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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Quận Bình Thạnh có vị trí nằm về phía Đông Bắc của thành 

phố Hồ Chí Minh, quá trình phát triển đô thị nhanh, tốc độ đô thị hóa 

cao. Quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn ở một số dự án gặp nhiều rất 

nhiều khó khăn. Tiến độ bồi thường chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính 

sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho người dân có đất bị thu hồi. 

Đứng trước yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án công trình trọng điểm để đáp 

ứng kịp thời yêu cầu phát triển của quận Bình Thạnh. Xuất phát từ 

thực tiễn đó nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề ra những chủ trương và giải pháp, đảm bảo hài hòa lợi ích 

của Nhà nước, người sử dụng đất và chủ đầu tư, tạo được sự đồng 

thuận của người dân, Nhà nước nhận được mặt bằng nhanh chóng, 

thuận lợi nhằm giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch đã 

được duyệt. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu các nội dung chính của công tác bồi thường trên 

địa bàn quận Bình Thạnh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư.  
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Phạm vi nghiên cứu: các dự án đầu tư xây dựng Nhà nước thu 

hồi đất 

5. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng, nghiên cứu cơ sở khoa học. Phân tích các 

nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. 

6. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, khảo sát 

thực địa; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp đối chiếu, so sánh; 

Phương pháp phân tích, tổng hợp; 

7. Giới hạn đề tài 

- Về không gian: các dự án đã và đang triển khai công tác bồi 

thường trên địa bàn quận Bình Thạnh. 

- Về thời gian: từ thời điểm Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đến 

nay. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học: Tìm ra vấn đề còn tồn tại,  đề xuất các 

giải pháp quản lý công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số 

dự án làm căn cứ áp dụng vào thực tiễn.  

-Ý nghĩa thực tiễn: Áp dụng trên địa bàn cụ thể ở quận Bình 

Thạnh và thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Cấu trúc luận văn 

Phần I: Mở đầu 

Phần II: Nội dung nghiên cứu 

Chương 1: Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư trên địa bàn quận Bình Thạnh 

Chương 2: Cơ sở khoa học về công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 



3 

 

 

 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Bình Thạnh 

Phần III: Kết luận – Kiến nghị   
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PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, 

HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN  

QUẬN BÌNH THẠNH 

1.1. Giới thiệu chung về quận Bình Thạnh 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí: nằm về phía Đông – Bắc của nội thành thành phố Hồ Chí 

Minh. Quận Bình Thạnh được thành lập năm 1976 trên cơ sở sáp nhập 2 

quận Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây.  

Diện tích tự nhiên là 2.078,59 ha, chiếm 0,99% diện tích toàn 

Thành phố và được chia thành 20 phường.  

1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Dân số quận Bình Thạnh tính đến ngày 31/12/2017 là 495.354 

người. Mật độ dân số bình quân 23.831 người/km2 cao và tốc độ tăng đều 

qua các năm. 

1.1.3. Công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị: 

* Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quận Bình Thạnh đã 

có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt, đang điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Theo số liệu thống kê đất đai 

năm 2018, tổng diện tích tự nhiên của quận Bình Thạnh là: 2.078,59 ha. 

Tổng công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 là 76 dự án. 

* Về quy hoạch đô thị: Trên địa bàn quận Bình Thạnh có 17 đồ 

án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000). 

1.1.4. Tình hình dự án đầu tư xây dựng 

* Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Có 34/39 công trình, dự 

án đã triển khai thực hiện. 

Những mặt đạt được 
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- Đối với Chương trình giảm ùn tắt giao thông, giảm tai nạn giao 

thông đã góp phần giải quyết được phần nào về vấn đề giao thông trên 

địa bàn quận trong thời gian tới. 

- Đối với Chương trình giảm ngập nước chuẩn bị quỹ đất để triển 

khai thực hiện sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập nước 

- Đối với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị góp phần 

từng bước thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại hơn. 

Những tồn tại: 

- Đến nay trên địa bàn quận Bình Thạnh vẫn còn 34 công trình, 

dự án vẫn trong quá trình triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện gặp vướng mắc về chậm phê duyệt. Các công trình, dự án với 

quy mô, diện tích rất lớn vẫn chưa được triển khai gây ảnh hưởng rất lớn 

đến cuộc sống cũng như quyền lợi của người sử dụng đất. 

1.2. Về tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1.2.1. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 

Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực, đã có nhiều Nghị định và 

Thông tư, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về lĩnh vực 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thay đổi quy định của chính sách dẫn 

đến nhiều quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khác nhau và thường 

xảy ra nghịch lý. 

1.2.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2013 đến nay 

Với những quy định mới sẽ khắc phục bất cập trong thực tiễn bồi 

thường về đơn giá đất, công tác bồi thường, việc tổ chức thực hiện chính 

sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích 

cho người bị thu hồi đất, giảm khiếu nại về đất đai. 

1.3. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  
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Hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố như: Chính sách bồi thường, nguồn vốn, quỹ nhà ở và nền 

đất tái định cư, bộ máy tổ chức và quy trình phối hợp thực hiện, địa 

bàn khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, sự hỗ trợ của cơ quan cấp trên, 

sự phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể. 

1.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lắp đặt 

cống hộp rạch Bùi Hữu Nghĩa trên địa bàn Phường 1 

1.4.1. Giới thiệu chung về dự án 

- Phạm vi dự án:  từ đường Diên Hồng đến  đường Trường Sa, 

Phường 1; Số trường hợp bị ảnh hưởng: 200 hộ dân. Trong đó, có 194 hộ 

giải tỏa một phần; có 06 hộ giải tỏa toàn phần. 

* Mục tiêu thực hiện dự án: Nhằm chấm dứt tình trạng người 

dân lấn, chiếm, xả rác, tạo điều kiện cho các hộ dân hai bên rạch sau khi 

giải tỏa được đi lại thuận lợi giảm áp lực của hệ thống giao thông hiện 

hữu trong khu vực. 

1.4.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo Luật Đất đai 

năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/214, Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018, Quyết 

định số 5805/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh và các Quyết định, căn cứ văn bản khác của Ủy ban 

nhân dân quận Bình Thạnh. 

1.4.3. Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư 
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Đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tuy có sự tham gia của các 

ban ngành có liên quan, nhưng vẫn còn thấp. Công tác điều tra xã hội học 

sau khi thu hồi đất chưa được chú trọng, đời sống của người dân sau thu 

hồi đất không được quan tâm đúng mức. Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp chưa được chú trọng. Do đó, người dân gặp rất nhiều khó khăn 

trong việc khôi phục sinh kế sau thu hồi đất, khi tiền bồi thường, hỗ trợ 

không còn. 

1.5. Các nghiên cứu trước liên quan 

- Luận văn “Hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Văn 

Trường, năm 2008.  

- Luận văn “Giải pháp bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ 

đất phát triển đô thị (ví dụ điển hình tại huyện Nhà Bè)” của tác giả 

Nguyễn Thanh Phong, năm 2011.  

- Luân văn “Tổ chức và quản lý công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng nhà trên và ven kênh rạch quận Bình Thạnh” của tác giả 

Nguyễn Thanh Hòa, năm 2012. 

- Luận văn “Hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng tại huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh”, tác giả Từ Minh Hải, năm 

2018. 

- Luận văn “Quản lý các dự án phát triển nhà ở chậm triển khai 

tại huyện Bình Chánh” của tác giả Phan Thị Bảo Châu, năm 2019.  

Kết luận Chương 1: 

Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 

quận Bình Thạnh có sự tiến bộ hơn. Các chính sách, văn bản pháp quy về 

bồi thường không phù hợp dần được thay thế, sửa đổi, bổ sung và ngày 

càng hoàn thiện hơn, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hơn và yêu cầu 



8 

 

 

 

quản lý. Vấn đề xác định giá đất để tính bồi thường cho người bị thu hồi 

đất chưa được quy định theo một chuẩn mực nhất quán. 

Vấn đề điều tiết giá trị gia tăng do lợi ích của việc thu hồi đất 

mang lại không đảm bảo công bằng trong những người sử dụng đất xung 

quanh dự án, công trình đang triển khai. 

 Việc thẩm định, phê duyệt giá bồi thường, giá tái định cư… còn 

kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ xây dựng phương án. Vẫn chưa xây dựng 

được một kế hoạch quản lý hậu giải phóng mặt bằng, nên chưa đảm bảo 

cho người di dời tối thiểu có cuộc sống tốt hơn hoặc ngang bằng với nơi 

ở trước đây. 

 Vấn đề tạo công ăn việc làm cho người sau khi thu hồi đất vẫn 

còn bỏ ngỏ, vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu tổng kết đánh giá về 

vấn đền này.  
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC BỒI 

THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

2.1. Cơ sở lý luận  

2.1.1. Một số thuật ngữ 

Nhà nước thu hồi; Giải phóng mặt bằng; Bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tái định cư; Công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hiệu quả là kết quả hoạt động quản lý; Giá 

đất; Giá trị quyền sử dụng đất. 

2.1.2. Tái định cư – quá trình tất yếu của phát triển: 

* Quá trình tất yếu của phát triển: 

Nước ta đang trong qua trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Quá trình này cũng là quá trình đô thị hóa và phát triển toàn diện đất nước, 

có bốn tiến trình song hành: Một là di dân từ nông thôn về đô thị và vùng 

kinh tế mới. Hai là tái định cư là cơ sở để tái bố trí mục đích sử dụng đất 

theo quy hoạch. Ba là nâng cao năng suất lao động. Bốn là cải thiện đời 

sống nhân dân.  

* Tái định cư là một quá trình phức tạp: 

Tái định cư thường là di chuyển và thay đổi cuộc sống của con 

người, không chỉ là quá trình chuyển dịch vật chất mà còn là quá trình cắt 

bỏ các quan hệ cũ và tạo lập các quan hệ mới.  

Về hình thức, việc tái định cư cũng có nhiều dạng: Di dân vào 

vùng đô thị hóa, Chuyển dịch nội ngoại thành, Tái định cư tại chỗ. 

Về sở nguyện của người dân, cũng có nhiều mức độ: Tái định cư 

tự phát, Tái định cư tự giác. Cưỡng bức tái định cư. 

* Thực chất của quá trình phát triển đô thị là quá trình tái 

định cư: 
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Quá trình cải tạo chỉnh trang các khu đô thị cũ, xây dựng mới các 

khu công nghiệp và dân cư ở khu vực đô thị hóa là quá trình tái định cư 

của nhân dân trong phạm vi cả nước. 

Công cuộc tái định cư có tầm quan trọng như vậy nhưng lâu nay 

các chính sách trong lĩnh vực này còn thiếu và rời rạc. Do một thời gian 

dài vấn đề tái định cư chỉ được quan tâm như là một biện pháp hỗ trợ đền 

bù giải tỏa nên đã để lại một số hậu quả xấu cho phát triển. 

2.2. Tầm quan trọng và giá trị của đất đai 

Việc sử dụng, quản lý và bảo vệ đất một cách khoa học không 

chỉ quyết định tương lai của nền kinh tế đất nước mà còn là sự đảm 

bảo cho mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Do đó, 

Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp 

luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. 

2.2.1. Đất đai là nguồn lực phát triển: 

Đất đai là công cụ sản xuất. 

Đất đai là nguồn vốn. 

Đất đai là nguồn lực của quốc gia. 

2.2.2. Chính sách đất đai có ý nghĩa quyết định sự phát triển: 

Chính sách đất đai không phù hợp còn dẫn tới tình trạng bất ổn 

về xã hội. Trong nhiều năm qua, phần lớn các vụ khiếu kiện và hầu hết 

các vụ khiếu kiện đông người đều là khiếu kiện về đất đai. Tình trạng bất 

công trong xã hội ngày một tăng và phổ biến cũng từ những bất cập trong 

chính sách đất đai. 

2.2.3. Đất đai là một hàng hóa: 

Trong nền kinh tế thị trường, thứ gì trao đổi được trên thị trường 

thì là hàng hóa. Đất đai là một loại hàng hóa đặc biệt là vì tính chất của 

chủ sở hữu và tính xã hội của nó. 
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Chủ trương đổi mới chính sách đất đai coi đất đai là nguồn lực, 

nguồn vốn, coi tiếp tục coi quyền sử dụng đất là hàng hóa trên thị trường. 

2.2.4. Các yếu tố cấu thành giá đất: 

2.2.4.1 Giá cả và giá trị sử dụng đất 

Giá trị, giá cả của đất phụ thuộc vào vị trí địa lý. Giá trị của đất 

không phải được tính từ lao động kết tinh như các hàng hóa khác, giá trị 

của đất chủ yếu là giá trị sử dụng.  

Nếu xem quyền sử dụng đất là một loại tài sản lưu thông trên thị 

trường nhưng các đạo Luật Đất đai vẫn chưa lý giải rõ ràng “thế nào là 

giá đất thực tế trên thị trường?”. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác 

định giá đất cụ thể trên thị trường. 

2.2.4.2. Các yếu tố vĩ mô:  

Tình hình phát triển kinh tế của đất nước và địa phương; Tốc độ 

phát triển dân số; Chính sách đất đai của Nhà nước; Đô thị hóa. 

2.2.4.3. Các yếu tố vi mô: 

Tình trạng pháp lý; Đặc điểm, vị trí, đặc điểm hạ tầng khu vực; 

Hình dạng; Phù hợp với quy hoạch; Loại đất, hạng đất. 

2.2.5. Thị trường bất động sản: 

Việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản góp phần 

giảm thiểu việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Người dân bị thu 

hồi đất có thể tự mua hoặc thuê đất, tài sản trên đất mà không nhất thiết 

phải thông qua chính sách tái định cư của Nhà nước.  

2.3. Cơ sở về mặt xã hội 

Đất đai có thuộc tính xã hội rất cao, đó là nơi ăn ở sinh sống của 

các gia đình, là nơi làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, là môi trường sống của 

cộng đồng, nơi diễn ra tất cả các hoạt động của con người trong xã hội.  

2.4. Mục tiêu quản lý đô thị 
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2.4.1. Mục tiêu con người: 

Mục tiêu con người là cơ sở định hướng cho mọi chủ trương, 

chính sách, là tất cả vì lợi ích của con người, tuy nhiên trong bản thân lợi 

ích của mỗi con người có các yếu tố mâu thuân lẫn nhau. Sở dĩ nói đây là 

lợi ích của mỗi con người, là vì trong lợi ích cộng đồng, lợi ích toàn bộ, 

lợi ích lâu dài hay trước mặt đều có phần của mỗi cá nhân. 

2.4.2. Mục tiêu phát triển bền vững: 

- Một đô thị muốn phát triển bền vững thì phải chú ý đến bảo vệ 

cải thiện môi trường sinh thái tự nhiên, môi trường an ninh, kinh tế và bảo 

vệ công bằng xã hội, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế cạnh 

tranh tốt với nhau. 

2.5. Hài hòa các cặp mâu thuẫn 

Quy hoạch xây dựng mới tổ chức không gian đô thị thì thuận lợi 

hơn nhiều so với quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu vực cũ vì trong quá 

trình thực hiện nhất là trong thực hiện bồi thường giải tỏa thì phát sinh 3 

cặp mâu thuẫn cần phải được giải quyết: Cá nhân và cộng đồng; Trước 

mắt và lâu dài; Cục bộ và toàn bộ. 

2.6. Cơ sở pháp lý 

2.6.1. Xuất phát từ lợi ích các bên liên quan 

Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai, là người quản lý đất 

nước, vừa là quyền định đoạt của Nhà nước nhằm đảm xử lý hài hòa lợi 

ích của người đang sử dụng đất với lợi ích của nhà đầu tư. 

Người đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất của người đang 

sử dụng đất để giao cho người khác sử dụng, Nhà nước phải bồi thường 

theo giá thị trường nhằm đảm bảo lợi ích cho người bị thu hồi. 

Nhà đầu tư có nhu cầu về đất làm mặt bằng để đầu tư xây dựng 

với chi phí sử dụng hợp lý nhất.  
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Nhà nước phải dành nguồn thu từ đất để đảm bảo lợi ích cho 

người bị thu hồi đất, đồng thời giảm nhẹ chi phí sử dụng đất cho nhà đầu 

tư, phân bổ sử dụng đất để phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước. 

2.6.2. Đảm bảo công khai, dân chủ trong thực hiện 

- Người bị thu hồi đất cử người đại diện tham gia vào Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

- Người bị thu hồi đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa 

án theo luật định. 

2.6.3. Những căn cứ chủ yếu xây dựng, tổ chức thực hiện bồi 

thường 

Luật Đất đai năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Nhà ở 

năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố. 

2.7. Một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư 

2.7.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới: Trung Quốc, 

Pháp 

2.7.2. Kinh nghiệm trong nước: Đã Nẵng  

Kết luận Chương 2: 

Trên cơ sở đó, tiếp thu những luận cứ khoa học từ lý thuyết và 

thực tiễn, bài học kinh nghiệm từ các mô hình, giải pháp, tác giả tiếp tục 

nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư ở Chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

3.1. Bối cảnh và nguyên nhân 

3.1.1. Bối cảnh 

- Các dự án nằm trong chương trình đột phá liên quan đến các 

lĩnh vực trọng yếu để phát triển thành phố. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thực hiện theo quy định hiện hành đã ngày càng phù hợp. Giá đất 

bồi thường xác định sao cho “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” 

là một vấn đề khó khăn, chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc khiếu nại 

của người dân hiện nay. 

- Hầu hết các dự án giải tỏa đều có nguồn vốn từ ngân sách Nhà 

nước và nhiều nguồn tài trợ được sự đồng thuận rất cao của người dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án. Sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành 

phố và Quận, cấp ủy. 

- Chất lượng và cơ sở hạ tầng xã hội của các khu nhà tái định cư 

chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn vốn ngân sách hạn chế, dẫn đến 

nhiều dự án đã có kế hoạch thu hồi đất nhưng chưa thực hiện được hoặc 

khi tiến hành bồi thường, giải tỏa người dân đã đồng ý nhưng lại chưa 

chuẩn bị nguồn kinh phí. 

3.1.2. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan  

- Thủ tục hành chính, các giấy tờ về đất đai còn rườm rà, nên 

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn còn tình trạng giải quyết chậm 

tiến độ. 

- Hệ thống văn bản về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

còn mang tính chung chung chưa cụ thể. Trình độ người dân còn hạn chế 

chưa nắm bắt được chính sách bồi thường 
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- Việc áp dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. 

* Nguyên nhân chủ quan  

- Trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của công chức, viên 

chức trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn hạn 

chế, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, ức hiếp người dân. Hoạt động 

thanh tra, kiểm tra giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

chưa hiệu quả. Công tác lãnh đạo có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, chưa 

hiệu quả.  Công tác tuyên truyền chưa được chú trọng, nội dung, phương 

pháp tuyên truyền còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.  Tâm lý ngại thay đổi, 

tính cứng nhắc ở các cơ quan nhà nước. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng 

theo pháp luật hiện hành, thực hiện trên cơ sở khoa học đảm bảo công 

bằng, dân chủ và công khai, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa mối quan hệ 

người dân, Nhà nước và chủ đầu tư. 

3.2. Mặt mạnh và hạn chế 

3.2.1. Mặt mạnh 

Luôn rà soát, nghiên cứu cập nhật chính sách, văn bản mới liên 

quan đến công tác bồi.  Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh đã phát huy 

vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Phân nhóm, phân kỳ các dự án trọng điểm, các dự án cần tập trung để 

hoàn thành theo kế hoạch chỉ đạo của Quận ủy và kế hoạch điều hành của 

Ủy ban nhân dân quận. Hoạt động giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư được Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh chú trọng. 

Đảm bảo việc bố trí căn hộ tái định cư và nguồn kinh phí chi trả để thực 

hiện chính sách theo phương án phê duyệt.  Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động của các ban, ngành, đoàn thể cấp Quận và Phường  

3.3.2. Hạn chế 
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Mật độ dân số cao, quỹ đất để xây dựng một số công trình, hạ 

tầng gặp khó khăn. Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ… khi tham gia Hội đồng bồi 

thường các dự án chưa phát huy hết vai trò giám sát của mình. Bồi thường 

giải phóng mặt bằng là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi không chỉ về 

chuyên môn mà còn cần khả năng dân vận để có thể đạt hiệu quả khi tiếp 

xúc và giải thích cho những người có đất bị thu hồi. Nhiều dự án vẫn chưa 

hoàn thành được bồi thường từ những năm trước chuyển tiếp thực hiện. 

Việc tổ chức thực hiện và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của các 

cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế. Trình độ, thu nhập của người dân 

bị giải thuộc các dự án có một số không cao nên trong quá trình hội nhập 

vào nơi ở mới sẽ gặp nhiều khó khăn. 

3.3. Quan điểm về nâng cao công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 

3.3.1. Giải quyết hài hòa các cặp mâu thuẫn 

Bản chất chung của vấn đề bồi thường cũng như các khiếu nại, 

tranh chấp trong việc bồi thường đất đai là giải quyết các vấn đề lợi ích 

đó là Lợi ích cá nhân – cộng đồng; Lợi ích cục bộ - toàn bộ; Lợi ích trước 

mặt – lâu dài. 

- Nhà nước với vai trò quản lý sự phát triển, là chủ thể lớn nhất 

đóng vai trò quyết định cho sự phát triển toàn diện và bền vững của toàn 

bộ nền kinh tế - xã hội đất nước công khai mục tiêu và phương pháp thực 

hiện tạo sự đồng thuận trong quan điểm giải tỏa di dời của người bị ảnh 

hưởng trong dự án. 

- Nhà đầu tư là các tổ chức kinh tế hoạt động trong cơ chế thị 

trường vì mục tiêu lợi nhuận của chính mình, vì hoạt động đáp ứng yêu 

cầu phát triển vì một mục tiêu chung. 
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- Người giải tỏa thu hồi đất là những người chịu nhiều thiệt hại 

vì lợi ích cộng đồng, khi phải bồi thường để di dời, phải nhìn nhận thân 

thiện hơn với nhà đầu tư. 

3.3.2. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

3.3.2.1 Về bồi thường, hỗ trợ 

Mục tiêu của việc bồi thường, giải tỏa là để phục vụ nhu cầu sử 

dụng đất đai của địa phương cho việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

3.3.2.2. Về tái định cư 

Mục tiêu của tái định cư nhằm nâng cao chất lượng sống của 

người dân, góp phần phát triển đô thị, tạo chỗ ở mới và phục vụ công tác 

bồi thường, giải tỏa cho các dự án.  

3.3.3. Về tổ chức bộ máy  

Cải cách hành chính là cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức hành chính chuyên nghiệp. Công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở các 

cấp và phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương.  

3.4. Giải pháp nâng cao công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư 

3.4.1. Giáp pháp về tài chính 

Cần phải ưu tiên nguồn vốn trọng điểm, tập trung để phục vụ 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tránh tình trạng thiếu tiền để 

giải ngân cho các hộ đã ban hành Quyết định duyệt phương án và Quyết 

định bồi thường.  

3.4.2. Về công tác quy hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, 

xây dựng 
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- Địa phương phải quản lý chặt chẽ sử dụng đất đúng quy hoạch 

nhằm giảm tình trạng xây dựng nhà trái phép và có tính pháp lý phức tạp  

- Công tác lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng đô thị đối với các khu dân cư ổn định hạn chế việc di dời, tránh xáo 

trộn đời sống nhân dân. Trong quá tình lập các đồ án quy hoạch chi tiết, 

cần căn cứ vào định hướng phát triển. 

- Công tác quy hoạch xây dựng quản lý các khu ở đô thị có hiệu 

quả, thống nhất hài hòa giữa yêu cầu, đòi hỏi của xã hội và nhu cầu 

nguyện vọng của người dân cần. Phân kỳ để thực hiện các chỉ tiêu kinh 

tế - kỹ thuật theo từng giai đoạn, để đạt tới kế hoạch dài hạn nhằm ổn định 

cuộc sống người dân. 

3.4.3. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dung đất, quản lý chặc chẽ việc sử dụng đất đầu tư xây dựng đúng quy 

hoạch 

- Phải chú trọng giải quyết tốt các lợi ích chính đáng của nhân 

dân, nơi tái định cư và cuộc sống mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. 

Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện công tác giáo dục, hướng 

nghiệp chuyển đổi ngành nghề. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đổi mới công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức và nội dung 

phong phú. 

- Về phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: tiếp 

tục phổ biến tuyên truyền và quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách 

của Nhà nước. 

3.4.4. Hoàn thiện chính sách 
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Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo hài 

hòa các lợi ích của Nhà nước người sử dụng đất và nhà đầu tư. Tăng 

cường hiệu quả của các quy định làm cơ sở để lập phương án bồi thường. 

Thống nhất giữa quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế định giá đất, phù hợp với thực tế. 

3.4.5. Tổ chức thực hiện  

Khi tiến hành triển khai phải đảm bảo được sự thống nhất đến tất 

cả các cấp ngành, cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

từng người trong diện giải tỏa. Chính sách bồi thường về đất là nội dung 

lớn nhất, phức tạp nhất trong công tác bồi thường hiện nay. Việc xác định 

giá đất, Nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc sát với giá chuyển quyền sử 

dụng đất trên thị trường trong điều kiên bình thường.  

Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển dịch vụ tư vấn 

đánh giá và cung cấp thông tin về giá đất cho các đối tượng có nhu cầu. 

Việc quy định như trên về giá trị bồi thường cho người có đất bị thu hồi 

sẽ tạo nên tính nhất quán về mặt giá trị của đất đai, nhà là đối với mức 

đền bù. Giá bồi thường về tài sản sát với giá thực tế của thị trường trong 

điều kiên bình thường. Khi có biến động tăng về giá thì phải kịp thời điều 

chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người được bồi thường. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc 

hướng dẫn, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất.  

Kết luận Chương 3:  trong giới hạn của đề tài, luận văn đã đề 

xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là công việc hết sức 

khó khăn, phức tạp. Giá bồi thường khi GPMB còn chênh lệnh khá lớn. 

Hệ thống chính sách hỗ trợ và đào tạo nghề còn nhiều bất cập. 

Tái định cư, là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 

người dân sau “hậu giải phóng mặt bằng”. 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án là: giá bồi thường 

và chính sách hỗ trợ, tái định cư, vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho người bị thu hồi đất cũng gặp nhiều khó khăn.  

2. Kiến nghị 

Để thực hiện các giải pháp trên cần một số chính sách hỗ trợ từ 

Trung ương đến địa phương, cụ thể: 

- Hoàn thiện quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giá bồi 

thường cần được thông qua Hội đồng độc lập dựa trên kết quả định giá 

đất của tổ chức thẩm định giá. 

- Nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả làm việc của Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường vai trò cộng đồng. 

- Kiến nghị UBND Thành phố áp dụng giá về suất đầu tư hạ tầng 

và cấu trúc nhà, công trình cho phù hợp, ưu tiên nguồn vốn để thực hiện 

các dự án tái định cư. 

- Thành phố cần tiến hành một công trình nghiên cứu, điều tra 

toàn diện về thực trạng việc làm, đời sống người dân sau giải tỏa, di dời 

để thực hiện dự án. 

- Đưa ra quy định về cơ chế “góp đất và điều chỉnh đất”. 

- Kiến nghị UBND Thành phố và Chính phủ hoàn thiện chính 

sách pháp luật về đất đai.
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