vực đất đai màu mở hơn nhưng khó thực hiện. 
 
 

 

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
 
 
 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

 
Khi xây dựng Quy hoạch sử dụng đất tại  cấp tỉh, mỗi ngành 
được yêu cầu cung cấp các nhu cầu sử dụng đất, Sở TNMT đưa 
vào Quy hoạch sử dụng đất. Nếu có mâu thuẫn, sẽ triệu tập cuộc 
họp do UBND tỉnh và Sở TNMT chủ trì và các ngành khác tham 
dự, UBND tỉnh là người ra quyết định cuối cùng, Sở TNMT 
đóng vai trò phối hợp. Tất cả các kế hoạch cần được điều chỉnh 
cho phù hợp. Tuy nhiên hàng loạt các kế hoạch đều được xây 
dựng vào các thời điểm khác nhau. 
 
Nếu có mâu thuẫn trong một kế hoạch ngành, UBND tỉnh có thể 
gửi một công văn tới bộ liên quan (ví dụ bộ GTVT) và chỉ rõ yêu 
cầu thay đổi). 
 
Kế hoạch KTXH 5-10 năm (hay kế hoạch chung) là khung công 
việc tổng thể. 
 

 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 

ĐIểm nhỏ cho xây dựng bản đồ. Công nghệ GIS do Viện viễn 
thám cung cấp. Họ cung cấp số liệu số cho viện nghiên cứu nông 
nghiệp và Đai học nông nghiệp 1 và cao đẳng N&RE.. 

 

Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối   
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vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 
Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ . 
 

  

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, báo cáo mâu thuẫn cho 
UBND tỉnh và nếu lớn hơn nữa báo cáo cho Quốc hội. 
Việc thực hiện thực tế của kế hoạch rất hạn chế (chỉ khoảng 20- 
30% một năm do hạn chế về ngân sách và năng lực). 
Việc thực hiện các dự án nông nghiệp và công nghiệp còn khó 
hơn nhiều so với dự án dân cư (ví dụ như trồng táo) 
 

 

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 

Cần kiểm tra các đề xuất so với Quy hoạch sử dụng đất. Thanh 
tra kiểm tra của thành viên nhóm Quy hoạch sử dụng đất (mặc 
dù có nguồn lực hạn chế).  
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO HUYỆN  VỊ  XUYÊN TỈNH HÀ GIANG 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ thống kê và đăng ký đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
 
Dù kiÕn r»ng huyÖn sÏ cung cÊp mét b¸o c¸o viÕt t¹i mét héi th¶o sÏ ®−îc tiÕn hµnh vµo thø 4 ngµy 9/8/2006 t¹i TP HCM. 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Quy hoạch chi tiết tại cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất cho 20 xã 
được xây dựng theo luật đất đai cũ. Nỗ lực áp dụng những thay 
đổi theo nhu cầu về thay đổi ví dụ như cơ sở hạ tầng. 
 
Thay đổi ý định của các nhà đầu tư dẫn đến nhu cầu thay đổi 
Quy hoạch sử dụng đất (đặc biệt là ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 
tầng). 
 
Chưa thực hiện Quy hoạch sử dụng đất sử dụng Thông tư 30 ở 
giai đoạn này 
 
 
 

Không có bản đồ chất lượng 
tốt hoặc hồ sơ cho xây dựng 
Quy hoạch sử dụng đất . 
Chủ yếu dựa vào giao đất 
nông nghiệp và việc sử 
dụng đất hiện tại. 
Huyện cũng không có bất 
cứ hồ sơ địa chính nào do 
chuyển cho tỉnh vào năm 
1994. 
 
Huyện có sự hiểu biết cực 
kỳ hạn chế về Quy hoạch sử 
dụng đất hay các bước yêu 
cầu. Tỉnh ký hợp đồng với 
bên ngoài thực hiện tất cả 
công việc Quy hoạch sử 
dụng đất . Quy hoạch sử 
dụng đất của huyện không 
có để xem xét vì nằm tại Sở 
TNMT 
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Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

Trước đây có xây dựng một Quy hoạch sử dụng đất chung nhưng 
không có kinh nghiệm thực tế trong chuẩn bị một quy hoạch chi 
tiết theo yêu cầu như bây giờ. 
Quy hoạch sử dụng đất cần được hỗ trợ với ngân sách phù hợp 
cho việc thực  hiện kế hoạch. Tuy nhiên trong thực tế có rất ít 
ngân sách cho việc thực hiện. 
 

 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

 
 
 
 

 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

  

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

  

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

  

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất  
 

  

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
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chí vv 
Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

  

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 

  

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

  

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu mà 
ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

  

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi đây 
là quan trọng nhất về khía cạnh môi trường cần 
xem xét trong Quy hoạch sử dụng đất: 

- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi 

trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công 

nghiệp và khu dân cư,…..  

  

Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà   
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ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

  

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy mô 
tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế nào. 
 

  

Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ. 

  

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO TỈNH nghÖ an 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ Đăng ký và thống kê đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
 
Dự kiến rằng tỉnh sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh năm 2001/2010 đã được phê duyệt. 
Hiện đang được điều chỉnh với các ngành khác trong năm 2006. 
 
17 trong 19 huyện (89%) đã hoàn thành. 16 cho thời kỳ 2010 và 
đã hoàn thành việc quy hoạch. 
 
  

 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 

 
 
 
 

 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

Khi đánh giá Quy hoạch sử dụng đất trước đây hầu như đánh giá 
ở cấp hành chính nhỏ nhất. Trong thực tế có cần thực hiện việc 
đánh giá ở cấp này không. 
Biều 1 không rõ ràng. Tóm tắt nhu cầu đất đai lên xuống. 
 

 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

  

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 

1. Tăng phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, dịch vụ 
và nông nghiệp. 

Kế hoạch môi trường vẫn 
đang trong giai đoạn xây 
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thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

2. Thúc đẩy mục tiêu kinh tế/xã hội cùng với kế hoạch môi 
trường 

3. Cải thiện điều kiện sống và tạo việc làm 

dựng. Họ sử dụng nhu cầu 
từ các công ty rồi đánh giá 
lao động ở khu vực xung 
quanh, xác định các yêu cầu 
đào tạo lại các kỹ năng vv 

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

3 phương pháp: 1 tổ chức một cuộc  họp cho người dân địa 
phương tham dự, các thành viên chủ chốt và các trưởng thôn 
tham dự tại xã. 
2. đưa ra bảng câu hỏi về kinh tế xã hội căn cứ vào định hướng 
cho xã. 
3. sau khi xây dựng Quy hoạch sử dụng đất dự thảo tổ chức các 
cuộc họp với cấp hành chính thâp nhất (cấp xã) để lấy ý kiến 
phản hồi. Sau đó điều chỉnh lại kế hoạch theo ý kiến phản hồi. 
Về sự tham gia tại cấp huyện và tỉnh, chỉ có các sở (ngành) 
  

Không nhận được ý tưởng 
về sự tham vấn rộng rãI hơn 
với các bên tham gia tư 
nhân. 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
 
 

Yêu cầu mỗi ngành cung cấp nhu cầu sử dụng đất (báo cáo và 
bản đồ), tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất tổng thể, gửi cho các 
sở ban ngành xem xét, tổ chức hội thảo nhằm trình bày Quy 
hoạch sử dụng đất và lấy ý kiến nhận xét sau đó UBND tỉnh phê 
duyệt. Nếu có mâu thuẫn UBND tỉnh xem xét và đưa ra quyết 
định.. 

 

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 
 
 

Tỉnh không phổ biến tốt, huyện khá tốt, nhưng tại cấp xã thì lẫn 
lộn. Chỉ phổ biến những chi tiết cụ thể, khu công nghiệp, một 
con phố cụ thể vv. Sử dụng TV, radio, báo chí, một số có bản đồ 
tại trụ sở huyện. Một số huyện có bản đồ Quy hoạch sử dụng đất 
nhưng không phải tất cả. 

 

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  

Hàng lọat các ngành tham gia xây dựng kế  hoạch sử dụng đất, 
tương tự như Hà giang, nhưng trong thực tế họ không chú ý 
nhiều tới Quy hoạch sử dụng đất khi thực hiện các hoạt động.  
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Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 
 
 

Tỉnh không có quy định cụ thể về việc cung cấp ngân sách cho 
Quy hoạch sử dụng đất, huyện nhận được ít vốn do UBND 
huyện giao. Hầu hết ngân sách tập trung cho khảo sát đất đai, lập 
bản đồ địa chính nên không có ngân sách cho Quy hoạch sử 
dụng đất. Theo nghị quyết của tỉnh, 20% cho tỉnh, 40% cho 
huyện và 40% cho xã. Nhưng những tỉnh nghèo có ngân sách 
hạn chế cho Quy hoạch sử dụng đất.  
 
4 cán bộ thuộc ban Quy hoạch sử dụng đất, 1 đơn vị tại Sở 
TNMT (trung tâm môi trường, 2 trung tâm khác tại tỉnh (trung 
tâm quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT và 
Viện quy hoạch rừng thuộc Bộ NN&PTNT) không có quy định 
cụ thể về ngân sách. 
  

 

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

Chỉ xem xét nhưng không chú ý nhiều  

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu mà 
ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

.  

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi đây 
là quan trọng nhất về khía cạnh môi trường cần 
xem xét trong Quy hoạch sử dụng đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 

Quan trọng nhất là chất lượng nước và không khí sau đó là quản 
lý chất thải. Không thực sự có ở giai đoạn này. Không có khái 
niệm về vùng đệm xung quanh khu công nghiệp vv. Khu dân cư 
cần cách xa khu công nghiệp nhưng trên thực tế không phải như 
vậy. 

Đã có 5 khu công nghiệp, sẽ 
có thêm 2 khu CN nữa 
trong tương lai. Lý tưởng là 
mỗi huyện có một khu công 
nghiệp..  
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và khu dân cư,…..  
Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

Trọng tâm chính vào các ngành công nghiệp và dịch vụ để tạo 
việc làm và giảm nghèo. 
 
Hiểu được khái niệm tuy nhiên không bao gồm nhiều trong thực 
tế. 
 
 

 

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
 
 
 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

1.  Kế hoạch xây dựng (tốt thứ hai) 
2. Kế hoạch nông nghiệp 
3. Kế hoạch công nghiệp 
4. Kế hoạch thương mai 
5. Kế hoạch du lịch 
6. Kế hoạch giao thông (tốt thứ ba) 
7. Kế hoạch giáo dục và đào tạo 
8. Kế hoạch an ninh quốc phòng (tốt nhất) 
9. Kế hoạch y tế 
10. Kế hoạch thể dục thể thao 

Tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất tổng thể, tổ chức hội thảo 
nhằm thảo luận, UBND tỉnh quyết định về những mâu thuẫn  

 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 
 

Quá trình lập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tại Sở TNMT, nếu 
không công ty ký hơp đồng phải làm. Thường thì sử dụng các 
phần mềm Mapinfo, Microstation và Autocad, tuy nhiên chỉ ding 
cho sản xuất bản đồ chứ không dùng cho việc phân tích.  

 

Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung   
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nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ. 
 
Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO huyÖn nghi léc TỈNH nghª an  
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ Đăng ký và thống kê đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
Dự kiến rằng huyện sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Có 30 xã, 37,860.0 Ha 
 
Hầu hết các xã có Quy hoạch sử dụng đất được UBND huyện 
phê duyệt. Có Quy hoạch sử dụng đất cho một xã từ SEMLA. 
Đợi hướng dẫn từ Bộ TNMT. Có Quy hoạch sử dụng đất từ 
1998-2010 được UBND tỉnh phê duyệt   
 
Từ 2001 tới 2005 huyện Nghi Lộc có 59 dự án và 400 ha đất phi 
nông nghiệp. Sự thay đổi là rất lớn và không phù hợp cho Quy 
hoạch sử dụng đất bây giờ. 
 
Cần có sự hỗ trợ từ SEMLA để xây dựng Quy hoạch sử dụng đất 
tới năm 2010, 2020 thì càng tốt. Tiến hành việc thực hiện khi có 
sự phê duyệt của UBND tỉnh. 
 
Quy hoạch sử dụng đất 2007 tới 2012 cần xây dựng – cần hướng 
dẫn cho việc xây dựng. 

Định hướng cho khu công 
nghiệp không phù hợp. 
Trong tương lai gần sẽ xây 
khu kinh tế. Nhu cầu cao về 
đất đai và Quy hoạch sử 
dụng đất là rất quan trọng. 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

1. Ngân sách và nguồn nhân lực không đủ. Phải ký hợp 
đồng với bên ngoài. Chỉ có 4 cán bộ chuyên trách ban 
môi trường của Phòng TNMT. 2 cán bộ cho mỗi xã. 

2. Thiếu hướng dẫn từ Bộ TNMT 
3. Quyết định 239 sẽ sát nhập xã 17 và 18 vào TP Vinh 
4. Rất nhiều nhà máy trên danh giới huyện Nghi Lộc – cần 
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phải thực hiện những vấn đề về môi trường – rất nhiều 
công trình/công việc tại khu vực này. 

5. Cần hỗ trợ ngân sách 
6. Những khu vực gần thành phố và duyên hải ô nhiễm là 

một vấn đề lớn. 
7. Cần cơ chế cho doanh nghiệp thực hiện  

 
Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

Chờ hướng dẫn cho Quy hoạch sử dụng đất từ tỉnh (Quy hoạch 
sử dụng đất cấp tỉnh). Vấn đề về thời gian. Phân bổ ngân sách và 
ký hợp đồng với công ty tư vấn nào. 
Tỉnh điều phối ngân sách cho cấp huyện.  
Thời kỳ 5 năm phù hợp cho thời kỳ quy hoạch nhưng thực tế lại 
khá dài cho một huyện mà đang thay đổi. 
 

 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

  

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

  

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

  

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
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Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 

  

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

  

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 
 
 

  

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

  

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này 

Chất thải công nghiệp và nhà máy, các nguồn nước bị ô nhiễm 
và chất lượng không khí. 
 
Xây dựng kế hoạch môi trường, xây dựng nhà máy xử lý chất 
thải – giao 60 ha cho khu vực xử lý chất thải – UBND tỉnh và 
Ban quản lý dự án 

 

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 

Các đại diện từ công nghiệp sản xuất giấy chỉ ra rằng điều quan 
trọng là kết hợp SEA vào Quy hoạch sử dụng đất tại cấp huyện.  
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- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 
và khu dân cư,…..  
Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổI như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

  

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
 
 
 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

Đất dân cư và đất công nghiệp trong Quy hoạch sử dụng đất cho 
thời kỳ 1998 – 2002 là ổn 
 
Quy hoạch sử dụng đất cho mỗi ngành nhận được từ mỗi ngành 
và sau đó tập hợp lại 
 
Mâu thuẫn khó xảy ra tại cấp huyện (????) do mỗi ngành đều gửi 
cho UBND phê duyệt các kế hoạch ngành tổng thể.  
 
 
Theo nhu cầu – Nếu ai đó muốn đất cho chế biến hải sản họ cần 
được UBND tỉnh phê duyệt nếu đã có trong Quy hoạch sử dụng 
đất . Nếu không thì phải làm việc với tỉnh và huyện để điều 
chỉnh Quy hoạch sử dụng đất. 
 

 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 

1998 – 2010 hợp đồng với trung tâm của hay viện của Sở 
TNMT. 
 
Kế hoạch hàng năm cho năm 2005 được thực hiện với ngân sách 
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 từ UBND tỉnh và huyện.   
Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ. 
 

Không có. Quy hoạch sử dụng đất rất quan trọng và giúp tránh 
lãng phí. Quy hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng trong  lập 
kế hoạch tổng thể. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ SEMLA. 

 

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

1. Căn cứ vào Quy hoạch sử dụng đất   
2. Quy hoạch sử dụng đất xác định quỹ đất cho mỗi mục 

đích 
3. Quy hoạch sử dụng đất tốt làm QHSDĐ tốt hơn. 
4. QHSDĐ bị lỗi thời do luật đất đai mới. Mong muốn tăng 

khung thời gian cho việc quy hoạch. Mong muốn những 
cơ chế dễ hơn nhằm điều chỉnh kế hoạch 5 năm và dựa 
trên sự thay đổi nhanh chóng (đất phi nông nghiệp – có 
thể thay đổi 1 năm cho sản xuất nông nghiệp không) 

5. áp lực liên tục nên đất đai, cần liên tục xem xét đánh giá 
các kế hoạch.  

Biểu hiện của việc lập kế 
hoạch yếu kém là sự cần 
thiết phải thay đổi nhiều và 
nhanh chóng cho QHSDĐ. 

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO huyÖn yªn thµnh, nghÖ an 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ Đăng ký và thống kê đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
Dự kiến rằng huyện sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Huyện Yên Thành có QHSDĐ cho 1996 – 2010. Hiện đang tiến 
hành quy hoạch cho 37 xã sử dụng thông tư 30 như là những 
hướng dẫn. Hợp đồng với trung tâm thủy nông của Nghệ An???, 
tiếp tục điều chỉnh QHSDĐ cho huyện. 
 
54,000 HA 17,000 Ha cho nông nghiệp , 20,000 HA cho lâm 
nghiệp, 270,000 người thuộc khu dân cư. ĐIều chỉnh ranh giới 
hành chính, thành lập 3 xã mới, 1 thị trấn và 11 thị tứ mới. 
 
Khi QHSDĐ xã được thực  hiện, công ty tư vấn làm việc với cán 
bộ huyện nhằm giải quyết những khó khăn. Tổ chức hội thảo 
mời hàng loạt các ngành tới thảo luận QHSDĐ dự thảo do CT tư 
vấn xây dựng. Sau khi thảo luận và thống nhất về những sửa đổi 
trình lên UBND huyện.  
 
Cán bộ phòng TNMT, phòng cơ sở hạ tầng, phòng nông nghiệp 
và dịch vụ công nghiếp tham gia vào 3 bước của quá trình 
QHSDĐ 
 

1. Xác định những trở ngại, phương hướng làm thế nào để 

Sử dụng Luật đất đai 1993, 
hiệu quả nhất trong khu vực 
dân cư và tốt cho giao thông 
vận tải, đất sản xuất nông 
nghiệp và chuyển đổi đất 
sang định hướng sản xuất 
mới. 
Có xem xét khía cạnh kinh 
tế và một số khía cạnh xã 
hội nhưng không có khía 
cạnh môi trường nên không 
bền vững. Không chú trọng 
đến chất lượng đất và SEA. 
 
Viễn cảnh khá ngắn cho 
QHSDĐ và không có định 
hướng thực sự cho sự phát 
triển của các ngành trong 
huyện.  
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vượt qua những trở ngại. 
2. Hội thảo cho các ngành thảo luận về QHSDĐ dự thảo. 
3. Sau đó họp thẩm định của huyện 
(Phòng TNMT hỗ trợ UBND huyện)  

Sự chuyển đổi hạn chế từ kế 
hoạch chung sang QHSDĐ  
 
Chú trọng nhiều nhất vào 
việc giao đất và cấp đất như 
là một phần của quá trình 
QHSDĐ, nhưng không xem 
xét những khía cạnh như là 
sói mòn đất. 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

1. Làm theo kế hoạch phát triển KTXH cho 2010. Kế hoạch 
chung cho thời kỳ 2020 khó điều chỉnh phù hợp. Không 
có hướng dẫn xây dựng QHSDĐ tới 2020. 

2. Định mức cho tiến hành QHSDĐ là quá thấp trong thực 
tế, đặc biệt là tại cấp xã khi quy hoạch các lô đất riêng lẻ 
nên huyện phải áp dụng định mức riêng. 

3. Thực hiện hợp nhất đất đai hiện tại khó thực hiện 
QHSDĐ tại cấp xã.  

4. Nhiều cây trồng thuộc các mùa vụ khác nhau nên khó 
giao đất đúng hạng mục. 

5. Tỷ lệ bản đồ là quá nhỏ để thể hiện các khu đất nhỏ riêng 
lẻ trong huyện.  

6. Không có quy định rõ ràng nhằm kết hợp SEA vào 
QHSDĐ  

 

Họ điều tra tác động môi 
trường của QHSDĐ đề nghị 
và đưa ra phương án tốt 
nhất. (!) 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

1. Sở TNMT có hội thảo về thông tư 30  và cho rằng quá 
dài và quá chi tiết.  

 

Về cơ bản huyện không 
đang thực hiện QHSDĐ nên 
không có kiến thức hoặc 
kinh nghiệm thực tế trong 
việc thực hiện thông tư 30. 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 

Bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng, QHSDĐ cũ (phân tích và dựa 
trên kế hoạch chung cho huyện) định hướng phát triển từ các cấp 
trung ương và cấp tỉnh khác. 
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tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  
Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

  

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

 
 

 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
 

  

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 

Công bố kế hoạch cấp huyện thông qua pa nô, radio và trụ sở xã 
 

 

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

  

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 

UBND huyện cấp vốn cho xây dựng QHSDĐ. Ký hợp đồng thực 
hiện tất cả công việc với bên ngoài. 

 

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 

Không thực sự  
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cuối cùng hay không? 
Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

QHSDĐ trước đây không tính đến khía cạnh môi trường nên bây 
giờ nảy sinh nhiều vấn đề từ công nghiệp mà phát triển trong 
thời kỳ vừa qua. 

 

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 
và khu dân cư,…..  

Quản lý chất thải là ưu tiên cao nhất, chất thải rắn, chất lượng 
không khí, sự suy thoái đất đai, đặc biệt là tư việc sói mòn đất. 
Công ty hợp đồng không tính đầy đủ về tính bền vững và chỉ tập 
trung vào mặt sản xuất. Công ty và cán bộ huyện không có sự 
hiểu biết đầy đủ để đối phó với vấn đề này.. 
 
Khi xem xét sử lý chất thải, áp dụng các tiêu chí: 

• Cách khu dân cư hơn 1 km, 
• Cách xa nguồn nước uống 
• ĐIều kiện thuận lợi cho vận chuyển 
• Tạo khu vực xanh xung quanh khu xử lý chất thải 

và tạo môi trường trong lành. Một địa điểm xử lý 
cách thị xã 2 km với diện tích 4.6 ha đang được 
xây dựng. 

 

Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

  

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 

Cán bộ phòng TNMT, phòng cơ sở hạ tầng, phòng nông nghiệp 
và dịch vụ công nghiếp tham gia vào 3 bước của quá trình 
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(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

QHSDĐ 
 

1. Xác định những trở ngại, phương hướng làm thế nào để 
vượt qua những trở ngại. 
2. Hội thảo cho các ngành thảo luận về QHSDĐ dự thảo. 
3. Sau đó họp thẩm định của huyện 
(Phòng TNMT hỗ trợ UBND huyện) 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 
 

  

Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

QHSDĐ cho 2006 – 2010 đã bố trí đất cho công nghiệp – các thị 
tứ đang giao đất nhằm thu hút đầu tư.  
 
Đã giao đất công nghiệp – 40 ha cho xã Coy Thái, 25 ha tại thị 
trấn, 20 ha tại xã Đô Thành và 20 ha tại Xã Đôi Thin 

Không thực sự trả lời câu 
hỏi 

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ . 
 

  

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO TỈNH bµ rÞa vòng tµu 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Vụ Đăng ký và thống kê đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
Dự kiến rằng tỉnh sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Trong những năm 1990 có kiểm soát quy hoạch tại cấp địa 
phương. Rất ít việc xem xét những yếu tố về môi trường. có 
Hướng dẫn môi trường 1995 và thông tư 175 nhưng ít khi áp 
dụng. Trong thực tế BRVT đã thực hiện việc phân loại đất đai 
hơn là QHSDĐ. 
 
QHSDĐ cấp tỉnh 2000 – 2010 đã được xây dựng và phê duyệt. 
QHSDĐ cho 2006 – 2010 sửa đổi, với sự tham gia của các bộ 
ngành khác kết thúc vào tháng 7/2006. Sắp trình lên chính phủ. 
 
Có 8 huyện và 82 xã. Sở TNMT hỗ trợ UBND tỉnh có công văn 
cho các huyện yêu cầu về nhu cầu sử dụng đất từ hàng loạt các 
huyện và ngành. 103.6% thực hiện cho nông nghiệp trong sáu 
tháng đầu năm. việc thực hiện không theo thực tế (lấy bản sao 
của biểu) 7 huyện, trừ huyện Côn Đảo. (QHSDĐ đặc biệt của 
CP). Thực hiện QHSDĐ cho 42 xã 2002 – 2010 và đang được 
đánh giá. 38 xã đang thực hiện. 
Phải thực hiện chuẩn bị 1 năm trước khi bắt  đầu xây dnựg kế 
hoạch, các nguồn ngân sách, trình lên UBND tỉnh  

3 cán bộ cho phòng 
QHSDĐ cho tỉnh.  
 
Hạn chế về kiến thức và 
kinh nghiệm thực tế trong 
QHSDĐ , đặc biệt là khi 
xem xét những khía cạnh 
môi trường. 
 
QHSDĐ không thực sự 
phản ánh những thay đổi 
trong sử dụng đất mà đang 
diễn ra. Thực tế chỉ là bức 
tranh trình bày với việc áp 
dụng thực tế hạn chế. Trong 
thực tế QHSDĐ hiện tại 
không bao gồm những xem 
xét thích đáng những khía 
cạnh môi trường hay xã hội. 
 
Rosita đã phát hiện sự đánh 
gía tốt nhu cầu kết nối 
những khía cạnh môi 
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trường với QHSDĐ. Ví dụ 
lĩnh vực du lịch mâu thuẫn 
với các yếu tố chế biến hải 
sản. 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

Sự nhầm lẫn về mối quan hệ giữa kế hoạch kinh tế xã hội, kế 
hoạch chung, và QHSDĐ. Kế hoạch PT KTXH không sát thực. 
Do QHSDĐ căn cứ vào kế hoạch này nên gây nhiều khó khăn 
trong QHSDĐ. 
 
Không đủ hướng dẫn rõ ràng về việc thực hiện QHSDĐ như thế 
nào. 
 
Sau quyết định gần đây của Quốc hội những hướng dẫn mới đã được 
ban hành. BRVT muốn áp dụng phương pháp và công nghệ mới. 
 
Thông tư 30 không thể làm theo được. Từ chung chung tới chi 
tiết và từ tỉnh xuống huyện và xã. Vấn đề về thời gian để hoàn 
thành các kế hoạch khác nhau. Thời gian tư vấn hạn chế. Tại các 
xã không chắc thực hiện việc QHSDĐ như thế nào. Gợi ý mô 
hình thí điểm cho tỉnh, huyện và các xã.  
Định mức cho QHSDĐ là quá thấp ở cấp xã nhưng chấp nhận 
được tại cấp huyện và tỉnh, dựa trên dân số hơn là xem xét tính 
phức tạp của những mâu thuẫn sử dụng đất vv. 
 
US $2000 là không đủ cho QHSDĐ tại cấp xã. 
 
Những khó khăn của việc thực hiện QHSDĐ tại các cấp trong 5 
năm. hướng dẫn hạn chế việc làm thế nào để đánh giá những vấn 
đề môi trường.  
 
Năng lực và kiến thức cán bộ hạn chế trong việc thực hiện 
QHSDĐ kết hợp với quản lý môi trường.  

Thảo luận về lợi ích của từ 
cấp trung ương xuống địa 
phương và từ cấp địa 
phương lên cấp tỉnh. Thích 
từ trung ương xuống địa 
phương hơn (nhưng không 
giải thích lý do) 
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Từ công ty tư vấn –  
Khó đánh giá người dân trong xã 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

Các tiêu chí môi trường cụ thể cho việc đánh giá cho các sử dụng 
đất khác nhau sẽ rất hữu ích, ví dụ đối với khu dân cư xem xét 
một số yếu tố nhất định (khu giải trí, cơ sở vật chất của cộng 
đồng) đối với khu công nghiệp xem xét những yếu tố khác (như 
ô nhiễm không khí vv). 
 

 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

Đối với kết hoạch cấp huyện thu thập kế hoạch chung, xu hướng 
dân số, số liệu cơ sở về sự phát triển kinh tế xã hội, thời tiết. Bản 
đồ địa hình, bản đồ địa chính (bản đồ số hiện có) Sử dụng để sản 
xuất bản đồ sử dụng đất hiện nay, nhu cầu về QHSDĐ , quyeets 
định từ đảng.  

Hiểu biết hạn chế về các 
khái niệm QHSDĐ do đại 
diện của công ty trình bày 

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

  

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

Khu vực tư nhân có nhu cầu về đất cho các dự án của họ nhưng 
họ không sẵn sàng xác định nhu cầu cho hàng loạt các ban 
ngành. Đây là một vấn đề vì những nhu cầu của họ không được 
phản ánh tốt. ĐIều này cần được giải quyết. 
 
Phương pháp tham vấn – chỉ lấy ý kiến từ lãnh đạo xã - không có 
sự tham vấn với trưởng thôn hay những người dân thực sự trước 
khi xây dựng kế hoạch. Khi đã xây dựng QHSDĐ dự thảo họ 
triệu tập một cuộc họp các trưởng thôn và trình bày khái niệm và 
lấy ý kiến của các trưởng thôn. Họ xem xét ý kiến phản hồi, điều 
chỉnh kế hoạch nếu cần thiết và trình lên huyện. 

 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  

Mỗi yêu cầu về đất đai từ cá nhân được gửi tới xã để xem xét. 
Sau đó họ tư vấn cho huyện/tỉnh về quan điểm của họ. 
  

Có cấp tham vấn cao hơn 
với huyện và xã về QHSDĐ 
thực tế và các đề xuất dự án 
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Nếu liên quan đến xây dựng, Sở XD sẽ chủ trì cuộc họp và đưa 
ra những kiến nghị lên UBND tỉnh. Tại tỉnh này Sở XD biết tất 
cả những khía cạnh về sử dụng đất nên đi đầu trong lĩnh vực này. 
 
Trong xây dựng QHSDĐ, lấy yêu cầu từ các bên khác nhau, 
trình lên Sở TNMT, huyện và các sở ban ngành liên quan, trình 
lên UBND tỉnh xem xét và ra quyết định. 

riêng lẻ. Ví dụ họ là những 
đối tượng sẽ bị ảnh hưởng 
của sự phát triển nên họ 
được tham vấn 

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 

Cho tới nay việc công bố QHSDĐ chưa phù hợp với yêu cầu của 
nghị định 181. Chỉ có bản đồ được trình bày tại UBND tỉnh. 
Không có quy định rõ ràng về việc thực  hiện như thế nào.  

 

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

  

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 
 
 

Chuẩn bị đề xuất tài chính, trình bày bằng lời với UBND tỉnh, Sở 
KH&ĐT và Sở TC. UBND tỉnh giao 1 tỉ đồng năm ngoái nhưng 
Sở TNMT vẫn đang chờ. Họ yêu cầu 1.6 tỷ. Công việc thực tế đã 
tiến hành với nguồn vốn từ các nguồn khác của Sở TNMT (trung 
tâm kỹ thuật). 
 
Trước năm 1998, vốn được giao từ ngân sách nhà nước. Từ đó 
việc giao vốn từ tỉnh trở nên khó khăn.  
 
Ký hợp đồng với 3 công ty 
 

o Trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Sở TNMT 
o Viện quy hoạch nông nghiệp (miền nam), Bộ NN&PTNT 
o Đại học nông l âm TP HCM 

 

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết Không bao gồm khía cạnh môi trường nào ở giai đoạn này  
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hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 
Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

  

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 
và khu dân cư,…..  

  

Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổI như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

  

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 

KH xây dựng 
KH sử dụng đất 
Nông nghiệp 
Lâm nghiệp 
Đánh bắt hải sản 

Với cán bộ và ngân sách 
hạn chế câu hỏi đặt ra là 
việc điều chỉnh cho phù hợp 
giữa hàng loạt các kế hoạch 
và QHSDĐ có thể được Sở 
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Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

Giao thông vận tải 
Nuôi trồng thủy sản 
Tài nguyên thiên nhiên 
Du lịch 
Công nghiệp 
KH nguồn nhân lực 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rằng mỗi kế hoạch này cần hợp 
nhất với QHSDĐ của Sở TNMT.    
 
Dự thảo công văn cho UBND tỉnh, UBND tỉnh gửi yêu cầu tới 
các sở (ngành) cung cấp nhu cầu sử dụng đất trong tương lai cho 
Sở TNMT. Họ tập hợp các yêu cầu từ các sở. Sở TNMT xây 
dựng một biểu bao gồm diện tích và vị trí cho hàng loạt các nhu 
cầu. Sau đó biểu này được gửi cho huyện và xã nhằm xem xét 
nhu cầu (ở những lĩnh vực yêu cầu đất đai). Xã và huyện đánh 
giá nếu họ có thể hỗ trợ và tư vấn cho Sở TNMT.  
 

TNMT kiểm tra như thế 
nào.  

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ. Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 
 

Tỉnh đã áp dụng công nghệ từ năm 2005, tuy nhiên chỉ là số hoá 
bản đồ QHSDĐ, không sử dụng khả năng GIS để thực  hiện 
phân tích các phương án QHSDĐ thay thế khác nhau. 

 

Đã thực hiện những thay đổi như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 
 
 
 
 

Đánh giá sự hữu ích của QHSDĐ. Chỉ dung để trình bày. Việc 
sử dụng công ghệ nhằm hỗ trợ quá trình, cũng cần xác định cẩn 
thận những gì chúng ta cố gắng đạt được từ QHSDĐ, và hoà 
nhập quá trình cho phù hợp với kết quả đầu ra mong muốn. 
 
Thay đổi cách thông tin được trình bày để người dân địa phương 
có thể hiểu. 
 
Cần làm rõ việc kết hợp hàng loạt các kế haọch như thế nào để 
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 hỗ trợ việc phát triển tổng thể trong một tỉnh. (quyết định và 
thống nhất trong toàn chính quyền) 
 
Tăng cường năng lực của cán bộ trong QHSDĐ bao gồm các sở 
khác và đại diện UBND. 
  
Những đường hướng chỉ đạo và khung thời gian khác nhau từ 
hàng loạt các bộ ngành và những hướng dẫn cần làm cho khung 
pháp lý tổng thể đúng.  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ. 

  

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO huyÖn long ®IÒn, BRVT 
 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Cục thống kê và đăng ký đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau. 
 
Dự kiến rằng huyện sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

QHSDĐ của huyện đã đựơc xây dựng và trình lên UBND huyện 
phê duyệt. 12 km vuông, có thuỷ triều đa dạng, dự định xây 2 km 
đê hiện đang thi công. Trồng cây trên các đụn cát để chống sói 
mòn. Không cho phép xây dựng nhà khu vực bờ biển. 130 km 
mở rộng khu vực mỗi năm? hạn chế chiếm giữ đất và xây dựng 
khu vực bờ biển. Có kế hoạch phát triển du lịch. 
 
Sử dụng Thông tư 30 để xây dựng kế hoạch  sử dụng đất mới 
nhất. Lập kế hoạch cho thời kỳ 2000-2010. cần điều chỉnh kế 
hoạch cho những năm sau đó. 
 
Đã hoàn thành QHSDĐ và trình lên Sở TNMT. 2 xã có kế hoạch 
trình lên huyện, 3 xã khác gần xong. Tại cấp xã đã có bản đồ địa 
chính nên dễ xây dựng QHSDĐ. 
 
Có vấn đề cho giao đất vì phê duyệt nhiều dự án trên cùng một 
khu vực (cách nhau vài tháng). Có thể sự phê dưyệt từ nhiều cơ 
quan hoặc việc lưu giữ hồ sơ yếu. 

Cần nâng cao nhận thức của 
người dân địa phương về 
thu luợm chất thải. Có thing 
rác nhưng không sử dụng 
hiệu quả 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

Có viễn cảnh cho QHSDĐ nhưng không có điều kiện tiến hành 
việc thực hiện. Người dân xã chưa tham gia vào quá trình. Có rất 
nhiều ý tưởng phát triển, tuy nhiên chưa hợp nhất vào một kế 
hoạch kết hợp. Chưa thống nhất về những địa điểm cụ thể để 

20km dải đất ven biển cùng 
với khu vực núi. Có rất 
nhiều hải sản cho khách du 
lịch   
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thực hiện một số hoạt động nhất định. 
 
Kế hoạch du lịch cho Long Hải bị cản trở bởi địa điểm ô nhiễm 
và mật độ sử dụng cao. Cần tái định cư nhưng chưa có kế hoạch. 
 
Trung tâm kỹ thuật của Sở TNMT đang giúp huyện. Đã xây 
dựng cho 5 xã và 2 thị trấn trong huyện. 
 
Tại biểu điền thông tin, khó mô tả danh giới khu vực dân cư 
nông thôn (ví bao gồm cả đất nông nghiệp). 
 

• Biểu cho 5 và 10 năm rất tương tự 
• Thiếu biểu danh sách các dự án (xây dựng nhà 

cửa) 
Định mức cho QHSDĐ ở cấp xã là quá thấp, khoảng 30 triệu 
đồng. Thông tư 30 chỉ cung cấp hướng dẫn tổng thể về ngân sách 
chứ không chi tiết tới việc giao ngân sách cho từng bước. 
 
Không chắc chắn việc phân loại đất như thế nào giữa lề đường 
và danh giới nhà cửa (bao gồm cả cây cối và cơ sở hạ tầng khác). 
Bộ TNMT tư vấn rằng nên là một phần đất dự trữ cho giao 
thông. 
 
 

 
Khách sạn 2 4-sao đã đón 
khách du lịch quốc tế.  

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

Khái niệm về khoá đào tạo nâng cao nhận thức của người dân về 
quản lý môi trường. 
 
3 cảng hiện đang bị ô nhiễm nặng. Cần sự hỗ trợ của CP giải 
quyết những vấn đề này. Cũng cần cơ sở xử lý nước thải tại thị 
xã Long Hải. 
 
Cần một dự án giải thích việc kết hợp môi trường vào QHSDĐ 
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Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

  

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

Những thay đổi chính là việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang 
phi nông nghiệp để hỗ trợ cho nhu cầu của đất công nghiệp và 
tăng đất dân cư.  

 

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

 
 
Yêu cầu tiêu chuẩn cho các ngành sau đó kết hợp vào một kế 
hoạch tổng thể. 
 
 

 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
 

Nếu có nhiều nhu cầu về đất đai, triệu tập cuộc họp, thảo luận về 
lợi ích của mỗi đề xuất sau đó trình cấp cao hơn quyết định. 

 

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 

  

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 

  

Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 

Hàng năm xây dựng ngân sách dự toán. Thực tế tỉnh đã cung cấp 
định mức, dựa trên số dân vv và sử dụng để chuẩn bị ngân sách. 
Do dựa trên định mức của tỉnh, nên thường là được ủng hộ.  
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mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 
Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

Nó đáp ứng được những yêu cầu pháp lý (mặc dù chưa rõ họ đã 
kết hợp những yếu tố này vào kế hoạch như thế nào) 
 

 

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổI như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

Xử lý rác và chất thải là những vấn đề môi trường lớn tại các dải 
đất ven biển. 
Tối thiểu hoá ô nhiễm nước ngầm là vấn đề môi trường chính 
cho các huyện nhưng chưa đưa vào quá trình QHSDĐ 

 

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 
- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công nghiệp 
và khu dân cư,…..  

Có mật độ dân cư cao và thiếu hệ thống xử lý nước trên bờ biển 
mà đang làm ô nhiễm từ nước thải vv. Tuy nhiên kế hoạch mới 
tới 2010 không giải quyết vấn đề này mà là sự phản ánh về sử 
dụng đất hiện tại nhiều hơn. Không có khái niệm về tái định cư 
người dân, tạo ra các vùng đệm, công viên vv. 
 
Những vấn đề môi trường được tính đến khi xem xét các dự án 
riêng biệt. Nếu không đáp ứng đựoc các tiêu chuẩn thì không 
được phê duyệt. Trước đây không xem xét vấn đề môi trường 
trước khi phê duyệt. Hiện nay bị ô nhiễm nặng không chắc có 
khả năng khôi phục được. 
 
 

 

Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổI như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
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Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 
 

Bộ công an và Bộ quôc phòng quyết định cần bao nhiêu đất 
(tham vấn bộ TNMT, bộ XD vv) sau đó quyết định có phù hợp 
hay không và ghi vào hồ sơ QHSDĐ. 
Quá trình tham vấn tiêu chuẩn lấy nhu cầu từ các ngành và tổ 
chức hội thảo khi có mâu thuẫn 
 
 
 

 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ . Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 
 

  

Đã thực hiện những thay đổI như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ . 
 

  

Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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BẢNG CÂU HỎI QHSDĐ CHO huyÖn t©n thµnh, BRVT 

 
Như một phần của chương trình cải thiện liên tục, Cục thống kê và đăng ký đất đai hiện nay đang xem xét Thông tư 30 về Quy hoạch sử dụng đất. 
Nhằm đảm bảo rằng Nghị định mơi đáp ứng được những nhu cầu của các UBND tỉnh và các Sở TNMT, yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi sau 
. 
Dự kiến rằng huyện sẽ cung cấp một báo cáo viết tại một hội thảo sẽ được tiến hành vào thứ 4 ngày 9/8/2006 tại TP HCM 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện tại có các kế hoạch sử dụng đất và Quy 
hoạch sử dụng đất cho tỉnh, tất cả các huyện 
và xã của bạn không?  
 
Nếu không có xin nêu rõ có bao nhiêu huyện 
và xã vẫn chưa hoàn thành QHSDĐ  
 

Đã hoàn thành QHSDĐ 2002 – 2010 và được UBND tỉnh phê 
duyệt năm 2004 (theo Luật đất đai 2001). Cấp thị xã hiện đang 
được điều chỉnh. Kế hoạch cho cấp xã đang được xây dựng, dự 
định hoàn thành vào cuối năm 2006, do định mức của tỉnh ban 
hành bị chem..  
 
QHSDĐ cho khu dân cư đang được xây dựng. 23 khu vực cho 
phát triển khu dân cư và 10 đã được phê duyệt. 9 xã và 1 thị trấn 
trong huyện.  
 
Họp nhằm làm rõ mục đích của QHSDĐ , xây dựng các bản đồ 
và trình lên UBND huyện phê duyệt. Vào cuối tháng này sẽ hoàn 
thành cho 3 xã và phần còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10. 
UBND huyện chỉ đạo việc xây dựng QHSDĐ cho khu vực đô thị 
và dân cư nông thôn. Người dân tự xây dựng QHSDĐ cho cấp 
xã, huyện tổ chức QHSDĐ cho huyện và thị trấn. Nhưng có sự 
tham gia của cơ quan lập kế hoạch nhằm hỗ trợ xã vì xã có kiến 
thức trình độ thấp 
 
Trong kế hoạch từ năm 2002 tới 2005 thực hiện khoảng 70% kế 
hoạch (chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp) 

Câu hỏi về định mức từ 
huyện  
 
1. Do QHSDĐ chỉ cho 5 
năm nên chúng tôi có thể áp 
dụng định mức cho 10 năm 
hay phải giảm xuống. 
 
 
2. Chúng tôi đã đang xây 
dựng các kế hoạch cho các 
khu dân cư, QHSDĐ đòi 
hỏi kế hoạch tổng thể. 
Chúng tôi có thể áp dụng 
định mức đầy đủ hay phải 
giảm xuống để loại các khu 
dân cư ra. 
 
Chỉ có 0.4% là đất chưa sử 
dụng trong huyện 
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Không có sự tham vấn với người dân do sự trì hoãn khi bắt đầu 
quá trình. QHSDĐ cũng chỉ được thực hiện cho thời kỳ 2006-
2010 và tạo ra khoảng cách giữa luật, kế  hoạch và thực tế.. 
 
Trong năm 2002 có hai khu công nghiệp trong huyện , bây giờ là 
7 khu, cần diện tích lớn cho kho bãI, 25 cảng đang được xây 
dựng dọc sông, bao gồm cả hai cảng lớn. Trong thực tế QHSDĐ 
dựa vào hiện trạng trước 2002, cần điều chỉnh để cập nhật. 
 
Thực hiện QHSDĐ từ thôn tới xã tới huyên (từ dưới lên)  
 
Một số vấn đề khi tạo nên các khu công nghiệp mới, không thực 
hiện quy hoạch thích đáng cho khu ở của công nhân (trách nhiệm 
ngành công nghiệp phải giải quyết) rất nhiều tranh luận về vấn 
đề này. 
  
Đất huyện cấp cho người nghèo – phân loại như thế nào 

Trong 7 khu công nghiệp, 
sự chiếm giữ rao động từ 
80%, 70%, 20% đang phát 
triển 
 
 

Xin hãy liệt kê bất cứ khó khăn gì bạn gặp 
phải trong việc áp dụng thông tư 30 tại tỉnh, 
huyện và xã của bạn? 
  

Về câu hỏi định mức nêu trên, các tư vấn cho rằng thông tư 28 
và 30 là thuận lợi cho QHSDĐ . tư vấn luôn xem xét vấn đề về 
môi trường và tính bền vững.  
 
Biểu 7 là hạng mục xây dựng, một số khía cạnh không phù hợp, 
trên bản đồ rất nhiều diện tích nhưng khó trình bày. Lập bản đồ 
chưa phù hợp. Cần xem xét khía cạnh môi trường, nhưng phải 
xem xét loại đất, quay vòng đất (nông ghiệp) vv. Xem xét tỷ lệ 
bản đồ. 
 
Vấn đề về làm thế nào để mô tả vùng đệm giữa khu công nghiệp 
và khu dân cư (vấn đề về phân loại trong thông tư 30)  
 

 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông (có kế hoạch đưa gợi ý vào)  
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tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

 
 
 
 

Xin hãy liệt kê số liệu cơ sở được sử dụng để 
xây dựng QHSDĐ và nguồn của những thông 
tin này (ví dụ: sự tăng trưởng của dân số trong 
tương lai, nhu cầu phát triển công nghiệp vv)  

  

Những mục tiêu chính trong bảo vệ mô trường 
và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn trong 
thời kỳ quy hoạch là gì? 
 

Xây dựng các khu công nghiệp là trọng tâm chính của huyện  

Những nhóm nào hoặc người nào được tham 
vấn cho QHSDĐ ở cấp tỉnh, huyện và xã.   
 
Những phương pháp tham vấn nào được sử 
dụng (phỏng vấn, họp, trình bày vv) và việc 
tham vấn diễn ra khi nào. 
 

Xã dựa vào kế hoạch chung cho xã, sử dụng đất cho trường học, 
trồng cây, giải trí vv. Thường gặp người từng trải, trưởng thôn và 
hỏi ý kiến. Sau đó thống nhất tại UBND xã (theo thông tư 30)  

 

Bạn sử dụng những phương pháp nào để đánh 
giá và giải quyết những mâu thuẫn của tình 
hình sử dụng đất và những đề xuất.  
 
 

Lây nhu cầu từ mỗi ngành, dựa vào dân số để tính toán diện tích 
yêu cầu. ưu tiên cho huyện là phát triển công nghiệp, sau đó là 
kế hoạch chung cho huyện, sau đó mời đại diện từ các ngành và 
UBND để thảo luận, sau khi quyết định QHSDĐ được xây dựng. 

 

Xin liệt kê những phương pháp được sử dụng 
khi công khai QHSDĐ (ví dụ: Radio, TV, báo 
chí vv) 
 

Dán pa nô trong và ngoài trụ sở xã sau khi được phê duyệt. Có 
thể triệu tập một cuộc họp với công chúng để giải thích kế hoạch 

 

Xin nêu rõ mức độ hiểu biết và sự hỗ trợ 
QHSDĐ cuối cùng của các bên tham gia, bao 
gồm các cá nhân sử dụng đất. Sử dụng thang 
điểm 5 cho mức hiểu biết và hỗ trợ tối đa và 
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điểm 0 khi không có sự hiểu biết và hỗ trợ.  
 
Xin nêu rõ bạn đã cung cấp tài chính như thế 
nào cho việc QHSDĐ và bạn ký hợp đồng vơi 
đơn vị bên ngoài hay bạn sử dụng cán bộ của 
mình cho việc xây dựng QHSDĐ. 
 

  

Các kế hoạch sử dụng đất có tính đến hoặc kết 
hợp những khía cạnh về môi trường trong lần 
cuối cùng hay không? 

Xem xét thảm thực vật, xây dựng mà gây ô nhiễm cách xa khu 
dân cư, cần xem xét các quá trình xử lý chất thải 

 

Xin liệt kê những yếu tố môi trường chủ yếu 
mà ảnh hưởng tơi việc xây dựng QHSDĐ của 
bạn. 
 
QHSDĐ của bạn thay đổI như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố môi trường này. 
 

Không có sự xem xét thực sự yếu tó môi trường trong QHSDĐ   

Theo ý kiến của bạn, những yếu tố nào dươi 
đây là quan trọng nhất về khía cạnh môi 
trường cần xem xét trong Quy hoạch sử dụng 
đất: 

- Cơ sở hạ tầng về môi trường 
- Chất lượng nước bề mặt và nước ngầm 
- Chất lượng không khí 
- Đất dự trữ cho các cơ sở xử lý môi 

trường 
- Các vùng đệm giữa các khu công 

nghiệp và khu dân cư,…..  

Họ thực sự không xem xét các yếu tố môi trường.  
 
Họ có công nghiệp nặng (phân bón, xưởng thép, sản xuất điện), 
công nghiệp nhẹ (nhà máy dệt, vật liệu xây dựng). Dòng sông đã 
gây ô nhiễm nghiêm trọng cho Thị xã Long Thành của tỉnh Đồng 
Nai. Vấn quản lý nước thải và kiểm soát ô nhiễm là một vấn đề 
lớn vì các công ty chôn lấp chất thải trong phạm vi địa điểm của 
họ. Có kế hoạch cho địa điểm quản lý chất thải, hiện trình bày 
trên QHSDĐ là một hồ đất trũng đề nghị nhưng bây giờ sẽ tạo 
nên hỗ chôn lấp. Việc thảo luận về những yếu tố xem xét trong 
việc xác định địa điểm, Phòng TNMT chủ yếu đưa ra sắp sếp 
hành chính cho việc tiến hành QHSDĐ và xây dựng DB và bản 
đồ vv  
 
Vấn đề chính sau nước là ô nhiễm không khí. 
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Xin hãy liệt kê những yếu tố xã hội chính mà 
ảnh hưởng tơi việc chuẩn bị QHSDĐ của bạn 
(như là sự già đi của dân số, giảm nghèo, cải 
thiện Điều kiện sống, kỹ năng lao động) 
 
QHSDĐ của bạn thay đổi như thế nào sau khi 
bạn xem xét những yếu tố xã hội này? 
 

Chủ yếu tập trung vào tăng thu nhập cho người dân để họ cải 
thiện điều kiện sống. Việc xây dựng các khu công nghiệp tạo ra 
nhiều cơ hội việc làm 
Chưa thực sự xem xét những yếu tố xã hội trong QHSDĐ 

 

Xin hãy liệt kê danh sách của các kế hoạch 
khác mà tỉnh xây dựng cho các bộ ngành khác 
(ví dụ Kế hoạch đô thị (Bộ XD), nông nghiệp 
(Bộ NN&PTNT), giao thông (Bộ GTVT), cơ 
sở hạ tầng (??) 
 
Xin hãy mô tả việc tỉnh nối kết những kế 
hoạch này vơi nhau như thế nào và QHSDĐ 
có bao gồm những nhu cầu đất đai từ những 
kế hoạch khác này không. 

 
 
 
 
Không rõ nhưng nghĩ rằng là tuân theo quá trình tiêu chuẩn 

 

Xin cho biết nếu tỉnh đang áp dụng công nghệ 
trong việc áp dụng QHSDĐ . Nếu có xin hãy 
mô tả ngắn gọn công nghệ đang hỗ trợ như thế 
nào. 

Tư vấn gợi ý sử dụng công nghệ như là mapinfo vv 
 
 
 
 

 

Đã thực hiện những thay đổI như thế nào đối 
vơi QHSDĐ đã được phê duyệt. Bạn có gợi ý 
gì về việc quá trình này có thể được cải thiện 
như thế nào không. 
 

  

Xin cho biết bất cứ nhận xét hay vấn đề chung 
nào mà bạn mong muốn Bộ TN&MT xem xét 
về QHSDĐ . 
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Việc tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh 
bạn như thế nào.  

  

Làm thế nào để theo dõi và giám sát việc tuân 
thủ các kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh của bạn. 
Xin cho biết những gợi ý. 
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PHỤ LUC 4 – PHÁT HIỆN VỀ QHSDĐ TRONG HỘI THẢO VỀ 
QHSDĐ TẠI TP HCM 

 
Dưới đây là tóm tắt về nhận xét của 60 đại biểu tham dự tại hội thảo về Quy hoạch sử dụng đất tại khách sạn Tao Đàn TP HCM ngày 28/8/06. 
 
Câu hỏi 
 

Trả lời Nhận xét bổ sung 

Hiện trạng QHSDĐ trong khu vực của bạn là 
gì. 
 

Ông Nghệ, Vụ trưởng. DLRS giới thiệu 
 
53 trên 64 tỉnh thành đã xây dựng QHSDĐ và 51 tỉnh thành đã 
trình lên Bộ TNMT để thẩm định. Các tỉnh khác chờ UBND phê 
duyệt. 411 huyện và 5878 xã đã xây dựng QHSDĐ. Theo hướng 
dẫn từ CP, tất cả các tỉnh phải hoàn thành QHSDĐ vào cuối năm 
2007. Xây dựng một định mức cho QHSDĐ , dự kiến ban hành 
vào tháng 9/2006. 
 
Kết luận về QHSDĐ: 
 
 

1. Tất cả các chính quyền địa phương đã xây dựng một 
QHSDĐ cho dù là có bền vững hay không. Là cơ hội tốt 
cho việc xem xét đánh giá cơ cấu sử dụng đất. 

2. Việc quy hoạch nông nghiệp, công nghiệp và nông thôn 
và đô thị là khá tốt. 

3. Tính bền vững của quỹ đất là chưa tốt.  
4. Chất lượng của QHSDĐ, rất nhiều câu hỏi từ Quốc hội – 

cộng với tính khả thi của QHSDĐ. Không thể dự đoán 
trước việc xây dựng công trình nhà cửa  

Bộ TNMT sẽ tổ chức một 
điều tra xem bao gồm 
những gì trong mỗi hướng 
dẫn. DLRS sẽ tổ chức 5 
nhóm đánh giá QHSDĐ 
trên toàn quốc (tại 18 tỉnh) 
bắt đầu vào đầu tháng 9. 
 
Khoanh vùng đất hay 
QHSDĐ, và áp dụng công 
nghệ như thế nào. 
 
Những việc cần giải quyết: 

1. Vấn đề về môi trường. 
2. Quá trình điêu chỉnh 

dựa trên các ý kiến 
nhận xét.  

3. áp dụng công nghệ 
nhằm hỗ trợ  

Tập hợp các chuyên gia xây 
dựng một phương pháp mới 
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5. sự phối hợp giữa các ngành trong QHSDĐ là rất yếu 
(1,000 ha phát triển do CP phê duyệt nhưng không thể 
hiện trong QHSDĐ ) 

 

và bền vững cho QHSDĐ  

Bạn gặp khó khăn gì khi áp dụng Thông tư 30  
 

14 bước cho tỉnh xây dựng QHSDĐ và 13 bước tại cấp xã nhưng 
không có ý kiến nhận xét làm hàI hoà các quy trình.. 
 
Việc áp dụng phương pháp và công nghệ hiện đại như thế nào 
trong tình huống tại Việt Nam. 
 
Khi quy trình được áp dụng cho tất cả các cấp. Nó sẽ không 
thích hợp vì mỗi cấp có các trọng tâm khác nhau. Cần chi tiết 
hơn ở cấp thấp hơn. 
 
Đồng Nai rất thành công vì UBND tỉnh ban hành chỉ thị rằng tất 
cả các ngành phảI sử dụng bản đồ địa chính do Sở TNMT xây 
dựng (có nghĩa là bản đồ này phảI được cập nhật). Việc điều 
chỉnh tổng thể của QHSDĐ dự kiến hoàn thành vào tháng 
10/2006.  
 
Bộ TNMT không đang tuân theo khung thời gian cho việc phê 
duyệt kế hoạch như quy định trong nghị định 181. 
 
QHSDĐ ở cấp tỉnh căn cứ vào việc giao đất từ quỹ đất cho các 
ngành khác. nhưng huyện vẫn cần xây dựng QHSDĐ nhưng 
không có quỹ đất để giao đất. Hoặc thường có một Kế hoạch 
PTKTXH  ở cấp huyện và cấp xã. 
 
Việc thẩm định có 7 bước theo thứ tự. Làm mất nhiều thời gian 
và nguồn lực. Có thể giảm xuống còn 3 bước. 
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Tỉnh An Giang 
 
Họ không sử dụng dịch vụ tư vấn, tự thực hiện QHSDĐ, 
QHSDĐ chỉ có hiệu lực khi liên kết vơi kế hoạch chung. Năng 
lực của công ty dịch vụ tư vấn có ảnh hưởng lớn tơi kết quả đầu 
ra của QHSDĐ . 
 
UBND tỉnh không có nhiều kiến thức nên họ chỉ nghe công ty tư 
vấn 
 
Cán bộ xã thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tại cấp xã có xu 
hưóng tập trung vào những nhu cầu của công chúng (trường học, 
đường xá vv) nhưng không xem xét nhu cầu của khu vực tư nhân 
 
Thời gian cho Điều chỉnh QHSDĐ là dài và tập trung nhiều hơn 
vào họp hơn là chất lượng của kế hoạch. 
 
Bộ TNMT 
 
Cây cà phê Bộ KH&ĐT 230,000 HA, Bộ NN&PTNT 345,000 
HA, Bộ TNMT ???. Bộ NN&PTNT quy định về sản xuất nông 
nghiệp nhưng Bộ TNMT xác định diện tích đất yêu cầu để sản 
xuất!!!!!! 
 
COLIP – Khung thời gian cho thẩm định quy hoạch là không 
thực tế. Tại cấp xã họ có thứ để làm nên không đáp ứng được 
thời gian. Tỉnh cần thực hiện việc quy hoạch 2 năm trước khi cấp 
thấp hơn bắt đầu để đáp ứng được thời gian. Họ không có một kế 
hoạch chung cho 10 năm tại cấp xã nên tốt hơn là xây dựng 
QHSDĐ cho 5 năm vơi định hướng cho 10 năm. 
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Khó xác định khu vực dân cư tại các tỉnh miền núi. 10 bản sao của 
bản đồ địa chính được yêu cầu cho việc thẩm định nhưng rất tốn 
kém nên chỉ có 10 bản sao các báo cáo tại cấp xã được sản xuất. 
 
Viện nghiên cứu Địa chính 
 
Thu thập những kinh nghiệm ở cấp tỉnh về những khó khăn trong 
QHSDĐ 
 
Nếu Chủ tịch tỉnh ký một công văn phê duyệt một nhà máy 
(không có EIA hoặc SEA) mọi việc vẫn diễn ra thậm chí ngay cả 
khi nó trái ngược vơi QHSDĐ  
 
Các mẫu yêu cầu thay đổi 1) đề xuất xây dựng QHSDĐ. Bổ sung 
QHSDĐ cho thời kỳ thứ nhất 2) đề xuất Điều chỉnh cho QHSDĐ 
. Mẫu 03 cần bỏ vì nội dung đã có trong mẫu 01. 
 
Tỉnh Long An được phê duyệt vào năm 1999 và họ Điều chỉnh 
vào năm 2002. hoàn thiện QHSDĐ để trình lên Chính phủ. Họ 
vừa Điều chỉnh QHSDĐ cho 5 huyện và sẽ Điều chỉnh cho 4 
huyện nữa trong năm nay. 
 
Trong năm 2003 182 xã hoàn thành QHSDĐ. Năm nay họ Điều 
chỉnh tại 4 xã, sử dụng phương pháp của luật đất đai mơi. 
 
HCM 
Những nhận xét tương tự vơi các vấn đề đã nêu. Thu thập thông 
tin từ các ngành khác là rất hạn chế. QHSDĐ cần dựa trên kế  
hoạch chung (một số đại biểu trước đó đề cập rằng không nên) 
 
Nếu họ không tơi huyện cho QHSDĐ thì làm thế nào họ có thể 
hiểu tầm quan trọng của QHSDĐ.  
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Cần xem xét định mức của định giá và giá đất cho việc thu hồi. 
Đôi khi chúng ta theo quan điểm của những người buôn đất thậm 
chí khi nghĩ rằng họ không có kinh nghiệm trong kỹ thuật định 
giá. Kiến thức tổng thể về định giá đất đai là thấp. 
 
Tại TP HCM có nhiều vi phạm của người dân đối vơi QHSDĐ. 
Họ treo các dự án nhưng không có các quy hoạch 
 
Điều quan trọng là cần thực hiện việc theo dõi. Tất cả các tỉnh 
cũng như CP phải thực hiện việctheo dõi sự tuân thủ vơi 
QHSDĐ. 
 
Rất khó kết hợp kế hoạch xây dựng vơi QHSDĐ tại TP HCM. 
Bộ TNMT cần có hướng dẫn xây dựng một khung pháp lý nhằm 
kết hợp hai kết hoạch này (ép họ làm việc cùng nhau) Các biểu 
chi tiết cần đựoc sử dụng tại cấp xã, chứ không tại cấp tỉnh 
 
Cần hướng dẫn về hạng mục đất đai, đặc biệt là cho nhà cao tầng 
và công trình ngầm. Rất nhiều sự sử dụng khác nhau trong cùng 
một toà nhà vậy làm thế nào để phân loại sử dụng đất. Đề xuất 
việc phối hợp mạnh mẽ hơn giữa các ngành nhằm cung cấp 
thông tin cho các kế hoạch ngành như là Bộ GTVT, và cải thiện 
việc liên lạc trong quy hoạch. Đôi khi khó nhận được những 
thông tin chính xác. 
 
Rất khó cho TP HCM phản ánh những thay đổi trong thị trường 
bất động sản do hoạt động ở mức độ cao. Chủ tịch UBND  tại 
cấp xã không hiểu được bản đồ QHSDĐ. 
 
Dựa trên kiến thức của người dân cần quyết định thông tin nào 
nên công bố. 
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Tỉnh Nghệ An. 
 
Vấn đề về mối quan hệ giữa luật xây dựng và luật đất đai. Nếu 
không có QHSDĐ thì luật quy định rằng có thể sử dụng kế hoạch 
xây dựng để hướng dẫn việc giao đất. Điều này đã diễn ra trong 
thời gian gần đây tại Nghệ An. 
Vấn đề về định mức cho xây dựng QHSDĐ 
Biểu phân tích chu kỳ đất đai cho việc phát triển đất không phù 
hợp cho cấp xã, tuy nhiên do tính phức tạp nên không phù hợp 
cho cấp tỉnh và huyện. 
Sự chậm trễ trong phê duyệt các kế hoạch của Bộ TNMT, nên họ 
trình l ên UBND tỉnh phê duyệt mà không cần đến sự phê duyệt 
của Bộ TNMT. Họ cũng không thể xây dựng QHSDĐ cho tất cả 
các xã vào cùng một thời điểm vì chỉ có một công ty tư vấn tại 
Nghệ An.  
 
Ông Nghệ tóm tắt  
 
Tham khảo 7 tỉnh đang tham dự, 2 viện nghiên cứu, 4 tổ chức 
dịch vụ và cũng có SEMLA 
 
Tập trung vào những khó khăn và thứ hai là thảo luận về những 
trở ngại. Chúng ta cần thảo luận liên kết kế hoạch phát triển 
KTXH và phải đáp ứng đựoc thời kỳ của KH PTKTXH. Làm thế 
nào để chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này trong thực tế /một 
cách linh hoạt. 
 
Phối hợp của ngành xây dựng và các ngành khác cũng là một 
vấn đề. 
Cũng có nội dung quy hoạch được thảo luận ở các cấp khác nhau 
do có sự trùng lặp giữa các cấp. Sẽ xem xét thêm chi tiết cho 
QHSDĐ của cấp xã. 
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 Chúng ta thảo luận quy họach chi tiết. Có một vấn đề vơi việc 
sử dụng bản đồ địa chính. Nhưng cần lựa chọn cái gì là cơ sở tốt 
nhất cho việc sử dụng và hoàn cảnh của mình. Chúng ta sẽ thu 
thập tất cả các ý kiến nhận xét rồi sau đó sửa đổi các quy định 
phù hợp vơi nhu cầu của mình. Chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu 
và loại bỏ những mẫu nào trùng lặp. 
 
Việc quy hoạch cho mỗi cấp cần dựa trên nhu cầu sử dụng đất tại 
cấp đó. 
 
QHSDĐ phải đi trước rồi sau đó là giao quỹ đất cho mỗi lĩnh 
vực. Nhiệm vụ của chúng ta là xác định giơi hạn cho mỗi ngành. 
Về vấn đề này, cần yêu cầu quy định chi tiết hơn. 
 
Nếu không có QHSDĐ làm thế nào để Điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất (5 năm). 
 
Nếu không có một kế hoạch chung, tham khảo các kế hoạch của 
các ngành khác. 
 
Làm thế nào để làm chất lượng của QHSDĐ tốt hơn. Tập trung vào 
chất lượng của số liệu cơ sở thu thập lúc đầu của quá trình. Cố gắng 
lấy nhiều thông tin hơn từ các đại diện cộng đồng, không nhất thiết 
phải tất cả mọi người. Cần các quy định chi tiết về tham vấn công 
chúng và công bố cho công chúng như thế nào. Không thể in 40 bộ 
và phân phát. Nếu dự định lập kế hoạch một khu vực cụ thể mà 
người dân không biết gì thì không thể chấp nhận. 
 
Người dân thảo luận và giám sát sự phát triển. Nếu không nhận 
thức được họ có thể tham gia như thế nào thì chỉ cần công bố 
những thông tin chủ chốt. Không cần tơi cấp cá nhân chỉ cần các 
tờ rơi. 



BÁO CÁO CỦA SEMLA – MPR VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT. THÁNG 8/2006                                                         98  

 
Nhận thức được ngân sách phụ thuộc vào ngân sách địa phương 
mà sẽ ảnh hưởng tơi chất lượng QHSDĐ. 
 
Định mức cần dựa trên kế hoạch ngân sách. Kế hoạch ngân sách 
cần trình lên cơ quan có thẩm quyền không muộn hơn 30 tháng 
10 hàng năm. Nếu không có ngân sách không nhận được tiền từ 
nhà nước. 
 
DLRS sẽ sửa đổi thông tư 30 và phải xem xét những tiêu chí kết 
hợp môi trường vào thông tư này. 
 
Xin đánh giá việc thực hiện QHSDĐ của mình và gửi thông tin 
phản hồi càng sớm càng tốt.  
 

Làm thế nào để Bộ TN&MT cải thiện Thông 
tư 30 nhằm loại bỏ những khó khăn trên trong 
việc tiến hành Quy hoạch sử dụng đất? 

An Giang  
 
Xem xét lại các bước thẩm định – Sở XD hiện đang thực hiện 
công việc này. Định mức của Sở XD được Sở TC phê duyệt 
ngay. Tuy nhiên định mức của Bộ TNMT mất nhiều thời gian để 
có đựoc sự nhất trí từ Sở TC. 
 
Một số vấn đề về định mức (quy định chi tiết?) không được Bộ 
TNMT cung cấp để hướng dẫn tỉnh chuẩn bị QHSDĐ. 
 
Long An 
 
Thời gian QHSDĐ tại cấp xã nên ngắn hơn và hiện nay là thông 
thực tế. Nói chung có vấn đề về thời gian với việc xây dựng các 
kế hoạch tại 3 cấp. Cần có sự đánh giá vào thời điểm giữa kỳ để 
xác định việc kế hoạch có tiến độ như thế nào. 
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Các mẫu cho 3 cấp cần khác nhau. Mẫu 2 và 3 cần điều chỉnh và 
mức độ thông tin tại cấp xã cần chi tiết hơn cấp tỉnh và huyện. 
 
Việc công bố kế hoạch sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc và chỉ 
cán bộ địa phương mới hiểu được kế hoạch (câu hỏi là làm thế 
nào để UBND tỉnh hiểu được kế hoạch). 
QHSDĐ kết thúc cùng thời gian với kế hoạch chung. Tại cấp 
huyện kế hoạch chung hoàn thành sau khi xây dựng QHSDĐ vì 
vậy khó sử dụng như là khung công việc. 
 
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất cần phụ thuộc vào loại dự án. 
 
Cần thiết chi tiết hơn và hướng dẫn cho thực hiện QHSDĐ ở cấp 
địa phương. Còn thiếu việc quản lý sau khi QHSDĐ được phê 
duyệt  (giai đoạn thực hiện). 
 
COLIP 
 
Xây dựng  hướng dẫn kỹ thuật  657 cho đánh giá kinh tế xã hội 
và các định mức. 
 
Cần thiết có  định mức sử dụng đất  cho mỗi loại đất và cho mỗi 
ngành. 
 
Cần thiết xem xét thời gian chuẩn bị SEDA và QHSDĐ. 
 
Tính toán nhu cầu sử dụng đất khác nhau cho các ngành vào thời 
điểm hiện nay. 
 
Nếu chỉ có một lượng tiền nhất định thì điều chỉnh kế hoạch theo 
ngân sách.  
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