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LỜI CẢM ƠN

Báo cáo “Đánh giá công tác quản lý đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2020 và hàm ý chính sách”, 
do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN chủ trì, đã 
được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. 

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia, các nhà nghiên cứu độc lập đã 
tham gia tích cực vào quá trình phản biện và đóng góp ý kiến cho báo cáo, gồm: TS. Nguyễn Minh 
Thảo, Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Quản lý Kinh 
tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS.TS. Tô Thế Nguyên, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế 
Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cùng nhiều chuyên gia khác vì những thảo luận chi 
tiết liên quan tới nội dung của báo cáo trong các buổi hội thảo và tham vấn chuyên gia. Chúng 
tôi cũng trân trọng cảm ơn các chuyên gia từ Ban Kinh tế Trung ương đã hỗ trợ, tư vấn để các 
kết quả báo cáo bám sát nhu cầu của các cơ quan hoạch định, góp phần định hướng chính sách 
Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trong thời gian tới.

Chúng tôi tri ân sự hỗ trợ quý báu từ Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam, với tư 
cách là nhà tài trợ chính cho báo cáo này, đã có những đóng góp quan trọng trong suốt quá trình 
tổ chức thực hiện Dự án nghiên cứu. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn Bà Phạm 
Thị Tố Hằng, Cán bộ quản lý chương trình của Viện KAS tại Việt Nam vì những hỗ trợ kịp thời và 
quý giá trong toàn bộ quá trình xây dựng báo cáo này.
Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên hỗ trợ hành chính của VEPR. Sự nhiệt 
tình, kiên nhẫn và chu đáo của họ là phần không thể thiếu trong việc giúp nhóm nghiên cứu hoàn 
thiện báo cáo. 

Do giới hạn về thời gian thực hiện, chúng tôi biết báo cáo có thể còn những hạn chế và cả những 
thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị độc giả để nhóm tác 
giả có cơ hội được học hỏi và hoàn thiện hơn trong những báo cáo hoặc nghiên cứu tiếp theo.

Hà Nội, ngày 31/08/2022
Thay mặt nhóm tác giả
TS. Nguyễn Quốc Việt   
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Nguyên nghĩa

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

BTNVMT Bộ Tài nguyên và Môi trường

QSDĐ Quyền sử dụng đất

CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất

PAPI Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

CHLB Cộng hòa Liên bang

TCTT Tiếp cận thông tin

HTX Hợp tác xã
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Phần 1: Tổng quan về chính sách đất 
nông nghiệp

Trên tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2012 về tiếp tục đổi 
mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh 
toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại, Quốc hội ban hành 3 nghị quyết: Nghị Quyết số 28/2016/
QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội về Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị Quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế 
sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 
10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng 
đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 
ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất 
nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 
quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội; Nghị 
quyết số 49/2013/QH13 ngày 28/6/2013 của Quốc hội về kéo 
dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

Chính phủ ban hành 2 nghị định: Nghị định 35/2015/NĐ-CP, 
ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 
lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP  của Chính phủ về sửa đổi Nghị 
định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị 
định 168/2016/NĐ-CP  27 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ về 
khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

1.1. Tổng quan về 
chính sách đất 
nông nghiệp

Tổng quan về chính sách 
đất nông nghiệp

Phần
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Phần 1: Tổng quan về chính sách đất 
nông nghiệp

Thủ tướng ban hành quyết định: Chỉ thị số 15/CT-TTg quy định về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về thí điểm cho phép hộ nông dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để 
hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La
Các bộ đã ban hành nhiều thông tư: Thông tư 207/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của 
Bộ Tài Chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT 
của bộ NNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất 
trồng lúa; Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về loại cây lâu năm được chứng 
nhận quyền sở  hữu; Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 
35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT  hướng dẫn chi 
tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/
TW 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 đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đã xác định quan 
điểm, mục tiêu với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính; trong đó nhóm giải pháp liên quan đến 
hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý đất bao gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.

Chính sách quản lý đất nông nghiệp có thể chia thành 4 nhóm: (1) Chính sách quản lý giao đất, 
cho thuê đất, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất 
nông nghiệp; (2) Chính sách quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; (3) Chính sách thuế, phí, giá đất 
nông nghiệp và (4) Các chính sách về quản lý, sử dụng đất theo mục đích sử dụng
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1.2. Một số kinh 
nghiệm quốc tế 
tiêu biểu

1.2.1. Chính sách quản lý giao đất, cho thuê đất, 
đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp

Serbia
Serbia là trường hợp điển hỉnh cho việc vội vã chuyển đất đai từ 
sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể sang sở hữu tư nhân, dẫn đến 
hiện tượng đất đai manh mún, phân mảnh và khó khăn trong sản 
xuất lớn. Thị trường cho thuê ở Serbia hiện đang sôi động hơn 
thị trường mua bán. Các hợp đồng thuê đất thường ngắn hạn và 
không khuyến khích đầu tư trung hạn vào đất hoặc phát triển cơ 
sở hạ tầng trang trại vì Serbia thiếu khung pháp lý thích hợp.

Trung Quốc
Trái với Serbia, Trung Quốc có chính sách giao đất, cho thuê đất, 
quản lý quyền sử dụng đất tương đối hiệu quả hiệu quả, phù hợp 
với năng lực và trình độ sản xuất, quản lý.

Điều 10 Hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc và Luật quản lý đất 
quy định: đất đai ở Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, gồm sở 
hữu nhà nước và sở hữu tập thể, trong đó toàn bộ đất đai thành thị 
thuộc về sở hữu nhà nước. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang 
mục đích khác được quy định rất chặt chẽ, trên cơ sở không chiếm 
dụng đất nông nghiệp hoặc hạn chế tối đa việc chiếm dụng đất 
nông nghiệp, có biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với đất canh tác.

Thái Lan
Thái Lan cũng giống như ở nhiều nước châu Á khác, quá trình đô 
thị hoá diễn ra nhanh chóng, mọi giao dịch về đất đai đều do cơ 
chế thị trường điều tiết. Tuy nhiên, với những dự án do Chính phủ 
quản lý, việc đền bù được tiến hành theo trình tự: tổ chức nghe ý 
kiến người dân; định giá đền bù. Giá đền bù phụ thuộc vào từng 
khu vực, từng dự án. Nếu một dự án mang tính chiến lược quốc 
gia thì Nhà nước đền bù với giá cao so với giá thị trường. 

1.2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích tụ 
đất nông nghiệp

CHLB Đức
Tích tụ, tập trung đất đai ngày nay chủ yếu là một công cụ để phát 
triển nông thôn tích hợp, nhằm cải thiện đồng thời các điều kiện 
kinh tế, sinh thái và xã hội. Khả năng thực hiện tích tụ, tập trung đất 
đai thông qua các thủ tục khác nhau: i) tích tụ, tập trung đất đai tiêu 
chuẩn; ii) tự nguyện đổi đất; iii) tích tụ, tập trung đất đai để thực hiện 
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các dự án công quy mô lớn; iv) đơn giản hóa việc tích tụ, tập trung đất đai; và (v) tăng tốc độ tích tụ, 
tập trung đất đai. Trong thực tế, chủ yếu là ba loại tích tụ, tập trung đất đai (i đến iii) được thực hiện.

Serbia
Trái ngược với CHLB Đức, việc quy hoạch, tích tụ đất nông nghiệp tại Serbia đang được tái khởi 
động, tuy nhiên hiệu quả chưa thật sự rõ nét. Việc tích tụ, tập trung đất đai đã dừng lại vào năm 
1990 với sự sụp đổ của Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư, kèm theo đó là sự tái phân 
mảnh đất nông nghiệp do tư nhân hóa.

Nhiều nỗ lực đẩy mạnh tích tụ đất đai được thực hiện, như trong giai đoạn từ 2013 đến 2016, tuy 
nhiên, kết quả còn khiêm tốn, khi cho đến nay, trong số 43 dự án tích tụ, tập trung đất đai được 
triển khai từ năm 2006, chỉ có 5 dự án được triển khai bằng cách đăng ký quyền tài sản với cơ 
quan quản lý bất động sản cho đến năm 2019, số còn lại đang chờ các thủ tục tố tụng về các vấn 
đề tài sản chưa được giải quyết có từ trước dự án tích tụ, tập trung đất đai. Sau khi giải quyết, có 
thể được đăng ký Phương án tích tụ, tập trung đất đai.

Qua trường hợp Serbia, có thể rút ra bài học khiến việc quy hoạch, tích tụ đất nông nghiệp gặp 
khó khăn là do: i) mức độ chi tiết trong các quy định pháp luật quy định về tích tụ, tập trung đất 
đai; ii) các quy định pháp luật về cách phân bổ cụ thể trong hoạt động tích tụ, tập trung đất đai 
đã lạc hậu; iii) người tham gia không tình nguyện hoặc không có khả năng đóng góp tài chính 
vào các dự án tích tụ, tập trung đất đai, thể hiện ở việc thiếu giám sát các quy trình, thủ tục, thời 
gian ra quyết định về các kháng nghị dài, đào tạo không đủ thành viên Ủy ban tích tụ, tập trung 
đất đai thành phố và năng lực hạn chế của tổ chức khảo sát; iv) chậm phê duyệt kinh phí của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến không có khả năng ký hợp đồng công trình phù hợp với 
chương trình tích tụ, tập trung đất đai; và v) quá nhiều bước trong giai đoạn đăng ký địa chính bất 
động sản gây mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết.

Trung Quốc có chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tương đối rõ ràng, hiệu quả. Luật 
pháp Trung Quốc quy định, Nhà nước có quyền và có trách nhiệm xây dựng quy hoạch sử dụng 
đất trong phạm vi cả nước và trong từng cấp chính quyền theo đơn vị hành chính lãnh thổ. Đối 
với đất đai thành thị, Nhà nước tiến hành quản lý bằng quy hoạch. Quy hoạch tổng thể thành phố 
là kế hoạch có tính tổng thể, lâu dài, chiến lược và chỉ đạo về phát triển kinh tế và xã hội với các 
công trình xây dựng của thành phố, Luật cũng quy định cụ thể quy hoạch của cấp dưới phải tuân 
thủ quy hoạch của cấp trên và phải được cấp có thẩm quyền phê chuẩn mới được thi hành.

Thái Lan
Thái Lan có chính sách quy hoạch đất nông nghiệp tương đối chặt chẽ, vừa đảm bảo phù hợp với 
từng loại cây, vừa khuyến khích áp dụng công nghệ mới, nông nghiệp hữu cơ. Vùng Đông Bắc Thái 
Lan rất thích hợp cho các loại cây trồng của vùng cao nguyên. Cơ cấu nông nghiệp ở vùng đông bắc 
là như sau: lương thực chiếm 88% diện tích trồng trọt (gồm gạo ướt, gạo nương, đậu nành, sắn, 
ngô), cây công nghiệp dài ngày (cao su, bạch đàn, gỗ tếch) và cây ăn quả (me ngọt, xoài, mãng cầu, 
chuối, cam, vải thiều) chiếm 11% diện tích trồng trọt; còn lại là diện tích trồng các cây đặc sản, rau, 
hoa (chiếm 1%). Chính phủ quy hoạch trên toàn quốc 8 làng nông nghiệp hữu cơ, mỗi làng sẽ phát 
riển một loại nông sản xuất phát từ thế mạnh và đặc điểm thổ nhưỡng của vùng.
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1.2.3 Chính sách thuế, phí, giá đất nông nghiệp

Serbia
Tại Serbia, bên cạnh việc phân mảnh, khó quản lý trong quy hoạch 
đất nông nghiệp, hệ chống chính sách thuế, phí đất nông nghiệp của 
nước này cũng được đánh giá chưa thật sự hiệu quả. Serbia đánh 
thuế cho thuê tương đối cao (20% giá trị thuê) nên không khuyến 
khích việc đăng ký chính thức của các hợp đồng thuê, do đó không 
bên nào có được sự bảo vệ mà luật đưa ra. Thị trường đất nông 
nghiệp kém phát triển, không kết nối được những người không có 
mối quan hệ cá nhân này và những người muốn có một thỏa thuận 
lâu dài. Thị trường cho thuê cũng không có tính cạnh tranh khi liên 
quan đến đất của nhà nước. 

Trung Quốc
Trung Quốc không có hình thức giao đất ổn định lâu dài không thời 
hạn, do đó, Luật quy định Nhà nước thu tiền khi giao đất, người sử 
dụng đất phải nộp đủ tiền sử dụng đất cho Nhà nước mới được thực 
hiện các quyền; Nhà nước coi việc giao đất thu tiền là biện pháp 
quan trọng để tạo ra nguồn thu ngân sách đáp ứng nhu cầu về vốn 
để phát triển. 

Tại Trung Quốc, đất sử dụng trực tiếp vào mục đích nông nghiệp, 
lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản được miễn thuế. 

1.2.4. Về chính sách quản lý sử dụng đất 

Tại CHLB Đức, có Luật Mua bán đất đai nông lâm nhằm bảo đảm 
sự tồn tại, phát triển của ngành này trước nguy cơ người dân bán 
hết đất nông - lâm nghiệp, đặc biệt là để bảo tồn tự nhiên và môi 
trường, bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm. Luật quy định việc 
mua bán tới một giới hạn diện tích nào đó (tùy quy định của từng 
địa phương) thì phải có giấy phép của chính quyền, thông qua một 
quy trình chặt chẽ để xác định trách nhiệm pháp nhân và cá nhân 
đại diện pháp nhân đó, cả về hành chính lẫn hình sự đối với việc cấp 
phép.

Tại Trung Quốc, nhà nước cũng không khuyến khích chuyển mục 
đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, theo đó nếu 
việc chuyển nhượng quyền sử dụng đối với đất nông nghiệp liên 
quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chẳng hạn từ đất nông 
nghiệp sang đất phát triển, thì hầu hết các loại thuế đều áp dụng. 
Đất phi nông nghiệp cũng sẽ không được miến thuế sử dụng đất 
như đất nông nghiệp.
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Phần 2: Đánh giá tình hình thực hiện 
quản lý đất nông nghiệp

Phần

Đánh giá tình hình thực hiện 
quản lý đất nông nghiệp

2.1. Tình hình 
thực hiện chính 
sách quản lý đất 
nông nghiệp

a. Về giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp

Nhờ việc tăng các QSDĐ của người sử dụng, xuất hiện ngày càng 
nhiều hình thức giao dịch QSDĐ nông nghiệp: chuyển nhượng, 
cho thuê, góp vốn giữa các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp, 
việc tích tụ đất đai bước đầu khuyến khích thông qua cơ chế góp 
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, mức độ manh mún trong sản 
xuất nông nghiệp được cải thiện. Công tác đo đạc, cắm mốc giới 
được thực hiện tương đối nghiêm túc. Các thủ tục hành chính liên 
quan đến đất đai, đến cấp giấy chứng nhận lần đầu được đơn giản 
hóa, 97,6% diện tích được cấp giấy chứng nhận lần đầu.

b. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, 4,12 
triệu ha (khoảng 12%) là đất chuyên canh lúa, cao hơn so với yêu 
cầu đất trồng lúa cần giữ và bảo vệ là 3,76 triệu ha

Đất nông nghiệp cả nước được sử dụng bám sát quy hoạch, đúng 
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển 
nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; 
hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa xuất 
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khẩu quy mô lớn như: lúa gạo (vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long), Cà phê 
(vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ)….

Quy trình thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành tương đối chặt chẽ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích 
sử dụng đất trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử 
dụng đất.

c. Quy định về quản lý sử dụng đất 

Quy hoạch sử dụng đất lúa được triển khai nghiêm, cao hơn so với yêu cầu, nhưng mặt khác vẫn 
tạo điều kiện chuyển đổi  cơ cấu, đặc biệt từ trồng lúa không hiệu quả sang trồng cây hàng năm 
khác và nuôi trồng thủy sản. Sản lượng lúa gạo vẫn tăng hàng năm, đảm bảo an ninh lương thực 
trong nước và xuất khẩu.

Diện tích nuôi trồng, khai thác thủy sản được quy hoạch và quy định cụ rõ ràng, ngành thủy sản 
đã có sự phát triển, đã tập trung chủ yếu vào nuôi trồng các sản phẩm có lợi thế và giá trị cao; 
diện tích nuôi trồng thủy sản tăng qua các năm, năm 2020 ước đạt 1,3 triệu ha
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2.2. Đánh giá 
cảm nhận nhận 
của các bên liên 
quan về sử dụng 
và quản lí đất 
nông nghiệp

2.2.1. Cảm nhận của người dân và doanh nghiệp 
về việc sử dụng và quản lý đất đai

Về Công khai minh bạch trong hoạch định chính sách: Quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá bồi thường thu hồi đất

Theo kết quả kháo sát của PAPI, trong giai đoạn từ năm 
2016-2021, điểm chỉ số công khai minh bạch trong hoạch 
định chính sách của Việt Nam và công khai Quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất có xu hướng giảm (1.72 năm 2016 xuống 
còn 1.3 trong năm 2021). Có thế thấy rằng từ khi luật Tiếp 
cận thông tin 2016 được ban hành, các tiêu chí về công khai 
minh bạch trong hoạch định chính sách nói chung và thông 
tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng nhìn chung 
không có sự cải thiện. Chưa đến 15% số người trả lời cho biết 
họ biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, 
và chỉ có khoảng 4% có cơ hội đóng góp ý kiến cho các bản 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Mặc dù, luật 
tiếp cận thông tin đất đai 2016 đã được triển khai thực hiện, 
tuy nhiên công dân chưa thực sự hiểu quyền TCTT của mình 
nên vẫn còn e ngại khi cần yêu cầu thông tin mà mình muốn 
có đối với cơ quan nhà nước.

Về Công tác thu hồi đất nông nghiệp

Từ năm 2011, tỷ lệ hộ dân bị thu hồi đất luôn có xu hướng 
giảm. Kết quả khảo sát 2020 cho thấy, tỷ lệ người dân cho 
biết hộ gia đình họ bị thu đất nông nghiệp ở mức thấp nhất 
kể từ năm 2011. Đây có thể là do nhiều hoạt động kinh tế 
bị ngưng trệ do tác động của đại dịch COVID-19, hoặc là do 
Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục phát huy tác dụng hạn chế 
thu hồi đất ở địa phương. Chỉ có khoảng 2% số người được 
hỏi cho biết hộ gia đình họ bị thu hồi đất ở. Tuy nhiên, tác 
động tiêu cực tiềm ẩn khi đất ở trở nên khó thu hồi hơn, các 
nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm đất nông nghiệp để thay 
thế. Mặc dù tỷ lệ hộ bị thu hồi đất nông nghiệp ở mức ổn 
định qua hai năm 2019 và 2020, người nông dân vẫn là đối 
tượng chịu thiệt thòi hơn.

Về Thủ tục hành chính công liên quan đến giấy Chứng nhận 
quyền sử dụng đất

Phía người dân: Mức độ hài lòng của người sử dụng đối với 
dịch vụ nhận được ở năm 2016 được đánh giá 3.7 điểm trên 
thang điểm 4. Ở những năm sau đó, mức độ này tăng dần 
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nhưng không có sự đột phá, đến năm 2021 mức độ này đạt 3.83 điểm. Qua các chỉ số nhận thấy 
mức độ hài lòng của người dân qua các năm chưa có sự thay đổi đáng kể, vì vậy để đạt được sự 
hài lòng với dịch vụ này, các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng thực 
hiện thủ tục hành chính và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công chức. Trả kết quả giấy 
CNQSD đất đúng hẹn, hạn chế vấn đề người dân phải đi qua “nhiều cửa” hay phải đi qua “trung 
gian” trong quá trình xử lý thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Phía doanh nghiệp: Có thể thấy rằng đất đai là lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp phản ánh hơn cả 
về những phiền hà trong thủ tục hành chính, năm 2019 là 35% và năm 2021 giảm còn 28.92% so 
với các ngành còn lại. Đây là những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của nhà nước, các TTHC 
trong lĩnh vực đất đai đã được cắt giảm đáng kể để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp. Năm 2021, theo đánh giá của doanh nghiệp, vấn đề lớn nhất nằm ở sự phức tạp của các 
thủ tục hành chính thuê, mua đất (42,5% doanh nghiệp gặp phải), tiếp đó là do quy hoạch đất đai 
của địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp (39,3%).

2.2.2. Các mâu thuẫn chồng chéo giữa Luật đất đai 2013 với các Luật liên quan 
tới Chính sách sử dụng và quản lý đất nông nghiệp

Qua quá trình thực hiện rà soát các văn bản thực thi pháp luật liên quan tới quản lý đất nông 
nghiệp, có thể thấy rằng, giữa các Luật vẫn tồn tại một số mâu thuẫn chồng chéo gây khó khăn 
cho cơ quan thực thi luật. 

• Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất đai và Luật Đầu tư 
không thống nhất; dẫn đến một số quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định tại 
Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 1 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 148/2020/
NĐ-CP; về thời điểm, thời gian xác định nhu cầu sử dụng đất và cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ 
tục; về các quy định liên quan đến việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất của dự án đầu tư 
cũng thiếu thống nhất.

• Thiếu thống nhất trong quy định của Luật Đất Đai và Luật Lâm Nghiệp gây khó khăn cho các 
cơ quan có liên quan trong việc tham mưu thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc 
dụng.

• Khái niệm tên gọi các loại đất theo Luật Đất Đai và Luật Quy Hoạch Đô Thị có sự khác nhau, 
nên quá trình triển khai thực các quy định của pháp luật về đất đai và đô thị gặp nhiều khó 
khăn vướng mắc đề nghị cần sửa đổi, bổ sung cho thống nhất.
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2.3. Đánh giá 
chung về tình 
hình quản lí đất 
nông nghiệp ở 
Việt Nam giai 
đoạn năm 2011-
2020

Về tổng thể, đối với việc quản lý và phát triển nông nghiệp - nông 
thôn, kể từ khi có Luật Đất đai năm 2013,  đã có bước tiến quan 
trọng trong việc hoàn thiện chính sách và công tác quản lý nhằm 
tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn theo hướng nâng thời hạn giao đất 
nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân lên 50 
năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp; mở rộng hạn mức 
nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá 
nhân; khuyến khích nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để tập 
trung đất đai; quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng 
lúa, đất có rừng nhằm đảm bảo mục tiểu an ninh lương thực quốc 
gia và bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, chính sách tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất 
nông nghiệp đã khuyến khích tích tụ đất nông nghiệp để tạo 
điều kiện tập trung, tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông 
nghiệp tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Chính sách 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có 
bước tiến đáng kể trong việc ổn định chỗ ở, đời sống, đặc biệt là 
đối với những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Chính sách 
này được sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với thực tiễn nhằm 
giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người có đất bị thu hồi 
và nhà đầu tư.

Mặc dù pháp luật và công tác quản lý đất đai nông nghiệp đã từng 
bước có những chuyển biến tích cực, các chính sách, quy định về 
đất đai ngày được hoàn thiện. Tuy nhiên, ngoài những kết quả 
đạt được, pháp luật về đất nông nghiệp còn có một số hạn chế 
cần được tiếp tục hoàn thiện để thúc đẩy phát triển bền vững, để 
người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai thuận lợi, khả thi 
hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. Một số vấn đề còn tồn tại 
như: tích tụ, tập trung đất nông nghiệp còn diễn ra chậm, là một 
trong những nút thắt của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; 
vướng mắc về cơ chế, chính sách cản trở phát triển sản xuất nông 
nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn và thực hiện 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, 
ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều 
nội dung chưa cụ thể, đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất Đai và 
các Luật chuyên ngành khác như Luật Lâm Nghiệp, Luật Trồng 
Trọt, Luật Nhà Ở.... Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất 
đai nhất là các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất 
thực hiện dự án đầu tư còn dài, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, 
kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
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Phần 3: Định hướng và khuyến nghị 
chính sách

Phần

Định hướng & khuyến nghị 
chính sách

3.1. Về các quy 
định giao đất, 
cho thuê đất, cấp 
giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 
đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất 
nông nghiệp

• Đề xuất bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất nông nghiệp và sử dụng hạn mức nhận chuyển nhượng 
hiện nay làm mức khởi điểm để đánh thuế sử dụng đất nông 
nghiệp theo kiểu lũy tiến.

• Các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất cần sửa theo 
hướng thuận lợi hơn cho người sử dụng đất. Thay vì quy định 
các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, sẽ 
quy định về điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất.

• Khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp phục vụ sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Quy định và giám sát 
chặt chẽ diện tích mảnh đất nông nghiệp tối thiểu. Hỗ trợ HTX, 
liên hiệp HTX thuê đất nông nghiệp của các hộ nông dân.

• Có cơ chế giao đất cho HTX, liên hiệp HTX dưới dạng tài sản 
không phân chia, do HTX không chỉ là tổ chức kinh tế, mà còn 
đóng vai trò quan trọng trong ổn định đời sống, hỗ trợ thành viên 
là các hộ nông dân, đảm bảo an sinh xã hội như tinh thần NQ 20/
TW của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ngày 16/06/2022.

• Nới lỏng quy định về đối tượng nhận chuyển nhượng QSDĐ 
nông nghiệp, cho phép các tổ chức, cá nhân có đủ tiềm lực về 
vốn, công nghệ được nhận quyền chuyển nhượng đất nông 
nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo quy 
hoạch đã được phê duyệt. 
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3.2. Về quy 
hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất 
nông nghiệp

• Công khai minh bạch trong xây dựng và triển khai quy 
hoạch, đặc biệt cả quá trình điều chỉnh quy hoạch. Số hóa 
dữ liệu về đất, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai dùng chung 
giữa các cơ quan chính phủ, có thể cho phép tra cứu theo 
phân quyền cũng như công khai trên cổng thông tin điện tử 
cho người dân và doanh nghiệp theo đúng luật Công khai 
thông tin 2016. 

• Hoàn thiện chính sách và khuyến khích tích tụ ruộng đất, 
giao đất, cho thuê đất đai trong xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch.

• Các Bộ/Ngành và Địa phương cần rà soát và đảm bảo thống 
nhất, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển nông 
nghiệp với quy hoạch chung của Tỉnh. Quy Hoạch sử dụng 
đất theo các cấp hành chính: cấp quốc gia – cấp vùng – cấp 
tỉnh – cấp huyện cho phù hợp với Luật Quy Hoạch. 
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3.4. Về quản lý 
sử dụng đất

3.3. Về các chính 
sách thuế, phí, 
giá đất nông 
nghiệp

• Đổi mới công tác định giá đất tại thời điểm Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất, Nhà nước cho thuê đất, Nhà nước 
thu hồi đất, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, 
cần phát triển các tổ chức định giá theo hướng độc lập, nâng 
cao trách nhiệm giải trình và tính công khai, minh bạch trong 
công tác định giá đất.

• Cân nhắc sớm áp dụng thuế tài sản để khuyến khích sử dụng 
hiệu quả tài nguyên mà không phải sử dụng đến các công 
cụ hành chính. Đồng thời nghiên cứu đồng bộ hoá giữa các 
loại thuế, đặc biệt là thuế SDĐ nông nghiệp. Thuế SDĐ nông 
nghiệp đang được miễn, giảm cho hầu hết các đối tượng SDĐ 
theo các Nghị quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Cần 
sửa đổi các quy định về miễn, giảm thuế đối với đất sản xuất 
nông nghiệp. Không miễn thuế đồng loạt mà cần đánh thuế 
đối với các tổ chức, cá nhân có QSDĐ trong sản xuất nông 
nghiệp với giá trị lớn (Cần bổ sung ngưỡng miễn thuế). 

• Nới lỏng quy định cho phép các cá nhân, không nhất thiết 
phải là hộ nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất lúa theo quy hoạch đã được quy định.

• Cần quy hoàn thiện thể chế theo hướng thống nhất và dễ 
tiên liệu đối với việc bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, đặc 
biệt là đất trồng lúa, trong đó quy định trách nhiệm của 
chính quyền các cấp trong bảo vệ, bồi bổ, nâng cao độ phì 
của đất nông nghiệp, các quy định, yêu cầu về quy hoạch và 
ứng dụng công nghệ...

• Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại với người 
dân, doanh nghiệp để kịp thời nhận diện các bất cập trong 
đăng ký tài sản và bảo vệ quyền tài sản nói chung, quyền 
liên quan đến đất nông nghiệp nói riêng và có các giải pháp 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất 
nông nghiệp.
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3.5. Về hoàn 
thiện pháp luật 
quản lý đất nông 
nghiệp

• Nghiên cứu, rà soát, nhận diện các vướng mắc, bất cập, 
chồng chéo, khác biệt trong các văn bản pháp luật quy định 
về tài sản và quyền tài sản nói chung, về quyền sử dụng đất 
nông nghiệp nói riêng; từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể nhằm đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật.

• Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cần chủ trì rà soát, đánh giá pháp 
luật; xác định các vấn đề bất cập cụ thể; xác định giải pháp 
khắc phục và triển khai các giải pháp hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, thực thi pháp luật liên quan đất nông nghiệp.

• Trong quá trình hoàn thiện pháp luật và công tác quản lý đất 
đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng, cần tham khảo kinh 
nghiệm quốc tế tốt trong xây dựng và thực thi pháp luật về 
tài sản và quyền tài sản.
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