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HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII 

về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách,  

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất,  

tạo động lực đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao" 

----- 
 

I- TÌNH HÌNH  

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khoá XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, 

đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bƣớc tạo hành lang pháp lý 

cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.  

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc thực hiện theo hƣớng tiếp cận 

tổng hợp, liên ngành và trở thành công cụ quan trọng để Nhà nƣớc thống nhất 

quản lý, phân bổ và sử dụng đất đai. Nguồn lực đất đai đƣợc khai thác, sử dụng 

hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và 

bảo vệ môi trƣờng; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự bình đẳng hơn 

giữa các chủ thể sử dụng đất; bƣớc đầu khắc phục đƣợc tình trạng giao đất, cho 

thuê đất tuỳ tiện, tràn lan. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân 

tộc thiểu số đƣợc quan tâm. Lợi ích của các bên liên quan trong bồi thƣờng, hỗ 

trợ, tái định cƣ, thu hồi đất, cũng nhƣ đời sống, sinh kế của ngƣời có đất bị thu 

hồi đƣợc quan tâm và bảo đảm tốt hơn. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất đƣợc bảo đảm và phát huy, nhất là trong sử dụng đất 

nông nghiệp.  

Thị trƣờng bất động sản, trong đó có thị trƣờng quyền sử dụng đất phát 

triển tƣơng đối nhanh; thể chế, chính sách phát triển thị trƣờng bất động sản và 

chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai từng bƣớc đƣợc hoàn thiện. Chính 

sách ƣu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã góp phần quan 

trọng thu hút đầu tƣ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó 

khăn. Chính sách đất đai về nhà ở xã hội đạt đƣợc một số kết quả quan trọng. 

Khung giá đất và bảng giá đất đƣợc xây dựng theo quy định, có tính đến giá đất 

phổ biến trên thị trƣờng.  
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Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về đất đai, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về 

đất đai có chuyển biến tích cực; nhiều vụ việc tham nhũng, vi phạm chính sách, 

pháp luật về đất đai đƣợc xử lý nghiêm minh. Năng lực quản lý nhà nƣớc về đất 

đai từng bƣớc đƣợc nâng cao; hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý đất đai từng 

bƣớc đƣợc kiện toàn. Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai đƣợc coi trọng 

hơn. Việc đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đạt tỉ lệ cao. Cơ sở dữ liệu 

về đất đai bƣớc đầu đƣợc quan tâm xây dựng.  

Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế. Một số nội 

dung của Nghị quyết chƣa đƣợc thể chế hoá hoặc thể chế hoá chậm, chƣa đầy 

đủ; Luật Đất đai và một số văn bản pháp luật có liên quan còn chồng chéo, chƣa 

thống nhất, đồng bộ. Trong một số trƣờng hợp, chính sách, pháp luật về đất đai 

chƣa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.  

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng 

đất chƣa bảo đảm tính tổng thể, thống nhất và đồng bộ. Chất lƣợng quy hoạch 

chƣa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển bền 

vững. Việc giao đất, cho thuê đất ở một số nơi còn nhiều bất cập, sai phạm. 

Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi 

còn chậm, hiệu quả chƣa cao, chƣa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, thu hồi đất ở một số địa phƣơng thực hiện còn chậm, 

chƣa đúng Nghị quyết và các quy định của pháp luật, làm ảnh hƣởng đến quyền 

lợi, đời sống và sinh kế của ngƣời có đất bị thu hồi, gây thất thoát ngân sách nhà 

nƣớc. Chƣa có cơ chế hữu hiệu và chƣa kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ 

hoặc không đƣa đất vào sử dụng. 

Thị trƣờng bất động sản, trong đó có thị trƣờng quyền sử dụng đất phát 

triển chƣa ổn định, minh bạch, bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro; thị trƣờng quyền 

sử dụng đất nông nghiệp chậm phát triển. Cải cách hành chính trong quản lý 

đất đai còn chậm, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn; việc tiếp cận đất đai 

của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Công 

tác đăng ký, thống kê đất đai, đặc biệt là đăng ký biến động đất đai chƣa thực 

hiện nghiêm. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngƣời dân, 

doanh nghiệp.  

Chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chƣa thực sự khuyến khích sử 

dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; chƣa hạn chế đƣợc tình trạng lãng phí và 

vi phạm pháp luật về đất đai; cơ cấu nguồn thu từ đất chƣa bền vững. Các phƣơng 

pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chƣa phù hợp với thực tế. 

Giá đất đƣợc xác định thƣờng thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trƣờng. 

Chƣa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phƣơng. 
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Chƣa có chế tài xử lý hành vi sai phạm trong xác định giá đất, đấu giá quyền sử 

dụng đất.  

Năng lực quản lý nhà nƣớc về đất đai chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Cơ sở 

dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai chƣa đƣợc hoàn thiện. Tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp; đơn, thƣ tố cáo 

về đất đai có xu hƣớng tăng; nhiều vụ việc chậm đƣợc xử lý, giải quyết, gây bức 

xúc xã hội. 

Đất đai chƣa đƣợc khai thác, sử dụng hiệu quả để trở thành nguồn lực 

quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc. Suy thoái, ô nhiễm, sạt 

lở đất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng đất nông nghiệp, đất dự án bị bỏ 

hoang còn nhiều. Chƣa giải quyết cơ bản một số vƣớng mắc, bất cập liên quan 

đến quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng quốc doanh; đất 

quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở 

sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất tôn giáo; 

đất sử dụng nhiều mục đích. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Chƣa 

có sự thống nhất cao về nhận thức đối với một số vấn đề liên quan đến quản lý 

và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, nhất là 

về tầm quan trọng và ý nghĩa của sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nƣớc là đại 

diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhận thức về chính sách, pháp luật về 

đất đai có nơi, có lúc chƣa đúng, chƣa đầy đủ. Ý thức chấp hành pháp luật về 

đất đai của một bộ phận cán bộ và ngƣời dân còn hạn chế. Đất đai có tính lịch 

sử, nguồn gốc đa dạng, phức tạp, nhạy cảm.  

Chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập, chồng chéo, 

thiếu thống nhất, ảnh hƣởng đến hiệu quả quản lý, tạo kẽ hở để không ít cá nhân, 

tổ chức lợi dụng, tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nƣớc.  

Một số nhiệm vụ đã đƣợc đề cập trong Nghị quyết nhƣng chƣa đƣợc tổ 

chức thực hiện tốt. Công tác thi hành chính sách, pháp luật về đất đai chƣa 

nghiêm. Việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng đất chƣa hợp lý, chƣa đi 

đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát; chƣa rõ trách nhiệm giữa các cơ quan lập 

pháp, hành pháp và tƣ pháp trong vai trò đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 

lý nhà nƣớc về đất đai. Chƣa xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong quản lý, sử 

dụng đất và những tồn tại, vƣớng mắc trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để 

lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

về đất đai có lúc, có nơi còn chƣa kịp thời, dứt điểm và chƣa đúng pháp luật; 

còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý 

nhà nƣớc về đất đai chƣa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; cơ chế và nguồn lực 

đầu tƣ cho bộ máy quản lý còn nhiều bất cập. 
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II- QUAN ĐIỂM  

1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu và 

thống nhất quản lý. Nhà nƣớc thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc 

quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định 

thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần 

giá trị tăng thêm từ đất không phải do ngƣời sử dụng đất tạo ra. Nhà nƣớc thu 

hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công 

bằng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng 

đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân đƣợc tạo điều kiện tiếp 

cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững. 

Nhà nƣớc thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện 

tích, chất lƣợng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi 

trƣờng; phân công hợp lý giữa các cơ quan nhà nƣớc ở Trung ƣơng, đồng thời 

có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với địa phƣơng và tăng 

cƣờng kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm. 

2. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhƣng 

không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đƣợc 

pháp luật bảo hộ. Ngƣời sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. Nhà nƣớc không thừa nhận việc đòi lại đất đã đƣợc Nhà 

nƣớc giao cho ngƣời khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp 

luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá 

nhân; kịp thời có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp đƣợc khai thác, sử 

dụng với hiệu quả cao nhất.  

3. Thể chế, chính sách về đất đai phải đƣợc hoàn thiện đồng bộ và phù hợp 

với thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Có 

chính sách phù hợp với từng đối tƣợng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm 

năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng 

tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đất đai. Hiện đại hoá 

công tác quản lý, dịch vụ công về đất đai. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức 

bộ máy quản lý đất đai tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung, đồng bộ, thống nhất. 

Nâng cao vai trò và năng lực các cơ quan tƣ pháp trong giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp về đất đai. Đất đai phải đƣợc điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm 

kê, lƣợng hoá, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; đƣợc quy hoạch sử dụng hiệu 

quả, hợp lý với tầm nhìn dài hạn, hài hoà lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, miền, 

giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển 
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giáo dục, văn hoá, thể thao; bảo vệ môi trƣờng và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia. Giải quyết tốt những bất cập, vƣớng mắc 

trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn.  

5. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng, thực 

hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.  

III- MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát  

Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù 

hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Nguồn lực đất đai đƣợc quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền 

vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi 

trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nƣớc ta trở thành nƣớc 

phát triển có thu nhập cao. Thị trƣờng bất động sản, trong đó có thị trƣờng 

quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Đến năm 2025:  

Đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số 

luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ 

liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, 

đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 

nhà nƣớc về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; 

loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ 

chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Giải quyết cơ bản những tồn tại, 

vƣớng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trƣờng quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng 

kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm 

các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng 

nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đến năm 2030:  

Hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản đƣợc hoàn thiện đồng bộ, thống 

nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa. Khắc phục bằng đƣợc tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang 

hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vƣớng mắc về quản lý và sử dụng đất 

do lịch sử để lại. 
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IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản 

lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa  

Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ, 

đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 

Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và 

nghĩa vụ của Nhà nƣớc với tƣ cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của 

Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

đƣợc Nhà nƣớc giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần đƣợc 

phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; 

không để bị suy thoái, huỷ hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.  

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với 

thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa  

 Trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, 

đáp ứng yêu cầu phát triển mới, cụ thể:  

2.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Các quy hoạch quốc gia cũng nhƣ quy hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng 

bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đƣợc lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực 

hiện Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh; bảo vệ môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung 

quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không 

gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện đƣợc thông tin đến 

từng thửa đất. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử 

dụng đất, tránh lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng đất. Quy định rõ, 

chặt chẽ việc phê duyệt, ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Nhà nƣớc 

bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, 

lĩnh vực có sử dụng đất. 

2.2. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trƣờng hợp 
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giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự 

án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch. Có cơ chế đồng bộ, cụ thể để 

xử lý vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá 

quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ 

thể các trƣờng hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử 

dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nƣớc. Nhà 

nƣớc thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử 

dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo sử 

dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho Nhà nƣớc theo quy định 

của pháp luật. Quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối 

với các tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phƣơng. 

Tăng cƣờng công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử 

dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất của các doanh nghiệp nhà nƣớc thoái vốn, cổ 

phần hoá và các loại đất đƣợc sử dụng đa mục đích; tăng cƣờng phân cấp, phân 

quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

2.3. Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất 

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

gia, công cộng 

Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ đƣợc thực hiện 

sau khi phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đƣợc phê duyệt. Đối với 

trƣờng hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cƣ thì phải hoàn thành bố trí tái 

định cƣ trƣớc khi thu hồi đất. Việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ phải đi trƣớc 

một bƣớc, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hoà lợi ích của Nhà nƣớc, ngƣời 

có đất bị thu hồi và nhà đầu tƣ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có 

quy định cụ thể về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ để sau khi thu hồi đất thì 

ngƣời dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn 

nơi ở cũ. Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản 

xuất, ổn định đời sống cho ngƣời có đất bị thu hồi. Tiếp tục thực hiện thí điểm 

và sớm tổng kết chủ trƣơng tách dự án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ ra khỏi 

dự án đầu tƣ để thực hiện trƣớc. 

Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều 

kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nƣớc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa ngƣời 

dân và doanh nghiệp trong chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất để thực hiện các 
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dự án đô thị, nhà ở thƣơng mại. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, 

cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, bảo đảm tinh gọn, hoạt động 

hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất.  

Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công trình 

kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chính sách ƣu tiên cho 

ngƣời có đất ở bị thu hồi đất đƣợc giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã 

thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án phát triển kinh 

tế - xã hội phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, cần sớm xây dựng 

và hoàn thiện cơ chế, chính sách để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử 

dụng đất tham gia với nhà đầu tƣ để thực hiện các dự án dƣới hình thức chuyển 

nhƣợng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.  

Quy định cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với các 

dự án phát triển, chỉnh trang đô thị và khu dân cƣ nông thôn. Có chế tài cụ thể 

và đồng bộ để xử lý các trƣờng hợp đã đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 

nhƣng không sử dụng hoặc chậm sử dụng. Kiên quyết thu hồi đất của tổ chức, 

cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là 

tại các vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao, ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản 

nhà nƣớc. 

2.4. Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất 

Bỏ khung giá đất. Có cơ chế, phƣơng pháp xác định giá đất theo nguyên 

tắc thị trƣờng, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có 

nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ƣơng xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, 

giám sát các địa phƣơng trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Có cơ chế hữu 

hiệu để nâng cao chất lƣợng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội 

đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tƣ vấn xác định giá đất, năng lực 

và đạo đức của các định giá viên. Bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm 

công khai, minh bạch nhƣ: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn 

giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các 

vi phạm... 

2.5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai 

Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà 

nƣớc, ngƣời sử dụng đất và nhà đầu tƣ; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả 

nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ƣơng và địa phƣơng; 

nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh 

bạch. Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi 

nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ 
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quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp. 

Quy định mức thuế cao hơn đối với ngƣời sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều 

nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Có chính sách ƣu đãi thuế, 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ƣu đãi đầu tƣ; đối 

với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình ngƣời có công với cách mạng; 

những địa phƣơng đƣợc quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lƣơng thực 

quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… 

2.6. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất 

động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất 

Đẩy mạnh thƣơng mại hoá quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông 

tin thị trƣờng bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích 

phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất, nhất là thị trƣờng cho thuê đất nông 

nghiệp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cƣờng thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Có cơ chế bảo đảm thị trƣờng bất 

động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục 

tình trạng đầu cơ đất đai.  

2.7. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 

Mở rộng đối tƣợng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp 

phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phƣơng, với việc chuyển 

đổi nghề, việc làm, lao động ở nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời sử 

dụng đất nông nghiệp đƣợc chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Tăng cƣờng quản 

lý chất lƣợng đất, khắc phục tình trạng thoái hoá, suy giảm chất lƣợng đất.  

Xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp. Xây dựng cơ 

chế, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện thu hồi đất giao khoán không đầu 

tƣ từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phƣơng quản lý và thực hiện giao đất, 

cho thuê đất theo quy định, phù hợp với điều kiện của từng địa phƣơng, vùng, 

miền. Có chính sách phù hợp để ƣu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất 

sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn ngƣời dân chuyển nhƣợng 

sau khi đƣợc giao đất.  

2.8. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với quản lý, sử dụng đất quốc phòng, 

an ninh trên cơ sở tổng kết việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vƣớng 

mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản 

xuất và xây dựng kinh tế. Bổ sung các quy định về đất ở kết hợp với thƣơng mại, 
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dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thƣơng mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có 

yếu tố tâm linh. Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, 

công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực 

quản lý nhà nƣớc về đất đai 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; bố trí 

nguồn lực hợp lý để xây dựng, hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu đất đai quốc gia; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin 

tập trung, thống nhất từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Thực hiện đăng ký bắt 

buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, 

đồng bộ ngăn chặn các trƣờng hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nƣớc.  

Kiện toàn, hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở Trung ƣơng và 

địa phƣơng bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai. Đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất 

quản lý theo hƣớng nâng cao trách nhiệm của địa phƣơng và kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát chặt chẽ của Trung ƣơng; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với cải 

cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng 

lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Có cơ chế đầu tƣ, chính 

sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức 

ngành quản lý đất đai; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu 

quản lý hiện đại. 

Tập trung nguồn lực đầu tƣ cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất; 

thống kê, kiểm kê đất đai; giám sát sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất 

lƣợng đất nhằm quản lý chặt chẽ về số lƣợng, chất lƣợng đất phục vụ cho lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở sử dụng đất bền vững. 

4. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 

vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết 

chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Đổi mới, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát của Nhà nƣớc trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức 

thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến đất đai; tăng cƣờng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

quản lý và sử dụng đất. Tăng cƣờng kiểm soát quyền lực, thƣờng xuyên kiểm 

tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, phòng, chống 
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tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách 

nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành, các cấp, thực hiện phƣơng châm 

giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vƣợt cấp lên Trung ƣơng.  

5. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vƣớng 

mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất 

Tập trung nguồn lực đầu tƣ, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm 

của các cơ quan Trung ƣơng và chính quyền địa phƣơng trong xử lý những hạn 

chế, khuyết điểm, vƣớng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng quốc 

doanh; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm đô 

thị lớn; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm 

việc thuộc sở hữu nhà nƣớc để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế bảo đảm 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt; đất thu hồi từ 

cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nƣớc; các loại đất đƣợc sử dụng đa 

mục đích; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; những tồn tại, vƣớng mắc về quản lý và sử dụng 

đất do lịch sử để lại. 

6. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý 

và sử dụng đất 

Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, ngƣời dân, doanh nghiệp. Các cấp 

uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là ngƣời đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai, phải chịu trách 

nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp 

luật, trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai.  

Tăng cƣờng vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân; phát hiện và 

phản ánh kịp thời những vƣớng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính 

sách, pháp luật về đất đai để xử lý kịp thời, hiệu quả. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, 

hành động của cả hệ thống chính trị. 
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2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây 

dựng chƣơng trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

3. Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn 

Quốc hội tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013; sửa đổi Luật Đất đai 

năm 2013; đồng thời rà soát, hoàn thiện các luật có liên quan bảo đảm tính đồng 

bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 

và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nƣớc. 

4. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dƣới 

luật; tổ chức triển khai các chƣơng trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 

đồng bộ, hiệu quả; chấn chỉnh và tăng cƣờng việc thực thi pháp luật về đất đai, 

xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, điều 

chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng.  

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cƣờng 

công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân 

tích cực chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết và chính 

sách, pháp luật về đất đai.  

6. Ban Kinh tế Trung ƣơng chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự 

đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng thƣờng xuyên theo dõi, giám 

sát, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí 

thƣ kết quả thực hiện Nghị quyết. 
 

 

Nơi nhận:  
 

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng,  

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng,  

- Các đồng chí Uỷ viên  

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng,  

- Lƣu Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 
TỔNG BÍ THƢ 
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