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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Pháp luật đất đai Việt Nam qua các thời kỳ đều tập trung đến việc đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung 

các quyền của người sử dụng đất sao cho phù hợp với quy luật vận động của xã hội và 

yêu cầu hội nhập của thị trường. Trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Đất đai năm 

2013 được ban hành đã quy định mở rộng và công bằng hơn quyền tiếp cận đất đai so 

với Luật đất đai năm 2003 đối với hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay các đối 

tượng có nhu cầu sử dụng đất vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và 

thực hiện các quyền liên quan đến đất đai để đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là 

đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong 

cả nước. Theo Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của  Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), 

chỉ số tiếp cận đất đai tại các địa phương trên cả nước nhìn chung bắt đầu giảm sau khi 

liên tục tăng trong suốt giai đoạn 2008-2013. Diện tích đất trong tỉnh có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đạt tỉ lệ 92%, gần 62% số doanh nghiệp tham gia điều tra có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tình hình sử dụng đất theo đánh giá của 

doanh nghiệp lại thiếu sự ổn định, rủi ro bị thu hồi đất của họ ở mức cao kỉ lục (1,73 

điểm), trong khi kết quả PCI trong suốt 11 năm trước đó chưa từng đo lường chỉ tiêu 

này ở mức thấp hơn 2 điểm. Và trong trường hợp bị thu hồi, chỉ 25% doanh nghiệp tin 

tưởng sẽ được đền bù thỏa đáng, giảm mạnh so với các năm trước (30-40%) [33]. Theo 

bảng xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, PCI năm 

2020 của tỉnh Đồng Tháp xếp thứ 2 cả nước và tiếp tục nằm trong nhóm 05 tỉnh, thành 

phố đạt chất lượng điều hành rất tốt. Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Đồng Tháp đã tăng 

từ 6,57 (năm 2016) lên 7,96 và là địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số tiếp cận đất 

đai [38]. Mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai của Tỉnh đã có xu hướng tăng liên tục 5 năm từ 

năm 2016 đến nay nhưng mức điểm này chỉ tương đương năm 2008 (8,05) và giảm hơn 

so với giai đoạn 10 năm trước (8,5 điểm năm 2012). Điều này cho thấy sự chững lại 

trong nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai của địa phương. Chỉ số PCI nói chung và 

chỉ số tiếp cận đất đai nói riêng là chỉ số rất quan trọng trong việc cạnh tranh thu hút đầu 

tư. Doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến PCI như là hỗ trợ quan trọng cho việc 

quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh [34].  

Là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh gồm 15 đơn vị 

hành chính trực thuộc, trong đó có 8 phường, 7 xã, dân số khoảng 164.000 người, diện 

tích tự nhiên trên 10.690ha [69]. Theo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2021, thành phố Cao Lãnh 

được xếp vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở mức khá tốt, với 
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76,05 điểm, xếp thứ 10/12 địa phương, tăng 10,27 điểm so với năm 2019 (65,78 điểm, 

xếp thứ 9/12) [67], [69]. Trong đó, chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và sự ổn định 

trong sử dụng đất tại là 7,92, chỉ xếp thứ 8/12 địa phương, tăng 1,23 điểm so với năm 

2019 (6,69 điểm, xếp thứ 10/12) [67]. Như vậy, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định 

trong sử dụng đất của thành phố Cao Lãnh đã có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng so 

với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng chỉ ra được khoảng cách về 

điểm số của chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai tại thành phố Cao Lãnh so với địa phương 

đứng đầu trong tỉnh lại có xu hướng tăng lên. Cụ thể, từ 1,25 điểm năm 2019 (địa phương 

đứng đầu đạt 7,94 điểm) đã tăng lên 1,35 điểm năm 2021 (địa phương đứng đầu đạt 9,27 

điểm) [67], [69]. Điều này phần nào cho thấy, mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng thành phố 

Cao Lãnh đang có dấu hiệu chững lại trong công tác cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai tại 

địa phương. Với vai trò là trung tâm tỉnh lỵ và mang nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có, 

tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cao Lãnh chưa đạt mục tiêu đề ra 

(6,57%/kế hoạc 9,66%/năm), chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, công nghiệp chưa 

đa dạng và thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các dự án lớn, dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài [60]. Trong khi đó, Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội thành phố Cao Lãnh 05 năm (2021-2025) [60] đã đề ra một số nhiệm vụ quan 

trọng như phát triển kinh tế theo hướng nâng cao năng lực quản lý, thực hiện đồng bộ 

các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; vận dụng 

các nguồn lực để kêu gọi và thực hiện đầu tư bằng nhiều hình thức; khai thác có hiệu 

quả các dự án sử dụng quỹ đất, xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế. 

Để thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp này thì một trong những nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu là cần tập trung cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai nhằm tạo ra lợi thế 

cạnh tranh cho địa phương trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các thành phần 

kinh tế thực hiện phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Để cải 

thiện chỉ số này thì cần phải xác định được những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận đất đai và những hạn chế của người sử dụng đất trong thực hiện các quyền về 

đất đai sau khi được tiếp cận. Do đó, tiến hành “Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được 

thực hiện nhằm đánh giá được thực trạng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất tại địa phương (đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức 

kinh tế trong nước), từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất 

đai và hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền của người sử dụng đất. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Mục tiêu chung 

Đánh giá được việc tiếp cận đất đai và thực hiện quyền của người sử dụng đất tại 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần cải thiện chỉ 

số tiếp cận đất đai và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của Tỉnh. 
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Mục tiêu cụ thể 

- Phân tích được thực trạng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền về đất đai của 

các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế có sử dụng đất trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

- Xác định và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất từ đó đề xuất được một số giải pháp nâng 

cao khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

Ý nghĩa khoa học 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu, bổ 

sung, phát triển và hoàn thiện các chế định về cơ chế tiếp cận đất đai và thực hiện các 

quyền của người sử dụng đất; 

- Luận án bổ sung phương pháp phân tích, đánh giá trong nghiên cứu tiếp cận đất 

đai của hai nhóm đối tượng sử dụng đất; kết quả nghiên cứu cũng bổ sung nguồn tài liệu 

tham khảo, học tập, nghiên cứu của ngành Quản lý đất đai và các ngành, lĩnh vực khác 

có liên quan. 

Ý nghĩa thực tiễn 

- Đề tài nghiên cứu phát hiện được những rào cản trong khâu tiếp cận đất đai và thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 

được những cơ sở cần thiết cho việc cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn; 

- Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho địa phương đánh giá việc thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai góp phần xây dựng bộ thủ tục hành 

chính được thông thoáng, minh bạch và nhanh chóng, góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận 

đất đai của Tỉnh. Đồng thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các nhà quản lý trong 

việc ra quyết định và hoạch định các chính sách đất đai phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

4. Những điểm mới của đề tài 

- Luận án đã xác định được các phương thức tiếp cận đất đai và các quyền về đất 

đai mà người sử dụng đất đã và đang thực hiện; xác định được các yếu tố và mức độ ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên 

địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;  

- Luận án áp dụng phương pháp phân tích nhân tố (Factor Analysis) để xác định 

các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia 

đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1.1. Khái niệm đất đai 

Đất đai có một vị trí đặc biệt đối với con người, xã hội, dù ở bất kì quốc gia nào 

và chế độ nào. Không một quốc gia nào không có lãnh thổ, không có đất đai của mình, 

nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế - xã hội của quốc gia. Trong tất cả, đất đai giữ vị trí 

đặc biệt quan trọng. Dù ở đâu hay làm gì, thì các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con 

người đều là trên đất đai. Bởi thế, đất đai luôn được coi là vốn quý của xã hội, và luôn 

được chú tâm gìn giữ và phát huy tiềm năng từ đất. 

Theo Brinkman và Smyth (1976), “Về mặt địa lý mà nói đất đai là một vùng đất 

chuyên biệt trên bề mặt của trái đất có những đặc tính mang tính ổn định, hay có chu 

kỳ dự đoán được trong khu vực sinh khí quyển theo chiều thẳng từ trên xuống dưới, 

trong đó bao gồm: Không khí, đất và lớp địa chất, nước, quần thể thực vật và động vật 

và kết quả của những hoạt động bởi con người trong việc sử dụng đất đai ở quá khứ, 

hiện tại và trong tương lai” [57].  

Luật đất đai năm 1993 đã khẳng định “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng 

quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường 

sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công tình kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh quốc phòng” [43].  

Theo Phan Trung Hiền (2016) [18], đất đai có thể được hiểu dưới nhiều quan 

điểm khác nhau từ chính trị đến kinh tế. Cụ thể: 

- Theo quan điểm chính trị thì đất đai là một bộ phận cấu thành của lãnh thổ (bao 

gồm vùng đất, vùng trời, biển và các hải đảo...), một phần không thể thiếu để tạo nên 

một quốc gia. Đất đai, dưới hình thức là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, mang đậm 

ý nghĩa chính trị khi là mục đích của rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các nhà nước từ 

xưa đến nay.  

- Dưới góc nhìn kinh tế thì đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản trong rất nhiều ngành 

kinh tế khác nhau từ nông nghiệp đến lâm nghiệp và cả làm gốm... thủ công nghiệp. Đất 

đai có thể được sử dụng để trồng trọt, chăn nuôi, làm gốm… 

Tại Hội nghị quốc tế về Môi trường ở Rio de Janerio, Brazil (1993) xác định: 

“Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất bao gồm tất cả các cấu thành của 

môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó như: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dạng 

địa hình, mặt nước, các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm vá khoáng sản 

trong lòng đất, tập đoàn động thực vật, trạng thái định cư của con người, những kết quả 

của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền, hồ chứa nước hay hệ thống tiêu 

thoát nước, đường sá, nhà cửa...)” [57]. 
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Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012) [3] “Đất đai không chỉ giới hạn là bề 

mặt trái đất, mà còn được hiểu như là khái niệm pháp lý về bất động sản. Tài sản hợp 

pháp được định nghĩa là không gian bên trên, dưới hoặc trên mặt đất và bao gồm một 

số công trình xây dựng về mặt vật chất hoặc pháp lý gắn với tài sản đó, ví dụ một tòa 

nhà. Khái niệm đất đai cũng bao gồm các khu vực có nước bao phủ”. 

Như vậy, mặc dù có nhiều khái niệm đất đai khác nhau nhưng tất cả đều có cùng 

thống nhất đất đai là một khoảng không gian theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu của 

bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm động thực vật, nước mặt, nước ngầm và tài 

nguyên khoáng sản trong lòng đất) theo chiều ngang - trên mặt đất (là sự kết hợp giữa 

thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn cùng nhiều thành phần khác) giữ vai trò quan trọng và 

có ý nghĩa to lớn đối với sự sống cũng như các hoạt động sản xuất của con loài người. 

1.1.2.  Sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất 

1.1.2.1. Sở hữu đất đai 

Sở hữu đất đai có thể được biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau, nhưng suy cho 

cùng trong mọi xã hội, mọi hình thái kinh tế - xã hội có nhà nước, sở hữu đất đai cũng 

chỉ tồn tại ở hai chế độ sở hữu cơ bản là sở hữu tư và sở hữu công. Cũng có thể trong 

một chế độ xã hội, một quốc gia chỉ tồn tại một chế độ sở hữu hoặc là chế độ sở hữu 

công cộng hoặc là chế độ sở hữu tư nhân về đất đai, cũng có thể là sự đan xen của cả hai 

chế độ sở hữu đó, trong đó có những hình thức phổ biến của một chế độ sở hữu nhất 

định [48]. 

Đất đai là một loại tư liệu sản xuất quý giá nên về bản chất, nó cũng được xác 

định là một loại tài sản tồn tại dưới dạng vật chất. Do đó, đất đai cũng là đối tượng của 

quyền sở hữu. Trên cơ sở các phân tích về sở hữu và quyền sở hữu có thể rút ra được 

khái niệm về sở hữu đất đai như sau: “Sở hữu đất đai là biểu hiện của mối quan hệ giữa 

người với người trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai” [31]. 

1.1.2.2. Quyền sử dụng đất 

Trước khi Hiến pháp năm 1980 ra đời, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm 

“quyền sử dụng đất” chưa được sử dụng để chỉ những quyền năng của cá nhân, hộ gia đình, 

tổ chức đối với đất đai mà là khái niệm “quyền sở hữu” được sử dụng. Ngày 18/12/1980, 

tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980. Theo đó, “sở hữu 

toàn dân” là chế độ sở hữu duy nhất đối với đất đai ở nước ta [40]. Chế định này được duy 

trì qua Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục khẳng định lại trong Hiến pháp năm 2013 “Đất 

đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc 

sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” [46]. Trên cơ 

sở đó, Luật Đất đai năm 1987 được ban hành và khái niệm “quyền sử dụng đất” chính thức 
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được sử dụng. Từ đó cho đến nay, trải qua nhiều lần thay thế Hiến pháp và Luật Đất đai, 

chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tiếp tục được duy trì và khái niệm “quyền sử dụng đất” 

vẫn được sử dụng. Được ra đời trong bối cảnh như vậy nên “quyền sử dụng đất” là một sự 

sáng tạo pháp lý nhằm thực hiện sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta và cũng như là một 

công cụ pháp lý để giúp Nhà nước thực hiện được quyền năng chủ sở hữu của mình. 

Trong nghiên cứu của mình, Nguyễn Thành Luân (2018) [28] đã sử dụng khái niệm 

“vật quyền hạn chế” để khái quát về quyền sử dụng đất. Vật quyền theo nghĩa hẹp là quyền 

dân sự của một chủ thể, cho phép chủ thể này được thực hiện các hành vi một cách trực tiếp 

và ngay tức khắc lên vật. Vật quyền được vận hành mà không cần phải phụ thuộc vào chủ 

thể khác, do đó, vật quyền gồm hai yếu tố là chủ thể của quyền (cá nhân, tổ chức) và đối 

tượng của quyền [14]. Ở phạm vi rộng hơn, vật quyền là một chế định pháp luật bao gồm 

toàn bộ các quy phạm pháp luật quy định về vật với tư cách là đối tượng của vật quyền, nội 

dung của các loại vật quyền, căn cứ phát sinh, chấm dứt các loại vật quyền, nguyên tắc thực 

hiện, bảo vệ vật quyền, các hạn chế mà người có vật quyền phải tuân thủ khi thực hiện các 

quyền năng của mình [19]. Vật quyền có những tính chất đặc trưng sau: (i) Vật quyền mang 

tính chất tuyệt đối; (ii) Chủ thể có vật quyền có quyền truy đòi và quyền ưu tiên đối với tài 

sản; (iii) Vật quyền mang tính công khai; (iv) Vật quyền do pháp luật quy định [28]. 

Vật quyền hạn chế là quyền của chủ thể không phải là chủ sở hữu đối với tài sản. 

Vật quyền hạn chế được phát sinh từ quyền sở hữu theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy 

định của pháp luật. Trên một tài sản có thể tồn tại nhiều loại vật quyền hạn chế khác nhau, 

trong khi chỉ có một vật quyền chính tồn tại trên tài sản. Vật quyền hạn chế cũng mang đầy 

đủ những đặc điểm của vật quyền nhưng so với vật quyền chính thì không có tính vĩnh viễn 

mà phụ thuộc vào thời hạn mà pháp luật quy định hoặc trong thời hạn thỏa thuận với chủ 

sở hữu [76]. 

Theo Nguyễn Thành Luân (2018) [28] quyền sử dụng đất ở nước ta có đầy đủ tính 

chất của một vật quyền hạn chế: 

- Thứ nhất, quyền sử dụng đất có đối tượng là vật. Đất đai là một bộ phận của thế 

giới vật chất khách quan, hữu hình, đó là một chỉnh thể có thể nhận biết bằng giác quan 

thông thường nên hoàn toàn có thể khẳng định đất đai là vật. Đất có tính có ích và mọi hoạt 

động của con người đều phải thực hiện trên đất và tác động vào đất. Tính có ích của đất thể 

hiện ở việc đất có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, mọi hoạt động sinh sống 

và sản xuất, kinh doanh của con người đều gắn liền với đất và thực hiện trên đất nên tính 

chất đối vật của quyền sử dụng đất là không thể phủ nhận.  

- Thứ hai, quyền sử dụng đất do pháp luật quy định. Các căn cứ, hình thức làm phát 

sinh và chấm dứt quyền sử dụng đất của các chủ thể là do pháp luật quy định. Đồng thời, 

quyền sử dụng đất bao gồm những quyền năng chung như: Được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; được Nhà nước bảo 
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hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình… [47]; những 

quyền năng riêng phụ thuộc vào loại đất cụ thể và hình thức làm phát sinh quyền sử dụng 

đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn 

quyền sử dụng đất… đều do pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể.  

- Thứ ba, quyền sử dụng đất có tính hạn chế. Nhà nước với tư cách là đại diện chủ 

sở hữu toàn dân thực hiện trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể bằng các hình thức giao 

đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất thì lúc này mới làm phát sinh quyền sử 

dụng đất của các chủ thể. Quyền sử dụng đất bị hạn chế về rất nhiều nội dung như không 

phải chủ thể nào có quyền sử dụng đất nào cũng có đầy đủ các quyền chuyển nhượng, 

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

được Nhà nước trao quyền sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích đất, không được tự ý 

thay đổi mục đích sử dụng đất… Đồng thời, quyền sở hữu toàn dân về đất đai chỉ duy nhất 

do Nhà nước làm đại diện thực hiện mà không có bất kỳ một chủ thể nào khác được phép 

thực hiện. Quyền sử dụng đất bị giới hạn trong thời hạn sử dụng đất đối với từng loại đất cụ 

thể như thời hạn sử dụng đối với đất xây dựng trụ sở của cơ quan tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao là không quá 99 năm hoặc thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được 

Nhà nước cho thuê là không quá 50 năm… khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được 

Nhà nước gia hạn thì quyền sử dụng đất của các chủ thể bị chấm dứt. 

Như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định quyền sử dụng đất trong pháp luật nước ta là 

một loại vật quyền hạn chế và có thể đưa ra khái niệm về quyền sử dụng đất như sau: Quyền 

sử dụng đất là một loại vật quyền hạn chế thực hiện trên đất, được phát sinh từ vật quyền 

chính là quyền sở hữu toàn dân về đất đai thông qua việc Nhà nước là đại diện chủ sở hữu 

toàn dân trao cho các chủ thể bằng các hình thức giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền 

sử dụng đất. Chủ thể có quyền sử dụng đất được quyền thực hiện quyền chiếm hữu, sử  

dụng, định đoạt đất và được sự bảo hộ của Nhà nước theo quy định của pháp luật” [28]. 

Về bản chất quyền sử dụng đất được xem là quyền năng của những cá nhân hay 

tổ chức đối với một diện tích đất đai cụ thể đã được nhà nước công nhận hợp pháp quyền 

sử dụng thông qua nhà nước trao quyền hoặc được nhận chuyển quyền hợp pháp từ 

người sử dụng đất khác. Nói một cách khác là quyền sử dụng đất là quyền của người sử 

dụng đất. Nội dung quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng sử dụng đất, mục đích 

sử dụng đất và hình thức sử dụng đất. Quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân được Nhà nước giao đất bao gồm: “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

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

quyền sử dụng đất” [47]. 

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất: chuyển đổi quyền sử dụng đất là việc người sử dụng 

đất thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của pháp luật . Đây 

là một loại giao dịch có sự chuyển quyền sử dụng đất bởi hệ quả của nó là sự thay đổi chủ 
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thể sử dụng đối với diện tích đất chuyển đổi. Trong quan hệ này, không có sự phân biệt rõ 

ràng giữa bên chuyển quyền và bên nhận quyền do cả hai bên tham gia vừa là người chuyển 

quyền cũng đồng thời là người nhận quyền. Đối tượng được đưa vào trao đổi là một hoặc 

nhiều diện tích đất đai cụ thể ngang giá với nhau, cho thấy quan hệ chuyển đổi là quan hệ 

mang tính hiện vật. Giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất được pháp luật đất đai quy 

định với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt chủ thể và loại đất được phép chuyển 

đổi [49]. Việc chuyển đổi đất đai nhằm mục đích dồn điền, đổi thửa, giải quyết vấn đề manh 

mún về đất đai do yếu tố lịch sử để lại, hướng đến việc khắc phục tình trạng phân tán của 

đất nông nghiệp, tạo thuận tiện cho hoạt động sản xuất và đời sống của người nông dân chứ 

không nhằm mục đích vì lợi nhuận. 

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: là việc người sử dụng đất chuyển giao hoàn 

toàn quyền sử dụng đất của mình cho chủ thể khác để nhận lấy một khoản tiền tương ứng 

với giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng theo thỏa thuận phù hợp với quy định pháp 

luật [49]. Hành vi chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất chuyển 

đi nơi khác, chuyển sang làm nghề khác, không có khả năng sử dụng hoặc để thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất mà pháp luật cho phép,... [51]. Chuyển nhượng cũng là một hình thức 

chuyển quyền sử dụng đất bởi nó làm chấm dứt quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền 

và tạo lập nên quyền sử dụng đất cho bên nhận quyền. Đồng thời, trong quan hệ chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, có sự phân biệt rõ ràng giữa bên chuyển quyền và bên nhận 

quyền. Đối tượng của quan hệ là quyền sử dụng đất được đưa ra trao đổi với một khoản tiền 

tương ứng giá trị của quyền sử dụng đất đó. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất góp 

phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tập trung, tích tụ đất đai của nền sản xuất hàng 

hóa lớn theo cơ chế thị trường [49]. 

- Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất: đây là hành vi chuyển quyền sử dụng đất 

tạm thời từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sang người khác trong một thời 

gian nhất định thông qua hợp đồng thuê đất. Theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê 

để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Bên thuê có quyền cho thuê lại 

tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý [49]. Cho thuê quyền sử dụng đất 

không phải là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất hoàn toàn như trường hợp chuyển 

đổi hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặc dù trên thực tế bên thuê là người trực tiếp 

khai thác, sử dụng đất đai nhưng về mặt pháp lý không có sự dịch chuyển hoàn toàn quyền 

sử dụng đất từ bên cho thuê sang bên thuê. Quyền khai thác, sử dụng đất đai của bên thuê 

phát sinh trên cơ sở hợp đồng có sự thỏa thuận bình đẳng với bên cho thuê. Bên thuê không 

được công nhận là chủ thể sử dụng đất, không được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích 

đất thuê theo quy định pháp luật đất đai (trừ trường hợp thuê lại đất trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) [47]. Bên cho thuê vẫn 

được xác định là người sử dụng đất, chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước 

và được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. 
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- Tặng cho quyền sử dụng đất: tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo 

đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà 

không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận [48]. Như vậy, có thể hiểu tặng cho 

quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho 

bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo thỏa 

thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Tặng cho quyền sử dụng đất cũng là một trong 

những hình thức chuyển quyền được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận tự nguyện giữa 

bên tặng cho và bên nhận tặng cho. Việc tặng cho quyền sử dụng đất không mang mục đích 

vì lợi nhuận mà nó thể hiện sự quan tâm của chủ thể tặng cho đối với đối tượng được tặng 

cho, có thể vì mục đích nhân đạo, vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội hoặc đơn giản là 

món quà, sự quan tâm dành cho những người thân thuộc trong gia đình. Mặc dù trong quan 

hệ tặng cho quyền sử dụng đất không có sự đền bù ngang giá nhưng bên tặng cho có thể đặt 

ra hoặc không đặt ra điều kiện đòi hỏi bên được tặng cho phải đáp ứng hoặc thực hiện để 

được nhận quyền sử dụng đất tặng cho. Điều kiện này không phải là yêu cầu về mặt vật 

chất hay tài chính mà có thể là yêu cầu thực hiện công việc hoặc nghĩa vụ nào đó [22]. 

- Thừa kế quyền sử dụng đất: thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử 

dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự và pháp 

luật đất đai [50]. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản 

của mình cho người thừa kế theo pháp luật [48]. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản của 

người sử dụng đất, do đó nó cũng được xem là di sản thừa kế và họ được để lại di sản này 

cho những người thừa kế theo quy định pháp luật. Quan hệ thừa kế quyền sử dụng đất, theo 

đó, vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự với những quy định mang tính nguyên tắc 

chung, vừa chịu sự tác động của pháp luật đất đai trong việc xác định chủ thể có quyền để 

thừa kế và nhận thừa kế trên cơ sở sự cho phép của Nhà nước - chủ sở hữu đất đai [48]. 

Thừa kế quyền sử dụng đất cũng là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, nhưng có sự 

khác biệt lớn so với các hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác. Sự khác biệt này thể 

hiện ở chổ thừa kế quyền sử dụng đất được xác lập trên cơ sở hành vi pháp lý đơn phương 

của người để thừa kế và được thể hiện bằng di chúc hoặc thông qua sự phân chia theo quy 

định pháp luật. Trong khi đó, các hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác được xác lập 

trên cơ sở sự thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch và được thực hiện thông qua việc 

giao kết hợp đồng. Việc để thừa kế quyền sử dụng đất còn là một giao dịch có tính chất phi 

hàng hóa - phi tiền tệ, không mang tính trao đổi như các giao dịch khác trên thị trường. Nó 

thể hiện ý chí, tình cảm và sự quan tâm của người để thừa kế dành cho những người được 

nhận thừa kế - những người thân thuộc trong gia đình [50]. 

- Thế chấp: Thế chấp tài sản là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc 

sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (gọi là 

bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao 

cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp [7]. Trong thế chấp, bên có nghĩa vụ dùng chính tài 
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sản của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp 

được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp mà không phải chuyển giao quyền sử 

dụng đất cho bên nhận thế chấp. Giống như cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất không phải là loại giao dịch chuyển quyền sử dụng đất vì không có sự 

thay đổi chủ thể sử dụng đất. Mục đích của việc thế chấp quyền sử dụng đất được xác định 

là để vay vốn và đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vốn đã vay. Thế chấp quyền sử 

dụng đất như cho thuê quyền sử dụng đất ở điểm, người sử dụng đất cũng nhận về được 

một khoản tiền nhất định nhưng khác là bên thế chấp vẫn là người tiếp tục sử dụng diện tích 

đất được đem thế chấp. Bên nhận thế chấp không nắm giữ đất đai mà chỉ nắm giữ giấy tờ 

về quyền sử dụng đất của bên thế chấp. Giao dịch này giúp cho người sử dụng đất giải quyết 

nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường [50]. 

- Góp vốn: là hành vi mà người có quyền sử dụng đất có thể dùng đất đai làm cổ 

phần để tham gia kinh doanh, sản xuất, xây dựng xí nghiệp. Phương thức góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất là cách phát huy tiềm năng đất đai trong việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế 

địa phương trong các trường hợp phải chuyển hàng loạt đất nông nghiệp thành đất phi nông 

nghiệp, phát triển xí nghiệp, dịch vụ, thương mại,... mà vẫn đảm bảo được việc làm và thu 

nhập cho nông dân - là một trong những lựa chọn phù hợp với con đường hiện đại hóa và 

công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn [7]. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một 

hình thức chuyển quyền sử dụng đất và người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất góp vốn [47]. Quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất thể hiện sự khuyến khích của 

Nhà nước đối với người sử dụng đất trong việc lựa chọn những cách thức phù hợp để khai 

thác, sử dụng đất đai một cách linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả cao hơn khi mà bản thân 

chủ thể có quyền sử dụng đất không đủ điều kiện đầu tư vào đất [50].  

1.1.3 Tiếp cận đất đai 

1.1.3.1. Khái niệm về tiếp cận đất đai 

Thuật ngữ “tiếp cận”, theo tiếng Anh được đồng nhất với “quyền tiếp cận, quyền 

được sử dụng, được phép tiếp cận hoặc là lối vào, lối đi qua” [21], còn theo nghĩa Hán 

- Việt là làm cho một cái gì đó “gần sát nhau” hơn với một cái khác hoặc là “tiến sát 

gần”, là “ở gần, kề cạnh” [75]. Jesse Ribot và Nancy Peluso thì cho rằng, thuật ngữ tiếp 

cận là khả năng hưởng lợi từ cái gì đó (the ability to derive benefits from things). Theo 

đó, tiếp cận nên được định nghĩa là một tập hợp các quyền năng và các mối quan hệ xã 

hội cho phép các cá nhân hay nhóm “lấy được, quản lý và giữ được” những lợi ích từ 

việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên [84]. Như vậy, tiếp cận là một cụm từ dùng 

để miêu tả mức độ được sử dụng đối với một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một tài sản 

nào đó. Tiếp cận dễ dàng đồng nghĩa với việc mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hay 

tài sản đó càng nhiều. 
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“Tiếp cận đất đai” là một thuật ngữ hoàn toàn không mới. Tuy nhiên, không có một khái 

niệm hay định nghĩa đầy đủ như thế nào là “tiếp cận đất đai”. Có nhiều cách hiểu và vận 

dụng khác nhau trong nghiên cứu đối với thuật ngữ này. Theo Loren Brandt và cs [26] 

thì tiếp cận đất đai được xem là việc các hộ gia đình có được quyền sử dụng đất. Trong 

khuôn khổ nghiên cứu của nhóm đã dùng chỉ tiêu về tỷ lệ phần trăm (%) số hộ có đất để 

đo lường khả năng tiếp cận đất đai. Nichols S. và cs [87] cho rằng, tiếp cận đất đai liên 

quan đến việc thực hiện một số quyền nhất định về đất. Theo đó, quyền tiếp cận đất đai 

bao gồm các quyền: sử dụng (và không sử dụng) đất đai; được quyết định mục đích sử 

dụng đất; được hưởng thành quả lao động từ đất (ví dụ như thức ăn, nơi ở hoặc lợi 

nhuận); được bảo vệ khi người khác xâm phạm; được chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất thông qua tặng cho, để thừa kế, chuyển nhượng, cho thuê; sử dụng đất làm tài sản 

bảo đảm cho  khoản vay (thế chấp) và được sử dụng các tài nguyên khác liên quan đến 

đất đai. Còn theo Hoàng Cầm và cs [9] thì tiếp cận đất đai là việc được phân chia đất 

đai (nhận thừa kế), được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả đứng 

tên chung với chồng) và quyền định đoạt đất đai (quyết định các giao dịch). Trong khi 

đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát và đánh giá 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã đo lường chỉ số tiếp cận đất đai của các 

doanh nghiệp sử dụng đất tại 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam về hai khía cạnh của vấn 

đề đất đai mà doanh nghiệp phải đối mặt: việc tiếp cận đất đai có dễ dàng không; doanh 

nghiệp có thấy yên tâm và được đảm bảo về sự ổn định khi có được mặt bằng kinh doanh 

hay không.  

Như vậy, theo quan điểm của các nhóm nghiên cứu đều có điểm chung là thừa 

nhận quyền tiếp cận đất đai đồng nghĩa với quyền được sử dụng đất, được đứng tên trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù trong Luật đất đai và các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến đất đai, Chính phủ không đề cập đến cụm từ “tiếp cận đất đai” 

nhưng các điều khoản trong các văn bản đó đều mang hàm ý thừa nhận việc tiếp cận đất 

đai của người sử dụng đất. Điều này được thể hiện rõ trong Luật đất đai, cụ thể: “Đất 

đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất …” (Điều 4); “Người sử dụng đất 

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

sử dụng đất …” (Điều 5) [47]; Ngoài ra, Nhà nước còn thừa nhận quyền tiếp cận đất đai 

hợp pháp cho người sử dụng đất thông qua việc “được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (Điều 166) [47]. Bên 

cạnh đó, Nhà nước còn cho phép người sử dụng đất được thực hiện “Quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử 

dụng đất” (Điều 167) [47].  

Tóm lại, tiếp cận đất đai theo nghĩa hẹp, đó là việc người dân có được quyền sử 

dụng đất đai hợp pháp (được cấp giấy chứng nhận); còn theo nghĩa rộng, tiếp cận đất 

đai ngoài việc người dân có được quyền sử dụng đất hợp pháp còn là việc người dân 
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được thực hiện các quyền liên quan đến đất đai (thực hiện các giao dịch về đất đai cũng 

như được tiếp cận thông tin đất đai) và được hưởng lợi từ đất đai. 

1.1.3.2. Chỉ số đánh giá tiếp cận đất đai 

a) Chỉ số đo lường tiếp cận đất đai của cá nhân  

Tầm quan trọng của quyền sử dụng đất trong sự phát triển bền vững gần đây đã 

được công nhận trong chương trình nghị sự của các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

(Sustainable Development Goals - SDGs). Các chỉ số về quyền sở hữu đất và quyền 

trong Khung SDG là cơ sở dữ liệu có thể so sánh, phân tách theo giới tính để hỗ trợ ra 

quyết định dựa trên bằng chứng về quản trị đất đai có trách nhiệm vì sự phát triển bền 

vững [80]. Hai chỉ số để đo lường quyền tiếp cận đất đai của cá nhân theo Khung SDG 

bao gồm: 

- Chỉ số SDG 1.4.2: đo lường mục tiêu đảm bảo nam giới và phụ nữ có quyền bình 

đẳng về các nguồn lực kinh tế, cũng như khả năng tiếp cận, quyền sở hữu, kiểm soát đất 

đai và các dạng tài sản khác. Các tiêu chí đo lường cụ thể: Tỷ lệ tổng dân số trưởng 

thành có quyền sử dụng đất an toàn; có giấy tờ hợp pháp được công nhận; và những 

người cho rằng các quyền của họ đối với đất đai là đảm bảo theo giới tính và theo loại 

quyền sở hữu. Chỉ số 1.4.2 tập trung vào tất cả người trưởng thành, bất kể họ cư trú ở 

nơi đâu, phương tiện sinh sống, tầng lớp, sắc tộc, giới tính,... Do đó, chỉ số 1.4.2 đo 

lường được tình trạng phân biệt theo giới tính trong đảm bảo quyền sở hữu đối với tất 

cả các loại đất đai và có thể áp dụng cho cả khu vực nông thôn và thành thị. 

- Chỉ số 5.a.1: đo lường sự chênh lệch về giới cùng với nhiều mục tiêu SDG khác. 

Các tiêu chí đo lường cụ thể: Phần trăm số người có quyền sở hữu hoặc bảo đảm quyền 

đối với đất nông nghiệp (ngoài tổng dân số nông nghiệp) theo giới tính; Tỷ lệ phụ nữ sở 

hữu hoặc người có quyền đối với đất nông nghiệp theo loại quyền sở hữu. Trong khi 

Chỉ số 1.4.2 tập trung các biện pháp bảo đảm quyền sở hữu trên tất cả các loại đất, chỉ 

số 5.a.1 tập trung vào đất nông nghiệp vì đây là đầu vào chính ở các nước có thu nhập 

thấp và trung bình, chiến lược giảm thiểu và phát triển các quốc gia nghèo đói thường 

dựa trên lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, chỉ số 5.a.1 nhằm mục đích đo lường sự chênh 

lệch về giới trong tiếp cận quyền đối với đất nông nghiệp. 

b) Chỉ số đo lường tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế 

Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong mười chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index - PCI). Chỉ số tiếp cận đất 

đai phản ánh hai khía cạnh liên quan đến đất đai, đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng 

hay không và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất [34]. Đây là chỉ số quan trọng 

trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở giúp cải thiện 

môi trường đầu tư, tạo điểm đến hấp dẫn và đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Theo Phòng 
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Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry 

- VCCI), chỉ số tiếp cận đất đai được đo lường thông qua 03 tiêu chí: (i) tỷ lệ doanh 

nghiệp có đủ mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - 

sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); (ii) thời gian chờ đợi để được cấp Giấy chứng 

nhận và (iii) chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Các tiêu chí này được 

đánh giá thông qua 11 chỉ số thành phần: (1) Tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh 

và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (2) số ngày chờ đợi để được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; (3) Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất; (4) Doanh 

nghiệp không gặp cản trở về tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh; (5) khó khăn 

về thiếu quỹ đất sạch; (6) giải phóng mặt bằng; (7) việc cung cấp thông tin về đất đai 

không thuận lợi, nhanh chóng; (8) nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường 

thỏa đáng; (9) thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường; (10) 

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong vòng 02 năm qua không gặp 

khó khăn; (11) không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lo ngại thủ tục hành 

chính rườm rà hoặc cán bộ nhũng nhiễu [34]. 

Tuy nhiên, chỉ số PCI chỉ phản ánh một bức tranh chung trong công tác điều hành 

kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong cả nước. Trong khi đó, các nỗ lực của chính 

quyền cấp tỉnh sẽ không đạt được kỳ vọng nếu việc triển khai các chính sách, quy định 

ở cấp sở, ban, ngành hoặc tại địa phuơng thuộc tỉnh không được triển khai, thực hiện 

một cách đồng bộ, có hiệu quả. Do đó, từ năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

đã xây dựng và ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và 

địa phương thuộc Tỉnh, gọi tắt là DDCI (Department and District Competitiveness 

Index) trên cơ sở kế thừa từ Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI của Phòng 

Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam phối hợp với USAID (Hoa Kỳ), Bộ chỉ số Năng 

lực cạnh tranh sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Ninh, Bộ chỉ số Năng lực cạnh 

tranh áp dụng cho sở, ngành tỉnh Bắc Ninh và kết quả PCI của tỉnh Đồng Tháp trong 

hơn 10 năm qua. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa 

phương thuộc tỉnh Đồng Tháp (DDCI) nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính 

quyền các huyện/thị xã/thành phố và các sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh 

tế, từ đó tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi 

nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn Tỉnh. Theo đó, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là chỉ số 

thành phần thứ 9 trong 9 chỉ số thành phần DDCI của Tỉnh. Chỉ số tiếp cận đất đai của 

Tỉnh được đánh giá thông qua hai tiêu chí bao gồm tỷ lệ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 

các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tỷ lệ doanh nghiệp không gặp bất cứ cản trở nào 

về mặt bằng kinh doanh [68]. 
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1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Cơ sở pháp lý về sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất 

Chế độ sở hữu đất đai và quyền sử dụng đều đất được quy định cụ thể trong Hiến 

pháp và Luật Đất đai qua các thời kỳ. Và cụ thể trong giai đoạn hiện nay, những căn cứ 

pháp lý này được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013. 

Các căn cứ pháp lý về chế độ sở hữu và các quyền của người sử dụng đất bao gồm: 

- Căn cứ Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài 

nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và 

các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 

nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” [46]. 

- Căn cứ Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền sở hữu đất đai: “Đất 

đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này” [47]. 

- Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện 

các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế 

chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này” [47]. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 174 Luật Đất đai năm 2013: Tổ chức kinh tế được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê có các quyền sau đây: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở 

hữu của mình gắn liền với đất”; “Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của 

mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối 

với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê; Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước”; “tặng cho quyền sử dụng đất cho 

cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng 

cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật”; “Thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được 

phép hoạt động tại Việt Nam”; “Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu 

của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định 

của pháp luật” [47]. 

- Căn cứ khoản 1, Điều 175 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức kinh tế, tổ chức sự 

nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền: 

Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng 

được phép hoạt động tại Việt Nam; Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 

thuê…; Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; Cho thuê lại 

quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây 
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dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết 

cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế” [47]. 

- Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 176 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức kinh tế 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu 

tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền một lần cho cả thời gian thuê 

mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì 

có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này”; “Tổ chức kinh tế 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật,  

trường hợp nhận chuyển nhượng và không chuyển mục đích sử dụng đất thì có quyền 

và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này; Trường hợp nhận chuyển 

nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này; Trường hợp nhận 

chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp được Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 

của Luật này [47]. 

- Căn cứ khoản 1, Điều 177 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức kinh tế nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế khác thì có quyền 

và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này trong các trường hợp: Đất của tổ chức 

kinh tế góp vốn có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc được 

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, do nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất 

được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm” [47]. 

- Căn cứ khoản 1, Điều 179 Luật Đất đai năm 2013: “Hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được 

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác; Chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử 

dụng đất; Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di 

chúc hoặc theo pháp luật; Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 174 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 

của Luật này; Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại 

Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật; Góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở 
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nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực 

hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng 

đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy 

định của Chính phủ” [47]. 

1.2.2. Cơ sở pháp lý về tiếp cận đất đai 

Các hình thức tiếp cận đất đai của người sử dụng đất phụ thuộc quy định của nhà 

nước và cũng được cụ thể hóa trong Hiến pháp năm 2013 và Luật đất đai năm 2013. Các 

căn cứ pháp lý cụ thể bao gồm: 

- Căn cứ Điều 54 Hiến pháp năm 2013: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc 

gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Tổ chức, cá 

nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử 

dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ...” [46]. 

- Căn cứ Điều 5 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo 

quy định của Luật này” [47]. 

- Căn cứ Điều 17 Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho 

người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây: Quyết định giao đất không thu tiền 

sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất 

hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Công nhận quyền 

sử dụng đất” [47]. 

- Căn cứ khoản 2, khoản 4, Điều 55 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức kinh tế 

được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho 

thuê; Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa 

địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” [47]. 

- Căn cứ khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các 

trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất 

xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư 

nhà ở để cho thuê; Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất 

xây dựng công trình sự nghiệp” [47]. 

- Căn cứ Điều 73 Luật Đất đai năm 2013: “Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, 

công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định 

tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật” [47]. 

- Căn cứ Điều 169 Luật Đất đai năm 2013: “Hộ gia đình, cá nhân được nhận 

chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất”; “Tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất 

thông qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất”; “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng 

đất”; “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông 

qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh 

nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất”; “Tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất”; “Tổ 

chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước 

cho thuê đất”; “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được 

nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với 

đất đang được sử dụng ổn định” [47]; 

1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu tại một số nước trên thế giới 

1.3.1.1. Thực tiễn sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất 

a) Nhóm các nước phát triển (nhóm G7) 

 Nhóm G7 bao gồm các nước: Anh, Đức, Canađa, Ý, Mỹ, Nhật Bản và Cộng hoà 

Pháp. Xét về chế độ sở hữu nói chung, tại tất cả các quốc gia G7 đều thừa nhận quyền 

tư hữu là quyền cơ bản nhất. Xét về chế độ sở hữu đất đai, các nước thuộc nhóm G7 đều 

thực hiện mô hình sở hữu đất đai đa sở hữu. Đó là vừa thừa nhận sở hữu đất đai của tư 

nhân và vừa thừa nhận đất đai sở hữu của nhà nước [3].  

Tại Anh, quyền tư hữu về đất đai được pháp luật thừa nhận. Cùng với đó, luật pháp 

nước Anh cũng thừa nhận đất đai thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh (hình thức sở hữu này 

chỉ mang tính tượng trưng, nặng về ý nghĩa chính trị, không có ý nghĩa về mặt kinh tế 

và pháp luật). Bên cạnh đó nữ hoàng cũng có những diện tích đất thuộc quyền sở hữu 

của hoàng gia mà không phải là sở hữu của Nhà nước. 

Tại Đức, quyền tư hữu đất đai được chính quyền Cộng hòa Liên bang bảo hộ. Đồng 

thời, khu vực đất công được coi thuộc sở hữu của Nhà nước bao gồm nhà nước liên bang 

và chính quyền các bang. Khái niệm về sở hữu đất và nhà ở Đức là thống nhất với ngoại 

lệ là: thứ nhất, quyền thừa kế xây dựng - với quyền này người được hưởng quyền thừa 
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kế xây dựng có thể xây dựng và sử dụng công trình trên mảnh đất của chủ khác - bên 

giao quyền thừa kế xây dựng - theo hợp đồng được phép ký cho một thời hạn tối đa là 

99 năm. Người mua quyền có nghĩa vụ phải trả hàng năm cho chủ đất khoản tiền bằng 

6 - 7% giá trị của mảnh đất. Quyền thừa kế xây dựng được thế chấp và hết hạn hợp đồng 

thì chủ đất mua lại nhà; hai là, sở hữu từng phần - áp dụng trong trường hợp một người 

mua căn hộ trong một toà nhà thì được quyền sở hữu căn hộ và một phần đất trong khuôn 

viên toà nhà. Phần đất này được quy định theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ diện tích đất, 

mặc dù không chỉ rõ ở vị trí cụ thể nào. Tỷ lệ này phụ thuộc vào diện tích và vị trí không 

gian của căn hộ trong toà nhà [1]. 

Trường hợp Canada, chế độ sở hữu được cấu trúc thành sở hữu tư nhân, sở hữu 

của chính quyền các vùng và sở hữu của Nhà nước. Trong đó, ruộng đất thuộc sở hữu 

công cộng của Liên bang và tỉnh gọi là đất hoàng gia tổng cộng chiếm tới 90% diện tích 

lãnh thổ [3]. 

Đối với Nhật Bản cũng gần như mô hình các quốc gia G7 khác, chế độ sở hữu 

đất đai thừa nhận sở hữu và thừa kế của tư nhân. Các giao dịch về đất được tiến hành 

thông qua thị trường. Việc giao dịch đó đặt dưới sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. 

Đất đai cũng được quy định thuộc sở hữu của Nhật Hoàng [3]. 

Tại Hoa Kỳ, Luật đất đai quy định công nhận và khuyến khích quyền sở hữu tư 

nhân về đất đai. Mặc dù công nhận quyền sở hữu tư nhân, nhưng luật đất đai của Mỹ 

vẫn khẳng định vai trò ngày càng lớn và có vị trí quyết định của Nhà nước trong quản 

lý đất đai. Các quyền định đoạt của Nhà nước bao gồm: Quyền quyết định về quy hoạch 

và kế hoạch sử dụng đất, quyền quy định về quy hoạch kiến trúc đô thị và công trình 

xây dựng; quyền quy định về mục đích sử dụng đất; quyền xử lý các tranh chấp về quyền 

sử dụng đất và quyền ban hành các quy định về tài chính đất; quyền thu hồi đất thuộc 

sở hữu tư nhân để phục vụ các lợi ích công cộng trên cơ sở đền bù công bằng cho người 

bị thu hồi… [55]. Xét về bản chất thì quyền sở hữu về đất đai ở Hoa Kỳ tương đồng với 

quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Các quyền về đất đai nói riêng và bất động sản nói chung 

ở Hoa Kỳ được quy định rất cụ thể và chặt chẽ: 

- Về quyền sở hữu bất động sản: bao gồm quyền sở hữu đất và các thứ có trên 

đất, người sở hữu có thể đem đất đai, nhà cửa tặng hoàn toàn cho người khác, khi người 

được tặng chết thì được để thừa kế hoặc chỉ tặng bất động sản cho một người nào đó khi 

còn sống, lúc chết thì tài sản trở về người tặng, hoặc cho tặng đất đai kèm điều kiện, nếu 

không thỏa mãn thì người cho tặng sẽ thu hồi… Ngoài ra, còn duy trì quan hệ thuê mướn 

có tính chất chu kỳ [55].  

- Quyền sở hữu bất động sản trong trường hợp đồng sở hữu (có từ hai người trở 

lên) như cùng nhau thuê đất và tài sản khi hai người đó chết thì quyền lợi hoàn toàn 

thuộc về người kia mà không được để thừa kế cho con cháu [55].  
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- Quyền sở hữu không thể phân chia (Tenancy by the Entirely): là sở hữu chung 

của vợ chồng, không thể chia ra được trừ phi một người chết, ly hôn hoặc hai bên có 

thỏa thuận chuyển nhượng. Đối với loại bất động sản chung huyết thống đều có quyền 

lợi trong đó. Loại quản lý chung (Condominium), chủ nhân tài sản có thể chuyển quyền 

sở hữu hoặc bán tài sản của hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng có một phần tài sản chung 

thì mỗi người một phần về quyền chiếm hữu [55]. 

- Về quyền sử dụng đất: Luật pháp Hoa Kỳ quy định quan hệ giữa chủ đất và 

người thuê tương đối chi tiết: Thuê và cho thuê đất. Người thuê không có đất mà chỉ có 

một số quyền lợi, đồng thời còn phải mang quyền lợi lại cho chủ đất; thuê mướn là có 

kỳ hạn có định, nếu quá một năm thì phải thoả thuận bằng hợp đồng, đến hạn thì quan 

hệ thuê mướn mặc nhiên hết hiệu lực. Ngoài ra còn có các hình thức thuê “tuỳ ý, thuê 

đất “không chiếm hữu”, thuê đất “có chiếm hữu”, thuê đất “thả nổi”... phân biệt bằng 

tiền thuế và nghĩa vụ của các bên khi có sự sai khác về chiếm hữu và sử dụng [55]. 

- Các quyền liên quan khác có thể kể đến là quyền chuyển nhượng đất đai (đối 

với quyền sở hữu đất đai/bất động sản đã có đăng ký theo pháp luật), quyền thế chấp và 

quyền lợi tương quan như: người sở hữu đất có quyền sử dụng nguồn nước chảy qua đất 

mình nhưng không ảnh hưởng đến cư dân đang dùng dòng chảy; cho phép người sở hữu 

xây dựng mương đập để sử dụng nguồn nước mặt nhưng không được làm thay đổi hướng 

dòng chảy tự do; vùng phía đông thì người sở hữu đất có quyền đối với nước ngầm 

nhưng vùng phía tây lại hạn chế, theo nguyên tắc là sử dụng hợp lý hoặc liên kết với 

nhau để cùng sử dụng nước ngầm; quyền hỗ trợ lẫn nhau, như trường hợp đào mương 

làm xói lở đất của người khác thì phải có trách nhiệm bồi thường bắt kẻ vô tình hay hữu 

ý trừ khi chứng minh được đất lở là do nguyên nhân khác [24]. 

Còn tại Pháp, chế độ sở hữu đất đai gồm hai dạng: thứ nhất là đất đai thuộc sở 

hữu nhà nước và thứ hai là đất đai thuộc sở hữu tư nhân [8].  

- Đối với sở hữu nhà nước thì nhà nước sở hữu những vùng đất nhất định vì mục 

đích quốc gia hoặc công cộng. Sở hữu đất đai của nhà nước được hình thành thông qua 

những hình thức chủ yếu như: quyền ưu tiên mua đất, cụ thể mua dần những thửa đất ở 

một vùng sẽ quy hoạch, mua dần tùy theo ý muốn của chủ đất, ngăn chặn sự tăng giá 

bất động sản. Trưng dụng đất: Đây là một hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu dựa 

trên quyền lực công để chiếm đoạt đất đai sau khi đã bồi thường cho chủ sở hữu vì lợi 

ích công cộng. 

- Đối với sở hữu tư nhân: Phần lớn đất đai ở Pháp thuộc sở hữu tư nhân. Người 

dân có quyền sở hữu đối với đất đai. Hiến pháp quy định quyền sở hữu tài sản (trong đó 

có đất đai) là thiêng liêng và bất khả xâm phạm; không ai có quyền buộc người khác 

phải nhường quyền sở hữu cho mình trừ trường hợp vì mục dịch công cộng. 

b) Nhóm các quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ 
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 Các quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa bao gồm: Đông Âu gồm 8 quốc gia xã 

hội chủ nghĩa ở Châu Âu là Ba lan, Tiệp khắc, Cộng hòa dân chủ Đức, Hungari, Rumani, 

Bungari, Nam Tư và Anbani; Liên Xô (gồm có 15 nước cộng hòa: Nga; Ukraina; 

Belarus; Uzbekistan; Kazakhstan; Gruzia; Azerbaijan; Litva; Moldova; Latvia; 

Kirghiztan; Tajikistan; Armenia; Turkmenistan; Estonia); Trung Quốc; Cu Ba; Bắc 

Triều Tiên; Việt Nam; Lào. Hiện nay, chỉ còn có 5 quốc gia là Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa, Cuba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Lào và Việt Nam tiếp tục lựa chọn 

thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa, do các đảng cộng sản lãnh đạo [3]. Tuy nhiên, mô 

hình xã hội chủ nghĩa của các nước này cũng khác nhau và khác với mô hình chủ nghĩa 

xã hội hiện thực của Liên Xô cũ, khác với mô hình chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của 

C.Mác. Đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội 

chủ nghĩa trước đây là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ, dựa trên chế độ công 

hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu (trong đó đặc biệt là đất đai). Tuy nhiên, chế độ công 

hữu về đất đai của các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũng không hoàn toàn giống 

nhau: Ở Trung Quốc trước năm 1978 là sở hữu toàn dân, sau này Hiến pháp năm 1982 

của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Điều 10 quy định: Đất đai đô thị thuộc sở hữu 

nhà nước, đất đai nông thôn và khu ngoại ô đô thị, đất làm nhà ở và đất tự lưu, đồi núi 

tự lưu cũng thuộc về sở hữu tập thể; Ở Liên Xô, trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Liên bang Xô Viết Nga thông qua ngày 10 tháng 6 năm 1918 nêu rõ: “Để thực 

hiện xã hội hóa đất đai, công bố bãi bỏ sở hữu tư nhân về đất đai và toàn bộ quỹ đất 

được công bố là tài sản chung của toàn dân và được chuyển giao miễn phí cho nhân dân 

lao động sử dụng, trên cơ sở phân phối bình quân. Toàn bộ đất rừng, lòng đất, mặt nước 

đều thuộc về sở hữu toàn dân [3]. 

c) Các nước có nền kinh tế chuyển đổi 

- Tại Liên bang Nga: sau khi chuyển đổi sang hệ thống tư bản chủ nghĩa từ năm 

1991, chế do sở hữu đất đai của Cộng hòa Liên bang Nga cũng thay đổi theo. Sở hữu 

toàn dân về đất đai được thay thế bởi chế độ đa sở hữu, gồm sự thừa nhận quyền sở hữu 

của tư nhân về đất đai và sở hữu của nhà nước. Hội đồng Quốc gia Liên bang Nga đã 

khẳng định quyền sở hữu đất đai bao gồm 3 quyền: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng 

và quyền định đoạt đất và các tài sản có trên đất, 3 quyền này không tách rời nhau mà 

luôn luôn đi cùng nhau và có thể được coi là thẩm quyền (quyền năng) của người sở hữu 

[3]. Quyền chiếm hữu đất đai có liên quan chặt chẽ với các quyền khác trong đó có 

quyền sử dụng đất, là khai thác triệt để những tính chất có lợi của đất để phục vụ cho 

yêu cầu của xã hội, nhưng có một điều bị hạn chế trong quyền sử dụng đất của chủ sở 

hữu. Trong khuôn khổ của những điều luật, người chủ sở hữu có thể sử dụng mảnh đất 

của mình vào mục đích cần thiết nhưng vẫn phải tuân theo đúng quy định chung cho 

mảnh đất đó. Về quyền định đoạt, chủ sở hữu đất đai có thể bán, cho, tặng, chuyển đổi, 

chuyển nhượng, thế chấp cho thuê và có tính chất thừa kế. Tóm lại nó có tất cả các quyền 
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mà luật pháp cho phép một người chủ sở hữu có thể ra quyết định cho mảnh đất của 

mình. Tuy nhiên quyền sở hữu đất đai cũng bị hạn chế trong một số trường hợp sau khi 

Nhà nước có quyết định thu hồi mảnh đất đó phục vụ cho các mục đích của Quốc gia, 

trong trường hợp đem thế chấp nếu không thực hiện đúng những điều đã cam kết trong 

hợp đồng thì mảnh đất đó sẽ bị xử lý đúng theo các quy định của Luật pháp hoặc trong 

trường có liên quan tới di chúc của người chủ sở hữu [8]. 

- Tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: chế độ sở hữu về đất đai là chế độ công 

hữu, đó là chế độ sở hữu nhà nước và chế độ sở hữu tập thể của quần chúng lao động. 

trong đó toàn bộ đất đai thành thị thuộc về sở hữu nhà nước. Đất nông thôn và ngoại ô 

thành phố, ngoài đất do pháp luật quy định thuộc về sở hữu nhà nước, còn lại là sở hữu 

tập thể nông dân; đất ở, đất trồng trọt và đất đồi núi đều thuộc về quyền sở hữu tập thể 

của nông dân [8]. Quyền sử dụng đất đã được phép chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, 

thế chấp… tức là đã cho phép người sử dụng đất được quyền định đoạt về đất đai, Nhà 

nước chỉ khống chế bằng quy định mục đích sử dụng đất và thời gian sử dụng đất (quy 

định là từ 40 – 70 năm). Đạo luật tạm thời về bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nhà nước tại các thành phố và thị trấn, ban hành năm 1990 quy định cụ thể điều kiện để 

chủ sử dụng đất được phép chuyển nhượng sau khi được giao đất là: nộp đủ tiền sử dụng 

đất cho Nhà nước; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã đầu tư vào sử 

dụng đất theo đúng mục đích được giao (thông thường là từ 25% trở lên theo dự toán 

xây dựng công trình khi lập hồ sơ xin giáo đất). Chủ sử dụng đất nếu không thực hiện 

đúng các quy định sẽ bị thu hồi đất [55]. 

d) Một số nước trong khối ASEAN 

Tại Malaysia: Chế độ sở hữu đất đai ở Malaysia có hai hình thức là sở hữu của 

nhà nước và sở hữu tư nhân [3]. Theo Bộ Luật Đất đai của Malaysia, cá nhân, tổ chức 

muốn được công nhận là người sở hữu đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai của 

liên bang để có một văn bản chứng nhận gọi là bằng khoán. Văn bản bằng khoán điền 

thổ chính là bằng chứng để kết luận cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký trong đó chính là 

chủ sở hữu được mô tả trong bằng khoán. Trước khi đăng ký vào bằng khoán, đất đai 

vẫn là đất của bang. Mọi giao dịch (chuyển nhượng, trả tiền, cho thuê,...) đều phải đăng 

ký, nếu không thì đó chỉ là hợp đồng giữa các bên liên quan. Nó sẽ không được Chính 

phủ công nhận là vĩnh viễn cho đến khi được đăng ký hợp pháp [63]. 

Tại Thái Lan: Theo báo cáo chuyên đề Tổng hợp về Chính sách và tình hình sử 

dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới Hoàng Huy Biều (2000) [2] 

cho biết: Ở Thái Lan hiện nay tồn tại 2 hình thức sở hữu đất đai là sở hữu nhà nước và 

sở hữu tư nhân. Các chủ sở hữu, sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận về đất đai. Ở 

Thái Lan có nhiều loại giấy chứng nhận về đất đai khác nhau. Mỗi loại giấy chứng nhận 
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có quy định riêng nhằm hạn chế một số quyền về đất đai đối với chủ sở hữu, sử dụng 

đất, cụ thể: 

- Giấy chứng nhận sở hữu đất (Chanod-NS4) là giấy chứng nhận quyền sở hữu 

về đất được cấp sau khi đo đạc xác định các góc thửa trên bản đồ tỷ lệ 1:1000 hoặc 

1:2000 hoặc chuyển đổi từ bản đồ ảnh tỷ lệ 1:4000. Các quyền của chủ sở hữu loại giấy 

này là: chuyển nhượng (phải đăng ký chuyển nhượng), thế chấp, chia nhỏ thửa đất, thừa 

kế. Nếu 10 năm đất không sử dụng, toà án có quyền huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng 

nhận. Nếu giấy chứng nhận NS4 được cấp từ loại giấy chứng nhận NS2 thì trong vòng 

10 năm hạn chế việc chuyển nhượng, nếu được cấp mà không có giấy tờ pháp lý thì 

trong vòng 10 năm không được chuyển nhượng.  

- Giấy chứng nhận sử dụng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không phải 

sở hữu). Có hai loại giấy chứng nhận được cấp tùy thuộc vào việc sử dụng phương pháp 

nào để đo ranh giới thửa đất.  

+ Giấy chứng nhận loại NS3K: Được cấp cho thửa đất khi ranh giới thửa đất đó 

được xác định trên bản đồ được thành lập từ bản đồ ảnh chưa nắn. Loại giấy này có 

quyền chuyển nhượng (phải đăng ký chuyển nhượng). Nếu 5 năm đất không được sử 

dụng, tòa án có quyền huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận. Nếu giấy chứng nhận NS3K 

được cấp từ loại giấy NS2 thì trong vòng 10 năm hạn chế việc chuyển nhượng. 

+ Giấy chứng nhận loại NS3: Được cấp cho thửa đất khi ranh giới thửa đất đó 

được đo độc lập bằng phương pháp tam giác (đo mặt đất), sau 30 ngày thông báo loại 

giấy này mới được chuyển nhượng (phải đăng ký chuyển nhượng). Đất không được để 

không sử dụng trên 5 năm. 

- Giấy chứng nhận chiếm hữu trước xác nhận việc chiếm hữu tạm thời về đất. 

Loại giấy này được cấp cho loại đất được chiếm hữu trước năm 1954 sau khi có đơn xin 

cấp giấy hoặc đất được chiếm hữu sau năm 1954 nhưng không thuộc vùng đất mà Ủy 

ban Cấp đất Quốc gia thông báo là Khu vực Địa chính. Loại giấy này có quyền thừa kế, 

không có quyền chuyển nhượng trừ phi có dấu “Được sử dụng”. Có thể chuyển thành 

giấy chứng nhận quyền sử dụng NS3K sau khi cấp ít nhất 3 quý, hoặc chuyển thành giấy 

sở hữu NS4 nếu đủ mọi điều kiện. Đất không được để không sử dụng quá 10 năm.  

- Giấy chứng nhận đã khai báo SK1 cấp cho người đã khai báo chiếm hữu và sử 

dụng đất trước năm 1954. Sau khi được chấp nhận và đăng ký, giấy chứng nhận này có 

thể chuyển nhượng. Giấy chứng nhận SK1 có thể chuyển thành giấy chứng nhận sở hữu 

NS4. 

- Giấy chứng nhận STK1 và STK2. Năm 1995 Chính phủ cho phép các Tỉnh 

trưởng cấp giấy chứng nhận STK1 cho dân sống trong khu vực bảo vệ rừng được QSDĐ 
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trong vòng 5 năm và được tiếp tục sử dụng nếu được Cục Lâm nghiệp Hoàng gia cấp 

giấy chứng nhận STK2. 

- Giấy chứng nhận NK1 và NK3 là giấy chứng nhận đất định cư do Cục Phúc lợi 

Xã hội và Khuyến khích Hợp tác quản lý. Loại đất này không được chuyển nhượng, chỉ 

có thể được thừa kế. 

- Giấy chứng nhận PBT6: Là tờ biên lai công nhận việc sử dụng đất thông qua 

việc trả tiền thuế sử dụng đất cho Văn phòng Đất đai cấp huyện. Giấy này không chuyển 

nhượng được. 

- Giấy chứng nhận SPK-01: Do Văn phòng Cải cách Đất đai Nông nghiệp cấp 

dựa theo Luật Cải cách đất Nông nghiệp năm 1975 cho vùng đất Lâm nghiệp bị thoái 

hoá. Các thửa đất này không được phép chia nhỏ, không được chuyển nhượng chỉ được 

thừa kế. Từ năm 1993 - 1995 Chính phủ cho phép người dân có giấy chứng nhận SPK-

01 thuộc vùng đất dự trữ cho lâm nghiệp được đổi thành giấy NS4. 

- Đất chưa có giấy chứng nhận: là các loại đất thuộc sở hữu tư nhân nhưng chưa 

cấp được giấy chứng nhận NS4 hoặc NS3 hoặc NS3K. 

Tại Campuchia: Chế độ sở hữu đất đai bao gồm sở hữu của Nhà nước, sở hữu tư 

nhân và sở hữu tập thể. Sở hữu của Nhà nước bao gồm tài sản công cộng của nhà nước 

và tài sản tư nhân của nhà nhà nước. Sở hữu tư nhân bao gồm tài sản đại diện của tư 

nhân và tài sản tư nhân. Sở hữu tập thể bao gồm tài sản của nhà chùa và tài sản của cộng 

đồng thiểu số. Pháp luật đất đai Campuchia bảo hộ tuyệt đối quyền sở hữu tư nhân và 

người sở hữu đất đai có thể bán, nhượng hoặc tặng đất đai cho người khác sử dụng theo 

thừa kế [72]. 

1.3.1.2. Thực tiễn tiếp cận đất đai trên thế giới 

a) Tại Trung Quốc 

Hiện nay quyền sử dụng đất ở Trung Quốc có thể chia làm hai loại: quyền sử 

dụng đất được “cấp” và quyền sử dụng đất được “giao”.  

- Quyền sử dụng đất được được cấp: là hình thức quyền sử dụng đất phổ biến 

nhất có được trực tiếp từ các chính quyền địa phương thông qua việc nộp một lại phí cố 

định. Thời hạn sử dụng tối đa phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất: 40 năm đối với đất 

thương mại, du lịch và công trình công cộng giải trí; 59 năm đối với đất sử dụng cho 

mục đích công nghiệp, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, y tế hoặc thể thao; 70 

năm cho đất ở. Quyền sử dụng đất được cấp có thể chuyển nhượng, thế chấp tự do không 

cần xin phép cơ quan có thẩm quyền, nhưng các giao dịch này cần được đăng ký tại cơ 

quan quản lý đất đai.  
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- Quyền sử dụng đất được giao: là hình thức quyền sử dụng đất được Nhà nước 

giao không thu tiền cho một giai đoạn nhất định, thông thường là giới hạn mục đích sử 

dụng ví dụ như sử dụng cho mục đích quân sự, chính phủ, các dự án hạ tầng và công 

trình công cộng. Quyền sử dụng đất được giao bị các hạn chế về sử dụng và chuyển 

nhượng. Quyền sử dụng đất được giao được giao trước tiên cần chuyển thành quyền sử 

dụng đất được cấp để có thể thực hiện chuyển nhượng, nhưng đây là một quy trình công 

kênh và khó khăn. 

Quyền sử dụng đất được “cấp” là loại quyền sử dụng đất truyền thống được áp 

dụng cho các doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước cấp đất cho các doanh nghiệp nhà nước 

không thu tiền hoặc thu rất ít và có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Đối với trường hợp này, 

quyền sử dụng đất không thể chuyển nhượng, cho thuê hay thế chấp [16]. Quyền quyền 

sử dụng đất của người dân trong nước được thực hiện thông qua hình thức được cấp bởi 

chính quyền địa phương và người sử dụng đất phải nộp lại một khoản phí nhất định, đây 

là hình thức phổ biến nhất. Đối với các tổ chức sử dụng đất trong nước thì được tiếp cận 

thông qua hình thức được nhà nước giao và không thu tiền trong một giai đoạn nhất định 

cho các mục đích quân sự, các dự án hạ tầng hay công trình công cộng. Còn đối với nhà 

đầu tư nước ngoài thì hình thức thuê công trình và quyền sử dụng đất là phổ biến. Thời 

hạn thuê tối đa là 20 năm và có thể được gia hạn khi hết hạn [8]. 

b) Tại Australia 

Pháp luật đất đai Australia chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ thống pháp luật Anh 

quốc, theo Luật Chung (Common Law). Theo Luật Anh - Australia, Nhà Vua có toàn 

quyền về đất đai nên đất đai gọi là đất Vương quyền (Crown land). Tiếp cận theo những 

học thuyết về chiếm hữu (tenure và học thuyết về tài sản (estate), thì Vương quyền đối 

với đất đai được hiểu là quyền tối cao của Nữ hoàng đối với toàn bộ đất đai. Pháp luật 

đất đai ở Australia ghi nhận 2 hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước và sở hữu đất đai tư 

nhân [8]. Mỗi hình thức sở hữu chủ sở hữu có những cách tiếp cận đất đai khác nhau. 

- Sở hữu nhà nước: Đất đai được phân bố để sử dụng thông qua hai phương thức 

chiếm hữu là cấp đất (freehold) và cho thuê (leasehold). Ý nghĩa của Vương quyến đối 

với từng phương thức có khác nhau. Thông thường, những loại đất nhạy cảm thường 

được cấp theo phương thức cho thuê. Tại bang New South Wales với thủ phủ là Sydney, 

đất được cấp theo chế độ sử dụng tự do (đất tư) gồm 3,6 triệu thửa. Đất Vương quyền 

dành cho các mục đích công khoảng 1 triệu thửa (tuy nhiên 1 thửa đất này lớn hơn nhiều 

so với thửa đất tư). Để đáp ứng các nhu cầu phát triển, Chính phủ lấy đất từ quỹ đất 

Vương quyền rồi bán cho người sử dụng. Đối với những khu vực nhạy cảm về môi 

trường thì áp dụng chế độ cho thuê để có điều kiện tăng cường sự quản lý. Đối với những 

khu vực có nhu cầu phát triển cao, Nhà nước Bang thành lập công ty đất đai. Đây là 

công ty nhà nước có chức năng kinh doanh đất thông qua các phương thức: Tự phát triển 
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rồi bán; Giao đất cho công ty phát triển đất đai rồi bán nền; Hợp tác với các công ty phát 

triển trong các hoạt động phát triển đất đai, xây dựng nhà rồi bán [8]. 

 - Sở hữu đất đai tư nhân: tài sản theo bậc thang của sở hữu gồm có: (1) Tài sản 

tư (freehold estates) gồm tài sản tư được hưởng quyền vô thời hạn và được tự do thừa 

kế (free simple estate), quyền thừa kế hạn chế (fee tail estate); phần lớn đất đai tại đô thị 

được cấp theo chế độ sử dụng tự do (freehold); (2) Tài sản không được thừa kế (life 

estate) và các tài sản khác theo phương thức thuê (leasehold estate). Tương ứng đất theo 

dấu hiệu sở hữu có đất tư (gần như sở hữu tư nhân tuyệt đối); đất thuê (sở hữu có điều 

kiện về thời hạn); đất sử dụng theo hợp đồng (không có quyền sở hữu); đất công thuộc 

sở hữu cộng đồng và đất chưa giao gọi là đất Vương quyền; đại bộ phận đất nông thôn 

lại là đất Vương quyền cho thuê hoặc sử dụng theo phương thức cấp phép và chế độ cho 

thuê hạn chế (đất đồng cỏ) [8]; 

Ngoài ra, Luật về quyền đất đai của người bản xứ ban hành năm 1993 trên cơ sở 

quyết định của Tòa án Tối cao Australia tại Mabo công nhận quyền của người bản xứ 

đối với đất đai của họ phù hợp với pháp luật và tập tục truyền thống cụ thể là: Các quyền 

cư trú trên đất; các quyền bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; các quyền về duy trì, sử 

sử dụng, quản lý đất đai; các quyền sử dụng và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; quyền ra quyết định về đất đai và quản lý tiếp cận [8]. 

c) Tại Liên bang Nga 

Tại Liên Bang Nga, đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác có thể thuộc sở 

hữu tư nhân, nhà nước, cộng đồng địa phương và các hình thức sở hữu khác [73]. Quyền 

sở hữu tư nhân đối với đất đai tại Nga có hiệu lực đến lớp bề mặt đất, các vùng nước và 

các thực vật trong khuôn viên thửa đất. Chủ sở hữu có quyền sử dụng lô đất theo quyết 

định của mình, có thể xây dựng các tòa nhà và công trình trên đất, được phép cải tạo, 

sửa chữa, phá hủy hoặc cho phép người khác xây dựng trên lô đất của mình. Ngoài ra, 

chủ sở hữu còn có quyền bán, cho, thế chấp, cho thuê và định đoạt nó theo luật định nếu 

thửa đất đó không bị cấm giao dịch hoặc bị hạn chế trong giao dịch theo luật định [73]. 

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tư nhân chủ yếu từ giao dịch chuyển nhượng và có đăng 

ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các lô đất thuộc quyền sở hữu của chủ thể liên 

bang hoặc thuộc sở hữu cộng đồng địa phương có thể được cung cấp (giao), bán cho 

công dân và pháp nhân, ngoại trừ các lô đất không thuộc sở hữu tư nhân. Ngoài hình 

thức sở hữu tư nhân về đất đai, luật pháp Liên bang Nga còn quy định chủ thể không 

phải là chủ sở hữu đất đai nhưng được chiếm hữu trọn đời và được thừa kế (thửa đất 

thuộc sở hữu nhà nước hoặc cộng đồng địa phương nhưng được giao cho người dân theo 

quy định pháp luật đất đai) hoặc sử dụng không thời hạn những thửa đất nhất định. Công 

dân nước ngoài, người không quốc tịch và pháp nhân nước ngoài không được sở hữu 

các lô đất nằm ở khu vực lãnh thổ biên giới và khu vực thiết lập đặc biệt [7a]. 
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Việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu đất đai được thực hiện thông qua việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai tư 

nhân được cấp theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga nhằm mục đích điều tiết 

mối quan hệ giữa nhà nước và chủ sở hữu, chủ sử dụng; giữa các chủ sở hữu với nhau; 

giữa chủ sở hữu và người sử dụng đất). Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai 

là vô thời hạn còn quyền sử dụng đất dưới hình thức cho thuê thì thời hạn sẽ được cấp 

theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên. Cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là cấp 

nhận xét duyệt và có quyền cấp đất cho người chủ sở hữu [7]. 

1.3.2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu tại Việt Nam 

1.3.2.1. Thực tiễn sở hữu đất đai ở Việt Nam 

Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam được hình thành, phát triển và chịu sự chi phối 

của điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội qua từng giai đoạn lịch sử nhất định. Điều này 

được thể hiện trong các bản Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các Luật đất đai qua 

các thời kỳ. 

a) Sở hữu đất đai theo Hiến pháp năm 1946 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công đã giành lại chủ quyền 

cho đất nước, tự do cho nhân dân và thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tại 

kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I vào ngày 09 tháng 11 năm 1946, Hiến pháp năm 1946 

được thông qua với các quy định bảo hộ các quyền công dân của nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa mà quan trọng hơn cả là quyền sở hữu tài sản và các quyền tài sản khác 

để thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” [92]. Tuy nhiên, trong kết cấu Hiến pháp 

không có một phần riêng nào quy định các vấn đề về kinh tế. Do đó, các nội dung về 

hình thức sở hữu nói chung và các quy định về đất đai cũng không được thể hiện trong 

Hiến pháp. Thời điểm này nước ta tồn tại bao nhiêu hình thức sở hữu và đất đai thuộc 

hình thức sở hữu nào không được quy định một cách rõ ràng. Các nội dung đó chúng ta 

chỉ có thể suy đoán được từ một quy định duy nhất có liên quan về quyền lợi của công 

dân Việt Nam tại Điều 12 là: “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo 

đảm” [31]. Thông qua điều này có thể khẳng định hai nội dung rất quan trọng có liên 

quan là: Thứ nhất, Nhà nước không giới hạn các hình thức sở hữu. Do đó, một cách tất 

yếu trên thực tế xã hội thời bấy giờ đang tồn tại bao nhiêu hình thức sở hữu thì Nhà nước 

sẽ thừa nhận tất cả. Thứ hai, Nhà nước không có bất kỳ một quy định riêng nào về đất 

đai. Điều này đồng nghĩa là đất đai cũng là một loại tài sản được xác định trong Điều 

12. Do đó, đất đai cũng thuộc hình thức sở hữu tư nhân. Điều này là hoàn toàn phù hợp 

với bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Trên cơ sở hai khẳng định trên, có thể kết luận rằng 

Hiến pháp năm 1946 thừa nhận tất cả các hình thức sở hữu về đất đai, từ sở hữu tư nhân 

đến sở hữu nhà nước. Theo đó, “Nhà nước cho phép tự do mua bán, chuyển nhượng đất 

đai, tạo điều kiện cho các chủ thể khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả” [92]. 
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b) Sở hữu đất đai theo Hiến pháp năm 1959 

Sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và tiến lên xây dựng xã hội chủ 

nghĩa, cách mạng Việt Nam chuyển sang một hình thế mới. Hiến pháp năm 1959 ra đời 

là nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp đã dành riêng một 

chương (Chương II) để quy định về Chế độ kinh tế và xã hội. Trong đó, một số quy định 

về đất đai các hình thức sở hữu đã được đề cập. Theo đó, Hiến pháp năm 1959 đã quy 

định cụ thể bốn hình thức sở hữu: sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân, sở hữu của 

hợp tác xã tức là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động, sở hữu của người lao 

động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư sản dân tộc” [39]. Về đất đai, ngoài những giới hạn 

chung về hình thức sở hữu, Hiến pháp năm 1959 cũng không giới hạn hình thức sở hữu 

cụ thể đối với tư liệu sản xuất đặc biệt này. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 12 “Các 

hầm mỏ, sông ngòi, và những rừng cây, đất hoang, tài nguyên khác mà pháp luật quy 

định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu của toàn dân” và Điều 14 “Nhà nước chiếu 

theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của nông 

dân” [39]. Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, ta có thể khẳng định Hiến pháp năm 

1959 xác định có bốn hình thức sở hữu đối với đất đai: Sở hữu toàn dân (sở hữu nhà 

nước), sở hữu tập thể (các hợp tác xã), sở hữu của người lao động riêng lẻ (sở hữu tư 

nhân - chủ yếu là nông dân) và sở hữu của nhà tư sản dân tộc.  

c) Sở hữu đất đai theo Hiến pháp năm 1980 

Hiến pháp năm 1980 ra đời trong bối cảnh đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất 

và nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa phải được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Về 

sở hữu, tại Điều 18, Chương II, Hiến pháp năm 1980 [40] quy định “Nhà nước tiến hành 

cách mạng về quan hệ sản xuất, hướng dẫn, sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế 

phi xã hội chủ nghĩa, thiết lập và củng cố chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 

xuất nhằm thực hiện một nền kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần 

kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở 

hữu tập thể của nhân dân lao động”. Như vậy, sở hữu về tư liệu sản xuất giai đoạn này 

chỉ còn hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Đối với đất đai, Điều 19 Hiến 

pháp năm 1980 [40] quy định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên 

nhiên trong lòng đất, ở vùng biển và thềm lục địa, … cùng các tài sản khác mà pháp 

luật quy định là của Nhà nước - đều thuộc sở hữu toàn dân ”. Cụ thể hóa chế độ sở hữu 

toàn dân về đất đai trong Hiến pháp năm 1980, Luật đất đai đầu tiên được Quốc Hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1987 [41] đã khẳng định “Đất 

đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý”. Như vậy, có thể thấy về 

vai trò của chủ sở hữu thì không có sự phân biệt giữa nhân dân và Nhà nước, nhưng vai 

trò của chủ thế quản lý đối với đất đai thì chỉ là của riêng Nhà nước chứ không phải của 

nhân dân. Do đó có thể khẳng định các hoạt động quản lý như: “giao đất cho các nông 

trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xí nghiệp, 
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đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân ... để sử dụng ổn 

định, lâu dài, giao đất để sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời” là được Nhà nước thực 

hiện dưới tư cách chủ sở hữu [31].  

d) Sở hữu đất đai theo Hiến pháp năm 1992 

Hiến pháp năm 1992 được xem là Hiến pháp của đổi mới, trong đó các quy định 

về chế độ kinh tế có sự thay đổi rất rõ nét nhất, đặc biệt là về sở hữu khi Nhà nước “thực 

hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng 

dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn 

dân và sở hữu tập thể là nền tảng” [42]. Với quy định trên thì Nhà nước đã thừa nhận 

lại hình thức sở hữu tư nhân đối với các loại tài sản. Tuy nhiên, riêng đối với đất đai thì 

quan điểm được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 không có gì khác biệt so với Hiến 

pháp năm 1980. Cụ thể Điều 17, Hiến pháp năm 1992 [42] kế thừa lại nội dung trong 

Điều 19 của Hiến pháp năm 1980: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên 

trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, … cùng các tài sản 

khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. Các nội dung 

liên quan về đất đai trong Hiến pháp năm 1992 được cụ thể hóa trong Luật đất đai năm 

1993, Luật đất đai năm 2003 và Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005. 

Theo đó Luật đất đai năm 1993 và Bộ luật dân sự năm 1995 có những quy định tương 

tự như Luật đất đai năm 1987 là “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống 

nhất quản lý” … Tuy nhiên sau lần sửa đổi Hiến pháp năm 2001, mặc dù về góc độ lập 

hiến các quy định về sở hữu đất đai không có gì thay đổi nhưng tư duy lập pháp đã có 

những nhận thức lại về hình thức sở hữu và chủ thể của quyền sở hữu đối với đất đai. 

Lần lượt vào các năm 2003 và 2005 trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ 

sung năm 2001, Luật đất đai mới và Bộ luật dân sự mới đã được ban hành và có những 

quy định khác biệt về chủ sở hữu đất đai [31].  

- Luật đất đai năm 2003, tại Điều 5 [44] quy định về sở hữu đất đai đã xác định 

“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Rõ ràng với quy 

định này hai chủ thể Nhà nước và nhân dân là có sự tách biệt chứ không đồng nhất như 

trong các quy định trước đây. Chủ thể của quyền sở hữu đất đai là toàn thể nhân dân và 

Nhà nước là một chủ thể khác đại diện cho nhân dân để thực hiện quyền sở hữu đó. Nhà 

nước thực hiện các quyền của chủ sở hữu với tư cách là người đại diện, theo cơ chế ủy 

quyền chứ không phải với tư cách của chủ sở hữu. Bộ luật dân sự năm 2005 [45], khác 

biệt với Luật đất đai năm 2003, đã khẳng định đất đai thuộc hình thức sở hữu nhà nước 

và không đề cập gì đến chủ thể nhân dân, tức khẳng định đất đai thuộc về chủ thể cụ thể 

là Nhà nước chứ không phải là toàn thể nhân dân. Quan điểm này của những nhà làm 

luật khi soạn thảo Bộ luật dân sự có thể được hiểu như sau: Thứ nhất, nhân dân không 

thể là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự nên chỉ đề cập đến chủ thể Nhà nước; thứ 
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hai, nhân dân là một chủ thể vô định khi bao gồm tất cả mọi người nhưng lại không phải 

là bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. Do đó, việc sở hữu và thực hiện quyền sở hữu phải do 

một chủ thể cụ thể là Nhà nước đảm nhận [31].   

e) Sở hữu đất đai theo Hiến pháp năm 2013 

Về sở hữu đất đai tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013 [46] đã quy định: “Đất đai, 

tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 

thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở 

hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Luật đất đai 

năm 2013 được Quốc hội ban hành cùng thời điểm với Hiến pháp năm 2013 nên các nội 

dung có liên quan đến sở hữu đất đai rất thống nhất với nhau. Cụ thể, Luật đất đai năm 

2013 cũng quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu 

và thống nhất quản lý” [47]. Bộ luật dân sự được ban hành năm 2015 [48] tại điều 197 

quy định về tài sản thuộc sở hữu toàn dân đã kế thừa trọn vẹn nội dung về chế độ sở hữu 

toàn dân về tài sản trong đó có đất đai theo Hiến pháp năm 2013. Như vậy, rõ ràng Hiến 

pháp cũng như các văn bản luật có liên quan đã khẳng định chủ thể toàn dân và Nhà 

nước là riêng biệt chứ không phải đồng nhất. Chủ sở hữu đất đai là toàn thể Nhân dân, 

còn Nhà nước chỉ là chủ thể đại diện cho chủ sở hữu và thực hiện quyền năng của chủ 

sở hữu với tư cách ủy quyền [31]. 

Tóm lại, quyền sở hữu toàn dân về đất đai được hình thành theo Hiến pháp năm 

1980, sau đó tiếp tục được kế thừa trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 và 

được tái khẳng định trong các Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất 

đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013. Có thể nói, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn 

bản pháp luật về đất đai của Nhà nước là sự tiếp tục hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân 

về đất đai. Sau nhiều lần sửa đổi, hệ thống pháp luật về đất đai ở Việt Nam đều nhất 

quán quán triệt nguyên tắc: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ 

sở hữu và thống nhất quản lý”. 

1.3.2.2. Thực tiễn về quyền sử dụng đất tại Việt Nam  

a) Nội dung quyền sử dụng đất 

Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và 

thống nhất quản lý, nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy 

định của Luật đất đai [47]. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất của người sử dụng đất trong 

hệ thống văn bản pháp luật đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi theo hướng mở 

rộng hơn các quyền cho người sử dụng đất phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội. 

Cụ thể, tại Điều 3, Luật Đất đai năm 1987 [41] quy định: “Nghiêm cấm việc mua, bán, 

lấn, chiếm đất đai, phát canh thu tô dưới mọi hình thức, nhận đất được giao mà không 

sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, tự tiện sử dụng đất nông nghiệp, đất có rừng 

vào mục đích khác, làm huỷ hoại đất đai”. Với quy định này đồng nghĩa với việc người 
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sử dụng đất không có bất gì quyền gì đối với đất đai. Sau đó, trên cơ sở của Hiến Pháp 

năm 1992, Luật Đất đai năm 1993 (Điều 3) [43] đã cho phép người sử dụng đất thực 

hiện 5 quyền, cụ thể: “Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất”. Luật sửa đổi, bổ 

sung năm 1998, 2001 và Luật đất đai năm 2003 [44], nhà nước bổ sung thêm 4 quyền 

cho người sử dụng đất tại Điều 106: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; 

thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…”. Luật đất đai năm 2013 đã kế 

thừa các quyền của người sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003 và có sự điều chỉnh 

là bỏ quyền bảo lãnh cho phù hợp với Bộ Luật dân sự. Cụ thể: “Người sử dụng đất được 

thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất” theo quy định của Luật đất đai hiện hành 

[47]. 

b) Thời điểm được thực hiện các quyền  

Thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất được hiểu là, khi nào thì 

người sử dụng đất được phép thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

tặng cho, thừa kế, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đây là quy định mới so 

với Luật đất đai năm 2003. Cụ thể thời điểm được quy định như sau [48]: 

- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối 

với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được 

thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế 

quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận 

hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa 

vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài 

chính trước khi thực hiện các quyền. 

- Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án 

đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện 

theo quy định của Luật đất đai. 

Tóm lại, thời điểm mà người sử dụng đất được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận 

cũng chính là thời điểm mà người người sử dụng đất được phép thực hiện các quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp và góp vốn. Trường hợp chuyển đổi và 

nhận thừa kế thì chỉ cần người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là được 

phép thực hiện quyền này. 
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c) Điều kiện thực hiện các quyền 

- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

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

sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện sau đây [47]: 

+ Có Giấy chứng nhận, trừ 03 trường hợp: (1) chuyển đổi quyền sử dụng đất 

nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, 

cho thuê đất; (2) Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất 

được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Trường 

hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn 

liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không 

thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người 

nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền 

sử dụng đất thừa kế. Cả 03 trường hợp này không yêu cầu có Giấy chứng nhận vẫn đủ 

điều kiện thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. 

+ Đất không có tranh chấp; 

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

+ Trong thời hạn sử dụng đất. 

- Ngoài các điều kiện quy định trên, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; 

quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều 

kiện theo quy định của Luật đất đai trong các giao dịch cụ thể như: Điều kiện bán, mua 

tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm (Điều 189 

Luật đất đai); Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (Điều 190 Luật đất 

đai); Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 

để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (Điều 193 Luật đất đai); 

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh 

doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê 

(Điều 194 Luật đất đai). 

d) Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng 

Quyền sử dụng đất được xem là một loại tài sản đặc biệt trong các giao dịch trên 

thị trường bất động sản. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào có được quyền sử dụng 

đất cũng có được các quyền giao dịch liên quan đến đất đai. Pháp luật đất đai quy định 

những trường hợp người sử dụng đất không được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng 

cho, cụ thể [47]: 
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- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật 

không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 

- Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. 

- Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền 

sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống 

trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó. 

e) Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện 

Bên cạnh những trường hợp pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng 

cho, còn có những trường hợp người sử dụng đất được phép chuyển nhượng, tặng cho 

nhưng phải có thêm các điều kiện khác đối với những trường đặc biệt, liên quan đến đất 

rừng phòng hộ và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là dân tộc ít người [47]: 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển 

ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất 

rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá 

nhân sinh sống trong phân khu đó. 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp 

trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 

ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng 

phòng hộ đó. 

- Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất 

theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng 

đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ. 

1.3.2.3. Thực tiễn tiếp cận đất đai ở Việt Nam 

a) Các hình thức tiếp cận đất đai 

Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, người có nhu cầu sử dụng đất được 

Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua các hình thức giao đất, cho thuê đất, công 
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nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, người sử dụng đất còn được tiếp cận đất đai thông 

qua hình thức nhận chuyển quyền sử dụng đất từ người khác. Trường hợp Nhà nước 

giao đất có hai hình thức: giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử 

dụng đất; trường hợp Nhà nước cho thuê đất cũng có hai hình thức: cho thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê [47].  

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất trong các trường hợp sau đây [47]: 

+ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định. 

+ Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an 

ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp kinh doanh; 

+ Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng 

công trình sự nghiệp; 

+ Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của 

Nhà nước; 

+ Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi 

nông nghiệp xây dựng trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà 

nước cho phép hoạt động. 

- Giao đất có thu tiền sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

trong các trường hợp sau đây [47]:  

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; 

+ Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để 

bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết 

hợp cho thuê; 

+ Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, 

nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. 

+ Cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây [47]: 

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản, làm muối; 
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+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn 

mức được giao; 

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp; 

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục 

đích kinh doanh; 

+ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất 

xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư 

nhà ở để cho thuê; 

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây 

dựng công trình sự nghiệp; 

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ 

sở làm việc. 

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân 

dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh. 

Như vậy, Luật đất đai năm 2013 đã thu hẹp đáng kể các trường hợp được Nhà 

nước giao đất so với quy định trong Luật đất đai 2003. Hướng tới mục tiêu thiết lập sự 

bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 

dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư 

trong nước và nước ngoài được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để để 

thực hiện dự án đầu tư nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, các trường còn lại 

được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê. Bãi bỏ quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức 

sự nghiệp đã tự chủ tài chính và các tổ chức này phải chuyển sang áp dụng hình thức 

thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 [47]. 

- Công nhận quyền sử dụng đất 

+ Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) là việc Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn 

gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa 
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đất xác định [47]. Những trường hợp nhà nước công nhận quyền sử dụng đất bao gồm 

hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư và các tổ chức trong nước đang sử dụng đất ổn 

định mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận. 

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy 

tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại điều 100 Luật đất đai và điều 18 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP hoặc không có bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh về quyền sử dụng 

đất, mà đất đó sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004, không vi phạm pháp luật về đất 

đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm 

dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có 

quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất [47]. 

+ Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ 

đường, nhà thờ họ; đất được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn 

bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc, kết hợp với mục đích sản 

xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất [47]. 

+ Tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận 

phải tự rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có đất. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất và quyết định xử lý theo quy định: Diện tích đất 

của tổ chức đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 

hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp sử dụng đất 

không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 

43/2014/NĐ-CP thì thực hiện theo hình thức sử dụng đất quy định tại các Điều 54, 55 

và 56 của Luật Đất đai, đất xây dựng trụ sở của tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện 

theo hình thức sử dụng đất quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai [11]; 

- Nhận quyền sử dụng đất 

Người sử dụng đất ngoài việc được Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông 

qua hình thức Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì còn 

được nhận quyền sử dụng đất từ người khác thông qua các hình thức nhận chuyển đổi, 

nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế và nhận góp vốn. Tuy nhiên, các đối 

tượng khác nhau sẽ nhận quyền sử dụng đất theo những hình thức khác nhau. Luật đất 

đai năm 2013 quy định cụ thể như sau [47]: 
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+ Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thông 

qua chuyển đổi quyền sử dụng đất; 

+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất 

thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật không cho 

phép nhận chuyển nhượng; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển 

quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng 

đất theo quy định của Chính phủ; 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử 

dụng đất thông qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử 

dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất; 

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông 

qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở; 

+ Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh nhận chuyển quyền sử dụng đất 

thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao 

đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà 

nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp 

cho thuê; 

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất thông qua 

việc Nhà nước cho thuê đất; 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận 

quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất 

đang được sử dụng ổn định; 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải 

thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa 

thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản 
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án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi 

hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn 

bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc 

nhóm người có quyền sử dụng đất chung; 

+ Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả 

hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công 

nhận; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi 

hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; 

+ Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp 

nhập theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách 

hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ 

các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập. 

b) Thực tiễn giao đất, cho thuê đất 

Giao đất, cho thuê đất là một trong những hình thức tiếp cận đất đai phổ biến 

đối với người sử dụng đất. Trong hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2003, việc giao 

đất, cho thuê đất đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư 

và bước đầu phát huy có hiệu quả nguồn lực của đất đai trong phát triển của đất nước. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các quy định về giao đất, cho thuê của Luật Đất 

đai năm 2003 đã phát sinh một số điểm hạn chế như: bao cấp trong quản lý đất đai (tạo 

ra cơ chế “xin – cho”), tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa người sử dụng 

đất trong nước với các đối tượng có yếu tố nước ngoài. Luật Đất đai năm 2013 ra đời đã 

cơ bản giải quyết được những hạn chế trên, Nhà nước thu hẹp đáng kể các trường hợp 

được giao đất và cơ bản chuyển sang hình thức cho thuê đối với tất cả các mục đích sử 

dụng đất nhằm thực hiện phương án sản xuất, đầu tư, kinh doanh (trừ trường hợp đầu tư 

xây dựng nhà ở để bán, kết hợp với cho thuê). Thậm chí, các tổ chức sự nghiệp công lập 

đã tự chủ tài chính vẫn phải chuyển sang thuê đất và trả tiền thuê đất kể từ ngày 

01/7/2014 [47]. 

Kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 

12 năm 2019): Tổng diện tích tự nhiên là 33.131.713 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất 

nông nghiệp là 27.986.390 ha (84,46%); Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 

3.914.508 ha (11,82%); Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.230.815 ha (3,72%). Giao 

đất cho các đối tượng sử dụng với tổng diện tích đất là 27.253.651 ha, chiếm 82,25% 

tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng 15.848.334 

ha, chiếm 47,83% tổng diện tích đất tự nhiên, bằng 58,15% diện tích đất của các đối 

tượng sử dụng. Các tổ chức trong nước đang sử dụng 11.362.613 ha, chiếm 34,39% tổng 

diện tích đất tự nhiên và bằng 41,69% diện tích đất đã giao cho các đối tượng sử dụng. 
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Các tổ chức nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức ngoại giao) 

sử dụng 42.703 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích đất tự nhiên và bằng 0,16% diện tích đất 

giao cho các đối tượng sử dụng. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng 3 ha. 

Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo đang sử dụng là 352.258 ha, chiếm 1,06% tổng diện 

tích đất tự nhiên và băng 1,30% diện tích đất giao các đối tượng sử dụng. Giao đất để 

quản lý là 5.878.062 ha, chiếm 17,75% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước, trong 

đó: Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 4.356.380 ha, chiếm 13,15% tổng diện tích đất tự 

nhiên và Tổ chức phát triển bằng 74,10% diện tích đất theo đối tượng quản quỹ đất quản 

lý 9.870 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất tự nhiên và tổ chức khác quản lý 1.325.176 

ha, chiếm 4% tổng diện tích đất tự nhiên bằng 0,16% diện tích đất giao đối tượng quản 

lý. Cộng đồng dân cư và và bằng 22,54 % diện tích đất theo đối tượng quản lý [6]. 

Để tạo môi trường minh bạch, bảo đảm sự hài hòa giữa quyền, lợi ích của người 

sử dụng đất và mục tiêu, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư, cải cách thủ 

tục hành chính và tạo tính thống nhất, đồng bộ về thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư. Luật Đất đai 

hiện có quy định về các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, Nhà nước quy định giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong 08 

trường hợp: (1) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; (2) 

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; (3) Sử dụng quỹ đất 

để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; (4) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; (5) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối; (6) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền 

với đất thuộc sở hữu nhà nước; (7) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá 

nhân và (8) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá quyền sử dụng 

đất vẫn đang bộc lộ nhiều bất cập, một số bộ phận đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật cũng 

như sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để cò mồi, thông đồng dìm giá, gây thiệt hại cho Nhà nước, tập thể và cá nhân. 

Theo đó, tại các phiên đấu giá quyền sử dụng đất, xuất hiện tình trạng các nhóm “cò 

mồi” hoạt động lũng loạn về giá đất, tạo nên những “cơn sốt” đất ảo. Thậm chí, nhiều 

phiên đấu giá đất đã bị nhiễu bởi các “cò” phá ngang, gây sức ép để người có nhu cầu 

mua đất thực sự phải trả khoản tiền “giá chan” không nhỏ (khoản tiền mà người có nhu 

cầu sử dụng đất thực sự phải chi cho người tham gia đấu giá thửa đất đó) hoặc đe dọa, 

ép người tham gia đấu giá có nhu cầu mua thực sự không được tiếp tục trả giá để trúng 

đấu giá với mức giá thấp. Lợi dụng những kẽ hở và sự chưa đồng bộ của pháp luật về 
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bán đấu giá tài sản, chỉ cần nộp đơn, nộp đủ tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá là “cò 

đất” đã đương nhiên đủ điều kiện tham gia các phiên đấu giá. Về phương diện pháp lý, 

những người này là khách hàng tham gia đấu giá, nhưng mục đích tham gia không phải 

để mua tài sản mà để tạo ra một thị trường ảo ngay trước phiên đấu bằng những thủ thuật 

tinh vi kết hợp với đe dọa để làm giá với người thực sự có nhu cầu, bắt họ phải chi một 

khoản tiền nếu không thì phải chịu trả lên một giá cao hoặc không thể mua được, hội 

“cò” đã làm cho người có nhu cầu mua bị phụ thuộc và phải chiều theo sự sắp xếp của 

chúng. Việc dàn xếp giá cả để thu lợi bất chính của “cò đất” bên cạnh làm giảm đáng kể 

nguồn thu ngân sách còn gây bức xúc, bất bình đối với người thực sự có nhu cầu đất ở; 

làm lũng đoạn thị trường bất động sản [94]. 

Ngoài ra, các quy định của Nhà nước liên quan đến hạn mức giao, công nhận 

và hạn mức nhận chuyển quyền đối quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay cũng là 

một trong những rào cản lớn trong tiếp cận đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân, cũng 

như các doanh nghiệp nông nghiệp. Theo đó, Luật đất đai năm 2013 quy định hạn mức 

giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất 

làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không thu tiền là không quá 03ha mỗi loại đối 

với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, không quá 02ha mỗi loại đối 

với các tỉnh còn lại. Hạn mức giao, công nhận đối với đất trồng cây lâu năm là không 

quá 10ha đối với các xã đồng bằng, không quá 30ha đối với các xã trung du, miền núi. 

Hạn mức nhận chuyển quyền đối với đất nông nghiệp không quá 10 lần hạn mức giao 

đối với từng loại đất. Đối với phần diện tích vượt hạn mức thì người sử dụng đất phải 

chuyển sang hình thức thuê đất và phải nộp tiền thuê [47]. Những quy định này đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình tích tụ ruộng đất - một trong những điều kiện tiên quyết 

để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hàng hóa lớn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 

tế như hiện nay.  

Vấn đề tiếp cận đất trồng lúa cũng đang gặp khó khăn đối với những người thật 

sự có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa. Theo quy định của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá 

nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng 

cho đất trồng lúa. Vấn đề là cần làm rõ, thế nào là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp? Luật Đất đai năm 2013 [47] giải thích “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có 

nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó”. Như vậy, theo cách giải 

thích trên thì có 02 điều kiện để xác nhận là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp: (1) có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp và (2) có thu nhập ổn định từ 

sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Trong khi trên thực tế, rất nhiều trường hợp người sử 

dụng đất có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp từ nhận tặng cho, nhận thừa kế 

của ông bà, cha mẹ trước đó, nhưng các đối tượng này thật sự không sử dụng đất, không 
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trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất đó mà cho người khác thuê để sản xuất. Người 

cho thuê đất vẫn có thu nhập ổn định từ người thuê đất sản xuất trên đó. Như vậy, đối 

tượng này vẫn đủ điều kiện là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đủ điều kiện để tiếp 

tục nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa. Trong khi đó, những người trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất thuê của người khác vẫn không đủ điều kiện để được 

nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa. Vì họ thiếu điều kiện thứ nhất, họ 

chưa có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp. Đây là một nghịch lý trong thực tiễn 

cần được sớm tháo gỡ để những người nông dân thật sự có thể dễ dàng tiếp cận đất đai. 

c) Thực tiễn Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 

Người sử dụng đất đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc từ Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất sẽ được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu. Giấy chứng nhận là chứng thư 

pháp lý quan trọng mà Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp cho 

người sử dụng đất, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, giúp cho các cá nhân, hộ gia 

đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên mảnh đất của mình. Thông qua việc cấp Giấy 

chứng nhận, nhà nước có thể quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ. Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận là một nội dung quan trọng có quan hệ hữu cơ với các nội dung, nhiệm vụ khác 

của quản lý Nhà nước về đất đai. Tính đến tháng 9/2018 cả nước đã cấp được 43,8 triệu 

Giấy chứng nhận với với tổng diện tích 23,5 triệu ha, đạt 97,2% diện tích các loại đất 

đang sử dụng phải cấp Giấy chứng nhận, đó 5 loại đất chính của cả nước đã cấp 42,8 

triệu Giấy chứng nhận với tổng diện tích 23,0 triệu ha, đạt 97,1%, trong đó đất sản xuất 

nông nghiệp đạt 93,5%, đất lâm nghiệp đạt 98,2%, đất nuôi trồng thủy sản đạt 89,4%, 

đất ở nông thôn đạt 96,2%, đất ở đô thị đạt 98,4%, đất chuyên dùng đạt 87,2%, đất cơ 

sở tôn giáo 83,6% [5]. Phần lớn các trường hợp còn lại chưa cấp Giấy chứng nhận không 

có giấy tờ hợp lệ, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai, chủ 

yếu do mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, giao đất trái thẩm 

quyền, lấn chiếm đất công, nhất là ở các đô thị; các cơ quan, tổ chức nhà nước được giao 

đất không thu tiền không tự giác thực hiện kê khai đăng ký đất đai; các tổ chức kinh tế, 

tổ chức xã hội chậm kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do phải chuyển sang thuê 

đất; các nông, lâm trường chưa rà soát xác định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh 

chấp, vi phạm pháp luật đất đai [5].  

- Một số quy định hiện hành liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi 

công nhận (cấp Giấy chứng nhận lần đầu) quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

còn chưa hợp lý và thống nhất, như việc áp giá thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 

ở vượt hạn mức theo giá đất cụ thể; thu 40% tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao 

đất không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993. Cụ thể: 
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+ Theo quy định của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP [12] về thu tiền sử dụng đất 

thì khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở vượt hạn 

mức giao đất của địa phương, phần diện tích vượt hạn mức phải thu theo giá đất cụ thể 

(chủ yếu là thu tiền sử dụng đất theo hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp giá thực tế), quy 

định này làm cho số tiền sử dụng đất phải nộp tăng thêm quá nhiều, trong khi đối tượng 

áp dụng trường hợp này chủ yếu là dân nghèo có thu nhập thấp, đa phần là các hộ gia 

đình có nguồn gốc sử dụng lâu đời không vi phạm pháp luật; đây là nguyên nhân chủ 

yếu của tình trạng người dân phản ứng không nhận Giấy chứng nhận hiện nay ở nhiều 

địa phương như các phương tiện thông tin đã phản ánh. 

+ Cũng theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, trường hợp tổ chức đã 

giao đất không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trước ngày 

15/10/1993 thì diện tích đất ở trong hạn mức thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo bảng 

giá đất của tỉnh quy định; diện tích vượt hạn mức thu bằng 100% theo giá đất cụ thể tại 

thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất [12]. Quy định nêu trên là chưa 

hợp lý vì phần lớn các trường hợp này, trước đây được cơ quan, tổ chức nhà nước bố trí 

đất làm nhà ở trong thời kỳ pháp luật đất đai chưa quy định thu tiền sử dụng đất mà 

không vi phạm pháp luật đất đai, nhiều nơi (nhất là các nông, lâm trường) bố trí đất cho 

công nhân làm nhà ở theo quy hoạch của địa phương [4]. Bên cạnh đó, Chính phủ còn 

quy định trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất thì bị xử phạt chậm nộp tiền sử dụng 

đất theo mức quy định của Luật Quản lý thuế. Việc quy định phạt chậm nộp tiền đối với 

trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân là không thống nhất 

với quy định cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất. Hơn nữa, khi cấp giấy lần đầu, phần lớn 

người dân không biết trước số tiền phải nộp, nên khi nhận được thông báo nộp đã không 

thể thu xếp ngay được số tiền lớn phải nộp trong thời hạn 30 ngày theo quy định được. 

Vì vậy, đối tượng bị phạt sẽ chủ yếu là những người dân nghèo thiếu hiểu biết về quy 

định ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc do muốn cố gắng thu xếp để nộp tiền nhưng do khó 

khăn dẫn đến chậm làm đơn ghi nợ. Với mức tiền phạt (tương đương 18%/năm) cộng 

thêm số tiền sử dụng đất phải nộp là khá cao, không phù hợp với thu nhập của số đông 

người dân, sẽ không khuyến khích người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và làm 

ách tắc trong việc trong việc cấp Giấy chứng nhận. 

d) Thực tiễn thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất 

Thị trường quyền sử dụng đất là thị trường giao dịch về các quyền sử dụng đất: 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn. 

Các quy định của pháp Luật Đất đai từng bước mở rộng quyền cho người sử dụng đất 

đai có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ thị trường quyền sử dụng đất.  

- Thực tiễn chuyển đổi đất nông nghiệp: mục đích của chính sách chuyển đổi 

đất đai là giải quyết tình trạng manh mún về đất đai do yếu tố lịch sử để lại. Phương án 
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giao đất nông nghiệp dựa theo nguyên tắc bình đẳng giữa những người sử dụng đất đã 

dẫn đến tình trạng sử dụng đất nông nghiệp manh mún, quy mô canh tác đất nông nghiệp 

nhỏ lẻ đã hạn chế quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, hạn chế việc áp dụng cơ 

giới hóa và khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp và là lý do cản trở công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Dồn điền, đổi thửa thông qua việc thực hiện quyền chuyển đổi đất nông nghiệp 

trong cùng một xã, phường, thị trấn để phát triển kinh tế nông hộ là hình thức phổ biến 

mà nhiều địa phương đã và đang thực hiện. Đây là yêu cầu tập trung đất đai để hộ gia 

đình, cá nhân có được các thửa đất có quy mô diện tích lớn hơn để tổ chức sản xuất 

thuận lợi do có điều kiện để cơ giới hóa và thâm canh để mang lại hiệu quả [64]. Tuy 

nhiên, để thực hiện quyền chuyển đổi cần phải có đủ 02 điều kiện: một là, quyền sử 

dụng đất chuyển đổi chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp; hai là, các thửa đất nông 

nghiệp chuyển đổi với nhau phải nằm trong cùng một phạm vi xã, phường, thị trấn. Do 

đó, những trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi các loại đất khác hoặc 

chuyển đổi ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì sẽ không được phép thực hiện. Ngoài 

ra, cần xem xét về nguồn gốc đất nông nghiệp để xác định trường hợp đó có quyền 

chuyển đổi hay không? Cụ thể thì gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được 

Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho 

quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì được phép chuyển đổi. Như vậy, trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất thuê thì không có 

quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất. 

- Thực tiễn chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất: Theo Báo cáo đổi mới 

chính sách đất đai cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Viện Chính sách và Chiến lược 

phát triển nông nghiệp nông thôn thì nguồn gốc đất nông nghiệp ở nông thôn có 40% 

do Nhà nước giao, 34% thừa kế, chỉ 12% là mua trực tiếp hoặc đấu giá, còn lại là đất 

khai hoang hoặc nguồn gốc khác. Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hoạt động 

yếu, thậm chí có xu hướng giảm. Trong số đất nông nghiệp đã chuyển nhượng thì có 

29% chuyển nhượng trước năm 1994, 41% chuyển nhượng trong giai đoạn 1994 - 2003, 

30% chuyển nhượng trong giai đoạn từ năm 2004 đến nay [90]. 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay hoàn toàn theo cơ chế thị trường, 

cung cầu gặp nhau, thỏa thuận giá cả và các điều kiện cần thiết theo cơ chế thị trường. 

Nhà nước chỉ đóng vai trò theo dõi và quản lý biến động về đất đai. Tất cả các trường 

hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải làm đầy đủ các thủ tục sang tên trước bạ, 

chuyển quyền sử dụng đất từ người này sang người khác và phải nộp đầy đủ các loại 

phí, thuế theo quy định. Tuy nhiên, trong thực tế vì những lý do khác nhau mà nhiều 

trường hợp chuyển nhượng đất cho nhau chỉ viết giấy trao tay, hoặc có làm chứng của 

hàng xóm. Các hình thức chuyển nhượng chỉ làm giấy trao tay, hoặc có người làm 

chứng, hay chỉ cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã trước kia chiếm tỷ lệ khá cao (trên 
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30% giai đoạn 1993 - 1998), hình thức này giảm nhanh, đến giai đoạn 2008-2013 chỉ 

còn khoảng 5 - 6% [6]. 

- Thực tiễn thừa kế quyền sử dụng đất: Thừa kế quyền sử dụng đất diễn ra 

thường xuyên, tuy nhiên, phần lớn là không khai báo, đăng ký tại cơ quan Nhà nước. 

Qua một số kết quả điều tra cho thấy hầu hết người dân đều cho rằng việc thừa kế quyền 

sử dụng đất là công việc nội bộ gia đình theo truyền thống “cha truyền con nối”, khi 

phải chia thừa kế thì anh, em tự thoả thuận với nhau và có sự chứng kiến của họ hàng, 

không cần phải khai báo với cơ quan nhà nước, do đó đã xảy ra nhiều tranh chấp giữa 

những người được thừa kế quyền sử dụng đất [7]. 

- Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất: Pháp luật về đất đai quy định người sử 

dụng đất có quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức 

tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, do nguồn vốn của các tổ chức 

tín dụng hoạt động tại Việt Nam còn hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu vốn của các 

nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn nên phát sinh nhu cầu được thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài để vay vốn. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân ngoài được phép thế chấp tại các tổ chức tín dụng thì Nhà 

nước còn cho phép thế chấp tại các tổ chức kinh tế hoặc thế chấp cho cá nhân. Trên thực 

tế, việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình của các tổ chức tín dụng 

gặp nhiều khó khăn vì pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể xác định các thành 

viên của hộ gia đình dẫn đến cách hiểu, áp dụng khác nhau trên thực tiễn, ảnh hưởng 

đến quyền lợi của tổ chức tín dụng nhận thế chấp loại đất này. 

Việc thực hiện các quyền sử dụng đất tuy đã được pháp luật quy định song 

những quy định còn chặt, hoặc các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện 

chưa đồng bộ, trong đó có thủ tục kê khai đăng ký, cơ quan chuyên môn và cơ quan dịch 

vụ chưa có kế hoạch và còn yếu kém về năng lực, đồng thời về giá đất tuy đã có nhiều 

văn bản quy định nhưng vẫn còn bất cập hạn chế cho việc xác định giá trị đất đai để 

chuyển nhượng; chuyển đổi; cho thuê; cho thuê lại hay góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất. Do những tồn tại nêu trên, các hoạt động chuyển quyền sử dụng đất phi chính quy 

vẫn diễn ra ở nhiều nơi tác động xấu đến thị trường bất động sản mới hoạt động, ảnh 

hưởng xấu đến việc quản lý, sử dụng đất đai, gây lãng phí cho nhà nước và nhân dân 

[7].  

Bên cạnh những bất cập trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

liên quan đến các chính sách đất đai chưa phù hợp. Trong thực tiễn, người sử dụng đất 

thực hiện các giao dịch bằng quyền sử dụng đất còn diễn ra tùy tiện, không theo quy 

định và cũng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Điển 

hình là vụ việc các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất không đúng pháp luật xảy ra tại 

các tỉnh Bến Tre, Long An và Vĩnh Long, trong đó, số doanh nghiệp nước ngoài thuê 
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không đúng quy định tại tỉnh Bến Tre lên đến 17 doanh nghiệp với tổng diện tích thuê 

là 827.185,7m2 [95]. Một trường hợp khác là theo quy định Luật Đất đai năm 1993 cho 

đến Luật Đất đai năm 2013, không có điều luật nào quy định cho người sử dụng đất có 

quyền “cầm cố” quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc giao dịch cầm cố 

quyền sử dụng đất xảy ra khá nhiều giữa người dân với nhau, chiếm phần lớn trong số 

án tranh chấp đất đai. Theo Luật sư Huỳnh Minh Hiền – Viện kiểm sát nhân dân huyện 

An Minh, tỉnh  Kiên Giang chỉ tính riêng trên địa bàn huyện An Minh, năm 2013 Tòa 

án thụ lý 24 vụ; 6 tháng đầu năm 2014 là 21 vụ tranh chấp đất đai,  thì trong đó số vụ án 

liên quan đến hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất là 16 vụ, loại án này đang có chiều 

hướng gia tăng [93]. Do tồn tại một hệ thống văn bản về đất đai đồ sộ, phức tạp nên 

người sử dụng đất không thể tìm hiểu hết các quyền và nghĩa vụ của họ được quy định 

ở văn bản pháp luật nào, liệu văn bản đó có còn hiệu lực pháp luật hay không? Chính 

do không hiểu biết cặn kẽ những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ, người sử 

dụng đất thường vi phạm pháp luật mà họ không hề hay biết. Chỉ sau khi bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phát hiện và xử lý, thì họ mới nhận biết được hành vi vi phạm của 

mình hoặc trong quá trình thực hiện các quyền của người sử dụng đất nảy sinh tranh 

chấp, người dân phải liên hệ, khiếu kiện tại nhiều nơi gây lãng phí, tốn kém về thời gian, 

công sức và tiền bạc [64]. 

e) Thực tiễn trong tiếp cận thông tin đất đai của người sử dụng đất 

Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy 

định trong Hiếp pháp và các văn bản luật trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do được quy 

định ở nhiều văn bản thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau dẫn đến việc thực thi quyền tiếp 

cận thông tin của người dân chưa được đảm bảo. Trong lĩnh vực đất đai, Luật đất đai 

quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai, 

bao gồm [47]:  

- Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của 

tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai. 

- Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ 

chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật. 

- Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý 

đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp. 

- Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có 

trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy 

định của pháp luật. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công 
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khai. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định 

như sau: 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

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

cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Việc công khai được thực hiện 

trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Như vậy, Luật đất đai hiện nay đã cụ thể hóa và đảm bảo quyền tiếp cận thông 

tin đất đai cho người dân. Tuy nhiên, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

chưa quy định cụ thể trách nhiệm cũng như những chế tài đối với cơ quan, tổ chức, cán 

bộ, công chức, viên chức, những người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cung 

cấp thông tin đất đai. Điều này dẫn đến tình trạng từ chối cung cấp thông tin cho người 

dân diễn ra phổ biến tại các địa phương trong thời gian qua. Theo đánh giá của nhóm 

chuyên gia thực hiện báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam năm 2021 (PAPI 2021) đã chỉ ra chưa có địa phương nào được ghi nhận đã có nỗ 

lực đáng kể trong tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin 2016, dẫn tới kết quả 

ở nội dung thành phần ‘Tiếp cận thông tin’ đạt mức điểm thấp nhất trong bốn nội dung 

thành phần của chỉ số nội dung này. Ở hầu hết các tỉnh, thành phố, chỉ có khoảng 20% 

số người cần thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước cho biết đã nhận được 

thông tin họ cần; cũng chỉ khoảng 20% cho biết thông tin nhận được là đáng tin cậy. 

Trong đó, tiếp cận thông tin đất đai của người dân còn rất hạn chế ở tất cả các tỉnh, thành 

phố trong năm 2021. Tỉ lệ người dân được biết đến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 ở 

địa phương dao động từ 5% đến 30%. Bên cạnh đó, tỷ lệ người được hỏi cho biết họ 

biết nơi có thể lấy thông tin về Bảng giá đất 2021 do chính quyền cấp tỉnh ban hành 

hàng năm dao động từ 23% đến 67% trên phạm vi toàn quốc. Kết quả nhất quán đáng 

chú ý khi đo lường công khai, minh bạch đất đai từ năm 2011 đến 2021 là, chưa đến 

25% số người trả lời cho biết họ có thể truy cập thông tin về quy hoạch/kế hoạch sử 

dụng đất của địa phương, và chỉ khoảng một phần ba có cơ hội đóng góp ý kiến cho các 

bản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương [10]. 
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Tương tự các kết quả báo cáo đưa ra tại PAPI 2021, các phát hiện tại Báo cáo 

thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 được công bố cũng đã 

chỉ ra một thực trạng đáng lo ngại về khả năng tiếp cận thông tin đất đai của các nhà đầu 

tư. Các nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp vẫn chưa có sự 

cải thiện theo thời gian. Trên thang đo 5 điểm với 1 là không thể tiếp cận đến 5 là dễ 

dàng tiếp cận, khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch của doanh nghiệp vẫn xung quanh 

mức 2,5 điểm, chỉ xung quanh mức của năm 2018, và thấp hơn mức 2,63 điểm của năm 

2006. Khả năng tiếp cận tài liệu pháp lý có khá hơn, ở mức 3,03 điểm trong năm 2020, 

song cũng chưa có nhiều cải thiện kể từ những năm đầu tiến hành điều tra. Vẫn có tới 

57,4% doanh nghiệp cho biết “cần có ‘mối quan hệ’ với cán bộ cơ quan chính quyền để 

có được các tài liệu của tỉnh (năm 2017 là 70%) [35]. Có thể nói, việc một số cơ quan 

nhà nước địa phương chưa minh bạch, không công khai thông tin cho doanh nghiệp sẽ 

dẫn tới nhiều hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phải 

đầu tư nguồn lực và thời gian để phát triển các mối quan hệ cá nhân với các cơ quan 

chính quyền, thay vì sử dụng các nguồn lực đó để phát triển sản xuất, kinh doanh một 

cách hiệu quả [36]. 

1.4. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

  Tiếp cận đất đai và quyền của người sử dụng đất là một trong những vấn đề thu 

hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Chế độ chính trị ở mỗi quốc gia khác nhau thì cơ chế tiếp cận cũng như các quyền của 

người sử dụng đất sẽ không giống nhau.  

Các nghiên cứu về quyền tiếp cận đối với đất đai ở Việt Nam cũng như một số 

quốc gia trên thế giới đã chỉ ra được một số tương đồng. Cụ thể, theo công bố của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (2013) [89] đã chỉ ra quyền sử dụng đất của người sử dụng 

đất ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thụy Điển. Trong đó, 

pháp luật của Đài Loan và Hàn Quốc gần giống nhau là cho phép cá nhân và nhà đầu tư 

nước ngoài sở hữu đất đai trên cơ sở các điều ước quốc tế tương hỗ. Nhà đầu tư nước 

ngoài có quốc tịch ở các quốc gia cho phép công dân của hai quốc gia này thực hiện các 

quyền về đất đai thì mới được thực hiện các quyền về đất đai tương tự. Bên cạnh đó, 

pháp luật tại Đài Loan còn quy định người nước ngoài có thể mua đất sử dụng cho mục 

đích cá nhân, đầu tư hoặc phúc lợi xã hội để xây nhà, văn phòng công ty, cửa hàng, nhà 

máy, nhà thờ, bệnh viện, trường học cho trẻ em người nước ngoài, đại sứ quán hay lãnh 

sự quán, công trình phúc lợi xã hội, nghĩa trang; đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, 

các dự án phát triển kinh tế tổng thể hay phát triển nông nghiệp và công nghiệp chăn 

nuôi nếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài bị 

hạn chế trong tiếp cận các loại đất: lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khu vực săn bắn, 

đất làm muối, khai thác mỏ, nguồn nước, các khu vực và căn cứ quân sự, đất liền kề khu 
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vực biên giới quốc gia. Trong khi đó, tại quốc gia Thụy Điển thì không có quy định 

riêng về việc cho sở hữu đất đai của người nước ngoài (người nước ngoài có quyền 

tương đương với công dân Thụy Điển). Đa phần các nước thuộc Liên minh Châu Âu 

(Đức, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, ...) không có bất cứ hạn chế nào về sở hữu 

và sử dụng đất, không có quy định đặc biệt đối với người nước ngoài sở hữu, sử dụng 

đất đai so với công dân trong nước. Một nhà đầu tư nước ngoài có thể mua đất và đầu 

tư theo những quy định áp dụng cho công dân bản địa. Tại Việt Nam, nghiên cứu của 

Trần Quang Huy (2009) [22] đưa ra một số vấn đề về pháp luật đất đai cần quan tâm đối 

với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý đối với 

các doanh nghiệp này trong tiếp cận đất đai để thực hiện dự án là thông qua hình thức 

duy nhất: nhà nước cho thuê đất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thuê đất được phép lựa 

chọn trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê. Trong nghiên 

cứu, tác giả cũng chỉ ra những điểm hạn chế về quyền của doanh nghiệp đối với đất đai 

nếu chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm.  

Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu tiếp cận đất đai của một số đối tượng đặc thù 

như người nghèo và phụ nữ. Cụ thể như: Dự án Tiếp cận đất đai cho Phụ nữ (LAW) 

Luật đất đai và Giới ở Việt Nam, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài 

trợ và được triển khai bởi Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ (ICRW) và Viện 

Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) (2014) [62]. Dự án đã thực hiện nghiên cứu khảo 

sát tại hai tỉnh Hưng Yên và Long An của Việt Nam. Những kết quả ban đầu từ nghiên 

cứu cho thấy nữ giới có ít thông tin về tiếp cận đất đai so với nam giới. Dưới 50% nữ 

giới được phỏng vấn biết các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

so với tỷ lệ từ 50% đến 60% ở nam giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thiếu kiến thức về 

pháp luật đất đai là một rào cản quan trọng đối với khả năng tiếp cận đất đai. Bên cạnh 

đó, phụ nữ còn phải đối mặt với nhiều rào cản khác do truyền thống trọng nam khinh nữ 

liên quan đến vấn đề đất đai. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ và người có 

thu nhập thấp trở nên dễ bị tổn thương hơn do đất nông nghiệp ngày càng được sử dụng 

nhiều cho các mục đích thương mại. Khi các thành viên trẻ hơn trong gia đình di cư đến 

các thành phố lớn, phụ nữ là những người ở lại chăm sóc trẻ em và người già trong gia 

đình và vẫn phải phụ thuộc vào đất nông nghiệp để kiếm sống. Quan trọng hơn, nghiên 

cứu còn đưa ra được sự cần thiết phải cân nhắc cẩn thận quyền lợi của phụ nữ và các hộ 

gia đình thu nhập thấp ở nông thôn khi có thay đổi về các chính sách đất đai. Tương tự, 

một nghiên cứu của Rita Esinu Sewornu (2010) [96] về tiếp cận đất đai của phụ nữ được 

thực hiện tại một quốc gia Tây Phi là Ghana cũng chỉ ra sự bất bình đẳng giới nghiêm 

trọng về tiếp cận và bảo đảm quyền sử dụng đất của phụ nữ tại quốc gia này. Giống như 

Việt Nam, mặc dù Hiến pháp và các quy định khác tại Ghana đều bảo đảm quyền bình 

đẳng đất đai cho cả nam giới và phụ nữ, nhưng quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ bị chi 

phối bởi phong tục tập quán của địa phương. Những phong tục tập quán này bắt nguồn 
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từ các ý thức hệ truyền thống, cha truyền con nối liên tiếp trong dòng tộc và sợ mất đất 

gia tộc cho dòng dõi khác khi kết hôn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguyên nhân hạn 

chế trong tiếp cận đất đai của phụ nữ là một thách thức phức tạp bắt nguồn từ hệ thống 

văn hóa - xã hội, kinh tế và chính trị.  

Liên quan đến quyền của người sử dụng đất cũng có rất nhiều công trình nghiên 

cứu được công bố trong và ngoài nước. Quyền của người sử dụng đất trước hết phải làm 

rõ, đó là quyền sở hữu hay quyền sử dụng? Quyền về đất đai có được xem là quyền tài 

sản? Nghiên cứu của Lynton K.Caldwell (1974) [91] đã nhận định, trong lịch sử lập 

pháp ở các nước phương Tây, các quyền liên quan đến đất không bao giờ được thể hiện 

tuyệt đối trên thực tế và chỉ xuất hiện rất ít về mặt lý thuyết. Trong nghiên cứu cũng đã 

trích dẫn lời bình luận của học giả R.G. Crocombe: “Thuật ngữ “chủ sở hữu” là một 

khái niệm nhầm lẫn. Con người không bao giờ thực sự là “chủ sở hữu” đối với đất, họ 

chỉ sở hữu các “quyền đối với đất” mà thôi”. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu lấy yếu 

tố “tư hữu” là đối tượng, thì quyền sở hữu đất không bảo đảm được điều đó. Sự “tư hữu” 

về đất đai không được bảo đảm vì nhiều lý do, trong đó có các khoản thuế và rất nhiều 

mục đích công cộng như làm đường cao tốc, sân bay, chưa kể đến việc chủ sở hữu còn 

bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, ánh sáng, rác thải, ô nhiễm khí quyển... Hầu hết pháp luật 

của các nước đều cho rằng, “sở hữu” đất được hiểu như “quyền” hơn là sự “tư hữu”. 

Tương tự, pháp luật Việt Nam cũng quy định về chế độ sở hữu đất đai thuộc về toàn 

dân, đồng nghĩa với việc không có sự “tư hữu” về đất đai. Người dân chỉ có quyền sử 

dụng đất chứ không có quyền sở hữu đất đai [41], [43], [44], [47]. Theo đó, nghiên cứu 

của Trần Quang Huy (2013) [23] đã phân tích quyền sử dụng đất với tư cách là một 

trong ba quyền năng của quyền sở hữu, “quyền sử dụng đất” được hiểu là “quyền khai 

thác các thuộc tính có ích của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước”. Bên cạnh đó, các tác giả phân biệt sự khác nhau giữa quyền sử dụng 

đất của Nhà nước và của người sử dụng đất về mặt lý luận, biểu hiện trên những khía 

cạnh cơ bản sau: Quyền sử dụng đất đai của Nhà nước phát sinh dựa trên cơ sở Nhà 

nước là đại diện chủ sở hữu đất đai, nên quyền sử dụng đất này là vĩnh viễn, trọn vẹn và 

không bị ai hạn chế. Còn quyền sử dụng đất của người sử dụng xuất hiện khi được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất, cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc công nhận 

quyền sử dụng đất… và phụ thuộc vào ý chí của Nhà nước, vì vậy, quyền sử dụng đất 

của họ bị hạn chế bởi diện tích, thời hạn và mục đích sử dụng...; nếu như quyền sử dụng 

đất của Nhà nước mang tính gián tiếp và trừu tượng thì ngược lại, quyền sử dụng đất 

của người sử dụng đất lại mang tính trực tiếp và cụ thể.  

Nghiên cứu của Nguyễn Quang Tuyến và Nguyễn Xuân Trọng (2012) [64] cũng 

đã bàn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo các quy định của pháp luật đất 

đai và rút ra những kết quả: Thứ nhất, pháp luật đất đai hiện hành thể hiện xu hướng 

ngày càng mở rộng về quyền của người sử dụng đất; Thứ hai, trình tự, thủ tục thực hiện 
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quyền của người sử dụng đất được quy định chuyển dần từ cơ chế hành chính sang cơ 

chế dân sự; Thứ ba, các quyền của người sử dụng đất về cơ bản được quy định trong 

Luật Đất đai và trong các Nghị định của Chính phủ theo đối tượng sử dụng đất, theo 

hình thức sử dụng đất, theo loại đất; Thứ tư, trong thời hạn hoàn thành việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng được thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, còn có một số nghiên cứu đi sâu tìm hiểu về thực trạng thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai ở Việt Nam qua 

các thời kỳ. Nguyễn Thị Thập (2011) [52] đã nghiên cứu các nội dung của Luật  Đất đai 

năm 2003 liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất dưới góc độ quyền tài sản tư như: 

Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục chuyển quyền, từ đó rút ra 

những hạn chế trong thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Hiền (2012) [17], Nguyễn Thị Nắng Mai (2012) [29] đã chỉ ra những hạn chế của 

pháp luật trong hoạt động chuyển quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất  tại huyện 

Chi Lăng và huyện Từ Liêm. Các hạn chế như vi phạm hình thức hợp đồng (hợp đồng 

tay, không có công chứng, chức thực), trình độ hiểu biết của người sử dụng đất còn hạn 

chế dẫn đến nhiều sơ suất trong giao dịch, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận chưa 

chú ý đến việc cung cấp thông tin  đất đai dẫn đến sự khó khăn trong tiếp cận thông tin 

về thửa đất hay tài sản gắn liền để thực hiện giao dịch. Nghiên cứu của Hồ Kiệt và Lê 

Tuấn Lợi (2013) [25] cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện quyền của người sử 

dụng đất ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cụ thể ngoại trừ quyền thế chấp và 

quyền chuyển đổi thì các quyền còn lại có tỷ lệ không thực hiện đầy đủ thủ tục khá cao 

(quyền chuyển nhượng 24,19%; quyền cho thuê 100,00%; quyền thừa kế 56,66%; quyền 

tặng, cho 36,51% không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật). Kết quả nghiên 

cứu cũng phản ánh tình trạng một bộ phận không nhỏ người sử dụng đất hoặc chưa hiểu 

biết rõ pháp luật đất đai hoặc vì những khó khăn, vướng mắc mà không được tạo điều 

kiện để thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, đăng ký biến động đất đai và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Gần đây là nghiên cứu của Phạm Hương Thảo (2015) [51] đã chỉ ra những bất 

cập trong quy định của pháp luật đất đai hiện hành (Luật đất đai năm 2013) về quyền 

của người sử dụng đất như: chưa có quy định về quyền của hộ gia đình, cá nhân nhận 

giao khoán đất nông nghiệp, lâm nghiệp của các nông lâm trường, các công ty nhà nước 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; chưa có quy định về di sản là quyền 

sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng; các quy định về góp vốn không có sự thống nhất 

giữa các Luật đất đai, Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Dân sự. Hay nghiên cứu của Phan 

Vĩnh Duy Mãn (2018) [30] các tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam 
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nói riêng tiếp cận đất đai cho hoạt động sản xuất – kinh doanh chủ yếu thông qua việc 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất. Nghiên cứu cũng chỉ 

ra được, mặc dù pháp luật đất đai quy định phương thức sử dụng đất của các tổ chức 

kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng là bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, 

trên thực tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận được đất đai cho mục đích sản 

xuất, kinh doanh do các rào cản về khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch sử dụng đất, 

năng lực tài chính,...thêm vào đó thủ tục hành chính liên quan còn rắc rối, phiền hà. 

Các nghiên cứu trên đều đề cập đến các hình thức tiếp cận đất đai và các quyền 

của người sử dụng đất, tùy theo chính sách, pháp luật của mỗi quốc gia mà việc tiếp cận 

đất đai và các quyền của người sử dụng đất ở những nước này sẽ khác nhau. Một điều 

có thể nhận thấy quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai ở nhiều nước trên thế giới và 

quyền sử dụng đất tại Việt Nam đang có sự tiệm cận gần nhau, giao dịch thể hiện rõ nét 

nhất sự tương đồng này chính là giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, 

tất cả các nghiên cứu nêu trên chỉ mới chỉ ra được một vài khía cạnh của quyền sử dụng 

đất cần phải cải thiện mà chưa có nghiên cứu, đánh giá dựa trên mối quan hệ giữa tiếp 

cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Bởi vì, để thực hiện được các 

quyền về đất đai trong quá trình sử dụng đất, trước hết cá nhân hoặc tổ chức cần phải có 

quyền tiếp cận với đất đai. Và, tùy thuộc vào hình thức tiếp cận đất đai, việc thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất có thể sẽ khác nhau hoặc bị hạn chế trong một số 

trường hợp nhất định.  
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp.  

- Phạm vi thời gian: các số liệu điều tra được thu thập từ năm 2019. Các số liệu về 

điều kiện kinh tế xã hội thu thập trong năm 2021. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu  

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng và các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tiêu chí dùng đánh giá chỉ số tiếp cận đất đai; 

- Các quyền của người sử dụng đất, gồm: chuyển đổi; chuyển nhượng; cho thuê, 

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

- Những yếu tố tác động đến chỉ số tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2.2.1. Khái quát khu vực nghiên cứu 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai từ khi có Luật đất đai 2013 

- Cơ cấu diện tích đất đai theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất 

2.2.2. Thực trạng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

- Các hình thức tiếp cận đất đai của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức; 

- Thực trạng thực hiện quyền của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức; 

2.2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và thực hiện các 

quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền 

- Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất. 

2.2.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện 

quyền của người sử dụng đất 
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2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để tiến hành nội dung nghiên cứu, tác giả sử dụng một số phương pháp sau: 

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 

2.3.1.1.  Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Các thông tin thứ cấp liên quan đến việc nghiên cứu đề tài được thu thập bao gồm 

các báo cáo, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thực trạng sử dụng 

đất, tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên các lĩnh vực: Giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý, giám sát việc thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và 

các tài liệu có liên quan.  

Các tài liệu, số liệu được thu thập tại các cơ quan, ban ngành có liên quan trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Thống kê; Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn nghiên cứu. 

2.3.1.2.  Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

+ Điều tra, thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và định hướng 

phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; thống kê, kiểm kê đất đai, tình hình sử dụng 

đất đai theo mục đích và đối tượng sử dụng đất; danh sách các tổ chức kinh tế đang hoạt 

động trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; công tác quản lý nhà nước về đất đai từ sau khi 

Luật đất đai có hiệu lực thi hành; các văn bản ban hành về quy trình thực hiện các thủ 

tục hành chính về đất đai và các văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý nhà 

nước về đất đai. Các thông tin, tài liệu này được thu thập tại Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Cao Lãnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm 

hành chính công tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp và trang 

mạng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp. 

+ Khảo sát thực địa (kết hợp phỏng vấn) về tình hình sử dụng đất của các hộ gia 

đình, cá nhân và tổ chức kinh tế tại 8 phường và 7 xã trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; 

khảo sát thực địa điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nghiên cứu; khảo sát thực 

tế quy trình người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cơ sở vật chất 

được trang bị nhằm phục vụ cho người dân đến thực hiện các thủ tục tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thành phố Cao Lãnh và Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 
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- Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi 

Các thông tin liên quan đến việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn, sử dụng bảng hỏi được thiết 

kế riêng cho hai nhóm đối tượng: 

Nhóm 1: bao gồm các hộ gia đình, cá nhân trong nước có sử dụng đất, đang sinh 

sống trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nội dung trong bảng hỏi bao 

gồm những nội dung chính như thông tin cơ bản của người được khảo sát; thông tin về 

sử dụng đất: loại đất đang sử dụng, diện tích, nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý; mức độ 

tiếp cận với các thông tin về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy trình, thủ tục 

hành chính liên quan đến đất đai, các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; tình 

hình thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, thế 

chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đánh giá về mức độ hài lòng trong việc thực 

hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý đất đai. 

Nhóm 2: bao gồm các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nội dung bảng hỏi cũng gồm những nội dung 

chính như thông tin cơ bản của doanh nghiệp được khảo sát: loại hình doanh nghiệp, 

lĩnh vực đầu tư, thời điểm đầu tư tại địa phương; thông tin về sử dụng đất của doanh 

nghiệp: loại đất đang sử dụng, diện tích, nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý, điều kiện mở 

rộng hoặc tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh có dễ dàng không? Tính ổn định trong 

sử dụng đất cao hay thấp? mức độ tiếp cận thông tin; các quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp sử dụng đất; tình hình thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đánh giá về mức độ hài lòng 

trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý đất đai. 

- Chọn điểm điều tra và cỡ mẫu điều tra:  

+ Nhóm 1: các hộ gia đình, cá nhân  

Xác định kích cỡ mẫu điều tra: 

Kích cỡ mẫu được xác định theo công thức của Cochran (1977) [77]:  

    

2

2

(1 )z p q
n

e

−
=  

Trong đó:  z: là trị số thống kê phân phối chuẩn (ở mức 95% là 1.96) 

p: là xác suất chọn 

e: Khoảng tin cậy (mức độ sai số) 

Do tính chất , vì vậy  sẽ lớn nhất khi nên . Ta 

tính cỡ mẫu với độ tin cậy là 95% và sai số cho phép là e = 6%. Lúc đó mẫu ta cần chọn 

sẽ có kích cỡ lớn nhất tính được là 267 phiếu. 

1p q+ = .p q 0,5p q= = . 0,25p q =
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Ngoài ra, đối với mô hình phân tích nhân tố khám phá, theo Hair và cs (2009) 

[81], kích thước mẫu được xác định dựa vào: (1) mức tối thiểu (min =50) và (2) số lượng 

biến. Tỷ lệ của số mẫu so với 1 biến phân tích là 5/1 hoặc 10/1. Tức là mỗi biến quan 

sát cần tối thiểu 5 mẫu, tốt nhất là 10 mẫu. Áp dụng đối với mô hình đang ứng dụng, 

kích thước mẫu được quan sát tối thiểu là 160, tốt nhất sẽ là 32*10 = 320 mẫu. Để đảm 

bảo độ chính xác cũng như loại trừ các mẫu không đủ điều kiện, số mẫu được chọn quan 

sát sẽ là 300.  

Tiêu chí chọn hộ điều tra được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. 

Các hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn đang sinh sống trên địa bàn 15 xã, phường của 

thành phố Cao Lãnh, không phân biệt loại hộ, độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính hay 

nghề nghiệp để bảo đảm tính khách quan của các tiêu chí điều tra khảo sát. Số lượng hộ 

điều tra khảo sát tại các xã, phường được phân bố đồng đều (20 phiếu mỗi xã/phường).
 

 

Hình 2.1. Bản đồ phân bố các điểm khảo sát 

+ Nhóm 2: các tổ chức kinh tế 

 Xác định kích cỡ mẫu điều tra: 

Số lượng các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư tại 08 phường và 07 xã 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tính đến thời điểm tháng 10/2020 là 

gần 2.100. Cỡ mẫu điều tra được tính theo công thức Slovin (1984) [27]: 
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n = ( )21 Ne

N

+
 

 Trong đó:     n: số mẫu nghiên cứu 

N: số quan sát tổng thể 

   e: sai số cho phép 

Nghiên cứu sử dụng mức chắc chắn 95%, biên sai số 6%. Tổng số phiếu điều tra 

là 245 phiếu. Áp dụng phương pháp tính kích thước mẫu trong mô hình phân tích nhân 

tố khám phá, số mẫu quan sát tối thiểu là 5*31 = 155 mẫu. Để đảm bảo độ chính xác, số 

mẫu được lựa chọn để quan sát là 250 mẫu. 

Tiêu chí chọn tổ chức kinh tế để phỏng vấn cũng được thực hiện theo phương 

pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, có định hướng để thuận lợi cho việc thu thập thông tin. Cụ 

thể các tổ chức kinh tế được chọn ngẫu nhiên từ danh sách các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh hiện vẫn còn đang hoạt động (không phân biệt doanh nghiệp 

mới thành lập hay doanh nghiệp lâu năm, không phân biệt qui mô, loại hình doanh 

nghiệp và lĩnh vực kinh doanh). Số lượng doanh nghiệp phỏng vấn tại các xã, phường 

phân bố không đồng đều, tùy vào số lượng các doanh nghiệp hiện đang đóng trên địa 

bàn, cụ thể số lượng phỏng vấn được trình bày trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Phân bố số lượng mẫu phỏng vấn đối với các tổ chức kinh tế 

Thứ tự Phường/xã Số lượng phỏng vấn 

1 Phường 1 40 

2 Mỹ Phú 34 

3 Phường 2 31 

4 Phường 4 28 

5 Phường 3 26 

6 Phường 11 21 

7 Mỹ Tân 21 

8 Hòa Thuận 18 

9 Phường 6 12 

10 Hòa An 9 

11 Tịnh Thới 4 

12 Mỹ Trà 2 

13 Tân Thuận Đông 2 

14 Mỹ Ngãi 1 

15 Tân Thuận Tây 1 

Như vậy tổng số mẫu điều tra cho 02 nhóm đối tượng sử dụng đất là 550 phiếu. 
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2.3.2. Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 

Tham vấn trực tiếp đối với các nhà quản lý, các cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận tại địa phương. Tổng số cán bộ, viên chức phụ trách lĩnh vực 

Quản lý đất đai được phỏng vấn là 20 (Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao 

Lãnh: 03; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Cao Lãnh: 03; Văn phòng đăng 

ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Lãnh: 05; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Tháp: 05; Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp: 03 và 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp: 01).  

Nội dung tham vấn các chuyên gia liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. Đồng thời ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai về các vấn đề liên quan 

tới việc quản lý sử dụng đất, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng 

được tổng hợp thông qua các báo cáo, các nghiên cứu liên quan nhằm bổ sung cơ sở cho 

đánh giá thực trạng tiếp cận và thực hiện các quyền về đất đai của người sử dụng đất. 

2.3.3. Phương pháp xây dựng chỉ số tiếp cận đất đai  

Chỉ số tiếp cận đất đai là chỉ số thành phần thứ 2 trong 10 chỉ số của Phòng Thương 

mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) gồm 3 chỉ số thành phần ((1) tỷ lệ doanh nghiệp 

có đủ mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận; (2) thời gian chờ đợi để được cấp 

Giấy chứng nhận và (3) chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai) và 11 tiêu 

chí. Chỉ số này chỉ là 1 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI)- bức tranh chung trong điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong 

cả nước.  

Trong khi đó, chỉ số tiếp cận đất đai do tỉnh Đồng Tháp xây dựng chỉ có 2 chỉ số 

thành phần (tỷ lệ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

và tỷ lệ doanh nghiệp không gặp bất cứ cản trở nào về mặt bằng kinh doanh) và 4 tiêu 

chí, chưa thật sự phản ánh được đầy đủ, rõ nét thực trạng cũng như chỉ ra nguyên nhân 

các vấn đề trong tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp tại địa phương 

Tiếp tục kế thừa và có chọn lọc từ Bộ chỉ số PCI của Phòng Thương mại và Công 

Nghiệp Việt Nam, DDCI của tỉnh Đồng Tháp, thực trạng tiếp cận đất đai của các doanh 

nghiệp trên cả nước và tình hình thực tế các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chỉ số tiếp cận đất đai của doanh nghiệp trong nghiên cứu này 

được xây dựng gồm 3 chỉ số thành phần với 8 tiêu chí đo lường, cụ thể:  

- Chỉ số tiếp cận đất đai: chỉ số này nhằm đánh giá khả năng tiếp cận đất đai, mở 

rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có được thuận lợi hay không. 

Chỉ số này được đánh giá thông qua 3 tiêu chí: doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh 

và có Giấy chứng nhận; doanh nghiệp không gặp cản trở về mặt bằng kinh doanh và 
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doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

- Chỉ số sự ổn định trong sử dụng đất: chỉ số này nhằm đánh giá các chính sách 

liên quan đến đất đai có tạo ra sự ổn định trong sử dụng đất? liệu doanh nghiệp có cảm 

thấy an tâm và được đảm bảo về quyền khai thác và sử dụng đất ổn định sau khi có được 

mặt bằng kinh doanh hay không? Chỉ số này được đánh giá thông qua hai tiêu chí: rủi 

ro thu hồi đất thấp và doanh nghiệp tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng nếu bị thu 

hồi đất;  

- Chỉ số chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: chỉ số này nhằm đánh 

giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan 

đến đất đai, đồng thời nó cũng phản ánh được những nỗ lực của chính quyền địa phương 

trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua có thật sự mang lại hiệu quả. 

Chỉ số này được đo lường thông qua ba tiêu chí: doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai trong vòng hai năm qua không gặp khó khăn về thủ tục; số ngày trung 

bình chờ cấp giấy chứng nhận và mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện các 

thủ tục hành chính về đất đai. 

2.3.4. Phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ bằng mô hình SERVQUAL  

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong tiếp cận đất đai 

và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh xây 

dựng dựa trên nền tảng thang đo SERVQUAL được Parasuraman và cs đề xuất năm 

1985. Parasuraman và cs đã định nghĩa chất lượng dịch vụ là khoảng cách mong đợi về 

sản phẩm dịch vụ của khách hàng và nhận thức, cảm nhận của họ khi sử dụng qua sản 

phẩm dịch vụ đó [88]. Mô hình này chỉ ra 5 khoảng cách chủ yếu liên quan đến nhận 

thức về quản lý chất lượng dịch vụ và những công việc liên quan đến phân phối dịch vụ 

cho khách hàng. Chất lượng dịch vụ được đánh giá dựa trên khoảng cách, sự chênh lệch 

giữa sự kỳ vọng của khách hàng và sự cảm nhận thực tiễn của họ về dịch vụ. Mô hình 

khoảng cách chất lượng dịch vụ theo thang đo SERVQUAL như sau [88]: 

- Khoảng cách 1: Sự khác biệt giữa kỳ vọng của khách hàng và nhận thức của nhà 

cung ứng dịch vụ về điều đó. Nếu khoảng cách này lớn tức là nhà cung ứng dịch vụ chưa 

nắm rõ nhu cầu khách hàng và những điều mà khách hàng trông đợi. 

- Khoảng cách 2: Sự khác biệt giữa những thông số chất lượng của nhà cung ứng 

dịch vụ và nỗ lực để thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng về chất lượng dịch vụ. 

Khoảng cách này xuất hiện khi nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi nhận thức của mình về 

kỳ vọng của khách hàng thành những đặc tính của chất lượng dịch vụ. 

- Khoảng cách 3: Khác biệt giữa chất lượng của dịch vụ cung cấp so với những 

tiêu chí chất lượng đã được xây dựng. Khoảng cách này xuất hiện khi cán bộ, nhân viên 

không cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo đúng những tiêu chí đã được xây dựng.  
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- Khoảng cách 4: Khác biệt giữa chất lượng dịch vụ cung cấp và chất lượng mà 

nhà cung ứng đã hứu hẹn với khách hàng. Nó thể hiện nhà cung ứng dịch vụ có thực 

hiện lời hứa về dịch vụ với khách hàng hay không. 

- Khoảng cách 5: Sự khác biệt giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ hưởng thụ. Là sự 

cộng hợp của khoảng cách 1,2,3,4. Khi khách hàng nhận thấy không có sự khác biệt 

giữa những gì họ kỳ vọng với những gì họ cảm nhận thực tiễn thì chất lượng dịch vụ là 

hoàn hảo. 

 
Hình 2.1. Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ theo Servqual 

(Nguồn: Parasuman và các cộng sự, 1985 [88]) 

Thang đo SERVQUAL do Parasuraman và cs đề xuất gồm 22 biến quan sát với 5 

thành phần: Tin cậy, Đáp ứng, Năng lực phục vụ, Đồng cảm và Phương tiện hữu hình. 

Thông qua các kiểm tra thực nghiệm với bộ thang đo và các nghiên cứu lý thuyết khác 

nhau, Parasuraman và cs khẳng định rằng SERVQUAL là bộ công cụ đo lường chất 

lượng dịch vụ tin cậy, chính xác và có thể ứng dụng trong bối cảnh khác nhau [88]. 

Trong nghiên cứu này, mô hình đo lường chất lượng dịch vụ liên quan đến đất đai dựa 

trên nền tảng thang đo SERVQUAL, đồng thời thang đo được điều chỉnh để phù hợp 

trong điều kiện là nơi cung cấp các dịch vụ công về đất đai. Bên cạnh đó, mô hình cũng 

được xây dựng trên cơ sở ý kiến của người sử dụng đất được khảo sát tại địa phương. 

Mô hình nghiên cứu sự hài lòng trong tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia 
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đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được xây dựng gồm 

23 biến với 5 nhóm nhân tố thành phần, bao gồm: Sự tin cậy, Thái độ phục vụ, Năng 

lực phục vụ, Quy trình thủ tục và Cơ sở vật chất. Tương tự, mô hình nghiên cứu sự hài 

lòng trong tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của các tổ chức kinh tế sử dụng đất 

tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được xây dựng từ 19 quan sát thuộc 4 nhóm 

yếu tố: Sự tin cậy, Cán bộ công chức, Quy trình thủ tục và Cơ sở vật chất. 

2.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu khảo sát được tổng hợp bằng phần mềm Excel và xử lý phân tích với công 

cụ phân tích thống kê R. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

phương pháp đo lường bằng thang đo Likert, phương pháp phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) và phương pháp phân tích tương quan. 

2.3.5.1. Phương pháp đo lường bằng thang đo Likert 

Trong nghiên cứu này, thang đo Likert với 05 mức độ được sử dụng trong bảng 

hỏi để xác định ý kiến của người sử dụng đất dựa trên mức độ đồng ý của họ đối với 

những vấn đề liên quan đến việc tiếp cận và thực hiện các quyền về đất đai. 5 mức độ 

của thang đo Likert cụ thể: (1) Strongly disagree (Hoàn toàn không đồng ý); (2) Disagree 

(Không đồng ý); (3) Neutral (Trung lập/Không có ý kiến); (4) Agree (Đồng ý) và (5) 

Strongly agree (Hoàn toàn đồng ý). Mức độ đánh giá chung là bình quân gia quyền số 

lượng người trả lời và hệ số của từng mức độ. Thang đánh giá chung: ≥4,20: Hoàn toàn 

đồng ý; 3,40 – 4,19: Đồng ý; 2,60 – 3,39: Trung lập; 1,80 – 2,59: Không đồng ý; <1,80: 

Hoàn toàn không đồng ý. 

2.3.5.2. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Phương pháp phân tích dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này là phân tích nhân tố 

khám phá (EFA) với phần mềm mã nguồn mở R để xác định các nhân tố, cũng như mức 

độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng tiếp cận đất đai, thực hiện các quyền về 

đất đai cũng như sự hài lòng của người sử dụng đất khi thực hiện các quyền. Quy trình 

thực hiện cụ thể như sau: 

a) Xây dựng và kiểm định chất lượng thang đo 

Thang đo và độ tin cậy các biến được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Một 

thang đo có độ tin cậy cao (hệ số Cronbach Alpha cao) khi các biến quan sát của nó có 

sự tương quan chặt chẽ với nhau. Yêu cầu thang đo được chấp nhận là hệ số Cronbach’s 

Alpha từ 0,6 trở lên và các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 cần được 

loại bỏ [58]. 

b) Phân tích nhân tố 

Việc phân tích nhân tố được tiến hành theo 4 bước như sau: 
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- Bước 1: Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu 

Dùng kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett để kiểm tra mức độ 

thích hợp của các biến đã được đánh giá về độ tin cậy. Điều kiện cần để áp dụng EFA 

là các biến phải có tương quan với nhau. Điều kiện đủ là trị số Kaiser – Meyer – Olkin 

(KMO) phải lớn (giữa 0.5 và 1) [58]. Vì vậy, kiểm định Bartlett được sử dụng để xem 

xét giả thuyết H0 rằng các biến không có tương quan trong tổng thể và trị số KMO cũng 

được xem xét. 

- Bước 2: Xác định các nhân tố chính 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp rút trích nhân tố Principal components, 

với nguyên tắc dựa vào trị số Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích 

bởi mỗi nhân tố, thì nhân tố rút ra có ý ghĩa tóm tắt thông tin tốt nhất) để xác định số 

lượng nhân tố, theo tiêu chuẩn của Kaiser chỉ những nhân tố nào có Eigenvalue lớn hơn 

1 mới được giữ lại [78]. 

- Bước 3: Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra và đặt tên nhân tố 

Sau khi sử dụng giá trị Eigenvalue theo tiêu chuẩn Kaiser rút ra các nhân tố 

chính. Để biết các nhân tố chính được cấu thành từ những biến nào ta sử dụng và phép 

xoay nhân tố Varimax. Một tiêu chí quan trọng khi xác định các biến cấu thành của một 

nhân tố là dựa vào hệ số tải nhân tố (Factor loading) hay trọng số nhân tố. Trị tuyệt đối 

hệ số tải nhân tố càng cao, nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng 

lớn và ngược lại. Theo Hair và cs (2006), để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực trong phân 

tích EFA, những biến có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn 

và được giữ lại [81]. Tuy nhiên, Hair và các cộng sự cũng cho rằng, việc chọn ngưỡng 

trọng số tải trong EFA cũng nên xem xét đến cỡ mẫu. Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc (2008) [58], đối với những nghiên cứu có cỡ mẫu dưới 350 chỉ những biến 

có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,55 được giữ lại. 

- Bước 4: Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

Sau khi tìm được các biến mới từ EFA ở trên, các biến mới này sẽ được xem 

là biến độc lập trong mô hình hồi quy. Mục đích của  phương pháp hồi quy tuyến tính 

đa biến để biết những nhân tố nào tác động đến biến phụ thuộc (chiều hướng và mức 

độ). Phương trình nhân tố có dạng [58]: 

Fi = Wi1X1  + Wi2X2  + Wi3X3  + Wi4X4  + …  +  WikXk.  

Trong đó:   Fi:  ước lượng trị số của nhân tố thứ i  

Wi : trọng số nhân tố 

k: số biến 

X: Giá trị nhân tố 
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2.3.5.3. Phương pháp phân tích tương quan 

Sử dụng hệ số tương quan (r) với độ tin cậy của kết quả nghiên cứu 95% để đánh 

giá mối tương quan giữa các biến làm tiền đề để vận dụng phương pháp phân tích nhân 

tố khám phá (EFA). Đồng thời xác định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc tiếp cận đất đai, thực hiện các quyền về đất đai và sự hài lòng của người sử dụng 

đất khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

Bảng 2.2. Phân cấp mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ 
 

Trị số r Mức quan hệ của các đại lượng 

|r| = 0  

|r| = 1  

0,0 < |r| < 0,3  

0,3 < |r| < 0,5  

0,5 < |r| < 0,7  

0,7 < |r| < 0,9  

0,9 < |r| < 1,0  

X, Y hoàn toàn độc lập với nhau 

X, Y có quan hệ tuyến tính 

Mức độ tương quan yếu 

Mức độ tương quan trung bình 

Mức độ tương quan tương đối chặt 

Mức độ tương quan chặt 

Mức độ tương quan rất chặt 

(Nguồn: Chu Nguyễn Mộng Ngọc và Hoàng Trọng, 2011) [59] 

2.3.6. Phương pháp so sánh 

So sánh kết quả nghiên cứu đạt được với các kết quả nghiên cứu có liên quan nhằm 

đánh giá mức độ thống nhất, làm cơ sở đánh giá độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Đồng 

thời so sánh kết quả nghiên cứu thực tiễn với kỳ vọng của cơ quan lập pháp nhằm đề 

xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 

là 3375,4 km2. Đồng Tháp nằm ở tọa độ 10007’-10058’ vĩ độ Bắc và 105012’-105056’ 

kinh độ Đông, phía bắc giáp tỉnh Prây Veng (Campuchia) trên chiều dài biên giới 

48,7km với 4 cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và Thường Phước, phía nam 

giáp Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long 

An và Tiền Giang. Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố Cao Lãnh, cách thành 

phố Hồ Chí Minh 165km về phía Tây Nam [70]. 

 

Hình 3.1. Hình ảnh thu nhỏ bản đồ hành chính thành phố Cao Lãnh 

Thành phố Cao Lãnh ban đầu là thị xã Cao Lãnh được tách ra từ huyện Cao Lãnh 

vào năm 1983, là một tỉnh lỵ của Đồng Tháp nằm ở tả ngạn sông Tiền dọc theo quốc lộ 

30, là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười cách thành phố Hồ Chí Minh 154km, cách 

thành phố Cần Thơ 80km. Thành phố Cao Lãnh được chính phủ công nhận là thành phố 

thuộc tỉnh ngày 16 tháng 01 năm 2007 với 15 đơn vị hành chính gồm 08 phường: phường 

1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 6, phường 11, phường Mỹ Phú, phường Hòa 

Thuận và 07 xã: xã Mỹ Ngãi, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trà, xã Hòa An, xã Tịnh Thới, xã Tân 
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Thuận Tây, xã Tân Thuận Đông. Thành phố Cao Lãnh nằm trong khoảng tọa độ địa lý 

10o24’ – 10o31’ vĩ độ Bắc và 105o33’ – 105o24’ kinh độ Đông. Phía Bắc và Đông tiếp 

giáp với huyện Cao Lãnh, phía Tây tiếp giáp với sông Tiền ngăn cách huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang, phía Nam tiếp giáp với sông Tiền ngăn cách huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp. Thành phố Cao Lãnh là một đô thị văn minh, năng động, có hệ sinh thái bền vững, 

phát triển hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với dân tộc và đặc thù về cảnh quan môi trường, 

đồng thời là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực bắc sông Tiền [70]. 

3.1.1.2. Khí hậu 

 Thành phố Cao Lãnh có các đặc điểm chung của khí hậu tỉnh Đồng Tháp là chịu 

ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Có 2 mùa: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến 

tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Số giờ nắng trung bình 6,8 

giờ/ngày. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 250C đến 270C, nhiệt độ cao nhất 36,90C, 

nhiệt độ thấp nhất 17,70C. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm bình quân 7,30C. Độ ẩm 

không khí bình quân 80-83%, tháng cao nhất là tháng 9 với 88% và tháng thấp nhất là 

tháng 3 với 77%. Lượng mưa trung bình đạt 1170 – 1520 mm/năm. Số ngày mưa bình 

quân 100-115 ngày/năm. Độ ẩm cũng như lượng mưa là điều kiện thuận lợi cho việc 

phát triển nông nghiệp toàn diện.  

3.1.1.3. Thủy văn 

Thành phố Cao Lãnh có nhiều sông ngòi, kênh rạch. Chế độ thủy văn chịu sự tác 

động của chế độ thủy triều biển Đông, chế độ dòng chảy của sông Tiền và chế độ mưa 

tại chỗ. Được chia thành 2 mùa là mùa lũ bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11 (thời gian 

ngập lũ duy trì trong vòng khoảng từ tháng 8 – tháng 10) và mùa kiệt bắt đầu từ tháng 

12 đến tháng 6 năm sau. Vào mùa lũ nước từ thượng nguồn đổ về mang theo rất nhiều 

phù sa màu mỡ góp phần trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời các loài 

thủy sản cũng theo nguồn nước đổ về giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống trong 

giai đoạn lũ về. 

3.1.1.4. Địa hình, địa mạo 

 Thành phố Cao Lãnh mang đặc điểm chung của địa hình tỉnh Đồng Tháp là có 

địa hình bằng phẳng, cao ở ven sông Tiền thấp dần ở giữa, độ cao phổ biến 1,2m – 1,5m. 

Bề mặt địa hình được chia cắt bởi hệ thống kênh rạch dày đặc thuận lợi cho tưới tiêu để 

phát triển nông nghiệp tuy nhiên gây khó khăn trong việc cơ giới hóa nông nghiệp. Tuy 

nhiên với đặc điểm địa hình như thế này sẽ bị ngập lụt vào mùa mưa. 

3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên 

a) Tài nguyên đất 

Theo kết quả điều tra thổ nhưỡng của chương trình 60.02 (1984 - 1986), 60.02B 

(1990 - 1991), kết quả điều tra đất của Phân viện Thiết kế nông nghiệp miền Nam (1997) 
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và kết quả điều tra chỉnh lý bản đồ đất của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 

Chí Minh (1998) đã xác định Thành phố Cao Lãnh có 01 nhóm đất phù sa, trong đó 

phân loại mức độ như sau: 

- Đất phù sa được bồi: 3.604,58 ha chiếm 33,63% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phù sa chưa phân dị: 2.400,01 ha chiếm 22,39% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng: 1.819,37 ha chiếm 16,97% tổng diện tích 

tự nhiên. 

Đất phù sa chưa phân dị là loại đất non trẻ thứ hai sau đất phù sa được bồi, phẫu 

diện bắt đầu có sự biến đổi, xuất hiện các đốm nâu vàng, là loại đất có chất lượng cao 

thích hợp với cây ăn trái, hoa màu và lúa. 

Tính chất của đất phù sa: chất hữu cơ khá cao, tương ứng lượng đạm tổng số rất 

giàu (0,25 - 0,30%), hàm lượng Kali vào loại khá nhưng nghèo lân, Cation kiềm trao 

đổi cao và cân đối giữa Ca++ và Mg++ (Ca++: 4 - 5me/100g; Mg++: 2 - 3me/100g), tỷ lệ 

Ca++/Mg++ >1, CEC tương đối cao (15 - 20me/100g), phản ứng dung dịch đất chua (pH 

KCL: 4 - 4,5). 

Khả năng sử dụng: Đất phù sa thích hợp cho việc trồng lúa nước 2 - 3 vụ là chính, 

ngoài ra những nơi có địa bàn cao có thể trồng hoa màu và cây ăn trái. 

b) Tài nguyên nước 

Nguồn tài nguyên nước ở Thành phố Cao Lãnh rất phong phú tuy nhiên phân bố 

không đều theo không gian và thời gian.  

- Nguồn nước mặt: Thành phố Cao Lãnh có nguồn nước ngọt dồi dào được cung cấp 

bởi sông Tiền, ngoài ra sông Cao Lãnh là trục chính phân phối nước ngọt quanh năm.  

- Nguồn nước ngầm: Thành phố Cao Lãnh cũng như tỉnh Đồng Tháp hạn chế về 

trữ lượng nước ngầm so với các tỉnh ĐBSCL. Nước ngầm tầng sâu (100 - 300m) tương 

đối đồi dào nhưng một số nơi bị nhiễm phèn. Các giếng khoan tại địa bàn cho thấy chất 

lượng nước ngầm tương đối tốt có thể khai thác sử dụng phục vụ sinh hoạt. 

c) Tài nguyên khoáng sản 

Cát sông trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh phân bố dọc theo sông Tiền (xã Tân Thuận 

Đông và Tân Thuận Tây), dạng trầm tích theo dòng chảy, được khai thác sử dụng có hiệu 

quả trong công nghiệp xây dựng gồm cát xây lắp mặt bằng và cát xây dựng. 

d) Tài nguyên nhân văn 

Thành phố Cao Lãnh nói riêng và Đồng Tháp nói chung trải qua quá trình lịch sử 

hình thành tương đối dài gắn liền với bao thăng trầm của lịch sử ĐBSCL từ khi bắt đầu 

khai phá cho đến ngày nay. Cách đây vài thế kỷ dân cư sống tập trung ven sông Tiền, các 

vùng khác thưa thớt. Từ thế kỷ XVIII do các cuộc di dân từ miền Thuận Quảng đến, nhiều 
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người đã định cư ở đây, dần dần hình thành thôn ấp, châu thành phố dọc hành lang các 

sông phản ánh rõ đặc trưng cư trú tự nhiên và truyền thống của người Việt Nam trên vùng 

ven sông nước đồng bằng Nam Bộ. Đồng thời cũng đánh dấu được sự vươn lên không 

ngừng của người dân ở đây xây dựng lên mảnh đất Đồng Tháp. 

Dân số Thành phố năm 2021 là 164.835 người. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm đại 

đa số (98,0%), kế đó là dân tộc Hoa, Khơme, với nhiều thành phần tôn giáo: Phật giáo, 

phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, Tin Lành,... Trong đó phật giáo Hòa Hảo và 

Phật giáo chiếm đại đa số, cộng đồng các dân tộc này cùng chung sống tạo nên một nền 

văn hóa rất Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng, gắn với các phong tục tập quán, 

các lễ hội, các di tích văn hóa, lịch sử… Thành phố Cao Lãnh có rất nhiều đền thờ, chùa 

chiền (trong đó nổi tiếng nhất là đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc)...phản ánh nét đẹp văn 

hóa truyền thống và địa danh cách mạng. 

3.1.1.6. Kinh tế - xã hội  

a. Khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp – thủy sản 

Thành phố Cao Lãnh là thành phố đô thị trung tâm của tỉnh nên quá trình đô thị 

hóa tiếp tục diễn ra trên địa bàn với tốc độ khá nhanh, do đó diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp bị thu hẹp. Vì vậy, trong cơ cấu kinh tế của thành phố, khu vực nông, lâm nghiệp 

– thủy sản chiếm tỉ trọng không cao. Tuy nhiên, thành phố đã tổ chức triển khai kế hoạch 

khuyến nông với các mô hình sản xuất như trồng xoài theo hướng hữu cơ, trồng rau nhà 

lưới, trồng hoa lan, cây kiểng, chất lượng và hiệu quả. 

b. Khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng 

Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao 

và ngày càng ổn định, các cơ sở sản xuất ngày càng quan tâm đến đổi mới thiết bị, nâng 

cao năng lực sản xuất và chú trọng đầu tư trong việc cải tiến mẫu mã hàng hóa, tạo ra 

các sản phẩm phù hợp theo thị hiếu của người tiêu dùng với các sản phẩm chủ lực như 

chế biến thủy sản, dệt may, giày da... 

c. Khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ 

Là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cao Lãnh, hoạt động thương mại, dịch vụ 

phát triển nhanh, hàng hóa kinh doanh, dịch vụ đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu 

sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Định hướng phát triển kinh tế giai đoạn sắp tới của 

thành phố, tiếp tục tập trung đầu tư phát triển nhanh thương mại - dịch vụ theo hướng 

kết hợp đa dạng các loại hình dịch vụ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, 

giao thông để đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, du lịch và các dịch 

vụ khác như vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ đào tạo, y tế, văn hóa…, 

đưa các ngành thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu và 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP của thành phố [70]. 
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d. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

Năm 2021, dân số trung bình ước khoảng 164.835. Dân số trong độ tuổi lao động 

ước là 98.749 người [70]. Nhìn chung nguồn lao động trên địa bàn thành phố khá dồi 

dào, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao nên có khả năng đáp ứng 

tốt cho nhu cầu của công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Thành phố thực hiện tốt công tác xã 

hội hóa đào tạo nghề, đảm bảo phong phú, đa dạng các loại hình đào tạo nghề và giới 

thiệu việc làm cho 3.818/4.500 lao động; trong đó, tỷ lệ lao động được giải quyết việc 

làm đạt 60,0%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người/năm [70]. 

e. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

- Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố được phát triển khá toàn diện, đặc 

biệt là hệ thống giao thông đô thị. Trong đó có mộ tuyến Quốc lộ 30, một tuyến đường 

tỉnh ĐT. 849 và 151 tuyến thành phố chính, một số tuyến đang được đầu tư nâng cấp. 

- Giao thông đường thủy: các tuyến chính như sông Tiền, sông Cao Lãnh. Trong 

đó, sông Tiền là tuyến đường thủy cấp đặc biệt, là tuyến giao thông liên vùng với phương 

tiện 5.000 - 10.000 tấn có thể lưu thông được; sông Cao Lãnh có chiều dài khoảng 

17,5km, trải dài qua giữa trung tâm thành phố, chiều rộng trung bình 20-35m, sâu trung 

bình 2,5 - 3m. Ngoài ra, còn có các tuyến sông, kênh, rạch vừa và nhỏ khác phân bố đều 

trên địa bàn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa [70]. 

3.1.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và mối quan hệ với 

tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

- Các yếu tố tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, các nguồn tài nguyên... 

đều là những yếu tố đầu vào phục vụ cho các hoạt động tạo ra thu nhập và mục tiêu sinh 

kế của con người. Thành phố Cao Lãnh với điều kiện đất đai thuận lợi, thiên nhiên ưu 

đãi, thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái và các hoạt động dịch vụ gắn liền với du 

lịch. Điều kiện tự nhiên, đất đai thuận lợi, thúc đẩy người dân mạnh dạn đầu tư công 

sức, thời gian và tài chính vào đất đai nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất. Các hoạt động 

dịch vụ diễn ra càng sôi động thì nhu cầu tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất cũng sẽ tăng theo. Ví dụ nhu cầu mở rộng mặt bằng (thuê, nhận 

chuyển nhượng), nhu cầu thế chấp để tiếp cận với nguồn tín dụng cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh… 

- Về điều kiện kinh tế, xã hội: Khu vực kinh tế chủ lực của thành phố Cao Lãnh là 

thương mại - dịch vụ và đang phát triển với tốc độ cao, đây sẽ là động lực quan trọng để 

đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới. Khi kinh 

tế đang ở giai đoạn hưng thịnh thì nó sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho chiến lược đầu tư của 

doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Ngoài ra, các yếu tố về xã hội như 

nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao, chi phí lao 

động rẻ. Đây là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp trong và 
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ngoài nước tìm đến đầu tư. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở hạ tầng tại thành phố Cao Lãnh 

ngày càng được mở rộng và nâng cấp, hệ thống giao thông thủy bộ rất thuận lợi góp 

phần giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành và giá bán sản phẩm, tạo điều kiện nâng 

cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Nhìn chung, thành phố Cao Lãnh với nhiều tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, đồng thời còn có nhiều cảnh đẹp gắn với thiên nhiên sông nước nên rất thuận lợi 

cho việc phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Những năm gần đây, địa phương đã 

thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, cùng với quá trình đô thị hóa và các 

dự án hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai (Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng 

bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, nâng cấp hệ thống đường giao 

thông đô thị, đường ven sông Tiền, đường Sở Tư pháp kết nối ra cầu Cao Lãnh; nâng 

cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự…) đã gia tăng nhu cầu tiếp cận đất đai và 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đây là một điểm sáng tích cực trong phát 

triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng gây ra những khó khăn nhất định trong công 

tác quản lý, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. 

3.1.2. Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3.1.2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cao Lãnh được lập đồng bộ với 

quy hoạch xây dựng tại địa phương. Đặc biệt, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã xác 

định cụ thể vị trí, diện tích đất chuyển mục đích và diện tích đất thu hồi để thực hiện 

công trình, dự án trong năm kế hoạch theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ pháp lý quan trọng để nhà nước thực hiện việc 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay thu hồi đất cho mục 

đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, đối với một số dự án đầu tư công, địa phương không chủ động được nguồn 

vốn dẫn đến tính khả thi của phương án kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa cao [71]. 

3.1.2.2. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

- Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cơ quan nhà nước tiến 

hành giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là dựa vào kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất của người dân. Trong thời 

gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu theo 

đúng trình tự thủ tục. Về công tác giao đất chủ yếu là giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân 

thuộc các trường hợp tái định cư do thực hiện công trình, dự án trên địa bàn hoặc bố trí 

tái định cư trên các Cụm tuyến dân cư vượt lũ theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg 

ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ 
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mua nhà trả chậm nền nhà và nhà ở trong các Cụm, tuyến dân cư các tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long và các trường hợp giao đất do Nhà nước quản lý đối với các trường hợp 

đặc biệt [71]. Đối với công tác cho thuê đất địa phương chỉ thực hiện cho thuê đất đối 

với 02 trường hợp để sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm thì còn căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn đã được phê duyệt. Quy định này có nghĩa là, nếu người sử dụng đất có nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất, họ phải thực hiện đăng ký nhu cầu tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất trong thời gian ít nhất 6 tháng trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục 

đích. Điều này gây khó khăn cho người dân vì mất thời gian chờ đợi, do họ không biết 

được quy định phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước đó. Bên cạnh đó, việc chuyển 

mục đích sử dụng đất bị hạn chế bởi quy định về tách thửa đất nông nghiệp (đối với 

trường hợp đất vườn ao trong cùng thửa có nhà ở), hạn mức sử dụng đất, ảnh hưởng đến 

quyền lợi của người sử dụng đất. 

3.1.2.3. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

- Luật Đất đai năm 2013 đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác 

thu hồi đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện 

thu hồi đất. Cụ thể như quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện trong cùng một ngày. Quy định này đã giải 

quyết được tình trạng khiếu nại chênh lệch về giá đất giữa thời điểm thu hồi đất và phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, địa phương vẫn còn tồn 

tại những khó khăn nhất định, như việc thu hồi đất phải được đăng ký vào kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm, thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp đầu năm hoặc 6 tháng. 

Do đó, một số công trình phát sinh hoặc bổ sung diện tích phải bổ sung vào kế hoạch sử 

dụng đất trước khi thực hiện thu hồi đất. Ngoài ra, việc trao thông báo thu hồi đất và xin 

ý kiến thu hồi đất trước thời hạn theo khoản 2 Điều 67 Luật Đất đai cũng gặp một số 

khó khăn do một vài trường hợp không thể gặp trực tiếp người sử dụng đất mà thông 

qua thành viên khác trong hộ, phải thực hiện ủy quyền. 

- Về công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa 

bàn thành phố cũng được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Việc lấy ý kiến đối 

với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo hình thức họp lấy ý kiến 

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

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

sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi giúp người dân biết cụ thể hơn về 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để có những ý kiến đóng góp kịp thời, tránh 

trường hợp có ý kiến khiếu nại sau khi phương án phê duyệt. Bên cạnh đó, theo Luật 

Đất đai năm 2013 còn quy định việc tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến 
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không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tổ chức thực hiện việc bồi 

thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã giải thích về cơ chế 

chính sách bồi thường hoặc bổ sung tài sản (nếu phương án dự kiến chưa thiết lập), do 

đó, hạn chế số lượng khiếu nại của hộ dân khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư được phê duyệt. Bên cạnh những thuận lợi, việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh còn 

một số vướng mắc. Đối với những công trình, dự án quy mô nhỏ, số lượng người có đất 

thu hồi ít vẫn phải thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường làm tăng chi phí 

và thời gian thực hiện công trình, dự án. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 93 Luật Đất 

đai năm 2013, thời gian thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có hiệu lực thi hành. Trường hợp quá thời gian trên mà chưa thực hiện việc chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ phải thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm 

nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. 

Do vậy, đối với một số công trình, dự án chưa cân đối được nguồn vốn có thể phát sinh 

phần chi phí này [71]. 

3.1.2.4. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Kê khai đăng ký đất đai là nghĩa vụ bắt buộc đối với người sử dụng đất. Nhằm 

nâng cao nhận thức cho người dân, cũng như thuận lợi cho công tác quản lý đất đai trên 

địa bàn thành phố, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã yêu cầu Ủy 

ban nhân dân xã, phường phổ biến đến các hộ dân sử dụng đất biết thực hiện việc đăng 

ký đất đai theo quy định đối với những trường hợp chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận. 

Đến nay, hầu hết tất cả các thửa đất đã được đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định, 

chỉ còn 1 số thửa đất có nguồn gốc phức tạp hoặc tranh chấp nên chưa tiến hành cấp 

giấy chứng nhận được. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương còn gặp một số 

khó khăn trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu, cụ thể như khó khăn 

trong việc xác định các chủ sử dụng giáp ranh của thửa đất (tứ cận) và thực hiện ký giáp 

ranh trên biên bản đo đạc vì họ không sinh sống ở đó. Ngoài ra, UBND xã, phường còn 

gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của từng hộ gia 

đình nên dẫn đến việc xác nhận còn nhiều sai sót trong quá trình cấp giấy. Các thửa đất 

xin đăng ký đa số là các thửa đất có nguồn gốc phức tạp, một số đang tranh chấp hoặc 

chưa xác định được ranh giới, mốc giới. Tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích trái 

phép, không sử dụng đất, chuyển nhượng đất mà không làm thủ tục theo quy định, tranh 

chấp đất ở nhiều xã phường diễn biến phức tạp [71]. 

Nhìn chung trên địa bàn thành phố, khi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được 

giao quyền sử dụng đất luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo quy định của pháp 
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luật về quyền chung và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất tại Điều 166 và 170 của 

Luật Đất đai năm 2013. 

3.1.2.5. Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 

Bên cạnh việc tuân thủ tốt các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Người sử dụng đất trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh còn thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

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

thực hiện tương đối đầy đủ và theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện các quyền của người sử dụng đất, có một số trường hợp đặc biệt phải 

tuân thủ các điều kiện quy định bổ sung gây phiền hà cho người dân cũng như cơ quan 

chuyên môn có liên quan. Cụ thể như quy định về trường hợp chuyển nhượng, tặng cho 

có điều kiện đối với đất lúa và đất rừng (khoản 3, khoản 4, điều 191 Luật Đất đai năm 

2013). Ngoài ra, đối với trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân 

đã thế chấp lần đầu nhưng nay muốn thay đổi giá trị đảm bảo trên hợp đồng sửa đổi bổ 

sung theo thời điểm hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trường hợp này. 

3.1.2.6. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

- Về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, thành phố Cao Lãnh thực hiện đúng 

quy định theo mô hình một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ 

tục hành chính đôi khi còn chậm, trễ hẹn với người sử dụng đất do nhiều nguyên nhân 

như số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, đo đạc thực địa, công tác phối hợp giữa Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký Đất đai và Ủy ban nhân dân xã, phường chưa thật sự chặt chẽ….dẫn 

đến việc xử lý hồ sơ còn chậm. 

- Việc công khai thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng hình thức 

niêm yết thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cao Lãnh và các 

xã, phường, đồng thời được đăng trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Lãnh và các xã, phường. 

3.1.2.7. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố 

a) Những kết quả đạt được 

Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đã tạo ra được nhiều chuyển 

biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương trong tỉnh 

nói chung và thành phố Cao Lãnh nói riêng. Việc lập và phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

và thu hồi đất thuận lợi. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư được quy định cụ thể tạo sự phối hợp chặt chẽ, chuyên môn hóa về 

công việc và trách nhiệm. Công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận được triển khai 

nhanh chóng, đồng bộ và đạt kết quả cao. Điều này đã tạo cơ hội thuận lợi cho người sử 
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dụng đất tiếp cận và thực hiện đầy đủ các quyền về đất đai một cách thuận lợi, nhanh 

chóng và đúng quy định. Các thủ tục hành chính về đất đai ngày càng được công khai 

trên nhiều phương tiện thông tin, hỗ trợ cho người dân tiếp cận và nắm bắt quy trình 

thực hiện một cách đầy đủ và chính xác. 

b) Những tồn tại, hạn chế  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng trong nhân dân, 

vẫn còn xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể như một số thửa đất 

thuộc khu vực quy hoạch, người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không phù hợp chuyển mục đích sử dụng đất. 

Ngoài ra, quá trình xác định xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất còn nhiều sai 

sót dẫn đến khó khăn trong xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Việc thực 

các quyền của người sử dụng đất còn nhiều khó khăn do thủ tục hành chính về đất đai 

vẫn còn khá rườm rà, các biểu mẫu hồ sơ phức tạp đối với phần lớn người dân. Do thành 

phố Cao Lãnh là trung tâm hành chính, kinh tế của Tỉnh nên nhu cầu thực hiện các giao 

dịch về đất đai của người dân diễn biến rất sôi động, số lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày 

khá cao, trong khi số lượng cán bộ, viên chức thì hạn chế dẫn đến tình trạng hồ sơ tồn 

đọng, trễ hẹn, người dân phải đi lại nhiều lần, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến quyền 

lợi của người sử dụng đất. 

3.1.3. Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất 

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Tháp với tổng diện 

tích đất tự nhiên theo đơn vị hành chính là 10.726,2 ha với 08 chủ thể trực tiếp sử dụng 

đất [32]. Cơ cấu diện tích theo từng mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất được 

trình bày trong Bảng 3.1 bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế, cơ 

quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức khác, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo. 

Qua Bảng 3.1 cho thấy, tổng diện tích đất đai do các hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong tất cả các chủ thể sử dụng đất, với diện tích 7.622,8 

ha, chiếm 71,1% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 

5.776,0 ha (chiếm 99% tổng diện tích đất nông nghiệp và chiếm 53,8% tổng diện tích 

đất tự nhiên của toàn thành phố), diện tích đất phi nông nghiệp là 1.846,9 ha (chiếm  

37,8% tổng diện tích đất phi nông nghiệp và chiếm 17,2% tổng diện tích đất tự nhiên 

của toàn thành phố). Diện tích đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân chủ yếu là 

đất ở với tổng diện tích 1.813,5 ha (chiếm 99,8% tổng diện tích đất ở trên toàn thành 

phố). Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân còn sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp với diện tích 16,2 ha (chiếm 11,5% tổng diện tích đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp của toàn thành phố) và đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 17,1 

ha (chiếm 66,5% đất nghĩa trang, nghĩa địa toàn thành phố).
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Bảng 3.1. Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất 

Đơn vị tính diện tích: ha 

Thứ tự 
Loại đất 

Tổng 
diện tích 

các loại 

đất 

trong 

đơn vị 

hành 
chính 

 Cơ 
cấu 

diện 

tích 
loại 

đất so 

với 

tổng 

diện 

tích 
trong 

đơn vị 

hành 
chính  

Cơ cấu diện tích theo đối tượng sử dụng 

Hộ gia đình cá 

nhân trong 
nước(GDC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 
Tổ chức nước ngoài 

(NNG) Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 
ngoài 

(CNN) 

Cộng đồng 
dân cư và cơ 

sở tôn giáo 

(CDS) 
Tổ chức kinh 

tế (TKT) 

Cơ quan, đơn 
vị của Nhà 

nước (TCN) 

Tổ chức sự 
nghiệp công 

lập (TSN) 

Tổ chức khác 

(TKH) 

Doanh 

nghiệp có 
vốn đầu tư 

nước ngoài 

(TVN) 

Tổ chức 
ngoại giao 

(TNG) 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

Diện 

tích 
% 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21) (22) (23) (26) (27) 

I 
Tổng diện tích đất của đơn vị hành 

chính (1+2+3) 
10.809,3  100  7.537,0  69,7  158,2 1,5  218,8 2,0  117,1   1,1      80,4  0,7 16,6  0,2      0,0    24,8  0,2  

1 Đất nông nghiệp 5.712,2 52,8 5.637,0 98,7  39,0  0,7                          0,6  0,01  

2 Đất phi nông nghiệp  5.097,1 47,2  1.900,0  37,3  119,2  2,3  218,8  4,3  117,1 2,3  80,4 1,6 16,6  0,3      0,0    24,2  0,5  

2.1 Đất ở 1.871,3  17,3 1.867,3  99,8  1,1  0,1                      0,0        

2.2 Đất chuyên dùng 1.469,3  13,6  12,8  0,9  118,0   8,0  209,8  14,3 117,1  8,0  80,4  5,5  16,6  1,1              

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  40,9  0,4          40,5  99,0 0,0  0,0                      

2.2.2 Đất quốc phòng 134,8  1,2          134,8  100                          

2.2.3 Đất an ninh 17,7  0,2          17,7  100                          

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp 203,7  1,9      5,0  2,5   3,2  1,6  110,0  54,0  80,4  39,5                  

2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh PNN 139,7  1,3  12,7  9,1  109,9  78,7  0,0            16,6  11,9              

2.2.6 Đất có mục đích công cộng 932,4  8,6  0,1  0,0  3,1  0,3  13,6  1,5  7,1  0,8                      

2.3 Đất cơ sở tôn giáo 22,1  0,2                                  22,1  100  

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng 2,1  0,0                                2,1 100  

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
28,9  0,3  19,9  69,0      9,0 31,0                         

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.702,7  15,8                                      

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng 0,7  0,0                                      

2.8 Đất phi nông nghiệp khác 0,1 0,0     0,1                                

3 Đất chưa sử dụng 0,0                    

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Lãnh, 2022) [32] 
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Đối tượng sử dụng đất tiếp theo là các tổ chức trong nước, bao gồm tổ chức kinh 

tế, cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập và các tổ chức khác. Qua Bảng 3.2 cho 

thấy, các cơ quan nhà nước là đối tượng sử dụng đất chủ yếu trong nhóm tổ chức trong 

nước với diện tích 218,8 ha, chiếm 2,0% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 4,3% diện 

tích đất phi nông nghiệp của toàn thành phố. Thành phố Cao Lãnh là trung tâm hành 

chính của tỉnh Đồng Tháp, nơi tập trung các cơ quan, ban ngành của tỉnh, do đó diện 

tích đất dành cho các cơ quan nhà nước để xây dựng trụ sở cơ quan, đất quốc phòng, an 

ninh là tương đối lớn. Tiếp theo là tổ chức kinh tế sử dụng đất với tổng diện tích đất 

đang sử dụng là 158,2 ha (chiếm 1,5% tổng diện tích đất tự nhiên trên toàn thành phố), 

trong đó diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 109,9 ha (chiếm 78,7% 

diện tích đất sản xuất kinh doanh của toàn thành phố), đất ở là 1,1 ha (chiếm 0,1% tổng 

diện tích đất ở của toàn thành phố), đất có mục đích công cộng 3,1 ha (chiếm 0,3% đất 

có mục đích công cộng trên toàn thành phố), diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp 

là 5,0 ha (chiếm 2,5% tổng diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp của toàn thành 

phố). Bên cạnh đó, các tổ chức kinh tế còn sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án 

đầu tư sản xuất nông nghiệp với diện tích 39,0 ha (chiếm 0,7% diện tích đất nông nghiệp 

của toàn thành phố). Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất với diện tích 117,1 ha 

(chiếm 1,1% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn thành phố), chủ yếu là xây dựng các 

trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (110,0 ha chiếm 54,0 % tổng diện tích đất xây dựng 

trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên toàn thành phố), một phần nhỏ diện tích đất sử 

dụng vào mục đích công cộng (diện tích 7,1 ha, chiếm 0,8%).  

Các tổ chức khác (tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp) trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh đang sử dụng đất với diện tích là 80,4 ha, chiếm 0,7% tổng diện tích đất 

tự nhiên và chiếm 39,5%  tổng diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp của toàn 

thành phố (tương đương 1,6% tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên toàn thành phố). 

Đối tượng sử dụng đất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố 

Cao Lãnh chiếm tỷ lệ nhỏ với diện tích 16,6 ha, chiếm khoảng 0,2% tổng diện tích đất 

ở trên toàn thành phố. 

Cộng đồng dân cư và các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất với tổng diện tích là 

24,8 ha (chiếm 0,2% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,5% tổng diện tích đất phi 

nông nghiệp trên toàn thành phố). Trong đó, cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp 

và xây dựng các công trình tín ngưỡng như đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ 

với diện tích 2,1 ha (chiếm 100% tổng diện tích đất tín ngưỡng), các cơ sở tôn giáo được 

phép hoạt động tại Việt Nam, sử dụng đất để xây dựng cơ sở hoạt động của tôn giáo như 

chùa, nhà thờ, thánh đường,… với tổng diện tích 22,1 ha (chiếm 100% tổng diện tích 

đất tôn giáo). 
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3.2. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA 

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

3.2.1. Thực trạng tiếp cận đất đai của người sử dụng đất 

3.2.1.1. Thực trạng tiếp cận đất đai của các hộ gia đình, cá nhân 

a) Tình hình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Cao Lãnh 

Tổng diện tích đất tự nhiên theo đơn vị hành chính của thành phố Cao Lãnh là 

10.809,4 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 5.712,2 ha, chiếm 52,8% tổng diện 

tích đất tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp là 5.097,1 ha, chiếm 47,2% tổng diện 

tích đất tự nhiên. Diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là 

5.637,0 ha, chiếm 98,7% tổng diện tích đất nông nghiệp; diện tích đất phi nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân là 1.900,0 ha, chiếm 37,3% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. 

Diện tích và cơ cấu từng loại đất phân theo nhóm đất nông nghiệp và đất phi nghiệp 

được thể hiện cụ thể tại Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Diện tích đất đai do hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại thành phố Cao Lãnh 

Đơn vị tính diện tích: ha 

STT Loại đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Cơ cấu 

(%) 

DT do hộ 

gđ, cá 

nhân sử 

dụng 

Cơ cấu 

(%) 

Tổng diện tích đất tự nhiên  10.809,4 100 7.537,0 69,7 

1 Đất nông nghiệp NNP 5.712,2 52,8 5.637,0 98,7 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5.602,8 51,8 5.565,8 99,3 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.540,1 14,2 1.525,0 99,0 

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.427,1 13,2 1.425,7 99,9 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 113,0 1,0 99,3 87,9 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.062,8 37,6 4.040,8 99,5 

1.2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 108,2 1,0 71,2 65,8 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.097,1 47,2 1.900,0 37,3 

2.1 Đất ở OCT 1.871,3 17,3 1.867,3 99,8 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.173,7 10,9 1.172,3 99,9 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 697,6 6,5 695,0 99,6 

2.2.3 
Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK 139,7 1,3 12,7 9,1 

2.2 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 28,9 0,3 19,9 69,0 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Lãnh, 2022)[32] 
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Qua Bảng 3.2 cho thấy: diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng chủ yếu là 

đất nông nghiệp với 98,7% tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong 

khi đó, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 37,3% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, 

cụ thể: 

- Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh chỉ có 02 nhóm: đất 

sản xuất nông nghiệp (5.602,8 ha, chiếm 51,8%) và đất nuôi trồng thủy sản (108,2 ha 

chiếm 1,0%). Trên địa bàn thành phố không có diện tích đất lâm nghiệp và đất làm muối. 

Đất sản xuất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm (gồm có đất trồng lúa và đất 

trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

và đất nuôi trồng thủy sản do hộ gia đình, cá nhân sử dụng cũng tương đối lớn, lần lượt 

là 5.565,8 ha (chiếm 99,3% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn thành phố) và 

71,2 ha (chiếm 65,8% tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn thành phố).  

- Diện tích đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh bao gồm: đất ở (1.867,3 ha, chiếm 99,8% tổng diện tích đất ở trên 

địa bàn thành phố), đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (12,7 ha, chiếm 9,1% tổng 

diện tích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cả thành phố) và đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa (19,9 ha, chiếm 69,0% tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa toàn thành 

phố). 

b) Các hình thức tiếp cận đất đai của hộ gia đình, cá nhân 

Kết quả khảo sát 300 trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh về hình thức tiếp cận đất đai được thể hiện qua Hình 3.2. 

 

Hình 3.2. Biểu đồ thống kê các hình thức tiếp cận đất đai của hộ gia đình, cá nhân 

Qua Hình 3.2 cho thấy, các hình thức tiếp cận đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại 

thành phố Cao Lãnh rất đa dạng, bao gồm: được công nhận (CO), nhận chuyển nhượng 
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(CN), nhận tặng cho (TA), nhận thừa kế (TK), được giao đất (DG). Trong đó, hình thức 

được công nhận là chiếm đa số 161/300 trường hợp được khảo sát. Đa số người dân 

đang sinh sống trên địa bàn là người tại địa phương, tổ tiên gia đình, dòng họ đã sinh 

sống tại đây qua nhiều thế hệ, phần diện tích đất đai đang sử dụng hầu hết có nguồn gốc 

do ông, bà, cha, mẹ để lại hoặc do tự khai phá. Ngoài ra, những trường hợp người sử 

dụng đất có nguồn gốc do nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng, nhận 

tặng cho, nhận thừa kế) từ trước ngày 01/01/2008 đối với những thửa đất chưa được cấp 

giấy chứng nhận cũng thuộc trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 

khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận [11]. Đó là những nguyên nhân dẫn 

đến diện tích đất đai của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh phần lớn có nguồn gốc do nhà nước công nhận. 

Ngoài hình thức được công nhận, Luật đất đai 2013 còn cho phép các hộ gia đình, 

cá nhân được tiếp cận đất đai thông qua các hình thức khác như: nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho, nhận thừa kế, thuê và nhận góp vốn [47]. Kết quả khảo sát tại thành phố 

Cao Lãnh, bên cạnh hình thức được công nhận, người sử dụng đất còn tiếp cận đất đai 

thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho và nhận thừa kế. Cụ thể, tiếp 

cận đất đai thông qua hình thức nhận chuyển nhượng đất đai hợp pháp (55/300 trường 

hợp), nhận tặng cho (37/300 trường hợp), nhận thừa kế (19/300 trường hợp). Kết quả 

khảo sát đối với các hộ gia đình, cá nhân tiếp cận đất đai thông qua nhận chuyển nhượng, 

tặng cho quyền sử dụng đất là những trường hợp người sử dụng đất từ nơi khác chuyển 

đến hoặc tách hộ hình thành hộ mới. Quyền thừa kế được thực hiện theo pháp luật về 

dân sự, cũng qua kết quả khảo sát, tất cả 19 trường hợp nhận thừa kế đều được phân chia 

thừa kế theo pháp luật, do người để lại di sản không để lại di chúc phân chia tài sản. 

Ngoài ra, có 28/300 trường hợp được khảo sát, người sử dụng đất vừa được tiếp cận 

thông qua hình thức công nhận, vừa được tiếp cận thông qua hình thức nhận chuyển 

nhượng (hoặc nhận tặng cho, nhận thừa kế). Hoặc đồng thời tiếp cận thông qua hình 

thức nhận chuyển nhượng và nhận tặng cho quyền sử dụng đất. 

Diện tích đất đai tương ứng với các hình thức tiếp cận đất đai được thể hiện trong 

Bảng 3.3. Qua Bảng 3.3 cho thấy, tổng diện tích đất ở của 300 hộ gia đình, cá nhân là 

68.155,9 m2. Trong đó, tổng diện tích đất ở được công nhận chiếm nhiều nhất trong tất 

cả các hình thức, với diện tích 43.524,6m2, chiếm 63,86% tổng diện tích đất ở của 300 

hộ. Như đã đề cập ở trên, phần lớn các hộ gia đình được khảo sát đều đã sinh sống tại 

địa phương từ rất lâu và ổn định. Căn cứ vào quá trình sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, 

sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nhà nước đã tiến hành công nhận theo quy định 

tại điều 100, 101 Luật đất đai và điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP [47], [11], [45]. 

Đây cũng là lý do giải thích cho diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình phần lớn 

cũng có nguồn gốc từ nhà nước công nhận, với diện tích là 416.689,8m2, chiếm 69,5% 

tổng diện tích đất nông nghiệp của 300 hộ. Diện tích đất ở và đất nông nghiệp có nguồn 
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gốc do nhận chuyển quyền cũng tương đối lớn, cụ thể: diện tích đất ở có nguồn gốc nhận 

chuyển nhượng 7.575,0m2, chiếm 11,11%; nhận tặng cho 5.756,9m2, chiếm 8,45% và 

nhận thừa kế 3.612,8m2, chiếm 5,3%. Diện tích đất nông nghiệp có nguồn gốc nhận thừa 

kế 46.020,2m2, chiếm 7,7%, nhận chuyển nhượng 31.657,5m2, chiếm 5,3%, nhận tặng 

cho 20.021,3m2, chiếm 3,3%. 

Bảng 3.3. Diện tích đất đai của các hộ gia đình, cá nhân theo các hình thức tiếp cận 

STT Hình thức 
Số 

trường hợp 

DT đất ở  

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

DT đất nông 

nghiệp (m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Công nhận 161 43.524,6 63,86 416.689,8 69,5 

2 Nhận chuyển nhượng 55 7.575,0 11,11 31.657,5 5,3 

3 Nhận tặng cho 37 5.756,9 8,45 20.021,3 3,3 

4 Nhận thừa kế 19 3.612,8 5,30 46.020,2 7,7 

5 Công nhận và nhận 

chuyển nhượng 
12 3.586,2 5,26 14.931,1 2,5 

6 Công nhận và nhận 

tặng cho 
7 1.759,8 2,58 21.718,3 3,6 

7 Nhận chuyển nhượng 

và nhận tặng cho 
4 782,6 1,15 501,8 0,1 

8 Giao đất 2 276,0 0,40 - 0,0 

9 Công nhận và nhận 

thừa kế 
2 565,0 0,83 37.925,4 6,3 

10 Công nhận, nhận tặng 

cho và nhận thừa kế 
1 717,0 1,05 9.992,9 1,7 

 Tổng 300 68.155,9 100 599.458,3 100 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra) 

Đặc thù phân bổ đất đai và cơ cấu sử dụng đất tại các khu vực đô thị và nông thôn 

có sự khác biệt tương đối lớn. Diện tích đất nông nghiệp tập trung chủ yếu tại các khu 

vực nông thôn, mật độ dân cư thưa. Ngược lại, diện tích đất phi nông nghiệp được phân 

bổ chủ yếu tại các vùng phát triển đô thị, mật độ dân cư cao. Cơ cấu sử dụng đất tại 

thành phố Cao Lãnh cũng không ngoại lệ. Trong tổng số 300 trường hợp khảo sát tại 15 

xã, phường của thành phố Cao Lãnh, có 102 trường hợp người sử dụng đất chỉ có đất ở, 

193 trường hợp người sử dụng đất có cả đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, 05 trường 

hợp người sử dụng đất chỉ có đất sản xuất nông nghiệp. Chi tiết được thể hiện qua Hình 

3.3. Qua Hình 3.3 cho thấy, số hộ có cả đất ở và đất sản xuất nông nghiệp sinh sống chủ 

yếu tại các xã trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Các hộ này đã định canh, định cư ở tại 

địa phương ổn định từ rất lâu, hoạt động nông nghiệp là chủ yếu. Ngược lại, tại các 
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phường trung tâm như Phường 1, Phường 2, Phường 3, phường Mỹ Phú, cơ cấu diện 

tích đất phi nông nghiệp là chủ yếu, do đó đa số người sử dụng đất chỉ có đất ở, hoạt 

động chủ yếu là sản xuất kinh doanh. Đặc biệt 20/20 trường hợp khảo sát tại Phường 2, 

người sử dụng đất chỉ có đất ở. Được biết, Phường 2 là phường trung tâm, cũng là 

phường duy nhất của thành phố Cao Lãnh không có diện tích đất nông nghiệp. Do đó, 

trên địa bàn Phường 2 chỉ có các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, có 

05 trường hợp ở xã Tân Thuận Tây, xã Hòa An, Phường 3, Phường 6 và phường Mỹ 

Phú, người sử dụng đất chỉ có đất sản xuất nông nghiệp mà chưa có đất ở. Tuy nhiên, 

những trường hợp này, người sử dụng đất đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp từ rất 

lâu mà chưa xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc có xin phép nhưng không phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất ở. 

 

Hình 3.3. Thống kê 300 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo đơn vị hành chính 

Nhìn chung, 100% các hộ được khảo sát tại thành phố Cao Lãnh đều có đất để ở 

và sản xuất với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau. Trong đó, chủ yếu vẫn là thông qua 

hình thức được nhà nước công nhận do sử dụng ổn định, lâu dài. Tổng số hộ có diện tích 

đất ở và đất sản xuất nông nghiệp là tương đối cao với 193/300 hộ và phân bố không 

đồng đều giữa các xã, phường. 

c) Tình trạng pháp lý 

Giấy chứng nhận là chứng thư pháp lý quan trọng mà Nhà nước công nhận và 

bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp cho người sử dụng đất, giúp cho các cá nhân, hộ gia 

đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên mảnh đất của mình. Thông qua việc cấp Giấy 

chứng nhận, nhà nước có thể quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ. Trong 300 trường hợp 

khảo sát địa bàn thành phố Cao Lãnh, 300/300 trường hợp người sử dụng đất đã được 

cấp giấy chứng nhận. Thông qua việc phỏng vấn nhanh cán bộ quản lý tại Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cao Lãnh và cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ, 
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có 02 nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa 

phương đạt tỷ lệ cao, cụ thể: 

- Thứ nhất, thành phố Cao Lãnh là địa phương đầu tiên được chọn để tiến hành 

đo đạc lại, xây dựng bản đồ địa chính chính quy (bản đồ lưới) và tiến hành cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cấp đổi và cấp mới) vào năm 2001. Thành phố 

Cao Lãnh cũng là địa bàn trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, do đó ngay từ đầu, công tác 

cấp giấy chứng nhận cho người dân trên địa bàn thành phố được đặt làm ưu tiên. Bên 

cạnh đó, ý thức về nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng đất trong việc thực hiện 

đăng ký, cấp giấy chứng nhận và thực hiện các quyền cũng là nguyên nhân dẫn đến việc 

người dân tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận đầy đủ. 

- Thứ hai, từ khi Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đã giải quyết 

nguyên nhân chính tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

trường hợp không đủ điều điều kiện cấp giấy theo Luật đất đai năm 2003. Theo đó, 

những trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển quyền trước ngày 01/01/2008 mà đất 

đó chưa được cấp giấy chứng nhận. Hoặc các trường hợp chuyển quyền trước ngày 

01/7/2014 mà đất đã có giấy chứng nhận, nhưng người nhận chuyển quyền chỉ có giấy 

chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc chỉ có hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử 

dụng đất. Những trường hợp này đã được xem xét cấp giấy chứng nhận theo hướng dẫn 

của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Có thể nói, đây là điều 

khoản hay nhất trong việc thay đổi chính sách đất đai phù hợp với thực tiễn và có ý 

nghĩa thực sự quan trọng đối với người dân. 

d) Sự ổn định trong sử dụng đất 

Ổn định trong sử dụng đất được ghi nhận ở hai khía cạnh: (1) giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận được xem là chứng thư pháp lý nhằm xác lập quyền 

sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất, thông qua đó, người sử dụng đất sẽ được 

nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

[47]. Những khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận có thể dẫn đến những tranh chấp 

không mong muốn. Bên cạnh đó, không có giấy chứng nhận, người sử dụng đất sẽ bị 

hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng do không thể thế chấp ngân hàng, thiếu vốn 

và thiếu sự đảm bảo về pháp lý, người sử dụng đất có thể sẽ mất cơ hội đầu tư sản xuất; 

(2) Người sử dụng đất có cảm thấy an tâm với quyền sử dụng đất dài hạn của mình? 

Không có rủi ro thu hồi, người sử dụng đất sẽ yên tâm đầu tư, khai thác trên diện tích 

đất đai đó. Trường hợp bị thu hồi, với khoản bồi thường hợp lý, người sử dụng đất sẽ dễ 

dàng tái đầu tư trở lại. Như vậy, sự ổn định trong sử dụng đất được xác định bao gồm 

04 tiêu chí: (1) người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận dễ dàng, (2) quyền sử dụng 

đất được bảo hộ, (3) rủi ro thu hồi đất thấp và (4) nếu bị thu hồi, người dân tin tưởng sẽ 
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được bồi thường thỏa đáng. Kết quả khảo sát ý kiến của người dân về sự ổn định trong 

sử dụng đất tại 15 xã, phường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được trình bày trong 

Hình 3.4. Cụ thể đối với từng biến quan sát như sau: 

- Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận dễ dàng: đa số ý kiến trả lời trung 

lập với 136/300 ý kiến (chiếm 45,33%) cho rằng không quá dễ cũng không quá khó. Ý 

kiến người sử dụng đất trong nhóm này cho biết thêm, nếu được cán bộ hướng dẫn rõ 

ràng và tận tình sẽ có khả năng hoàn thành được thủ tục, tuy nhiên vẫn mất thời gian đi 

lại nhiều lần vì bổ sung hồ sơ. 99/300 ý kiến (chiếm 33,0%) cho rằng để được cấp giấy 

chứng nhận là không dễ dàng. Đa phần ý kiến người sử dụng đất trong trường hợp này 

là quy trình thủ tục còn rờm rà, cán bộ hướng dẫn chỉ có một người. Trong khi số lượng 

người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục về đất đai tương đối lớn, do đó mất nhiều 

thời gian chờ đợi và phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ. Bên cạnh đó, cán bộ hướng 

dẫn không thể hướng dẫn chi tiết và đầy đủ một lần cho một bộ hồ sơ, dẫn đến người 

dân thường viết sai và phải viết đi viết lại nhiều lần. Chỉ có 61/300 ý kiến (chiếm 

20,33%) cho rằng việc cấp giấy chứng nhận là thực hiện dễ dàng.  

 

Hình 3.4. Kết quả khảo sát ý kiến của người dân về sự ổn định trong sử dụng đất đai 

- Quyền sử dụng đất được bảo hộ: phần lớn trường hợp được khảo sát (165/300, 

chiếm 55,0%) đồng ý rằng quyền sử dụng đất của họ được bảo hộ (giá trị trung bình 

3,49). Tuy nhiên, số người dân có ý kiến trung lập chiếm tỷ lệ tương đối cao 38,33% 

với 115 ý kiến. Chỉ có 18/300 (chiếm 6,0%) ý kiến không đồng ý. Trên thực tế, hầu hết 

những trường hợp khảo sát, người dân đã sử dụng đất ổn định, thống nhất ranh giới với 

các chủ liền kề và đã được cấp giấy chứng nhận, không có trường hợp nào đất đang 

tranh chấp cần đến sự can thiệp của cơ quan nhà nước, chỉ có vài trường hợp là tranh 
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chấp giữa những người thân trong gia đình vì chưa thống nhất trong việc phân chia di 

sản thừa kế. Đa số những trường hợp khảo sát cho rằng, được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã là một sự bảo hộ rất quan trọng và cần thiết, có giấy chứng nhận 

thì nhà nước sẽ bảo hộ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất. 

- Rủi ro thu hồi đất thấp: kết quả khảo sát có đến 273/300 (chiếm 91,0%) ý kiến 

trả lời từ mức độ trung lập đến hoàn toàn đồng ý. Chỉ có 27/300 ý kiến không đồng ý, 

chiếm tỷ lệ rất thấp (9,0%). Điều này chứng tỏ rằng mức độ ổn định trong sử dụng đất 

của người dân rất cao, rủi ro nhà nước thu hồi đất rất thấp. Qua kết quả này cũng cho 

thấy được tính hiệu quả của pháp luật đất đai trong việc điều chỉnh, thu hẹp những trường 

hợp nhà nước thu hồi đất. Theo đó, những công trình, dự án phù hợp với quy hoạch, nhà 

nước khuyến khích các nhà đầu tư  nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn quyền 

sử dụng đất từ người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không thông qua nhà 

nước thu hồi. 

- Nếu bị thu hồi, người dân tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng: đa số người 

dân (165/300, chiếm 55,0%) được hỏi ý kiến đều cho rằng không biết (trung lập) vì chưa 

từng bị thu hồi đất và không biết hiện nay nhà nước bồi thường như thế nào. Có 36/300 

(chiếm 12,0%) ý kiến cho rằng mức bồi thường sẽ không thỏa đáng; 99/300 (chiếm 

33,0%) ý kiến tin tưởng rằng sẽ được bồi thường thỏa đáng. Chính sách bồi thường, hỗ 

trợ khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người dân so 

với trước đây như: áp dụng giá đất cụ thể thay cho giá của bảng giá để tính bồi thường; 

đối với những trường hợp người bị thu hồi đất là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 

ngoài số tiền bồi thường, nhà nước còn có những khoản hỗ trợ khác như hỗ trợ ổn định 

đời sống và sản xuất, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư,… đặc biệt chính sách hỗ trợ 

đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tối đa 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại 

(tại Đồng Tháp được hỗ trợ 3 lần). Chính sách bồi thường, hỗ trợ thay đổi qua các thời 

kỳ, các dự án thu hồi đất được phê duyệt cách đây nhiều năm không được áp dụng chính 

sách bồi thường mới là những nguyên nhân gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và ảnh 

hưởng đến niềm tin của người dân. 

Tóm lại, tính ổn định trong sử dụng đất của người dân tại thành phố Cao Lãnh ở 

mức độ trung bình. Tất cả các trường hợp khảo sát đều được cấp giấy chứng nhận, mặc 

dù có đến 1/3 trong tổng số ý kiến cho rằng việc cấp giấy chứng nhận là không dễ dàng. 

Quan trọng là đối với người dân, đất của họ được nhà nước bảo hộ và rủi ro bị thu hồi 

đất thấp. Tuy nhiên, không có nhiều người dân tin tưởng rằng nếu bị thu hồi, sẽ được 

bồi thường thỏa đáng. 

e) Quyền làm chủ 

Chế độ sở hữu đối với đất đai là sở hữu toàn dân và được khẳng định lần đầu tiên 

trong Hiến pháp năm 1980 [40]. Kể từ đó đến nay, chế độ sở hữu này duy nhất và không 
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thay đổi. Sở hữu toàn dân về đất đai được xem là kim chỉ nam trong mọi hoạt động điều 

hành, quản lý nhà nước về đất đai. Sở hữu toàn dân về đất đai tức là người dân là chủ 

và dân làm chủ đối với đất đai. Theo đó, quyền làm chủ bao gồm các khía cạnh: (1) 

quyền được tham gia và được ra quyết định; (2) quyền được tiếp cận thông tin các thông 

tin về đất đai và (3) quyền được khai thác, sử dụng. Như vậy, các tiêu chí về quyền làm 

chủ trong nghiên cứu này được xác định bao gồm: (1) Các công trình, dự án có sử dụng 

đất đều được họp dân lấy kiến; (2) Các ý kiến đóng góp của người dân được chính quyền 

quan tâm; (3) Được tiếp cận thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và (4) Người 

sử dụng đất không bị giới hạn về quyền trong sử dụng đất. Kết quả khảo sát ý kiến người 

dân về quyền làm chủ đối với đất đai được trình bày qua Hình 3.5.  

 

Hình 3.5. Kết quả khảo sát ý kiến của người dân về việc thực hiện quyền làm chủ 

Qua Hình 3.5 cho thấy: 

- Các công trình, dự án có sử dụng đất đều được họp dân lấy ý kiến với số lượng ý 

kiến đồng ý và hoàn toàn đồng ý là 164/300 (chiếm 54,66%); 75/300 (chiếm 25,0%) 

không có ý kiến (trung lập) vì chưa gặp trường hợp này tại địa phương; 61/300 (chiếm 

20,34%) không đồng ý và có ý kiến cho rằng, việc họp dân chỉ để thông báo về việc thu 

hồi đất, kế hoạch di chuyển và phương án đền bù. Đối với những dự án hạ tầng kỹ thuật 

theo phương thức nhà nước và nhân cùng làm thì người dân mới được góp ý kiến có 

thực hiện hay không thực hiện. 

- Các ý kiến đóng góp của người dân được chính quyền quan tâm: có đến 181/300 

(chiếm 60,33%) số ý kiến cho rằng họ không biết các ý kiến của của mình có được chính 

quyền quan tâm hay không; 92/300 (chiếm 30,67%) cho rằng ý kiến của họ được chính 

quyền quan tâm và chỉ có 27/30 (chiếm 9,0%) ý kiến cho rằng ý kiến của họ không được 

chính quyền quan tâm. Qua đó cho thấy, chính quyền địa phương có sự cân nhắc nhất 
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định với các ý kiến đóng góp của người dân trong việc sử dụng đất để thực hiện các 

công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Việc làm này vừa 

phát huy tính dân chủ vừa góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong 

công tác xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

- Được tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: định hướng phát 

triển kinh tế, xã hội tại địa phương được cụ thể hóa bằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Người dân đóng vai trò là trung tâm trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. Do đó, việc tiếp cận với các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất là rất cần thiết. Cũng theo kết quả khảo sát được thể hiện trong Hình 3.5, có 

đến 154/300 (chiếm 51,34%) ý kiến cho rằng được tiếp cận các thông tin về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, các dự án quy hoạch trên địa bàn đều được người dân biết đến. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân có ý kiến không được tiếp cận thông tin đất đai và ý kiến 

trung lập là tương đương nhau (lần lượt là 25,0% và 23,66%). Qua đó cho thấy, việc 

tiếp cận với các thông về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở mức trung bình (giá trị 

trung bình 3,26). Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát từ người dân và thông tin thu thập từ 

cơ quan quản lý thì đây là những dự án theo quy hoạch định hướng của giai đoạn trước 

(2001 – 2010) và đến thời điểm hiện tại thì các dự án vẫn còn đang kêu gọi đầu tư. Và 

cách mà người dân tiếp cận được thông tin về quy hoạch là thông qua việc xin chuyển 

mục đích sử dụng đất. Khi người dân có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì 

không được chấp thuận do không phù hợp với quy hoạch. Từ đây, người dân biết được 

thông tin quy hoạch và thông tin cho nhau. 

- Người sử dụng đất không bị giới hạn về quyền trong sử dụng đất: kết quả khảo 

sát có đến 168/300 (chiếm 56,0%) ý kiến cho rằng họ không bị giới hạn về các quyền 

trong sử dụng đất, đơn cử như họ được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp…; 63/300 

(chiếm 21,0%) ý kến cho rằng họ bị giới hạn về quyền, cụ thể bị giới hạn về mục đích 

sử dụng đất, bị giới hạn về hạn mức tách thửa, bị giới hạn về đối tượng nhận tặng cho 

đối với đất trồng lúa… 69/300 (chiếm 23,0%) ý kiến trung lập. Những trường hợp này 

người dân không quan tâm vì họ chỉ sử dụng và không có nhu cầu thực hiện quyền gì. 

Nhìn chung, quyền làm chủ của người dân chỉ được thực hiện ở mức trung bình 

và chưa đúng với bản chất quyền làm chủ về đất đai. Quy định về việc lấy ý kiến đóng 

góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông 

qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung 

của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, việc tổ chức hội nghị, lấy ý kiến 

người dân tiếp về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa được hiệu quả. Việc công bố 

công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông 

tin điện tử cấp tỉnh và cấp huyện cũng chưa đảm bảo. Tác giả đã truy cập và tìm hiểu về 

việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử 
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địa phương. Kết quả tìm thấy chỉ có duy nhất bản đồ quy hoạch chung của thành phố 

Cao Lãnh đến năm 2020, kết quả tương tự với các huyện và thành phố khác trong tỉnh. 

Điều này là vi phạm nguyên tắc dân chủ và công khai trong công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất nói riêng và công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung. 

3.2.1.2. Thực trạng tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế 

a) Đặc điểm của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh 

Khảo sát được thực hiện với 250 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty hợp danh), đang thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có sử dụng đất 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp 

về lĩnh vực kinh doanh, số năm tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình doanh 

nghiệp được thể hiện trong Hình 3.6 và Hình 3.7.  

 

Hình 3.6. Đặc điểm của các doanh nghiệp theo lĩnh vực và số năm hoạt động 

Qua Hình 3.6 cho thấy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ là nhóm chiếm số lượng nhiều nhất với 79/250, chiếm 31,6% doanh nghiệp được 

khảo sát, kế đến là nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh công nghiệp với 75/250, 

chiếm 30,0% doanh nghiệp được khảo sát, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng với 58/250, chiếm 23,2% doanh nghiệp được khảo sát, lĩnh vực về nông nghiệp 

và thủy sản với 30/250, chiếm 12,0% doanh nghiệp được khảo sát, các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải và các ngành khác chiếm số lượng rất ít lần 

lượt là 3/250, chiếm 1,2% và 5/250, chiếm 2,0%. 

Các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 3 đến 15 năm là nhóm chiếm tỷ trọng 

cao nhất trong tổng số các doanh nghiệp được khảo sát. Cụ thể, 47/250 (chiếm 18,8%) 

doanh nghiệp hoạt động từ 3-5 năm, có đến 105/250 (chiếm 42,0%) doanh nghiệp hoạt 

động từ  6-10 năm và 54/250 (chiếm 21,6%) doanh nghiệp hoạt động từ 11-15 năm. Số 

lượng doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 15 năm là 22/250 (chiếm 8,8%), doanh 

nghiệp có thời gian hoạt động trên 20 năm là 17/250 (chiếm 6,8%). Nhóm các doanh 

nghiệp vừa mới thành lập và các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 3 năm chiếm 

ít nhất trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát với 5/250 (chiếm 2,0%).  
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Về loại hình hoạt động của các doanh nghiệp có 3 loại chính: công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. Qua Hình 3.7 cho thấy, loại hình 

công ty trách nhiệm hữu hạn là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất với 53,2%, kế đến là loại hình 

công ty cổ phần chiếm 35,2% và thấp nhất là doanh nghiệp tư nhân chiếm 11,6%. 

 

Hình 3.7. Đặc điểm của các doanh nghiệp theo loại hình hoạt động 

b) Các hình thức tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế 

Cũng như hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất cho mục 

đích thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận đất đai thông qua nhiều 

hình thức khác nhau. Căn cứ vào nhu cầu và mục đích sử dụng đất, các doanh nghiệp có 

thể nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước thông qua hình thức Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất (đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc 

để bán kết hợp cho thuê) hoặc Nhà nước cho thuê đất (đối với tất cả các trường hợp thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh còn lại). Bên cạnh nhận quyền sử dụng đất thông 

qua Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 khuyến khích các tổ chức kinh tế tiếp cận đất đai 

thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình sản xuất 

kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất [47]. Kết quả 

khảo sát về các hình thức tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp được thể hiện qua Hình 3.8. 

Qua Hình 3.8 cho thấy các hình thức tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế tại 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp rất đa dạng, như: thuê đất, trong đó các tổ chức 

kinh tế có thể thuê đất từ nhà nước với hình thức trả tiền thuê hàng năm (TN) hoặc trả 

tiền thuê một lần (TM) cho cả thời gian thuê và thuê đất từ người sử dụng đất (TL); một 

hình thức tiếp cận đất đai phổ biến của tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh là nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CN) từ tổ chức kinh tế khác hoặc từ hộ gia đình, cá 

nhân; bên cạnh đó, cũng có một số doanh nghiệp tận dụng quỹ đất sẵn có của cá nhân 
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hoặc gia đình để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất (GP), được Nhà nước giao đất có thu tiền (DG) và một số ít 

doanh nghiệp sử dụng đất đai thông qua nhiều hình thức kết hợp như nhận chuyển 

nhượng và được nhà nước giao đất hoặc nhận chuyển nhượng và thuê đất từ nhà nước. 

 

Hình 3.8. Biểu đồ thống kê các hình thức tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế 

Trong tất cả các hình thức tiếp cận đất đai, các tổ chức kinh tế sử dụng đất theo 

hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm là chiếm đa số với 79/250 (chiếm 31,6%) 

trường hợp được khảo sát. Kế đến là đất có nguồn gốc từ thuê từ người sử dụng đất khác 

với 67/250 (chiếm 26,8%). Doanh nghiệp sử dụng đất do nhận chuyển nhượng với 

52/250 trường hợp (chiếm 20,8%); doanh nghiệp thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê một 

lần cho cả thời gian thuê 18/250 trường hợp (chiếm 7,2%); doanh nghiệp tận dụng quỹ 

đất sẵn có của cá nhân hoặc gia đình với 17/250 trường hợp (chiếm 6,8%); doanh nghiệp 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất với 7 trường hợp (chiếm 2,8%). Có 6/250 (chiếm 

2,4%) doanh nghiệp sử dụng đất với hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, trong đó có một doanh nghiệp đồng thời được cho thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê và một doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thêm đất; doanh nghiệp sử 

dụng đất kết hợp nhiều hình thức như nhận chuyển nhượng và thuê đất của nhà nước trả 

tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê và doanh nghiệp nhận chuyển nhượng cùng với 

thuê đất của nhà nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng 

năm chiếm số lượng không đáng kể, tương ứng mỗi hình thức có 1 doanh nghiệp (chiếm 

0,4%) trong tổng số 250 doanh nghiệp được khảo sát. 

Kết quả khảo sát thực tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho 

thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp tiếp cận đất đai thông qua thị trường thứ cấp là chiếm đa 
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số. Hay nói cách khác, các doanh nghiệp tiếp cận đất đai chủ yếu là từ người sử dụng 

đất khác thông qua hình thức nhận chuyển nhượng (52/250), thuê quyền sử dụng đất 

(67/250) và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (7/250) với tổng số doanh nghiệp là 

126/250, chiếm 50,4% trường hợp; các doanh nghiệp tiếp cận đất đai thông qua nhà 

nước (hình thức được nhà nước giao đất có thu tiền (4/250) và cho thuê đất trả tiền thuê 

hàng năm (79/250) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (18/250)) với 

101/250 trường hợp, chiếm 40,4%. Một số ít (chiếm 10,0%) các doanh nghiệp còn lại 

tiếp cận đất đai đồng thời thông qua nhà nước và người sử dụng đất khác. 

Hiện nay việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh 

không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi 

ích quốc gia, lợi ích công cộng được quy định tại Điều 61, Điều  62 Luật Đất đai năm 

2013 [47] thì được thực hiện theo cơ chế chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Thực tế đối với các dự án phát triển 

kinh tế nhưng không vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì các chủ đầu tư muốn có 

đất thực hiện dự án, ngoài thuê đất từ Nhà nước, đa phần các tổ chức kinh tế phải nhận 

quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng hoặc 

thuê đất. Tại tỉnh Đồng Tháp, có nhiều dự án được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu 

tư, phê duyệt chủ trương đầu tư thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Trên phương diện quản lý nhà 

nước, cơ chế, chính sách cho hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà 

đầu tư thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất có một số lợi ích cụ thể: 

- Tránh việc thu hồi đất tràn lan, hạn chế được những khiếu kiện liên quan đến 

việc dân thì bị mất đất hoặc được bồi thường rất thấp trong khi doanh nghiệp lại được 

hưởng một khoản lợi nhuận lớn; 

- Thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với quan hệ dân sự, đó là sự tự do thỏa 

thuận giữa các bên. Việc thỏa thuận này sẽ được điều tiết bởi cơ chế thị trường thuận 

mua vừa bán nên hạn chế được người sử dụng đất phải chịu thiệt thòi, bất công; 

- Tránh tiêu cực trong việc cho phép thực hiện ồ ạt các dự án vì khi thực hiện cơ 

chế này thì Nhà nước chỉ đóng vai trò trung gian quan sát và điều tiết bằng những công 

cụ gián tiếp về về cơ chế, chính sách chứ không tham gia trực tiếp vào quan hệ các bên. 

Ngoài ra, quy trình và thời gian thực hiện các thủ tục này tương đối đơn giản và 

nhanh chóng. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp thuê đất từ nhà nước hoặc dự án đầu tư 

thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền thì doanh nghiệp phải trải qua nhiều thủ 

tục phức tạp như cần phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư, văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, văn bản quyết 

định về việc giao đất hoặc cho thuê đất trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp 

doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư thuộc danh mục 

các công trình, dự án do nhà nước thu hồi đất thì quy trình thủ tục càng phức tạp và thời 

gian càng kéo dài hơn. Quy định góp vốn bằng tài sản nói chung, bằng quyền sử dụng 

đất nói riêng tại Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai đã và đang là hành 

lang pháp lý quan trọng cho người sử dụng đất phát huy tối đa nguồn lực đất đai trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo đẩy 

mạnh tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh qui mô lớn. Đây cũng là mô 

hình mà nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, trong khi 

việc thỏa thuận bồi thường với người có đất thường gặp nhiều khó khăn. 

Thực tế khảo sát trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng cho 

thấy, mặc dù các doanh nghiệp tiếp cận đất đai thông qua thị trường thứ cấp chiếm tỷ lệ 

cao, tỷ lệ các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất cũng chiếm đáng kể. Đáng chú 

ý là hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là hình thức chiếm đa 

số với 79/250, chiếm 31,6% tổng số doanh nghiệp được khảo sát. Thuê đất trả tiền thuê 

đất hàng năm có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực tài chính ở mức khá 

và trung bình, nhà đầu tư không cần phải chuẩn bị một khoản tài chính lớn để thực hiện 

nghĩa vụ tài chính với đất đai mà chỉ phải trả một khoản tiền thuê theo từng năm và ổn 

định trong chu kỳ 5 năm. Vì vậy, nhà đầu tư có thể sử dụng tiền dành cho các hoạt động 

đầu tư, sản xuất kinh doanh; Nhà đầu tư có thể chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm 

sang trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nếu có nhu cầu và có khả năng về tài 

chính; Trong trường hợp việc đầu tư sản xuất kinh doanh có rủi ro và buộc phải dừng 

dự án thì nhà đầu tư không bị mất khoản tiền đã trả như thuê đất trả tiền một lần. Những 

ưu điểm này cũng là nguyên nhân giải thích cho việc các doanh nghiệp thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lựa chọn đa số. Tuy nhiên, 

hình thức tiếp cận này cũng có số ít bất lợi. Các doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm bị hạn chế về quyền đối với đất thuê, doanh nghiệp không được thực hiện các 

giao dịch như chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn đối với đất thuê. 

Ngoài ra, giá thuê đất sẽ được tính lại theo chu kỳ 5 năm một lần do đó không tránh khỏi 

việc doanh nghiệp phải nộp tiền thuê đất cao hơn ở các chu kỳ tiếp theo. 

Đối với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê chỉ có 

một số ít doanh nghiệp được khảo sát (18/250, chiếm 7,2%) lựa chọn hình thức tiếp cận 

đất đai này. Hình thức này hạn chế đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ vì cần phải 

có một số vốn lớn cho chi phí sử dụng đất. Hình thức này chỉ thích hợp đối với các 

doanh nghiệp có năng lực về tài chính đủ mạnh. Lợi thế của hình thức tiếp cận này là 

doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng ổn định lâu dài trong thời hạn thuê đất, không phải 

lo tiền thuê đất sẽ gia tăng trong suốt thời gian thuê. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể 

dễ dàng dùng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp mình để tiếp cận nguồn vốn tại các 



89 

tổ chức tín dụng đang hoạt động trong nước cho các mục đích đầu tư, sản xuất kinh 

doanh khác thông qua hình thức giao dịch bảo đảm (thế chấp). Trong trường hợp doanh 

nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng quỹ đất này, doanh nghiệp có thể chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho, cho thuê lại hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

cho tổ chức kinh tế khác. Đây là những lợi thế rất lớn mà chỉ có những doanh nghiệp 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần mới có được những quyền lợi này. Kết quả khảo sát 

thực tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy những doanh nghiệp 

đang sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

là các doanh nghiệp lớn và đã tạo dựng được danh tiếng cũng như vị thế tốt trên thị 

trường trong thời gian đủ dài. Cụ thể như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (chi nhánh tỉnh Đồng Tháp) 

Công ty cổ phần Xây lấp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Công ty cổ phần Bệnh viện 

Quốc tế Thái Hòa, Công ty cổ phần Lương thực Bao bì Đồng Tháp. 

Các doanh nghiệp tiếp cận đất đai thông qua hình thức nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chiếm tỷ lệ không 

đáng kể, chỉ có 6/250 doanh nghiệp được khảo sát, trong đó có bốn doanh nghiệp chỉ sử 

dụng đất với hình thức được giao đất có thu tiền (ba doanh nghiệp đầu tư phát triển dự 

án nhà ở để bán và một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày), một doanh 

nghiệp sử dụng đất có nguồn gốc được giao đất có thu tiền kết hợp với thuê đất từ nhà 

nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (doanh nghiệp thủy sản) và doanh 

nghiệp còn lại được giao đất có thu tiền kết hợp nhận chuyển nhượng (doanh nghiệp bất 

động sản). Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện phương án đầu tư sản 

xuất kinh doanh từ trước ngày 01/7/2014 (Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) được 

phép lựa chọn giữa hai hình thức: được nhà nước giao đất có thu tiền hoặc nhà nước cho 

thuê đất mà không phụ thuộc vào loại dự án đầu tư. Tuy nhiên, đến Luật đất đai năm 

2013 có hiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp không được phép lựa chọn giữa hình 

thức giao và thuê. Căn cứ vào mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, nhà nước quy 

định hình thức tiếp cận đất đai cụ thể. Riêng đối với hình thức nhà nước giao đất có thu 

tiền chỉ áp dụng cho các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở để bán 

hoặc kết hợp bán và cho thuê, hoặc các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng nghĩa trang 

nghĩa địa theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai năm 2013 [47]. Hay nói cách khác, 

các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sẽ thuộc trường hợp 

nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tất cả các trường hợp đầu tư, sản xuất kinh 

doanh còn lại sẽ thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất. Tương tự như hình thức thuê 

đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, các doanh nghiệp tiếp cận đất đai qua 

hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất cần phải có một nguồn tài chính khá lớn để 

chi trả một lần cho khoản tiền sử dụng đất trong thời gian được nhà nước giao đất thực 

hiện dự án đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ có được những quyền lợi đối với 
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quyền sử dụng đất như được chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp và góp vốn. 

Nhìn chung, do quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã hạn chế phần lớn các trường 

hợp được nhà nước giao đất có thu tiền, đồng thời hình thức này cũng đòi hỏi các nhà 

đầu tư phải có tiềm lực về tài chính mạnh. Trong khi đó, các doanh nghiệp được khảo 

sát trên địa bàn thành phố Cao Lãnh phần lớn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt 

động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và công nghiệp chế biến. Do đó, hình 

thức tiếp cận đất đai thông qua nhà nước giao đất có thu tiền chiếm tỷ lệ không đáng kể 

(xem thêm trong Bảng 3.4) 

Bảng 3.4. Các hình thức tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế theo lĩnh vực kinh doanh 

STT Hình thức 
Lĩnh vực kinh doanh 

Tổng 
TMDV CN XD NNTS GTVT KH 

1 Thuê đất trả tiền hàng năm 22 30 16 10 1 0 79 

2 Thuê, thuê lại từ người sử 

dụng đất 
20 19 18 7 1 2 67 

3 Nhận chuyển nhượng 18 14 12 6 0 2 52 

4 Thuê đất trả tiền một lần 7 5 2 2 1 1 18 

5 Đất gia đình 8 4 4 1 0 0 17 

6 Nhận góp vốn 2 3 1 1 0 0 7 

7 Nhận chuyển nhượng và 

thuê đất trả tiền hàng năm 
1 0 0 1 0 0 2 

8 Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 
1 0 3 0 0 0 4 

9 Nhà nước giao đất và thuê 

đất trả tiền hàng năm 
0 0 0 1 0 0 1 

10 Nhà nước giao đất và nhận 

chuyển nhượng 
0 0 1 0 0 0 1 

11 Nhận chuyển nhượng và 

thuê đất trả tiền một lần 
0 0 0 1 0 0 1 

12 Nhận chuyển nhượng, 

thuê đất trả tiền hàng năm 

và thuê đất trả tiền một lần 

0 0 1 0 0 0 1 

 Tổng cộng 79 75 58 30 3 5 250 

(Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra) 

Tận dụng quỹ đất có sẵn của gia đình hoặc cá nhân cũng là một lựa chọn khả thi 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. Theo kết quả điều tra tại thành phố Cao Lãnh, có 17/250, chiếm 6,8% doanh 

nghiệp được khảo sát sử dụng quỹ đất sẵn có của gia đình để làm mặt bằng sản xuất kinh 

doanh. Đặc điểm chung của những trường hợp này là diện tích mặt bằng cho hoạt động 
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đầu tư, kinh doanh ở qui mô tương đối nhỏ (trên dưới 1000m2), các doanh nghiệp chủ 

yếu trong hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như bán lẻ hàng hóa, nhiên liệu, 

cung cấp dịch vụ giải trí, một số ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ưu 

điểm của hình thức này là các doanh nghiệp không phải mất thời gian tìm kiếm mặt 

bằng, tiết kiệm được khoản tiền thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất so 

với những hình thức khác. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tận 

dụng được lợi thế này. Mặt bằng kinh doanh đòi hỏi phải nằm ở những vị trí thuận lợi 

cho hoạt động giao thương, cơ sở hạ tầng đồng bộ. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp 

có sẵn quỹ đất ở tại các khu vực trung tâm, thông thường diện tích bị hạn chế cho một 

số hoạt động kinh doanh nhất định, ví dụ xây dựng xưởng sản xuất, kho bãi, hay dịch 

vụ lưu trú, vui chơi, giải trí cần một khoảng không gian đủ rộng. Trong khi đó, một số 

doanh nghiệp nằm ở một số xã thuộc thành phố Cao Lãnh như Mỹ Tân, Hòa An, Tân 

Thuận Tây có lợi thế về mặt bằng nhưng đa số là diện tích đất nông nghiệp. Do đó, 

doanh nghiệp phải chi thêm một khoản tiền nhất định để chuyển mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh hoặc đất thương mại, dịch vụ. 

Như kết quả khảo sát được trình bày tại Hình 3.8 và số liệu tổng hợp từ phiếu 

điều tra trong Bảng 3.4 cho thấy, phân theo lĩnh vực kinh doanh thì các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp cận đất đai chủ yếu thông qua ba hình 

thức: thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê hàng năm (22/79 doanh nghiệp), thuê đất từ 

người sử dụng đất (20/79 doanh nghiệp) và nhận chuyển nhượng (18/79 doanh nghiệp). 

Bên cạnh đó, có một số ít doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tiếp cận đất đai thông qua 

hình thức thuê đất từ nhà nước trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (7/79 doanh nghiệp), 

tận dụng quỹ đất sẵn có của gia đình (8/79 doanh nghiệp), các hình thức tiếp cận còn lại 

chiếm tỷ lệ không đáng kể. Tương tự, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghiệp (sản xuất và chế biến nông sản, thức ăn gia súc, gia cầm) tiếp cận đất đai thông 

qua thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm là hình thức được lựa chọn nhiều 

nhất với 30/75, chiếm tỷ lệ 40% trong tổng số doanh nghiệp công nghiệp được khảo sát. 

Hình thức tiếp theo được các doanh nghiệp công nghiệp lựa chọn là thuê đất từ người 

sử dụng đất (19/75 doanh nghiệp), nhận chuyển nhượng (14/75 doanh nghiệp). Các hình 

thức thuê đất trả tiền thuê một lần, nhận góp vốn hay tận dụng quỹ đất sẵn có của gia 

đình có nhiều nhược điểm do đó chỉ có một số ít doanh nghiệp lựa chọn. Đối với các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tiếp cận đất đai chủ yếu qua ba hình 

thức thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, thuê đất từ người sử dụng và nhận 

chuyển nhượng, cả ba hình thức này đều chiếm tỷ lệ tương đương nhau. Các hình thức 

còn lại chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Kết quả cũng tương tự như đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, giao thông vận tải và các ngành khác. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp 

cận đất đai chủ yếu thông qua ba hình thức: thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê đất hàng 
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năm, thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác không 

phân biệt lĩnh vực kinh doanh.  

Kết quả khảo sát các hình thức tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh theo số năm hoạt động có sự khác biệt giữa các nhóm. Kết quả 

được trình bày trong Bảng 3.5.  

Bảng 3.5. Các hình thức tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế theo số năm hoạt động 

STT Hình thức 
Số năm hoạt động 

<3 3-5 6-10 11-15 16-20 >20 

1 Thuê đất trả tiền hàng năm 3 13 23 20 11 9 

2 Thuê, thuê lại từ người sử 

dụng đất 
1 15 33 14 3 1 

3 Nhận chuyển nhượng 0 10 23 11 6 2 

4 Thuê đất trả tiền một lần 0 5 9 4 0 0 

5 Đất gia đình 0 2 10 3 1 1 

6 Nhận góp vốn 1 2 3 1 0 0 

7 Nhận chuyển nhượng và 

thuê đất trả tiền hàng năm 
0 0 1 0 0 1 

8 Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 
0 0 1 1 2 0 

9 Nhà nước giao đất và thuê 

đất trả tiền hàng năm 
0 0 0 0 0 1 

10 Nhà nước giao đất và nhận 

chuyển nhượng 
0 0 1 0 0 0 

11 Nhận chuyển nhượng và 

thuê đất trả tiền một lần 
0 0 1 0 0 0 

12 Nhận chuyển nhượng, thuê 

đất trả tiền hàng năm và 

thuê đất trả tiền một lần 

0 0 1 0 0 0 

 Tổng cộng 5 47 106 54 23 15 

(Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra) 

Qua Bảng 3.5 cho thấy, số lượng doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm 

trở lại có xu hướng tiếp cận đất đai thông qua thị trường thứ cấp là chủ yếu. Nói cách 

khác, các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng đất thông qua hình thức thuê hoặc nhận chuyển 

nhượng từ người sử dụng đất. Ngược lại, các doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 

10 năm lại có tỷ lệ tiếp cận đất đai theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

cao hơn. Cụ thể, doanh nghiệp có số năm hoạt động từ 3-5 năm (những doanh nghiệp 

mới thành lập dưới 3 năm chưa đủ dữ liệu so sánh) sử dụng đất thông qua hình thức thuê 

từ người sử dụng đất là 15/47 (chiếm 32,0%), nhận chuyển nhượng 10/47 (chiếm 
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21,3%), thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm 13/47 (chiếm 27,7%). Số liệu 

tương ứng với doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 6-10 năm với hình thức thuê từ 

người khác 33/105 (chiếm 31,4%), nhận chuyển nhượng và thuê đất từ nhà nước trả tiền 

thuê đất hàng năm là tương đương nhau với 23/105 (chiếm 22,0%). Trong khi đó, các 

doanh nghiệp có số năm hoạt động từ 11-15 năm sử dụng thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm là 20/54 (chiếm 37,0%), thuê đất từ người khác 14/54 (chiếm 25,9%), nhận chuyển 

nhượng 11/54 (chiếm 20,4%). Số liệu thống kê tương ứng với các doanh nghiệp hoạt 

động từ 16-20 năm là 11/23 (chiếm 47,8%) doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm, thuê đất từ người khác chỉ với 3/23 (chiếm 13,0%) doanh nghiệp và 6/23 (chiếm 

26,1%) doanh nghiệp nhận chuyển nhượng. Doanh nghiệp sử dụng đất thông qua hình 

thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm chiếm tỷ lệ cao nhất đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trên 20 năm, với 9/15 (chiếm 60,0%) doanh nghiệp, trong khi đó hình thức 

thuê lại từ người khác (1/15, chiếm 6,7%) hay nhận chuyển nhượng (2/15, chiếm 13,3%) 

lại thấp hơn so với các nhóm doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 20 năm.  

Để lý giải cho hiện tượng này, có thể đề cập đến những quy định liên quan về giao 

đất, cho thuê đất trong các Luật Đất đai được ban hành qua các thời kỳ. Cụ thể, căn cứ 

vào Điều 35 và Điều 108, Luật Đất đai năm 2003 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004), 

các tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thì được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê 

đất. Trường hợp doanh nghiệp chọn hình thức thuê đất thì chỉ được nhà nước cho thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm [44]. Nếu lựa chọn hình thức nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, các doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn về tài chính và nguồn vốn 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, trong giai đoạn này chủ yếu các doanh nghiệp 

lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Điều này lý giải cho các doanh 

nghiệp có số năm hoạt động trên 10 năm (tính đến thời điểm khảo sát năm 2020) phần 

lớn sử dụng đất theo hình thức thuê đất từ nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm. Sau đó, 

Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014) đã hạn chế phần lớn các 

trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền, thay vào đó là các tổ chức kinh tế phải 

chuyển sang hình thức thuê đất và được lựa chọn trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Bên cạnh đó, Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai còn khuyến khích và hướng dẫn các tổ chức kinh tế sử dụng đất thông qua các hình 

thức thuê, nhận chuyển nhượng, nhận góp bằng quyền sử dụng đất đối với những dự án 

sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch mà không thuộc những trường hợp nhà 

nước thu hồi đất. Với lợi thế có thể chủ động được về mặt tài chính cũng như quy trình, 

thủ tục hành chính đơn giản, xu hướng các doanh nghiệp chuyển dần sang tiếp cận đất 

đai trong thị trường sơ cấp ngày càng gia tăng. Điều này đã giải thích cho số lượng các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có thời gian hoạt động 
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từ 10 năm trở lại đây lựa chọn thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 

người khác để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh ngày càng phổ biến. 

c) Chỉ số tiếp cận đất đai của doanh nghiệp 

Chỉ số tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp được xây dựng và đánh giá thông qua 3 chỉ số thành phần với 8 tiêu chí đo 

lường: (1) Chỉ số tiếp cận đất đai; (2) Sự ổn định trong sử dụng đất và (3) Chất lượng 

thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Kết quả đánh giá cụ thể: 

(1) Chỉ số tiếp cận đất đai 

Kết quả khảo sát ba tiêu chí đánh giá khả năng tiếp cận đất đai của các các doanh 

nghiệp, bao gồm doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận; doanh 

nghiệp không gặp cản trở về mặt bằng kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tổng hợp qua Hình 3.9.  

 

Hình 3.9. Kết quả khảo sát 3 tiêu chí tiếp cận đất đai của doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận: tiêu chí này chỉ 

thực hiện thống kê đối với các doanh nghiệp tận dụng quỹ đất sẵn có của cá nhân hoặc 

gia đình làm mặt bằng kinh doanh, nguồn gốc đất do nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc được nhà nước giao đất, cho thuê đất (183 trường 

hợp). Các doanh nghiệp thuê hoặc thuê lại đất của người khác (67 trường hợp) không 
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thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận. Kết quả khảo sát cho thấy đa số doanh 

nghiệp có mặt bằng kinh doanh và đã được cấp Giấy chứng nhận, với 165/183, chiếm 

hơn 90% doanh nghiệp. Bên cạnh đó vẫn còn một số ít doanh nghiệp có đất nhưng chưa 

có Giấy chứng nhận vì lo ngại những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đăng 

ký cấp Giấy chứng nhận (11/165, chiếm 6,0% doanh nghiệp) và do doanh nghiệp không 

có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận (7/165, chiếm 3,8% doanh nghiệp). Tuy nhiên, phần 

diện tích đất chưa có Giấy chứng nhận chủ yếu là các doanh nghiệp có qui mô tương 

đối nhỏ, tận dụng quỹ đất sẵn có của gia đình hoặc đất có nguồn gốc do nhận chuyển 

nhượng. Thực tế các doanh nghiệp này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới 

danh nghĩa cá nhân và đứng tên trên Giấy chứng nhận. Bên cạnh lo ngại về thủ tục, số 

ít các doanh nghiệp cho rằng không có nhu cầu thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn 

nên chưa thực hiện hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận. 

- Doanh nghiệp không gặp cản trở về mặt bằng kinh doanh: tiêu chí này được khảo 

sát với tổng số 250 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp không phân biệt hình thức tiếp cận đất đai. Qua kết quả 

thống kê tại Hình 3.9 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có mức độ đồng ý (bao gồm đồng ý 

và hoàn toàn đồng ý) đối với tiêu chí doanh nghiệp không gặp cản trở về mặt bằng sản 

xuất kinh doanh là rất cao, với hơn 75% (188/250) doanh nghiệp được khảo sát. Điều 

này cho thấy, đa số các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng 

sản xuất kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Kết quả này cũng tiệm cận 

với báo cáo kết quả PCI năm 2020 của VCCI, trong báo cáo đã chỉ ra chỉ số thành phần 

tiếp cận đất đai của tỉnh Đồng Tháp đạt 7,96 điểm và là địa phương dẫn đầu cả nước về 

chỉ số thành phần tiếp cận đất đai [38]. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp không 

gặp cản trở trong quá trình tiếp cận đất đai thì vẫn còn một số lượng các doanh nghiệp 

nhất định gặp khó khăn trong quá trình mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh. Kết quả 

khảo sát có 43/250, chiếm 17,2% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn trong quá trình 

tìm kiếm mặt bằng. Vấn đề chủ yếu của các doanh nghiệp là khó khăn trong thỏa thuận 

nhận quyền sử dụng đất từ người khác (nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất); 

thủ tục hành chính liên quan đến đất đai sau khi nhận quyền sử dụng đất rườm rà và khó 

tiếp cận thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tìm địa điểm sản xuất kinh 

doanh phù hợp. 

- Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để cơ quan nhà nước làm căn cứ 

thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đó cũng là 

nguồn thông tin vô cùng quan trọng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có định hướng trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm mặt bằng. Kết quả khảo sát thực tế 250 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, chỉ khoảng 

50% số doanh nghiệp đồng ý và trên 40% số doanh nghiệp không đồng ý với nhận định 



96 

“Tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dễ dàng”. Cũng như hộ gia 

đình, cá nhân, việc tiếp cận thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương 

của các doanh nghiệp vẫn không khả quan hơn. Phần lớn các doanh nghiệp (195/250, 

chiếm 78%) cho rằng phải nhờ vào mối quan hệ cá nhân để có được thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Với đặc điểm của kỳ quy hoạch sử dụng 

đất là 10 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong khi đó, thời hạn giao đất, cho 

thuê đất lên đến 50 năm, thậm chí 70 năm đối với những dự án đầu tư ở vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội khó khăn. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc 

định hướng chiến lược kinh doanh nếu không thể tiếp cận được với thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Nhìn chung, thông qua ba tiêu chí đánh giá thực trạng tiếp cận đất đai đối với các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, việc tiếp cận 

đất đai và mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương 

tương đối dễ dàng. Tiêu chí doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng 

nhận đạt trên 90%; tỷ lệ doanh nghiệp không gặp cản trở về mặt bằng kinh doanh đạt 

trên 75%. Riêng đối với tiêu chí doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất dễ dàng cần phải được cải thiện trong tương lai nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm mặt bằng và triển khai 

phương án sản xuất kinh doanh. 

(2) Sự ổn định trong sử dụng đất 

Sự ổn định trong sử dụng đất của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được đánh giá thông qua hai tiêu chí: rủi ro thu 

hồi đất thấp và doanh nghiệp tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng nếu bị thu hồi đất. 

Kết quả khảo sát được thể hiện cụ thể tại Hình 3.10. 

 

Hình 3.10. Kết quả khảo sát sự ổn định trong sử dụng đất của doanh nghiệp 

- Rủi ro thu hồi đất thấp: kết quả khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp khi đánh 

giá mức độ rủi ro trong sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hầu hết 

các doanh nghiệp đều đồng ý cao với nhận định “rủi ro thu hồi đất thấp”, với 243/250, 
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chiếm 97,2% tổng số doanh nghiệp được khảo sát. Đặc biệt, không có doanh nghiệp nào 

lựa chọn “Không đồng ý” với nhận định này. Điều này cho thấy mức độ ổn định trong 

sử dụng đất được các doanh nghiệp đánh giá rất cao. Hay nói cách khác, phần lớn các 

doanh nghiệp đều cảm thấy rất an tâm và được đảm bảo về quyền sử dụng đất khi sử 

dụng mặt bằng sản xuất kinh doanh tại địa phương. Khi doanh nghiệp yên tâm về tính 

ổn định của mặt bằng sản xuất, họ sẽ tự tin đầu tư lâu dài trên mặt bằng đó. 

- Nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng: kết quả 

khảo sát cho thấy, mặc dù đa số doanh nghiệp cho rằng rủi ro bị thu hồi đất do thay đổi 

quy hoạch là thấp, nhưng nếu bị thu hồi, tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng được bồi thường 

thỏa đáng chỉ xấp xỉ 60% (147/250) tổng số doanh nghiệp được khảo sát. Hơn 1/3 

(90/250) doanh nghiệp được khảo sát không tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng và 

5,2% (13/250) doanh nghiệp không có ý kiến. Trên thực tế, các chính sách về bồi thường, 

hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đã được bổ sung và điều chỉnh theo thời gian và theo 

từng thời kỳ sửa đổi của Luật đất đai. Tuy nhiên, nhìn chung chính sách này chỉ mới đề 

cập đến việc tính toán, bồi thường những thiệt hại hữu hình gây ra trong quá trình thu 

hồi đất, những thiệt hại vô hình mà các doanh nghiệp gặp phải nếu rủi ro nhà nước thu 

hồi đất thì chưa được xem xét. Việc bố trí một địa điểm khác cho doanh nghiệp khôi 

phục sản xuất kinh doanh sẽ làm mất đi địa thế hiện tại, doanh nghiệp sẽ phải làm lại từ 

đầu và mất một thời gian nhất định để có thể ổn định trở lại. Chưa kể chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp cũng như những quyết sách trong đầu tư có thể bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng vì có thể địa điểm mới không phù hợp cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại 

của doanh nghiệp, việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Một khi những thiệt hại vô hình được tính đến và bồi thường hợp lý, niềm tin của các 

doanh nghiệp đối với các chính sách của nhà nước sẽ được củng cố, việc kêu gọi thu hút 

đầu tư sẽ đạt được những thành quả nhất định. 

Tóm lại, mức độ ổn định trong sử dụng đất của các doanh nghiệp đang hoạt động 

sản xuất, kinh doanh địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được đánh giá khá 

cao. Hầu hết các doanh nghiệp đều thể hiện sự an tâm và tin tưởng về quyền sử dụng 

đất trong quá trình đầu tư kinh doanh trên mặt bằng hiện có. Tuy nhiên, chính sách bồi 

thường, hỗ trợ trong trường hợp rủi ro thu hồi đất không được các doanh nghiệp đánh 

giá cao. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn những bất cập chưa được 

xử lý thỏa đáng, đặc biệt là những thiệt hại vô hình chưa được tính đến để bồi thường. 

Điều này gây ra những bất an cho doanh nghiệp trong cả nước nói chung và tại tỉnh 

Đồng Tháp nói riêng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

(3) Chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai  

Khảo sát doanh nghiệp tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về chất lượng thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai qua ba tiêu chí: tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
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hành chính về đất đai trong vòng hai năm qua không gặp khó khăn, số ngày trung bình 

chờ cấp Giấy chứng nhận và mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ 

tục hành chính về đất đai. Kết quả thống kê doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực 

hiện thủ tục và mức độ hài lòng của doanh nghiệp được thể hiện qua Hình 3.11. Qua 

Hình 3.11 cho thấy: 

- Tỷ lệ doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai: tiêu chí này chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp có thực hiện ít nhất một loại thủ 

tục hành chính về đất đai trong vòng 2 năm qua (2019, 2020). Trong số 250 doanh 

nghiệp được khảo sát, có 163 doanh nghiệp đã từng thực hiện một trong những thủ tục 

hành chính liên quan đến đất đai như chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, thuê, giao 

dịch bảo đảm (thế chấp), chuyển mục đích và gia hạn sử dụng đất. Kết quả khảo sát có 

94/163, chiếm 57,6% doanh nghiệp cho biết họ không gặp khó khăn trong quá trình thực 

hiện thủ tục hành chính (bao gồm mức độ đồng ý và hoàn toàn đồng ý); có 66/163, 

chiếm 40,5% doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ 

tục. Trong đó, khó khăn khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng (41 

trường hợp), thuê quyền sử dụng đất từ người khác (18 trường hợp), thế chấp (4 trường 

hợp) và chuyển mục đích sử dụng đất (3 trường hợp). 

 

Hình 3.11. Kết quả khảo sát chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

- Số ngày trung bình chờ cấp Giấy chứng nhận: tiêu chí này chỉ áp dụng đối với 

trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Kết quả thống kê từ 

khảo sát các doanh nghiệp, thời gian chờ đợi cấp Giấy chứng nhận trung bình là 11 ngày 

(thấp nhất 10 ngày, cao nhất 15 ngày). Theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, thời hạn giải 

quyết thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không quá 30 

ngày [11]. Với nhiều nỗ lực nhằm giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện 

các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy 

4.3%

36.2%

1.8%

51.5%

6.1%

Doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý
Trung lập Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý

0.0% 5.5%

14.1%

62.6%

17.8%

Sự hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện 

thủ tục hành chính về đất đai

Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng

Bình thường Hài lòng

Hoàn toàn hài lòng



99 

chứng nhận trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh là 15 ngày [66], chỉ bằng một nửa so với thời 

gian tối đa Chính phủ cho phép. Như vậy, so sánh thời gian quy định và thời gian chờ 

cấp Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp phản hồi cho thấy rằng, hầu hết các doanh nghiệp 

được trao Giấy chứng nhận đúng hoặc trước thời hạn so với quy định. 

- Sự hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: kết quả 

phản hồi của 163 doanh nghiệp về sự hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính liên 

quan đến đất đai trong vòng hai năm qua (2019-2020) tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đánh giá từ mức độ hài lòng đến rất hài lòng. 

Mặc dù kết quả thống kê số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện tủ tục hành 

chính về đất đai tương đối nhiều (40,5%), nhưng khi đánh giá về mức độ hài lòng thì có 

trên 80% doanh nghiệp cho rằng hài lòng. Điều này chứng tỏ, nỗ lực của chính quyền 

địa phương trong công cuộc cải cách hành chính, tạo lập môi trường thân thiện và thu 

hút các nhà đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 

Đánh giá chung, chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được các doanh nghiệp đánh giá cao. Tỷ lệ doanh nghiệp 

không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai xấp xỉ 60% doanh 

nghiệp có thực hiện thủ tục hành chính trong vòng hai năm qua, số ngày trung bình chờ 

cấp Giấy chứng nhận là 11 ngày, rút ngắn chỉ còn 1/3 so với trước đây (trung bình là 30 

ngày theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2018) [35], 

hơn 80% doanh nghiệp đánh giá hài lòng về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính của 

địa phương. Những năm qua, Tỉnh đã chủ động cắt giảm hơn 50% thời gian thực hiện 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; liên thông trong việc xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa các cơ quan để doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Do đó, 

mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh nhất có thể. Có thể khẳng định rằng, khi đến với 

Đồng Tháp ai cũng cảm nhận được chính quyền luôn thân thiện và đồng hành cùng 

doanh nghiệp, thể hiện qua mô hình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” được tổ chức 

trong khuôn viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Tất cả hướng đến sự minh bạch trong bộ máy 

công quyền và tạo điều kiện thuận lợi để tương tác với nhà đầu tư, doanh nghiệp một 

cách hiệu quả nhất; Đồng Tháp không chỉ cam kết về sự đơn giản, minh bạch của các 

thủ tục hành chính, mà còn thể hiện sự trân quý giá trị thời gian của nhà đầu tư. 

Tóm lại, khả năng tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp đang thực hiện dự án sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được đánh giá khá 

cao. Kết quả thống kê có đến 75% doanh nghiệp không gặp cản trở về mở rộng mặt bằng 

kinh doanh, trên 90% doanh nghiệp có mặt bằng và có Giấy chứng nhận; sự ổn định 

trong sử dụng đất cũng được các doanh nghiệp đánh giá rất cao với 97,2% doanh nghiệp 

được khảo sát cho rằng rủi ro thu hồi đất thấp, và xấp xỉ 60% doanh nghiệp tin tưởng sẽ 

được bồi thường thỏa đáng nếu rủi ro bị thu hồi đất; trên 80% doanh nghiệp hài lòng với 
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chất lượng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Riêng đối với tiêu chí tiếp cận với 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là còn hạn chế và khó khăn đối với đa số 

các doanh nghiệp. Có thể nói, tiếp cận đất đai thuận lợi là điểm sáng trong môi trường 

đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa 

phương liên tục nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất 

trong cả nước trong suốt hơn 10 năm qua. 

3.2.2. Thực trạng thực hiện các quyền của người sử dụng đất  

3.2.2.1. Thực trạng thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân 

Là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao 

Lãnh là một trong những địa phương có nhiều biến động về đất đai. Do nhu cầu sử dụng 

đất đai cho nhiều mục đích, việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất diễn ra 

càng sôi động. Kết quả khảo sát người sử dụng đất tại 15 xã, phường trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh được thể hiện trong Hình 3.12. 

 

Hình 3.12. Tỷ lệ thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

Qua Hình 3.12 cho thấy hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp chủ yếu thực hiện 05 quyền: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho 

thuê, và thế chấp quyền sử dụng đất. Trong đó, người sử dụng đất thực hiện quyền 

chuyển nhượng và tặng cho là chủ yếu. Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 300 trường hợp thì 

có đến 230 trường hợp người dân có thực hiện ít nhất một trong các quyền trên. Cụ thể, 

106 trường hợp thực hiện quyền chuyển nhượng, chiếm 46,09%; 53 trường hợp thực 

hiện quyền tặng cho, chiếm 23,04% và 22 trường hợp thực hiện quyền thừa kế, chiếm 

9,6%; 29 trường hợp thực hiện quyền cho thuê đất, chiếm 12,61% và 20 trường hợp thực 

hiện quyền thế chấp, chiếm 8,7%. 
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Hình 3.13. Số lượng các giao dịch về quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh 

a) Thực hiện quyền chuyển nhượng 

Thành phố Cao Lãnh đang trong quá trình đô thị hóa, cơ sở hạ tầng đang được đầu 

tư xây dựng và dần hoàn thiện. Đồng thời, đây cũng là đô thị trung tâm của tỉnh Đồng 

Tháp. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến các giao dịch chuyển nhượng trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh diễn ra tương đối lớn. 

 

Hình 3.14. Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng 

Qua Hình 3.14 cho thấy, người dân thực hiện quyền chuyển nhượng chủ yếu đối 

với đất sử dụng cho mục đích để ở, với 90/106 trường hợp chuyển nhượng, chiếm 84,9% 

(bao gồm đất ở chiếm 45,3% và đất ở gắn với đất vườn ao trong cùng thửa có nhà ở 

chiếm 39,6%). Các giao dịch chuyển nhượng đối với đất ở chủ yếu diễn ra tại các 

phường: Phường 3, Phường 6, Hòa An, Hòa Thuận, Mỹ Tân. Nhờ vào sự hoàn thiện của 
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hệ thống hạ tầng giao thông, rất nhiều tuyến đường liên xã và đường nội bộ được mở 

rộng, nâng cấp, đặc biệt là Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – 

Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, dự án đã hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

(gồm đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng) của các khu thu 

nhập thấp LIA7, LIA10 phường Hòa Thuận, LIA12 xã Tân Thuận Tây – Hòa An, LIA13 

phường 11, LIA14 xã Hòa An; các dự án giao thông đã và đang tiếp tục thực hiện: nâng 

cấp, phát triển hệ thống đường giao thông đô thị như trục đường Lý Thường Kiệt nối 

dài, đường ven sông Tiền, đường Ngô Thời Nhậm (nối dài), đường Sở Tư pháp kết nối 

ra cầu Cao Lãnh; dự án đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa (phường 6); 

nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự. Các dự án này đã tạo điều kiện thuận 

lợi về cơ sở hạ tầng, làm tăng nhu cầu giao dịch về đất đai ở các địa phương này, đặc 

biệt là nhu cầu về đất ở của những người lao động từ nơi khác đến thành phố Cao Lãnh 

làm việc và định cư. Chuyển nhượng đối với đất nông nghiệp chỉ có 16/106 trường hợp, 

chiếm 15,1%. Các giao dịch chuyển nhượng đất nông nghiệp chủ yếu là đất trồng lúa ở 

các xã vùng ven. Kết quả khảo sát cũng cho thấy ý thức về nghĩa vụ và quyền lợi của 

người sử dụng đất trong việc tuân thủ pháp luật về đất đai ngày càng được nâng cao. 

Điều này được thể hiện thông qua tất cả các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất được khảo sát phần lớn đã hoàn tất (85/106), một số đang hoàn tất thủ tục sang tên 

(21/106); tại thời điểm giao dịch, người sử dụng đất đều có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Hầu hết các giao dịch chuyển nhượng diễn ra giữa những người không quen 

biết, do đó việc hoàn tất quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật là hết sức cần thiết 

để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bán và người mua. 

b) Thực hiện quyền tặng cho 

Kết quả khảo sát thực trạng thực hiện quyền tặng cho của các hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được trình bày qua Hình 3.15.  

 

Hình 3.15. Tình hình thực hiện quyền tặng cho 
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Kết quả thống kê 53/230 trường hợp thực hiện quyền tặng cho, trong đó 20/53 

(chiếm 37,7%) trường hợp tặng cho đối với đất ở; 15/53 (chiếm 28,3%) trường hợp tặng 

cho đối với đất ở và đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở; 18/53 (chiếm 34,0%) 

trường hợp tặng cho đối với đất nông nghiệp. Tại thời điểm thực hiện việc tặng cho, các 

thửa đất tặng cho đều đã có Giấy chứng nhận. Có 53/53 trường hợp thực hiện quyền 

tặng cho đều tiến hành làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, 41 trường 

hợp đã hoàn tất thủ tục sang tên và 12 trường hợp đang thực hiện thủ tục tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cao Lãnh. Tặng cho là một trong năm hình thức 

chuyển quyền sử dụng đất phổ biến, chỉ sau hình thức chuyển nhượng và diễn ra tương 

đối đồng đều tại các xã phường của thành phố Cao Lãnh. Giao dịch tặng cho quyền sử 

dụng chủ yếu diễn ra giữa những người có mối quan hệ gia đình, hoặc quan hệ huyết 

thống như ông bà cho cháu, cha mẹ cho con, anh chị em tặng cho nhau. Phần lớn những 

trường hợp tặng cho là để người thân có chổ ở sau khi lập gia đình và ra riêng hoặc tặng 

cho đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Giao dịch tặng cho giữa những người có 

mối quan hệ hôn nhân hay huyết thống không bị đánh thuế thu nhập cá nhân, đây cũng 

là một lợi thế giúp cho người dân ra quyết định hoàn thành thủ tục sang tên để được cấp 

Giấy chứng nhận. 

c) Thực hiện quyền thừa kế 

Kết quả thống kê tình hình thực hiện quyền thừa kế trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được trình bày trong Hình 3.16.  

 

Hình 3.16. Tình hình thực hiện quyền thừa kế 

 Kết quả khảo sát có 22/230 trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền thừa 

kế đối với đất đai. Trong đó, thừa kế đối với đất ở 5/22 trường hợp, thừa kế đất ở và đất 

vườn ao gắn liền 9/22 trường hợp và thừa kế đất nông nghiệp là 8/22 trường hợp. Tất cả 

những trường hợp này trước khi nhận thừa kế đều đã được cấp Giấy chứng nhận mặc 

dù pháp luật đất đai quy định trường hợp người sử dụng đất để lại thừa kế thì không cần 
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phải có Giấy chứng nhận. Trong 22 trường hợp nhận thừa kế thì có 14/22 (chiếm 63,6%) 

trường hợp là đã hoàn tất thủ tục nhận thừa kế và được cấp Giấy chứng nhận; 8/22 

(chiếm 36,4%) trường hợp là người dân chưa thực hiện thủ tục phân chia thừa kế. 

Nguyên nhân chính dẫn đến người dân không thực hiện thủ tục phân chia thừa kế để 

đứng tên trên Giấy chứng nhận là, tất cả những trường hợp thừa kế trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đều thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật, tức là 

người có tài sản không để lại di chúc. Tuy nhiên, ý chí của người có tài sản trong lúc 

còn sống đã xác định phần tài sản đó là cho ai tiếp tục sử dụng, thường là con cái trực 

tiếp nuôi dưỡng và chung sống trong cùng một nhà (theo phong tục lâu đời, con trai sẽ 

được thừa kế phần tài sản gồm đất đai, nhà cửa và phải có trách nhiệm thờ cúng). Đó là 

sự thừa nhận mặc nhiên của các thành viên còn lại trong gia đình đối với tài sản được 

để lại và người nhận thừa kế cho rằng không cần thiết phải làm thủ tục sang tên. Một 

nguyên nhân khác đó là, người dân ngại thủ tục phức tạp và không có nhu cầu thực hiện 

các giao dịch về đất đai nên chưa thực hiện thủ tục thừa kế. Nguyên nhân cuối cùng là, 

một số trường hợp đất để lại thừa kế được cấp cho hộ và có một số thành viên trong hộ 

đã sinh sống và làm việc ở nơi khác, không thể ký tên vào văn bản phân chia thừa kế. 

d) Thực hiện quyền cho thuê 

Kết quả thống kê tình hình thực hiện quyền cho thuê của các hộ gia đình, cá nhân 

tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được tổng hợp và trình bày qua Hình 3.17. 

 

Hình 3.17. Tình hình thực hiện quyền cho thuê 

Kết quả khảo sát có 29/230 trường hợp người dân thực hiện hoạt động cho thuê 

quyền sử dụng đất. Qua Hình 3.17 cho thấy, việc cho thuê chủ yếu diễn ra đối với đất ở 

với 21/29 trường hợp và chỉ có 8/29 trường hợp là thuê đối với đất sản xuất nông nghiệp. 

Diện tích đất ở được cho thuê của các gia đình, cá nhân hầu hết nằm ở những vị trí thuận 

lợi cho hoạt động kinh doanh, tập trung tại các phường trung tâm như Hòa Thuận, Mỹ 

Phú, Phường 3, Phường 6. Chủ yếu người thuê sử dụng cho mục đích làm mặt bằng kinh 

21

0

8

8

7

14

29

0

0

0 5 10 15 20 25 30

Đất ở

Đất ở và vườn ao

Đất nông nghiệp

Không giấy tờ

Công chứng/chứng thực

Giấy tờ tay

GCN

Giấy tờ khác

Không giấy tờ

L
o
ại

 đ
ất

T
h

ủ
 t

ụ
c

L
o
ại

 g
iấ

y
 t

ờ

Số vụ

T
iê

u
 c

h
í



105 

doanh hoặc làm kho bãi. Những trường hợp thuê đất nông nghiệp đều là đất trồng lúa, 

tập trung nhiều ở vùng ven Phường 6, xã Mỹ Tân, xã Hòa An. Người thuê là người cùng 

địa phương, thiếu đất canh tác hoặc người thân quen. Một số ít gia đình không có lao 

động do đi làm ăn xa hoặc lao động trong lĩnh vực công nghiệp, không có người canh 

tác nên cũng cho người khác thuê để sản xuất. Tất cả những trường hợp đất cho thuê 

này đều đã có Giấy chứng nhận. Về thủ tục cho thuê đất, nhìn chung đa số người dân có 

lập giấy tờ cam kết về việc cho thuê (21/29 chiếm 72,4%). Tuy nhiên, chỉ có 7/29 (chiếm  

24,1%) trường hợp là thực hiện thủ tục cho thuê đầy đủ, có lập hợp đồng cho thuê đất 

và được công chứng, chứng thực; 14/29 (chiếm 48,3%) trường hợp người dân chỉ lập 

hợp đồng tay, không có công chứng, chứng thực và 8/29 (chiếm 27,6%) trường hợp là 

cho thuê không có giấy tờ cam kết. Hầu hết những trường hợp cho thuê đất không có 

giấy tờ cam kết là giao dịch giữa những người thân trong gia đình, một số ít là hàng xóm 

lân cận có mối quan hệ thân quen từ lâu và có sự tin tưởng lẫn nhau. Do đó, việc cho 

thuê không được các bên chú trọng thực hiện thông qua hợp đồng và thực hiện đầy đủ 

thủ tục. Giao dịch chủ yếu dựa trên mối quan hệ quen biết và dựa vào niềm tin lẫn nhau. 

e) Thực hiện quyền thế chấp 

Tình hình thực hiện quyền thế chấp của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thống kê và tổng hợp qua Hình 3.18. 

 

Hình 3.18. Tình hình thực hiện quyền thế chấp 

Kết quả thống kê có 20/230 trường hợp người dân thực hiện thế chấp quyền sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Qua Hình 3.18 cho thấy 

người dân thực hiện thế chấp chủ yếu đối với đất ở. Cụ thể, thế chấp đất ở 12/20 (chiếm 

60,0%) trường hợp, thế chấp đối với đất ở và vườn ao liền kề trong cùng thửa 3/20 

(chiếm 15,0%) trường hợp, chỉ có 5/20 (chiếm 25,0%) trường hợp thế chấp đất nông 

nghiệp. Việc thế chấp đối với đất ở diễn ra tập trung ở những phường trung tâm như 

Phường 2, Phường 3, Phường 4, phường Mỹ Phú. Phần lớn (trên 70,0%) những trường 
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hợp này, người sử dụng đất có nhu cầu vay vốn cho mục đích làm ăn, kinh doanh, một 

số còn lại (xấp xỉ 30,0%) vay vốn cho mục đích khác. Thế chấp đối với đất nông nghiệp 

tập trung ở Phường 6, ven Phường Mỹ Phú, Phường 4. Mục đích thế chấp đối với đất ở 

gắn liền với vườn ao và đất nông nghiệp là để có vốn sản xuất (3 trường hợp), xây nhà 

(1 trường hợp) và mục đích khác (4 trường hợp). Do thực hiện việc vay thế chấp tại các 

ngân hàng, người sử dụng đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết thì mới được các ngân hàng giải ngân. Do đó, 

những trường hợp được khảo sát này đều đã được cấp Giấy chứng nhận và đã hoàn tất 

thủ tục đăng ký thế chấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Pháp luật đất đai ngoài 

cho phép thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng, các hộ gia đình, 

cá nhân còn được thế chấp cho tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân. Tuy nhiên, tất cả 20 

trường hợp này đều thực hiện thế chấp tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh. Qua tìm hiểu nguyên nhân từ phía người dân, đa số cho rằng không biết có quy 

định được phép thế chấp cho tổ chức kinh tế, đồng thời người dân cũng không biết tổ 

chức kinh tế nào có thể nhận thế chấp, trình tự thủ tục như thế nào, có an toàn về mặt tài 

sản như thế chấp tại ngân hàng hay không. Về quy định được phép thế chấp cho cá nhân 

thì người dân cũng không được biết. Thay vào đó, người dân cho rằng có biết hình thức 

cầm cố đất, tuy nhiên chỉ khi cần một số tiền lớn thì họ mới nghĩ đến việc cầm cố đất 

đai. Đây là một hình thức tương đối phổ biến, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, theo đó 

người có đất sẽ giao phần diện tích đất đai mà mình đang sử dụng (thay vì giao Giấy 

chứng nhận như trường hợp thế chấp) cho người nhận cầm cố và nhận lại một khoản 

tiền tương ứng theo thỏa thuận của đôi bên. Người nhận cố đất sẽ được phép sử dụng, 

khai thác và hưởng thành quả lao động trên đất đó trong thời gian cố đất cho đến khi 

bên bên cầm cố hoàn trả lại số tiền đã nhận trước đó. Việc cầm cố đối với đất đai không 

được pháp luật đất đai Việt Nam thừa nhận và bảo hộ, tuy nhiên người sử dụng đất 

không biết rằng giao dịch cố đất này là không hợp pháp và chứa đựng nhiều rủi ro, đặc 

biệt đối với bên nhận cầm cố. 

g) Những khó khăn khi thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân 

Mặc dù quy trình và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất là khác 

nhau, nhưng nhìn chung, những vấn đề người dân gặp phải trong việc thực hiện các 

quyền liên quan đến đất đai có một số điểm chung nhất định.  

- Khó khăn trong chuyển quyền sử dụng đất thông qua ba hình thức chuyển 

nhượng, tặng cho và thừa kế được ghi nhận từ người dân bao gồm các vấn đề:  

+ Sai khác về diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp trước đó: diện tích ghi 

trên Giấy chứng nhận đã cấp trước đây theo bản đồ 299 (bản đồ phân loại đất theo Chỉ 

thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, 

đăng ký ruộng đất trong cả nước [53]), có thay đổi so với diện tích thực tế khi đối chiếu 
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với bản đồ địa chính chính quy, do đó cần phải tiến hành đo đạc lại trước khi thực hiện 

thủ tục chuyển quyền. Quá trình đo đạc lại thường mất nhiều thời gian do thiếu mốc giới 

xác định ranh đất giữa các chủ sử dụng. Một nguyên nhân khác chính là, các hồ sơ đo 

đạc phát sinh trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch hàng năm 

thường không thể tiến hành đo đạc được. Do đây là thời điểm nước nổi trong năm, rất 

nhiều khu vực xã, phường đất bị ngập sâu, không thể xác định được ranh giới, mốc giới 

giữa các chủ sử dụng đất, đặc biệt là khu vực đất trồng lúa. 

+ Không đủ điều kiện tách thửa: đối với trường hợp người dân chỉ muốn chuyển 

nhượng hoặc tặng cho một phần diện tích đất trên Giấy chứng nhận, theo quy định bắt 

buộc phải tiến hành tách phần diện tích đất đó thành một thửa riêng biệt trước khi thực 

hiện thủ tục chuyển quyền. Tuy nhiên, việc tách thửa phải tuân thủ qui tắc về diện tích 

tối thiểu và chiều dài các cạnh của thửa đất. Theo quyết định số 50/2017/QĐ-UBND 

[65] của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành quy định diện tích đất tối thiểu 

được tách thửa. Đối với đất nông nghiệp tại các khu vực đô thị (các phường) phải có 

diện tích tối thiểu 300m2, tại nông thôn (các xã) diện tích tối thiểu từ 700m2. Đối với đất 

ở tại đô thị, những thửa đất chưa có nhà ở diện tích tách thửa tối thiểu từ 70m2; diện tích 

tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại nông thôn là 80m2 và kích thước cạnh tiếp giáp với 

đường phố từ 4m-5m tùy chiều rộng của lộ giới. Trong khi đó, đối với đất nông nghiệp 

nằm ở những vị trí tiếp giáp với các đường giao thông ở khu vực nông thôn (phần lớn 

là diện tích đất trồng cây lâu năm xen lẫn trong các khu dân cư), người dân thường tự ý 

phân lô bán nền cho những người có nhu cầu mua đất nền nhà, hoặc phân lô chia cho 

con cái khi lập gia đình và chuyển ra sống riêng, diện tích mỗi nền chỉ trên dưới 100m2. 

Do không đủ điều kiện tách thửa, người nhận chuyển quyền phải mất rất nhiều thời gian 

đợi chủ sử dụng đất thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang làm nhà ở (phải đăng ký nhu cầu đất ở trước 6 tháng tại ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có đất, phải chờ xin ý kiến cơ quan chuyên môn về mức độ phù hợp quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất) hoặc đứng tên đồng quyền sử dụng trên Giấy chứng nhận. 

+ Quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình: hầu hết diện tích đất đai có nguồn 

gốc do nhà nước công nhận đều được cấp Giấy chứng nhận theo hộ gia đình. Điều này 

nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các thành viên trong hộ, đặc biệt ở khu vực nông 

thôn khi mà mảnh đất đó là tài sản và là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình. Việc 

xác định thành viên hộ được tính tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc 

cấp Giấy chứng nhận. Do đó, đối với những giao dịch chuyển nhượng hoặc tặng cho 

quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình, cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực hợp 

đồng yêu cầu người sử dụng đất phải có văn bản xác định thành viên hộ gia đình. Đồng 

thời hợp đồng chuyển quyền cần có sự đồng ý và ký tên của tất cả các thành viên trong 

hộ đã được xác định theo văn bản trước đó. Nhiều trường hợp, những người trong cùng 

hộ hiện tại do đi làm ăn xa hoặc đã tách hộ và sinh sống ở nơi khác, thậm chí đã ra nước 
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ngoài. Việc tập hợp tất cả thành viên để ký tên vào hợp đồng chuyển quyền là rất khó 

khăn và nhiều trường hợp người dân không thực hiện được việc chuyển quyền. 

+ Chuyển nhượng, tặng cho có điều kiện: Luật Đất đai năm 2013 quy định 

trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cụ thể: 

“Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển 

nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa” [47]. Trường hợp người dân thực 

hiện các giao dịch liên quan đến đất trồng lúa, bên nhận chuyển quyền bắt buộc phải có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc cá nhân đó là người trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Nếu trường 

hợp bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền không cùng nơi cư trú thì bên chuyển 

quyền còn cần phải có thêm giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về 

việc thửa đất đang sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Quy định này đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân khi muốn giao dịch đối với 

đất lúa, đặc biệt là trường hợp cha mẹ có tài sản là đất lúa, nhưng con cái họ không phải 

là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên không thể nhận được quyền sử dụng đất. 

- Đối với trường hợp thực hiện quyền thế chấp, khó khăn chủ yếu của người dân 

không phải về thủ tục vay mà là hạn mức vay. Việc thẩm định giá trị tài sản để xác định 

hạn mức vay do phía ngân hàng thực hiện, theo người dân thì giá trị quyền sử dụng đất 

do ngân hàng thẩm định và cho vay chỉ khoảng 50% - 60% giá trị trên thị trường, chưa 

tính tài sản gắn liền trên đất thế chấp. Do đó, muốn tiếp cận số vốn nhiều hơn thì người 

dân phải thế chấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thế chấp cả phần tài 

sản gắn liền trên đất. Hầu hết các diện tích đất mà người dân mang đi thế chấp đều có 

tài sản (nhà, công trình, cây lâu năm) gắn liền trên đất nhưng chưa được chứng nhận 

quyền sở hữu, dẫn đến người sử dụng đất không thể dùng phần tài sản trên đất để thế 

chấp. Tuy nhiên, do lãi suất thấp, ổn định và an toàn nên người sử dụng đất vẫn ưu tiên 

lựa chọn vay tại các ngân hàng. 

- Đối với việc cho thuê đất, chủ yếu người dân thực hiện quyền cho thuê thông qua 

hợp đồng giao dịch dân sự và không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực 

hay phải đăng ký biến động đất đai. Do đó, hầu như người dân không gặp vấn đề khó 

khăn trong quá trình thực hiện quyền cho thuê. 

Nhìn chung, những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong quá trình thực hiện 

các quyền liên quan đến đất đai xuất phát từ các qui phạm pháp luật trong công tác quản 

lý nhà nước về đất đai từ trung ương cũng như tại địa phương, cụ thể như quy định về 

điều kiện tách hợp thửa, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho có điều kiện, giao dịch 

liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Bên cạnh đó cũng có một số nguyên 

nhân xuất phát từ việc người dân còn thiếu kiến thức về pháp luật về đất đai, chưa nắm 

được các quy định liên quan đến các điều kiện trong giao dịch chuyển quyền. 
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3.2.2.2. Thực trạng thực hiện các quyền của tổ chức kinh tế 

Bảng 3.6. Thống kê tình hình thực hiện các quyền của tổ chức kinh tế 

Số lượng giao dịch 

Loại đất và đối tượng giao dịch 
 

Chuyển nhượng Thế chấp 

1. Loại đất 
 

Đất ở 153 0 

Đất sản xuất kinh doanh 0 25 

Đất thương mại dịch vụ 0 48 

Đất khác 0 2 

Tổng   153 75 

2. Đối tượng giao dịch 
Cá nhân 152 0 

Tổ chức kinh tế khác 1 75 

Tổng   153 75 

3. Xã/phường Mỹ Phú 64 11 

 Phường 1 88 9 

 Mỹ Tân 1 5 

 Phường 2 0 12 

 Phường 3 0 7 

 Hòa Thuận 0 8 

 Mỹ Trà 0 2 

 Mỹ Ngãi 0 0 

 Phường 4 0 7 

 Phường 11 0 6 

 Tịnh Thới 0 3 

 Phường 6 0 1 

 Hòa An 0 2 

 Tân Thuận Đông 0 2 

 Tân Thuận Tây 0 0 

Tổng  153 75 

4. Tình hình thực hiện Hoàn tất 117 75 

 Đang thực hiện 36 0 

 Chưa thực hiện 0 0 

5. Loại giấy tờ Giấy chứng nhận 153 75 

 Giấy tờ khác 0 0 



110 

Qua khảo sát 250 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp thì có 163 doanh nghiệp có thực hiện một trong các giao dịch liên quan 

đến đất đai trong vòng 02 năm qua. Tuy nhiên, giao dịch liên quan đến các quyền về đất 

đai thì chỉ có các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản là có thực hiện 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở gắn với nhà ở, căn hộ nằm trong các dự 

án phát triển nhà ở (5 doanh nghiệp với 153 giao dịch) và một số các doanh nghiệp khác 

thực hiện quyền thế chấp (75 giao dịch của 75 doanh nghiệp). Trừ các doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản, không có doanh nghiệp nào thực hiện chuyển quyền sử dụng 

đất thông qua tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Kết quả 

khảo sát tình hình thực hiện các quyền về đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được trình bày qua Bảng 3.6. 

Theo quy định của pháp luật đất đai, các tổ chức kinh tế sử dụng đất có nguồn gốc 

do nhà nước giao có thu tiền, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển 

nhượng hoặc nhận góp vốn quyền sử dụng đất có nguồn gốc được nhà nước giao có thu 

tiền hoặc nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất [47]. Tuy nhiên, đối với các tổ 

chức kinh tế, điều quan trọng là tiếp cận được đất đai và có được mặt bằng phục vụ cho 

hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất chỉ 

xảy ra trong ba trường hợp, một là chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu 

tư xây dựng, kinh doanh nhà ở dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các doanh nghiệp có hoạt 

động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; hai là chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư xây dựng, kinh 

doanh nhà ở hoặc dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho 

thuê; ba là doanh nghiệp giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động đầu 

tư, sản xuất kinh doanh và có nhu cầu chuyển quyền cho người khác. Đó là lý do hoạt 

động thực hiện các quyền đối với đất đai của các doanh nghiệp không diễn ra sôi động 

như đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. 

a) Thực hiện quyền chuyển nhượng 

 Như nội dung đã đề cập trước đó, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

được thực hiện bởi các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản. Trong số 

các doanh nghiệp được khảo sát trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có 

5 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện 153 giao dịch chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ở (bao gồm cả trường hợp đất ở gắn liền với nhà ở). Trong đó, đất ở thuộc 

dự án Khu nhà phố thương mại (Vincom Shophouse Cao Lãnh) tại Phường 1 là 88 giao 

dịch chuyển nhượng cho cá nhân, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Vincom Retail; 

63 giao dịch chuyển nhượng đất ở cho cá nhân tại phường Mỹ Phú, trong đó có 62 giao 
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dịch thuộc dự án Khu dân cư 500 căn, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO); 1 trường hợp chuyển nhượng dự 

án (Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Sen Vàng chuyển nhượng một phần dự án phát 

triển nhà ở tại Mỹ Phú sang Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp 

Đồng Tháp); 1 trường hợp chuyển nhượng đất ở cho cá nhân tại xã Mỹ Tân. 

Trong tất cả các giao dịch chuyển nhượng này tại thời điểm chuyển nhượng cho 

khách hàng, chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá 

trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở dưới hình thức phân lô hoặc 

các dự án phát triển nhà ở, có hai giai đoạn cấp Giấy chứng nhận. Giai đoạn 1, cấp Giấy 

chứng nhận đối với toàn bộ dự án cho chủ đầu tư sau khi được nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính về đất đai; giai đoạn 2, dự án nhà ở sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, đồng 

bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở hoàn thiện thì chủ đầu tư được phép đề nghị 

cơ quan có chức năng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho từng tài sản (đất nền, 

nhà ở hoặc căn hộ) trong dự án. Đó là lý do các giao dịch giữa các công ty có chức năng 

kinh doanh bất động sản với khách hàng luôn được đảm bảo về mặt pháp lý và tạo ra sự 

an tâm cho khách hàng trong quá trình giao dịch.  

Khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu 

có), chủ đầu tư có trách nhiệm lập và hoàn thành thủ tục sang tên Giấy chứng nhận cho 

khách hàng. Tất cả những giao dịch này đều được các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng 

thành phần hồ sơ, tạo điều kiện cho khách hàng có được Giấy chứng nhận sớm nhất. 

Trong tất cả 153 giao dịch thì có đến 117 trường hợp (chiếm 76,5%) đã hoàn tất thủ tục, 

36 trường hợp (chiếm 23,5%) đang thực hiện thủ tục. Điều đặc biệt là hợp đồng chuyển 

nhượng của tất cả các giao dịch này không cần phải công chứng, chứng thực. Theo quy 

định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

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

hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của 

các bên [47]. Như vậy, pháp luật không bắt buộc các bên công chứng hoặc chứng thực 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có chức 

năng kinh doanh bất động sản. Các bên có thể công chứng, chứng thực hợp đồng hoặc 

không. Nếu không công chứng, chứng thực thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa hai bên vẫn có hiệu lực và đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên. 

b) Thực hiện quyền thế chấp 

Kết quả thống kê tình hình thực hiện quyền thế chấp của các doanh nghiệp đang 

hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được 

trình bày qua Bảng 3.6. Qua Bảng 3.6 cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp thực hiện 

thế chấp đối với đất thương mại dịch vụ với 48/75 trường hợp (chiếm 64,0%), thế chấp 
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đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 25/75 trường hợp (chiếm 33,3%), thế 

chấp đối với đất khác 2/75 (chiếm 2,7%). Phần lớn các doanh nghiệp tập trung tại các 

phường trung tâm như Mỹ Phú, Hòa Thuận, Phường 1, Phường 2, do đó tỷ lệ các doanh 

nghiệp tại các phường này thực hiện thế chấp cũng nhiều hơn các địa phương còn lại. 

Khả năng tiếp cận được nguồn tín dụng sẽ giúp cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, 

mở rộng qui mô hoạt động và có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. 

Điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn một cách 

chính thống là phải có tài sản thế chấp. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, 

doanh nghiệp được thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng khi có Giấy 

chứng nhận [47]. Do đó, tại thời điểm các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thế chấp 

để vay vốn đều phải có Giấy chứng nhận và bắt buộc phải thực hiện đầy đủ qui 

trình, thủ tục trong giao dịch bảo đảm theo quy định để được giải ngân. Không như 

hộ gia đình, cá nhân ngoài thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng còn được 

phép thế chấp cho tổ chức kinh tế hoặc cá nhân. Các doanh nghiệp chỉ được quyền thế 

chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù 

Luật Đất đai năm 2013 đã bỏ hạn chế về mục đích thế chấp quyền sử dụng đất của các 

tổ chức, cá nhân nhưng vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tiếp cận tài chính cho 

doanh nghiệp, chưa có cơ chế cho doanh nghiệp thế chấp tại các tổ chức tín dụng ở nước 

ngoài hoặc thế chấp cho doanh nghiệp khác.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

quá trình thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất không nhiều (4 doanh nghiệp) nhưng 

thực chất vẫn tồn tại một số khó khăn nhất định khiến cho số ít doanh nghiệp này khó 

tiếp cận với nguồn tín dụng chính thống. Các vấn  đề cụ thể bao gồm: 

- Chưa đáp ứng được điều kiện cho vay: 4 doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

tiếp cận vốn vay có đặc điểm là doanh nghiệp trẻ với thời gian đi vào hoạt động từ 

2-5 năm, qui mô nhỏ, năng lực tài chính còn yếu, thiếu bộ phận chuyên trách về 

pháp lý, việc xây dựng phương án kinh doanh, báo cáo tài chính vẫn còn thiếu, chưa 

chứng minh được tính khả thi của dự án và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Điều 

này dẫn đến các ngân hàng thận trọng khi xem xét cho vay vốn để tránh nợ xấu. 

- Nguồn vốn vay chưa đáp ứng nhu cầu: theo quy định về thế chấp, tài sản thế 

chấp vay vốn là bất động sản, theo phản ánh của doanh nghiệp trước đây được các ngân 

hàng xem xét thẩm định giá theo giá thị trường, cao hơn so với giá quy định của ủy ban 

nhân dân tỉnh khoảng 1,5 lần, tuy nhiên hiện nay các ngân hàng xác định giá trị theo giá 

bảng giá đất. Do đó, cùng một tài sản thế chấp nhưng hạn mức cho vay thấp hơn trước, 

trong điều kiện kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp đang gặp 

khó khăn về nguồn vốn trong sản xuất, muốn duy trì hoạt động doanh nghiệp bắt buộc 

phải tìm nguồn tài chính khác bổ sung nếu không còn tài sản khác để thế chấp. Có một 
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thực tế tồn tại là, mặc dù lãi suất ngân hàng hiện nay đang tiếp tục hạ thấp nhưng doanh 

nghiệp không còn tài sản để thế chấp vay vốn. 

Việc đòi hỏi tài sản thế chấp là bất động sản hiện nay chưa phù hợp và gây ra khó 

khăn đáng kể cho việc tiếp cận vốn vay. Các quy định về thế chấp hiện nay chỉ mới 

hướng tới các tài sản hữu hình, hầu như không có quy định cụ thể về thế chấp các tài 

sản vô hình như quyền tài sản. Trong khi đó, trong nền kinh tế thị trường, các quyền tài 

sản ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của một doanh nghiệp. Pháp luật 

hiện hành chưa quy định các nguyên tắc áp dụng cho loại hình tài sản đặc biệt này. Các 

văn bản pháp luật chuyên ngành hầu như không quy định biện pháp giao dịch bảo đảm 

đối với quyền tài sản mà chỉ quy định theo hướng mở “các quyền khác theo quy định 

của pháp luật”. Tuy nhiên, cách quy định mở đó không đảm bảo cơ sở cho việc giao kết 

hoặc công chứng hợp đồng bảo đảm có đối tượng là quyền tài sản. Do đó, các tổ chức 

tín dụng hiện nay không nhận thế chấp loại tài sản này. Bên cạnh đó, việc xác định giá 

trị của quyền tài sản này cũng là một vấn đề khó khăn vì đây là loại tài sản vô hình. 

3.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC 

HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

hộ gia đình, cá nhân 

3.3.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia 

đình, cá nhân 

Một số nghiên cứu có liên quan đã chỉ ra một số yếu tố tác động đến khả năng tiếp 

cận đất đai của người dân, cụ thể như trong báo cáo nghiên cứu của Michael Taylor 

(2009) [86] đã đưa ra một số yếu tố quan trọng đảm bảo quyền tiếp cận đất đai của các 

hộ dân như: Thủ tục minh bạch và toàn diện, chính sách đất đai lấy người dân làm trung 

tâm, bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai, đa dạng hình thức sở hữu, cải thiện hệ thống 

tiếp cận,… Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất 

đai, ngư trường và rừng trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia của FAO (2012) 

[79] chỉ ra cách thức người dân, cộng đồng và những người khác được tiếp cận đất đai, 

ngư trường và rừng được quy định thông qua hệ thống quyền sở hữu dựa trên chính sách 

và pháp luật, cũng như dựa trên tập tục, tập quán và việc đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, các quy định không cần thiết nhằm xóa bỏ rào cản liên quan đến quyền tiếp cận 

và sở hữu đất đai. Thu nhập của người dân cũng là một yếu tố quan trọng, tác động đến 

khả năng tiếp cận đất đai. Nhân tố này ảnh hưởng lớn đến các cơ hội tham gia của người 

dân vào thị trường quyền sử dụng đất, các nhóm hộ có kinh tế khá hơn có diện tích đất 

giao dịch cao hơn vì sự sẵn có của tín dụng có ảnh hưởng đến khả năng thuê và mua đất 

của các hộ nông dân [82]. Tại Việt Nam, việc tiếp cận đất đai của người dân thông qua 

hai cơ chế. Một là tiếp cận đất đai từ nhà nước (thị trường sơ cấp), hai là tiếp cận đất đai 
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từ thị trường (thị trường thứ cấp). Trong thị trường sơ cấp, nhà nước đóng vai trò phân 

phối đất đai, quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình 

thức giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất [47]. Đối với cơ chế này, 

khả năng tiếp cận đất đai của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào các quy định, chính 

sách của nhà nước. Trong khi đó, trong thị trường thứ cấp, pháp luật đất đai quy định 

người sử dụng đất có thể tiếp cận đất đai thông qua các hình thức chuyển đổi, nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất [47]. Các hình thức tiếp cận đất đai này thực chất cũng là 

các quyền mà nhà nước cho phép người sử dụng đất được thực hiện đối với quyền sử 

dụng đất hợp pháp của mình (Điều 167, Luật Đất đai năm 2013). Cũng giống như thị 

trường sơ cấp, trong thị trường thứ cấp, các hình thức tiếp cận đất đai cũng bị chi phối 

bởi yếu tố về quy định, chính sách của nhà nước. Cụ thể, chuyển đổi chỉ áp dụng cho 

đất nông nghiệp trong cùng phạm vi xã, phường, thị trấn (Điều 190, Luật Đất đai năm 

2013); chuyển nhượng, tặng cho có điều kiện đối với các giao dịch liên quan đến đất lúa 

hoặc đất rừng (Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 191, Luật Đất đai năm 2013) [47]. 

Bên cạnh yếu tố pháp lý, khả năng tài chính của người sử dụng đất cũng là một yếu tố 

quan trọng, quyết định khả năng tiếp cận đất đai thông qua hình thức nhận chuyển 

nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất, tài chính cá nhân dồi dào thì tăng khả năng nhận 

chuyển nhượng hoặc thuê đất [82]. Một yếu tố ảnh hưởng quan trọng cần được tính đến, 

đó là thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Trong thị trường sơ cấp hay thị trường 

thứ cấp, để có được quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận, người dân phải thực 

hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Thủ tục hành chính phức tạp sẽ hạn 

chế khả năng tiếp cận đất đai của người dân [79]. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện quyền của các hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được kế thừa và chọn 

lọc từ các nghiên cứu và phân tích nêu trên, đồng thời tham vấn ý kiến các nhà quản lý, 

các cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại địa phương. Kết quả 

tham vấn cho thấy 20/20 cán bộ, nhà quản lý đều đồng ý rằng 04 nhóm nhân tố, bao 

gồm: Chính sách của nhà nước (CS), Thủ tục hành chính về đất đai (TTHC), Tài chính 

đất đai (TC) và Phong tục tập quán (TQ) có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận 

đất đai và thực hiện các quyền về sử dụng đất. Trong đó, hai nhóm nhân tố Chính sách 

của nhà nước (CS), Thủ tục hành chính về đất đai (TTHC) đều đạt tỷ lệ đồng ý (từ đồng 

ý đến hoàn toàn đồng ý) là 100%, nhân tố Tài chính đất đai (TC) đạt tỷ lệ đồng ý 85% 

(17/20) và cuối cùng là nhân tố Phong tục tập quán (TQ) chiếm tỷ lệ đồng ý là 80% 

(16/20).  

Có 16 biến quan sát cấu thành 04 nhóm nhân tố Chính sách của nhà nước (CS), 

Thủ tục hành chính về đất đai (TTHC), Tài chính đất đai (TC) và Phong tục tập quán 

(TQ). Các biến quan sát trong mỗi nhóm nhân tố được trình bày chi tiết qua Bảng 3.7.  
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Bảng 3.7. Thang đo và biến quan sát đánh giá mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện 

các quyền của hộ gia đình, cá nhân 

STT Thang đo Ký hiệu 

1 Chính sách của nhà nước CS 

1.1 Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được nhà nước bảo hộ  CS1 

1.2 Không hạn chế nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất  CS2 

1.3 Sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch của nhà nước CS3 

1.4 Nhà nước có chính sách đảm bảo an cư cho người dân CS4 

2 Thủ tục hành chính về đất đai TTHC 

2.1 Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đến đất đai  TTHC1 

2.2 Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại nhiều lần TTHC2 

2.3 Không phải trả thêm chi phí không chính thức TTHC3 

2.4 Trả kết quả đúng hẹn TTHC4 

3 Tài chính đất đai TC 

3.1 Có đủ năng lực về tài chính để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất  TC1 

3.2 Giá đất trên thị trường ở mức hợp lý TC2 

3.3 Tiền sử dụng đất, thuê đất phù hợp với khả năng của gia đình/cá nhân TC3 

3.4 Thuế, phí, lệ phí về đất đai phù hợp với khả năng của gia đình/cá nhân TC4 

4 Phong tục, tập quán TQ 

4.1 Gia đình, dòng họ nên cùng sinh sống trong một khu vực không gian  TQ1 

4.2 Đất ở phải gần với đất sản xuất nông nghiệp/đất sản xuất kinh doanh TQ2 

4.3 Phải có đất chôn cất của gia đình và dòng họ  TQ3 

4.4 Đất đai phải được kế thừa theo nguyên tắc “cha truyền con nối” TQ4 

a) Kiểm định chất lượng thang đo 

Đánh giá chất lượng thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để loại 

các biến rác. Các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 được xem là biến rác 

và tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên [58].  

Kết quả kiểm định chất lượng thang đo được trình bày cụ thể qua Bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo 

STT Thang đo Biến Cronbach's Alpha 

1 CS CS1, CS2, CS3, CS4 0,87 

2 TTHC TTHC1, TTHC2, TTHC3, TTHC4 0,80 

3 TC TC1, TC2, TC3, TC4 0,77 

4 TQ TQ1, TQ2, TQ3, TQ4 0,64 
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Qua Bảng 3.8 cho thấy cả năm thang đo CS, TTHC, TC và TQ đều đạt yêu cầu 

cho mô hình phân tích nhân tố khám phá với hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,6 

và các biến đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. 

b) Phân tích nhân tố  

- Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu 

Kiểm định hệ số KMO và Bartlett nhằm đánh giá tính phù hợp cho các biến độc 

lập trong việc thực hiện phân tích nhân tố khám phá. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

đối với mô hình đang nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.9. 

Bảng 3.9 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

Kiểm định KMO 
Kiểm định Bartlett 

χ2 Bậc tự do p 

0,86 2063,739 120 0,000 

Kết quả kiểm định KMO với trị số 0,86 thỏa mãn điều kiện áp dụng mô hình phân 

tích nhân tố khám phá, đồng thời kiểm định Bartlett có giá trị p = 0,000. Điều này cho 

thấy 4 nhân tố gồm: Chính sách của nhà nước, Chất lượng thực hiện thủ tục hành chính 

về đất đai, Khả năng tài chính của cá nhân và Phong tục tập quán có tương quan mật 

thiết với khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

- Xác định các nhân tố chính 

Trong phân tích EFA, căn cứ để xác định các nhân tố chính là sử dụng trị số 

Eigenvalue. Theo tiêu chuẩn của Kaiser thì nhân tố chính được rút ra phải có giá trị 

Eigenvalue > 1 [78]. Kết quả xác định các nhân tố chính được trình bày ở Bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Giá trị Eigenvalue và phương sai giải thích các nhân tố 

Nhân tố Eigenvalue % Phương sai % Tích lũy 

1 6,4695898 40,4349360 40,43494 

2 1,7979999 11,2374997 51,67244 

3 1,4183957 8,8649729 60,53741 

4 1,1667747 7,2923420 67,82975 

5 0,8153030 5,0956435 72,92539 

… … … … 

15 0,1602935 1,0018344 99,49247 

16 0,0812053 0,5075331 100,000 

Theo tiêu chuẩn của Kaiser, có 4 nhân tố được rút ra. Nhân tố thứ nhất với giá trị 

Eigenvalue là 6,47 – nhân tố này giải thích được 6,47/16 = 40,43% tổng phương sai. 
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Nhân tố thứ hai với Eigenvalue là 1,798, nhân tố này giải thích được 1,798/16 = 11,24% 

tổng phương sai. Tương tự, nhân tố thứ 4 với Eigenvalue là 1,167 – nhân tố này giải 

thích cho 1,167/16 = 7,29% tổng phương sai. Cả 4 nhân tố trên giải thích được 67,83% 

tổng phương sai của mô hình. 

- Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra  

Sau khi kiểm tra độ tin cậy các thang đo, tiến hành phân tích nhân tố khám phá 

với phương pháp trích Phân tích thành phần chính và phép quay Varimax được sử dụng 

để xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra [85]. Phương pháp trích nhân tố chỉ 

giữ lại những biến có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,55 [88]. Kết quả rút trích nhân tố và 

xác định các biến cấu thành từng nhân tố được trình bày chi tiết qua Bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Kết quả trích nhân tố 

Thứ tự Biến 

Nhân tố 

1 

(RC1) 

2 

(RC3) 

3 

(RC2) 

4 

(RC4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TTHC1 

CS1 

CS3 

TTHC4 

TTHC3 

CS2 

CS4 

0,89 

0,85 

0,81 

0,81 

0,72 

0,71 

0,70 

   

8 

9 

10 

TC4 

TC2 

TC3 

 

0,85 

0,75 

0,69 

  

11 

12 

13 

TQ2 

TQ4 

TQ3 

  

0,75 

0,75 

0,70 

 

14 

15 

TQ1 

TTHC2 
   

0,62 

0,61 

Thông qua ma trận xoay nhân tố, các nhân tố ban đầu được sắp xếp lại với 15 biến 

(loại biến TC1 do hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,55) gồm 4 nhân tố. Các biến trong mỗi 

nhân tố được sắp xếp giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái qua phải theo mức độ quan 

trọng của từng biến và từng nhân tố. 
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+ Nhóm nhân tố thứ 1 (RC1) gồm 7 biến: CS1, CS2, CS3, CS4, TTHC1, TTHC3 

và TTHC4. Các biến này liên quan đến chính sách đất đai của nhà nước thủ tục hành 

chính về đất đai. Do đó, nhân tố thứ nhất được gọi là “Quy định và chính sách” (CS).  

+ Nhóm nhân tố thứ 2 (RC3) gồm 3 biến: TC2, TC3 và TC4. Các biến này liên 

quan đến khả năng về tài chính của cá nhân trong bảng khảo sát. Nhân tố này được đặt 

tên là “Tài chính đất đai” (TC). 

+ Nhóm nhân tố thứ 3 (RC2) gồm 3 biến: TQ2, TQ3 và TQ4. Các biến này liên 

quan đến phong tục, tập quán của người dân trong sử dụng đất. Đặt tên nhân tố này là 

“Phong tục, tập quán” (TQ). 

– Nhóm nhân tố thứ 4 (RC4) gồm 2 biến: TQ1 và TTHC1. Hai biến này liên quan 

đến yếu tố về tập quán và thủ tục hành chính đến đất đai. Đặt tên nhân tố này là “Yếu tố 

khác” (KH). 

c) Phân tích sự tác động của các nhân tố đến khả năng tiếp cận đất đai và thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất qua mô hình hồi quy 

Mô hình nghiên cứu đưa ra 4 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất, bao gồm Quy định và chính sách, Tài chính đất 

đai, Phong tục tập quán và Yếu tố khác. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết được 

kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính nhằm xem xét tầm quan trọng 

của từng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (LV-Mức độ tiếp cận đất đai và 

thực hiện các quyền).  

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính của 4 nhân tố RC1 (CS), RC2 (TQ), RC3 

(TC) và RC4 (KH) được trình bày chi tiết trong Bảng 3.12. Từ Bảng 3.12 cho thấy R2 = 

0,6836, R2 hiệu chỉnh = 0,678, chứng tỏ mức độ phù hợp của mô hình ở mức khá. Tuy 

nhiên, nhân tố RC4 không có ý nghĩa thống kê (t = 0,896 < 2 và p = 0,371).  

Bảng 3.12. Kết quả phân tích hồi quy 4 biến RC1, RC2, RC3 và RC4 

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) -0,99111 0,22888 -4,330 2,24e–5 *** 

RC1 (CS) 0,37297 0,04880 7,642 6,11e–13 *** 

RC2 (TQ) 0,40168 0,05700 7,047 2,21e–11 *** 

RC3 (TC) 0,36388 0,04835 7,526 1,25e–12 *** 

RC4 (KH) 0,04954 0,05528 0,896 0,371 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,6836 R2 hiệu chỉnh: 0,678 
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Do nhân tố RC (KH) không có ý nghĩa về mặt thống kê nên được loại khỏi mô 

hình hồi quy đa biến. Tiến hành phân tích hồi quy đối với 3 biến còn lại để tìm phương 

sai giải thích cho mô hình. Kết quả phân tích được trình bày qua Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Kết quả phân tích hồi quy 3 biến RC1, RC2 và RC3  

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) -0,93684 0,22063 -4,246 3,18e–5 *** 

RC1 (CS) 0,39017 0,04485 8,699 6,99e–16 *** 

RC2 (TQ) 0,40153 0,05698 7,047 2,19e–11 *** 

RC3 (TC) 0,37815 0,04563 8,287 1,03e–14 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,6825 R2 hiệu chỉnh: 0,6783 

Kết quả phân tích hồi quy đối với 3 biến RC1, RC2 và RC3 cũng cho ra kết quả 

R2 (R2 = 0,6825) tương tự như mô hình trước đó. Điều này cũng có ý nghĩa rằng 3 biến 

độc lập RC1, RC2 và RC3 giải thích khoảng 68% phương sai của biến phụ thuộc. Hay 

nói cách khác, 68% sự thay đổi về mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

người dân đối với đất đai tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do 3 nhân tố: Quy 

định và chính sách, Tài chính đất đai và Phong tục tập quán quyết định. Cả 3 biến đều 

có ý nghĩa thống kê với giá trị t đều lớn hơn 2 và giá trị p của cả 3 biến gần như bằng 0. 

Phương trình tuyến tính tiên đoán khả năng tiếp cận và thực hiện quyền (LV) là:  

LV = – 0,9368 + 0,3902CS + 0,4015TQ + 0,3782TC. 

Kết quả phân tích các hệ số hồi quy thể hiện rằng cả 3 nhân tố độc lập “Quy định 

và chính sách”, “Tài chính đất đai” và “Phong tục tập quán” đều có tương quan thuận 

(hệ số β dương) đến mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng 

đất với mức ý nghĩa p rất nhỏ ở cả 3 biến và hằng số có ý nghĩa thống kê với hệ số α = 

– 0,9368. Hệ số β cho biết mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. 

So sánh giá trị của β cho thấy “Phong tục tập quán” sử dụng đất là vấn đề quan trọng 

nhất, tác động lớn nhất đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất (β = 0,4015), kế đến là “Quy định và chính sách” của nhà nước (β = 0,3902) 

và cuối cùng là khả năng “Tài chính cá nhân” (β = 0,3782).  

Nhìn chung, mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền về đất đai của người 

sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được chi phối bởi 3 yếu tố, bao 

gồm: Phong tục tập quán, Quy định và chính sách và Tài chính đất đai. Trong đó, Phong 

tục tập quán được xem là yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ tiếp cận đất đai 

và thực hiện các quyền của người dân, Tài chính đất đai là yếu tố có mức độ ảnh hưởng 

ít nhất. 
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3.3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong tiếp cận đất đai và thực hiện các 

quyền của hộ gia đình, cá nhân 

Mô hình nghiên cứu sự hài lòng trong tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Cao Lãnh được xây dựng dựa trên nền tảng thang đo 

SERVQUAL, gồm 23 biến với 5 nhóm nhân tố thành phần, bao gồm: Sự tin cậy (STC), 

Thái độ phục vụ (TD), Năng lực phục vụ (NL), Quy trình thủ tục (QT) và Cơ sở vật chất 

(CSVC). Thang đo và các biến quan sát được trình bày chi tiết qua Bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Thang đo và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

STT Thang đo Ký hiệu 

1 Sự tin cậy STC 

1.1 Thủ tục thực hiện được niêm yết công khai, minh bạch STC1 

1.2 Các văn bản hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu STC2 

1.3 Không mất nhiều thời gian chờ tới lượt STC3 

1.4 Thủ tục, giấy tờ đơn giản, không phải đi lại nhiều lần STC4 

1.5 Trả kết quả đúng hẹn STC5 

2 Thái độ phục vụ TD 

2.1 Cán bộ hướng dẫn và tiếp nhận có thái độ giao tiếp tốt, thân thiện TD1 

2.2 Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình khi giải đáp thắc mắc TD2 

2.3 Cán bộ hướng dẫn có thái độ ân cần, hòa nhã khi hướng dẫn TD3 

2.4 Cán bộ tiếp nhận có sự ưu tiên cho người quen biết TD4 

3 Năng lực phục vụ của cán bộ NL 

3.1 Cán bộ am hiểu chuyên môn, giải quyết công việc chuyên nghiệp NL1 

3.2 Cán bộ hướng dẫn thủ tục đầy đủ, dễ hiểu, không có sai sót NL2 

3.3 Cán bộ hướng dẫn giải quyết thỏa đáng thắc mắc của người dân NL3 

3.4 Cán bộ có sự linh hoạt trong giải quyết công việc NL4 

4 Quy trình thủ tục QT 

4.1 Thành phần hồ sơ hợp lý, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định QT1 

4.2 Trình tự, thủ tục phù hợp với tính chất  hồ sơ, công việc QT2 

4.3 Thời gian giải quyết công việc phù hợp QT3 

4.4 Không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần QT4 

4.5 Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thấp QT5 

4.6 Không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định QT6 

5 Cơ sở vật chất CSVC 

5.1 Hệ thống bắt số tự động được sử dụng hiệu quả CSVC1 

5.2 Khu vực thực hiện thủ tục rộng rãi, thoáng mát CSVC2 

5.3 Có đầy đủ tiện nghi (bàn, ghế, máy điều hòa, nhà vệ sinh…) CSVC3 

5.4 Dịch vụ photo, bút, viết được trang bị đầy đủ CSVC4 
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a) Kiểm định chất lượng thang đo 

Đánh giá chất lượng thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để loại 

các biến rác cho mô hình phân tích nhân tố khám phá. Kết quả kiểm định thang đo được 

trình bày chi tiết qua Bảng 3.15. Kết quả kiểm định chất lượng của 4 thang đo: STC, 

NL, QT và CSVC đều đạt yêu cầu với hệ số Cronbach’s Alpha nhỏ nhất là 0,85 và hệ 

số tương quan của từng biến thành phần đều lớn hơn 0,3. Riêng thang đo TD có hệ số 

tương quan của biến thành phần TD4 nhỏ hơn 0,3 nên được xem là biến rác. Sau khi 

loại bỏ biến TD4, hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo TD là 0,94 và hệ số tương quan 

của 3 biến thành phần TD1, TD2 và TD3 đều lớn hơn 0,3. Như vậy, kết quả sau khi 

kiểm định thang đo, loại biến rác còn lại 22 biến với 5 thang đo đủ điều kiện để đưa vào 

phân tích nhân tố khám phá ở bước tiếp theo. 

Bảng 3.15. Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo 

STT Thang đo Biến Cronbach's Alpha 

1 STC STC1, STC2, STC3, STC4, STC5 0,86 

2 TD TD1, TD2, TD3 0,94 

3 NL NL1, NL2, NL3, NL4 0,90 

4 QT QT1, QT2, QT3, QT4, QT5, QT6 0,92 

5 CSVC CSVC1, CSVC2, CSVC3, CSVC4 0,85 

b) Phân tích nhân tố  

- Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu 

Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu bằng hệ số KMO. Kết quả kiểm định KMO và 

Bartlett đối với mô hình đang nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

Kiểm định KMO 
Kiểm định Bartlett 

χ2 Bậc tự do p 

0,87 5339,851 231 0,000 

Qua Bảng 3.16 cho thấy trị số KMO là 0,87 thỏa mãn điều kiện áp dụng mô hình 

phân tích EFA, đồng thời kiểm định Bartlett có giá trị p = 0,000. Điều này cho thấy các 

biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Nói cách khác, 5 nhân tố 

gồm Sự tin cậy, Thái độ phục vụ, Năng lực phục vụ, Quy trình thủ tục và Cơ sở vật chất 

có tương quan mật thiết với Sự hài lòng của người sử dụng đất. 

- Xác định các nhân tố chính  
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Các nhân tố chính được xác định thông qua trị số Eigenvalue và tiêu chuẩn của 

Kaiser. Kết quả xác định các nhân tố chính được trình bày chi tiết ở Bảng 3.17. Có 5 

nhân tố được rút ra, bao gồm: Nhân tố thứ nhất với Eigenvalue là 10,534 – nhân tố này 

giải thích được 10,534/22 = 47,883% tổng phương sai; nhân tố thứ hai với Eigenvalue 

là 2,578, nhân tố này giải thích được 2,578/22 = 11,718% tổng phương sai. Tương tự, 

nhân tố thứ năm với Eigenvalue là 1,074 – nhân tố này giải thích cho 1,074/22 = 4,881% 

tổng phương sai. Cả 5 nhân tố giải thích được 79,69% tổng phương sai của mô hình. 

Bảng 3.17. Giá trị Eigenvalue và phương sai giải thích các nhân tố 

Nhân tố Eigenvalue % Phương sai % Tích lũy 

1 10,534        47,881                     47,882 

2 2,578        11,718                     59,600 

3 2,006         9,118                     68,718 

4 1,340         6,089                     74,807 

5 1,074         4,881                     79,688 

6 0,687         3,122                     82,809 

… … … … 

21 0,053         0,239                     99,895 

22 0,023         0,105                    100,000 

- Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra  

Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra bằng phương pháp trích Phân 

tích thành phần chính và phép quay Varimax. Kết quả xác định các biến cấu thành nhân 

tố được trình bày trong Bảng 3.18.  

Thông qua ma trận xoay nhân tố, các nhân tố ban đầu được sắp xếp lại với 20 biến 

(loại 2 biến QT4 và TT5 do hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,55) gồm 5 nhân tố. Các biến 

trong mỗi nhân tố được sắp xếp giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái qua phải theo 

mức độ quan trọng của từng biến và từng nhân tố. Như vậy, nhân tố xếp thứ 5 (RC5) ít 

quan trọng nhất. Bên cạnh đó, nhân tố thứ 5 chỉ có một biến quan sát (QT5), không đủ 

điều kiện để phân tích trong mô hình và bị loại bỏ. Kết quả ma trận xoay nhân tố còn lại 

4 nhân tố với 19 biến quan sát. Bao gồm: 

– Nhóm nhân tố thứ 1 (RC1) gồm 7 biến: NL1, NL2, NL3, NL4, TD1, TD2 và 

TD3. Các biến này liên quan đến năng lực và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp 

nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đặt tên 

nhân tố này là “Cán bộ công chức” (CBCC).  
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– Nhóm nhân tố thứ 2 (RC3) gồm 5 biến: QT1, QT2, QT3, QT6 và STC1. Các 

biến này liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

Đặt tên nhân tố này là “Quy trình thủ tục” (QTTT). 

– Nhóm nhân tố thứ 3 (RC4) gồm 3 biến: STC2, STC3 và STC4. Các biến này liên 

quan đến sự tin tưởng của người dân về sự cam kết trong cải cách thủ tục hành chính 

của địa phương. Đặt tên nhân tố này là “Sự tin cậy” (STC). 

– Nhóm nhân tố thứ 4 (RC2) gồm 4 biến: CSVC1, CSVC2, CSVC3 và CSVC4. 

Các biến này liên quan đến điều kiện về cơ sở vật chất tại cơ quan, nơi người dân đến 

thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đặt tên nhân tố này là “Cơ sở vật chất” 

(CSVC). 

Bảng 3.18. Kết quả trích nhân tố 

STT Biến 

Nhân tố  

1 

(RC1) 

2 

(RC3) 

3 

(RC4) 

4 

(RC4) 

5 

(RC5) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NL3  

NL2 

TD2 

TD3 

NL1 

NL4 

TD1 

0,85 

0,82 

0,82 

0,80 

0,79 

0,71 

0,69 

   

 

8 

9 

10 

11 

12 

QT2 

QT1 

TT1 

QT6 

QT3 

 

0,83 

0,80 

0,75 

0,63 

0,58 

  

 

13 

14 

15 

STC3 

STC4 

STC2 

  

0,91 

0,90 

0,63 

 

 

16 

17 

18 

19 

CSVC1 

CSVC2 

CSVC3 

CSVC4 

   

0,87 

0,86 

0,80 

0,74 

 

20 QT5     0,82 
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Như vậy, kết quả phân tích nhân tố cho thấy thang đo sự hài lòng của người sử 

dụng đất khi thực hiện các quyền tại thành phố Cao Lãnh gồm 4 nhân tố với 19 biến 

quan sát. Các nhân tố này sẽ được đưa vào phân tích hồi quy nhằm xác định mức độ tác 

động của từng nhân tố đến sự hài lòng của người sử dụng đất. 

c) Phân tích sự tác động của các nhân tố đến sự hài lòng qua mô hình hồi quy 

Mô hình nghiên cứu đưa ra 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng của người dân, bao 

gồm Cán bộ công chức, Quy trình thủ tục, Sự tin cậy và Cơ sở vật chất. Mô hình nghiên 

cứu và các giả thuyết được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 

nhằm xem xét tầm quan trọng của từng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (Sự 

hài lòng). Trong nghiên cứu thông thường, một biến số phụ thuộc có nhiều biến số độc 

lập. Có rất nhiều tổ hợp biến độc lập có khả năng tiên đoán biến phụ thuộc. Trong trường 

hợp có nhiều mô hình như thế, tiêu chuẩn thống kê để chọn một mô hình tối ưu thường 

là tiêu chuẩn thông tin Akaike hay còn gọi là Akaike Information Criterion – AIC. Mô 

hình có giá trị AIC thấp nhất được xem là mô hình tối ưu [56].  

Bảng 3.19. Kết quả tìm mô hình hồi quy tối ưu 

Bước Mô hình AIC 

1 HL ~ RC1 + RC3 + RC4 + RC2  –279,55 

2 HL ~ RC1 + RC3 + RC4 

 (Intercept)        RC1          RC3          RC4   

    –0,8970       0,6755       0,2595       0,2930 

–281,35 

Quá trình tìm kiếm mô hình tối ưu được thực hiện qua 2 bước với hàm Step trong 

R. Bước 1 với mô hình hồi quy gồm 4 nhân tố RC1 (CBCC), RC3 (QTTT), RC4 (STC) 

và RC2 (CSVC), giá trị AIC = –279,55. Bước 2 với mô hình hồi quy 3 nhân tố RC1 

(CBCC), RC3 (QTTT), RC4 (STC) (loại biến RC2), giá trị AIC = –281,35. Kết quả tìm 

mô hình tối ưu dừng lại ở bước 2 với 3 nhân tố RC1, RC3 và RC4, trị số AIC = –281,35 

(giá trị AIC thấp nhất). Phương trình tuyến tính tiên đoán sự hài lòng (HL) là: HL = –

0,8970 + 0,6755 × RC1 + 0,2595 × RC3 + 0,2930 × RC4. 

Sau khi tìm được mô hình tối ưu, tiếp tục phân tích hồi quy tuyến tính với 3 nhân 

tố vừa xác định để tìm phương sai giải thích cho mô hình. Kết quả phân tích hồi quy 

được trình bày qua Bảng 3.20. Kết quả phân tích từ Bảng 3.20 cho thấy R2 = 0,7009, R2 

hiệu chỉnh = 0,6969, chứng tỏ mức độ phù hợp của mô hình ở mức khá. Điều này cũng 

có ý nghĩa rằng 3 biến độc lập RC1, RC3 và RC4 giải thích khoảng 70% phương sai của 

biến phụ thuộc. Hay nói cách khác, 70% sự thay đổi về sự hài lòng của người dân đối 

với chất lượng dịch vụ công khi thực hiện các quyền về đất đai tại thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp do 3 nhân tố: Cán bộ công chức, Quy trình thủ tục và Sự tin cậy quyết 
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định. Cả 3 biến đều có ý nghĩa thống kê với giá trị t đều lớn hơn 2 và giá trị p của cả 3 

biến gần như bằng 0. 

Bảng 3.20. Kết quả phân tích hồi quy 3 biến RC1, RC3 và RC4 

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) –0,89704 0,16740 –5,359 2,06e–7 *** 

RC1 (CBCC) 0,67553 0,06438 10,493 <2e–16 *** 

RC3 (QTTT) 0,25955 0,06307 4,115 5,42e–5 *** 

RC4 (STC) 0,29296 0,05463 5,363 2,02e–7 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,7009 R2 hiệu chỉnh: 0,6969 

Mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa sự Hài lòng của người dân với 3 biến: 

Cán bộ công chức, Quy trình thủ tục và Sự tin cậy được thể hiện qua phương trình: 

HL = –0,89704 + 0,67553CBCC + 0,25955QTTT + 0,29296STC 

Kết quả phân tích các hệ số hồi quy thể hiện rằng cả 3 nhân tố độc lập “Cán bộ 

công chức”, “Quy trình thủ tục” và “Sự tin cậy” đều có tương quan thuận (hệ số β dương) 

đến sự hài lòng của người dân với mức ý nghĩa p rất nhỏ ở cả 3 biến và hằng số có ý 

nghĩa thống kê với hệ số α = –0,89704. Hệ số β cho biết mức độ ảnh hưởng của các biến 

độc lập đến biến phụ thuộc. So sánh giá trị của β cho thấy “Cán bộ công chức” là vấn 

đề quan trọng nhất, tác động lớn nhất đến sự hài lòng của người dân (β = 0,67553), kế 

đến là “Sự tin cậy” (β = 0,29296) và cuối cùng là “Quy trình thủ tục” (β = 0,25955). Kết 

quả phân tích nhân tố khám phá của mô hình cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu 

trước đây của Nguyễn Hữu Hải và Lê Viết Hòa (2010) [15], Lê Dân (2011) [13], Phạm 

Thị Huế và Lê Đình Hải (2018) [20]. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bao gồm: Cán bộ công chức (năng lực phục vụ 

và thái độ phục vụ của cán bộ công chức), Quy trình thủ tục và Sự tin cậy. Trong đó, 

Cán bộ công chức là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng và Quy trình thủ 

tục là yếu tố ít ảnh hưởng nhất. 

3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

tổ chức kinh tế 

3.3.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của tổ chức 

kinh tế 
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Bảng 3.21. Thang đo yếu tố tiếp cận đất đai và thực hiện quyền của tổ chức kinh tế 

STT Thang đo Ký hiệu 

1 Cơ chế chính sách CS 

1.1 Chính sách giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp CS1 

1.2 Cơ chế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất CS2 

1.3 Cơ chế nhà nước thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ CS3 

1.4 Chính sách về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sử dụng đất CS4 

1.5 Chính sách ưu đãi đầu tư, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất CS5 

2 Tiếp cận thông tin, tài liệu TCTT 

2.1 Kế hoạch, chương trình phát triển KTXH của địa phương  TCTT1 

2.2 Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TCTT2 

2.3 Thông tin ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TCTT3 

2.4 Dữ liệu các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn TCTT4 

3 Thủ tục hành chính về đất đai TTHC 

3.1 Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đến đất đai  TTHC1 

3.2 Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại nhiều lần TTHC2 

3.3 Không phải trả thêm chi phí không chính thức TTHC3 

3.4 Trả kết quả đúng hẹn TTHC5 

4 Cơ sở hạ tầng CSHT 

4.1 Hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, rộng rãi CSHT1 

4.2 Hệ thống giao thông kết nối, giao thương với các khu vực lân cận CSHT2 

4.3 Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, internet…) được đảm bảo CSHT3 

4.4 Mặt bằng kinh doanh ở vị trí trung tâm của thành phố  CSHT4 

4.5 Mặt bằng kinh doanh ở gần bến xe, bến cảng CSHT5 

5 Tài chính đất đai TC 

5.1 Giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với giá thị trường TC1 

5.2 Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với vị trí và mục đích sử dụng đất TC2 

5.3 Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với tài chính của doanh nghiệp TC3 

5.4 Giá đất thỏa thuận trên thị trường phù hợp với khả năng của doanh nghiệp TC4 

Việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 

doanh hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều nhóm yếu tố. Có nhiều nghiên cứu liên quan 

trong và ngoài nước đã chỉ ra một số nhóm yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định 

lựa chọn và khả năng tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp, cụ thể như nghiên cứu của 
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João Leitão và Rui Baptista (2008) [83] đã đưa ra các yếu tố bao gồm: các hỗ trợ của 

chính quyền trung ương, địa phương về thuế, phí thuê đất, các quy định về giao đất, 

cũng như các chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng cơ sở và định hướng phát triển 

của địa phương mà nơi doanh nghiệp dự định đầu tư sản xuất kinh doanh. Các kết quả 

nghiên cứu trong nước bao gồm nghiên cứu của Phùng Văn Thanh (2014) [61], Trần 

Thu Thủy (2018) [54], Nguyễn Quốc Việt (2021) [74] cũng đã chỉ ra một số yếu tố 

tương tự ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đất đai của doanh nghiệp như: cơ sở hạ 

tầng, chính sách thu hút đầu tư, nguồn lao động, yếu tố vị trí và môi trường sống. Bên 

cạnh đó, kết quả phân tích của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (2019) [37] 

về môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn chỉ ra các 

yếu tố như thủ tục hành chính, các chính sách về tài chính và tiếp cận thông tin là những 

rào cản chính trong tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được xác định dựa 

trên sự kế thừa từ các nghiên cứu được đề cập trước đó, điều chỉnh, bổ sung phù hợp 

với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đồng thời 

tham vấn ý kiến các chuyên gia sau đó tiến hành khảo sát thực tế đối với các doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

Thang đo được xác định với 22 biến quan sát thuộc 5 nhóm yếu tố: Cơ chế chính 

sách, Tiếp cận thông tin tài liệu, Thủ tục hành chính về đất đai, Cơ sở hạ tầng và Tài 

chính của doanh nghiệp. Các biến quan sát cho từng nhóm yếu tố được trình bày chi tiết 

qua Bảng 3.21. 

a) Kiểm định chất lượng thang đo 

Đánh giá chất lượng thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để loại 

các biến rác cho mô hình phân tích nhân tố khám phá. Kết quả kiểm định thang đo được 

trình bày chi tiết qua Bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo 

STT Thang đo Biến Cronbach's Alpha 

1 CS CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 0,79 

2 TCTT TCTT1, TCTT2, TCTT3, TCTT4 0,85 

3 TTHC TTHC1, TTHC2, TTHC3, TTHC4, TTHC5 0,87 

4 CSHT CSHT1, CSHT2, CSHT3, CSHT4, CSHT5 0,81 

5 TC TC1, TC2, TC3, TC4 0,92 

Kết quả kiểm định chất lượng của 5 thang đo: CS, TCTT, TTHC, CSHT và TC 

đều đạt yêu cầu với hệ số Cronbach’s Alpha đều trên 0,6 và hệ số tương quan của từng 
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biến thành phần đều lớn hơn 0,3, đủ điều kiện để đưa vào phân tích nhân tố khám phá ở 

bước tiếp theo. 

b) Phân tích nhân tố  

- Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu 

Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu bằng hệ số KMO. Kết quả kiểm định KMO và 

Bartlett đối với mô hình đang nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

Kiểm định KMO 
Kiểm định Bartlett 

χ2 Bậc tự do p 

0,73 2625,986 231 0,000 

Qua Bảng 3.23 cho thấy trị số KMO là 0,73 thỏa mãn điều kiện áp dụng mô hình 

phân tích EFA, đồng thời kiểm định Bartlett có giá trị p = 0,000. Điều này cho thấy các 

biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Nói cách khác, 5 nhân tố 

gồm Cơ chế chính sách, Tiếp cận thông tin tài liệu, Thủ tục hành chính về đất đai, Cơ 

sở hạ tầng và Tài chính đất đai có tương quan chặt chẽ với mức độ tiếp cận đất đai và 

thực hiện các quyền của các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất. 

- Xác định các nhân tố chính  

Các nhân tố chính được xác định thông qua trị số Eigenvalue và tiêu chuẩn của Kaiser. 

Kết quả xác định các nhân tố chính được trình bày chi tiết ở Bảng 3.24. 

Bảng 3.24. Giá trị Eigenvalue và phương sai giải thích các nhân tố 

Nhân tố Eigenvalue % Phương sai % Tích lũy 

1 3,93384103 17,8810956 17,88110 

2 3,46061885 15,7300857 33,61118 

3 3,24065333 14,7302424 48,34142 

4 2,85372812 12,9714915 61,31292 

5 2,53010783 11,5004901 72,81341 

6 0,98056320 4,4571054 77,27051 

… … … … 

21 0,08708382 0,3958355 99,85250 

22 0,03245006 0,1475003 100,000 

Kết quả rút trích có 5 nhân tố được rút ra: Nhân tố thứ nhất với Eigenvalue là 

3,934, nhân tố này giải thích được 3,934/22 = 17,88% tổng phương sai; nhân tố thứ hai 
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với Eigenvalue là 3,241, nhân tố này giải thích được 3,241/22 = 14,73% tổng phương 

sai. Tương tự, nhân tố thứ năm với Eigenvalue là 2,530, nhân tố này giải thích cho 

2,530/22 = 11,5% tổng phương sai. Cả 5 nhân tố giải thích được 72,81% tổng phương 

sai của mô hình. 

- Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra  

Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra bằng phương pháp trích Phân 

tích thành phần chính và phép quay Varimax. Kết quả xác định các biến cấu thành nhân 

tố được trình bày trong Bảng 3.25.  

Bảng 3.25. Kết quả trích nhân tố 

Thứ tự Biến 

Nhân tố  

1 

(RC2) 

2 

(RC1) 

3 

(RC3) 

4 

(RC4) 

5 

(RC5) 

1 

2 

3 

4 

5 

TCTT1  

TCTT4 

CSHT1 

TCTT2 

TCTT3 

0,90 

0,86 

0,85 

0,80 

0,7 

   

 

6 

7 

8 

9 

TC3 

TC1 

TC4 

TC2 

 

0,93 

0,90 

0,89 

0,84 

  

 

10 

11 

12 

13 

CSHT4 

CSHT2 

CSHT5 

CSHT3 

  

0,92 

0,90 

0,88 

0,83 

 

 

14 

15 

16 

17 

CS3 

CS1 

CS4 

CS2 

   

0,92 

0,90 

0,89 

0,82 

 

18 

19 

20 

21 

TTHC3 

TTHC2 

TTHC1 

TTHC4 

    

0,94 

0,93 

0,80 

0,68 

Thông qua ma trận xoay nhân tố, các nhân tố ban đầu được sắp xếp lại với 21 biến 

(loại biến CS5 do hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,55) gồm 5 nhân tố được sắp xếp giảm dần, 

cụ thể: 
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- Nhóm nhân tố thứ 1 (RC2) gồm 5 biến: TCTT1, TCTT2, TCTT3, TCTT4 và 

CSHT1. Các biến này hầu hết liên quan đến nhóm yếu tố Tiếp cận thông tin tài liệu. Gọi 

tên nhân tố này là “Tiếp cận thông tin” (TCTT).  

- Nhóm nhân tố thứ 2 (RC1) gồm 4 biến: TC1, TC2, TC3 và TC4. Các biến này 

liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi doanh nghiệp sử dụng mặt bằng cho hoạt động đầu 

tư, sản xuất kinh doanh. Đặt tên nhân tố này là “Tài chính đất đai” (TC). 

- Nhóm nhân tố thứ 3 (RC3) gồm 4 biến: CSHT2, CSHT3, CSHT4 và CSHT5. 

Các biến này liên quan đến sự đồng bộ về yếu tố cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Nhóm 

nhân tố này gọi là “Cơ sở hạ tầng” (CSHT). 

- Nhóm nhân tố thứ 4 (RC4) gồm 4 biến: CS1, CS2, CS3 và CS4. Các biến này 

liên quan các các quy định và cơ chế chính sách về đất đai. Nhóm nhân tố này được gọi 

là “Cơ chế chính sách” (CS). 

- Nhóm nhân tố thứ 5 (RC5) gồm 4 biến: TTHC1, TTHC2, TTHC3 và TTHC4. 

Các biến quan sát này liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai, đặt tên nhóm nhân tố 

này là “Thủ tục hành chính” (TTHC). 

Kết quả rút trích nhân tố gồm 5 nhân tố với 21 biến quan sát sẽ được đưa vào 

phân tích hồi quy ở bước tiếp theo. 

c) Phân tích sự tác động của các yếu tố đến mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện 

các quyền qua mô hình hồi quy 

Mức độ tác động của từng nhóm yếu tố bao gồm Tiếp cận thông tin, Tài chính 

đất đai, Cơ sở hạ tầng, Cơ chế chính sách và Thủ tục hành chính đến biến phụ thuộc 

(mức độ tiếp cận và thực hiện các quyền về đất đai của tổ chức kinh tế) được xác định 

thông qua phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả phân tích được trình bày 

chi tiết qua Bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Kết quả phân tích hồi quy 5 biến RC1, RC2, RC3, RC4 và RC5 

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) -1,33625 0,31045 -4,304 2,94e–5*** 

RC1 (TC) 0,28366 0,03318 8,550 1,03e-14*** 

RC2 (TCTT) 0,32892 0,03876 8,487 1,50e-14*** 

RC3 (CSHT) 0,22450 0,03451 6,505 9,88e-10 *** 

RC4 (CS) 0,31168 0,03464 8,997 7,21e–16 *** 

RC5 (TTHC) 0,25813 0,05276 4,892  2,45e–6 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,6411 R2 hiệu chỉnh: 0,6297 



131 

Kết quả phân tích hồi quy với giá trị R2 = 0,6411, R2 hiệu chỉnh = 0,6297, chứng 

tỏ mức độ phù hợp của mô hình ở mức trung bình khá. Cả 5 yếu tố Tài chính đất đai, 

Tiếp cận thông tin, Cơ sở hạ tầng, Cơ chế chính sách và Thủ tục hành chính giải thích 

được khoảng 64% sự biến thiên của mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của 

tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cả 5 biến đều có ý nghĩa thống 

kê với giá trị t đều lớn hơn 2 và giá trị p gần bằng 0. Phương trình tuyến tính đánh giá 

khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện quyền của doanh nghiệp được viết: LV = - 1,3362 

+ 0,2837TC + 0,3289TCTT + 0,2245CSHT + 0,3117CS + 0,2581TTHC 

Kết quả phân tích các hệ số hồi quy chỉ ra rằng cả 5 yếu tố độc lập “Tiếp cận thông 

tin”, “Cơ sở hạ tầng”, “Cơ chế chính sách” và “Thủ tục hành chính” đều có tương quan 

thuận (hệ số β dương) đến mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của tổ chức 

kinh tế sử dụng đất với mức ý nghĩa p rất nhỏ ở cả 5 biến và hằng số có ý nghĩa thống 

kê với hệ số α = – 1,3362. So sánh giá trị của β của các biến độc lập và sắp xếp theo thứ 

tự giảm dần mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, cụ thể: 

- “Tiếp cận thông tin” (β = 0,3289) là yếu tố có tác động mạnh nhất đến khả năng 

tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của tổ chức kinh tế. Các thông tin quan trọng mà 

doanh nghiệp cần được bao gồm các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các thông tin này sẽ giúp cho doanh 

nghiệp có kế hoạch và chiến lược thực hiện dự án đầu tư một cách hiệu quả.  

- “Cơ chế chính sách” (β = 0,3117), bao gồm các chính sách về giao đất, cho thuê 

đất, cơ chế nhận chuyển quyền sử dụng đất, các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa 

vụ của doanh nghiệp tương ứng với mỗi hình thức sử dụng đất và cơ chế thu hồi đất và 

các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đối với doanh nghiệp.  

- “Tài chính đất đai” (β = 0,2837) liên quan đến giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định và mức độ phù hợp với giá đất trên thị trường; các quy định về thu tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.  

- “Thủ tục hành chính” (β = 0,2581), yếu tố này phản ánh mức độ khó khăn mà 

doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện các thủ tục về đất đai và cuối cùng, yếu tố có tác 

động ít nhất là “Cơ sở hạ tầng” (β = 0,2245), đây là yếu tố phản ánh mức độ hoàn thiện 

của cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, sự thuận tiện trong việc kết nối, giao 

thương với các khu vực lân cận và lợi thế về vị trí mặt bằng kinh doanh. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được mức độ tiếp cận và thực hiện các 

quyền về đất đai của các tổ chức kinh tế sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp bị ảnh hưởng bởi 5 yếu tố: Tiếp cận thông tin, Cơ chế chính sách, Tài chính đất 

đai, Thủ tục hành chính và Cơ sở hạ tầng. Trong đó, Tiếp cận thông tin là yếu tố có tác 

động lớn nhất, Cơ sở hạ tầng là yếu tố có tác động ít nhất trong các yếu tố. 
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3.3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong tiếp cận đất đai và thực hiện các 

quyền của tổ chức kinh tế 

Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của các tổ chức được xây dựng từ 19 quan sát 

thuộc 4 nhóm yếu tố: Sự tin cậy (STC), Cán bộ công chức (CB), Quy trình thủ tục (QT) 

và Cơ sở vật chất (CSVC). Thang đo và các biến quan sát được trình bày qua Bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Thang đo và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

STT Thang đo Ký hiệu 

1 Sự tin cậy STC 

1.1 Thủ tục thực hiện được niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ STC1 

1.2 Thủ tục giấy tờ đơn giản, dễ thực hiện, không phải đi lại nhiều lần STC2 

1.3 Phí và lệ phí công khai, minh bạch STC3 

1.4 Không phải trả chi phí không chính thức để nhanh giải quyết hồ sơ STC4 

1.5 Trả kết quả đúng hẹn STC5 

2 Cán bộ công chức CB 

2.1 Cán bộ tiếp nhận có thái độ giao tiếp đúng mực, chuyên nghiệp CB1 

2.2 Cán bộ hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ đầy 

đủ, dễ hiểu, không có sai sót 

CB2 

2.3 Cán bộ gợi ý doanh nghiệp chi bồi dưỡng để hồ sơ giải quyết nhanh chóng CB3 

2.4 Cán bộ có sự linh hoạt trong giải quyết công việc  CB4 

2.5 Cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các thủ tục CB5 

3 Quy trình thủ tục QT 

3.1 Có sự cải thiện đáng kể khi thực hiện thủ tục hành chính QT1 

3.2 Không phải chi bồi dưỡng cho cán bộ tiếp nhận giải quyết hồ sơ QT2 

3.3 Không cần có “mối quan hệ” để thủ tục nhanh gọn hơn QT3 

3.4 Thời gian chờ đợi được cấp giấy chứng nhận được rút ngắn hơn QT4 

3.5 Không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần QT5 

4 Cơ sở vật chất CSVC 

4.1 Công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả trong giải quyết thủ tục CSVC1 

4.2 Khu vực chờ và thực hiện thủ tục rộng rãi, thoáng mát CSVC2 

4.3 Có đầy đủ tiện nghi (bàn, ghế, máy điều hòa, nhà vệ sinh…) CSVC3 

4.4 Dịch vụ photo, bút, viết được trang bị đầy đủ CSVC4 

a) Kiểm định chất lượng thang đo 
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Kết quả kiểm định thang đo được trình bày chi tiết qua Bảng 3.28. Kết quả kiểm 

định chất lượng của 19 biến quan sát với 4 thang đo: STC, CB, QT và CSVC đều đạt 

yêu cầu cho mô hình phân tích nhân tố khám phá với hệ số Cronbach’s Alpha của cả 

bốn thang đo từ 0,87 đến 0,95 và hệ số tương quan của từng biến thành phần đều lớn 

hơn 0,3. 

Bảng 3.28. Tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo 

STT Thang đo Biến Cronbach's Alpha 

1 STC STC1, STC2, STC3, STC4, STC5 0,95 

2 CB TD1, TD2, TD3 0,92 

4 QT QT1, QT2, QT3, QT4, QT5, QT6 0,88 

5 CSVC CSVC1, CSVC2, CSVC3, CSVC4 0,87 

b) Phân tích nhân tố  

- Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu 

Kiểm định sự phù hợp của dữ liệu bằng hệ số KMO. Kết quả kiểm định KMO và 

Bartlett đối với mô hình đang nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.29. 

Bảng 3.29. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

Kiểm định KMO 
Kiểm định Bartlett 

χ2 Bậc tự do p 

0,83 2730,957 171 0,000 

Qua Bảng 3.29 cho thấy trị số KMO là 0,83 thỏa mãn điều kiện áp dụng mô hình 

phân tích EFA, đồng thời kiểm định Bartlett có giá trị p = 0,000. Điều này cho thấy các 

biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Nói cách khác, 4 nhân tố 

gồm Sự tin cậy, Cán bộ công chức, Quy trình thủ tục và Cơ sở vật chất có tương quan 

với Sự hài lòng của tổ chức kinh tế sử dụng đất. 

- Xác định các nhân tố chính  

Kết quả xác định các nhân tố chính được trình bày chi tiết ở Bảng 3.30.  

Kết quả xác định có 4 nhân tố chính được rút ra theo tiêu chuẩn của Kaiser, bao 

gồm: Nhân tố thứ nhất có giá trị Eigenvalue là 6,364 – nhân tố này giải thích được 

33,49% (6,364/19) tổng phương sai; nhân tố thứ hai với Eigenvalue là 3,481, nhân tố 

này giải thích được 18,32% (3,481/19) tổng phương sai. Tương tự, nhân tố thứ tư với 

Eigenvalue là 1,6831 – nhân tố này giải thích cho 8,859% (1,638/19) tổng phương sai. 

Cả 4 nhân tố giải thích được 75,84% tổng phương sai của mô hình. 
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Bảng 3.30. Giá trị Eigenvalue và phương sai giải thích các nhân tố 

Nhân tố Eigenvalue % Phương sai % Tích lũy 

1 6,36375591 33,4934522 33,49345 

2 3,48050184 18,3184307 51,81188 

3 2,88128761 15,1646716 66,97655 

4 1,68317431 8,8588122 75,83537 

5 0,71464279 3,7612779 79,59664 

… … … … 

18 0,06922569 0,3643457                     99,88667 

19 0,02153315 0,1133324 100,000 

- Xác định các biến cấu thành nhân tố được rút ra  

Các biến cấu thành nhân tố được rút ra bằng phương pháp trích Phân tích thành 

phần chính và phép quay Varimax. Xác định các biến cấu thành nhân tố được trình bày 

cụ thể trong Bảng 3.31.  

Thông qua ma trận xoay nhân tố, các nhân tố ban đầu được sắp xếp lại theo mức 

độ quan trọng của từng biến và từng nhân tố. Kết quả ma trận xoay nhân tố vẫn giữ 

nguyên 19 biến quan sát 4 nhân tố ban đầu. Bao gồm: 

– Nhóm nhân tố thứ 1 (RC1) gồm 5 biến: STC5, STC1, STC4, STC2, và STC3. 

Các biến này đánh giá mức độ tin cậy của các tổ chức kinh tế đối với sự công khai, minh 

bạch về các loại hồ sơ và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Nhân tố này được 

tiếp tục gọi là “Sự tin cậy” (STC).  

– Nhóm nhân tố thứ 2 (RC4) gồm 5 biến: CB2, CB1, CB5, CB3 và CB4. Các biến 

này đánh giá năng lực và thái độ của cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính liên quan đến đất đai. Nhân tố thứ hai được gọi là “Cán bộ công chức” (CB). 

– Nhóm nhân tố thứ 3 (RC2) gồm 5 biến: QT1, QT4, QT5, QT2 và QT3. Các biến 

này liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính đến đất đai. Gọi nhân tố này là “Quy 

trình thủ tục” (QT) 

– Nhóm nhân tố thứ 4 (RC3) gồm 4 biến: CSVC3, CSVC2, CSVC1 và CSVC4. 

Các biến này liên quan đến điều kiện về cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, nơi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Nhân tố này được gọi là 

“Cơ sở vật chất” (CSVC).  
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Bảng 3.31. Kết quả trích nhân tố 

Thứ tự Biến 

Nhân tố 

1 

(RC1) 

2 

(RC4) 

3 

(RC2) 

4 

(RC3) 

1 

2 

3 

4 

5 

STC5 

STC1 

STC4 

STC2 

STC3 

0,90 

0,90 

0,88 

0,87 

0,79 

   

6 

7 

8 

9 

10 

CB2 

CB1 

CB5 

CB3 

CB4 

 

0,89 

0,87 

0,82 

0,79 

0,74 

  

11 

12 

13 

14 

15 

QT1 

QT4 

QT5 

QT2 

QT3 

  

0,90 

0,87 

0,85 

0,79 

0,68 

 

16 

17 

18 

19 

CSVC3 

CSVC2 

CSVC1 

CSVC4 

   

0,93 

0,92 

0,81 

0,72 

c) Phân tích sự tác động của các nhân tố đến sự hài lòng qua mô hình hồi quy 

Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính nhằm xem xét mức độ ảnh 

hưởng của từng nhóm nhân tố bao gồm: Sự tin cậy, Cán bộ công chức, Quy trình thủ 

tục và Cơ sở vật chất ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (Sự hài lòng). Tương tự như phân 

tích hồi quy đối với các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ gia đình, cá nhân. 

Trong trường hợp có nhiều biến độc lập có khả năng tiên đoán biến phụ thuộc, áp dụng 

tiêu chuẩn thông tin Akaike – AIC để tìm mô hình tối ưu. Kết quả tìm kiếm mô hình tối 

ưu được trình bày cụ thể trong Bảng 3.32.  

Bảng 3.32. Kết quả tìm mô hình hồi quy tối ưu 

Mô hình AIC 

HL ~ RC1 + RC4 + RC2 + RC3       - 335,69 

(Hằng số) RC1 RC4 RC2 RC3   

- 0,2879 0,31842 0,41766        0,42882 0,08502   
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Tìm kiếm mô hình tối ưu với hàm Step trong R chỉ tiến hành trong một bước và 

chỉ có được một mô hình hồi quy duy nhất, gồm tất cả 4 nhân tố đã được xác định trước 

đó, RC1 (STC), RC4 (CB), RC2 (QT) và RC3 (CSVC), giá trị AIC = - 335,69. Tiếp tục 

phân tích hồi quy tuyến tính với 4 nhân tố trên để tìm phương sai giải thích cho mô hình. 

Kết quả phân tích hồi quy được trình bày chi tiết qua Bảng 3.33.  

Qua Bảng 3.33 cho thấy nhân tố RC3 (Cơ sở vật chất) không có ý nghĩa thống kê 

(t = -1,495< 2 và p = 0,4) do đó sẽ bị loại khỏi mô hình. 

Bảng 3.33. Kết quả phân tích hồi quy 4 biến RC1, RC4, RC2 và RC3 

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) -0.28791 0.27212 -1.058 0,292 

RC1 (STC) 0,31842 0,04098 7,769 9,4e–13 *** 

RC4 (CB) 0,41766 0,04762 8,770 2,7e–15 *** 

RC2 (QT) 

RC3 (CSVC) 

0,42882 

0,08502 

0,04431 

0,05689 

9,678 

1,495 

<2e–16 *** 

0,137 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,7496 R2 hiệu chỉnh: 0,7433 

Sau khi loại bỏ nhân tố RC3, tiếp tục tiến hành phân tích hồi quy đối với 3 nhân 

tố còn lại. Kết quả phân tích được trình bày qua Bảng 3.34. 

Bảng 3.34. Kết quả phân tích hồi quy 3 biến RC1, RC4 và RC2 

Biến Ước lượng Sai số chuẩn  t  p 

(Hằng số) 0,02787 0,17214 0,162 0,872 

RC1 (STC) 0,31738 0,04114 7,715 1,25e–12 *** 

RC4 (CB) 0,41715 0,04781 8,726 3,39e–15 *** 

RC2 (QT) 0,43290 0,04439 9,751 <2e–16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

R2: 0,7461 R2 hiệu chỉnh: 0,7413 

Kết quả phân tích từ Bảng 3.34 cho thấy R2 = 0,7461, R2 hiệu chỉnh = 0,7413, 

chứng tỏ mức độ phù hợp của mô hình ở mức khá. Điều này cũng có ý nghĩa rằng 3 biến 

độc lập RC1, RC2 và RC4 giải thích khoảng 74% phương sai của biến phụ thuộc. Hay 

nói cách khác, 74% thay đổi sự hài lòng của tổ chức kinh tế trong tiếp cận và thực hiện 

các quyền về đất đai tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị chi phối bởi 3 yếu tố: 

Sự tin cậy, Quy trình thủ tục và Cán bộ công chức. Cả 3 biến đều có ý nghĩa thống kê 

với giá trị t đều lớn hơn 2 và giá trị p của cả 3 biến gần như bằng 0.  
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Mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa sự Hài lòng của các tổ chức kinh tế 

với 3 biến: Sự tin cậy, Quy trình thủ tục và Cán bộ công chức được thể hiện qua phương 

trình: HL = 0,02787 + 0,31738 × STC + 0,41715× CB + 0,43290× QT 

Kết quả phân tích các hệ số hồi quy thể hiện rằng cả 3 yếu tố độc lập Sự tin cậy, 

Quy trình thủ tục và Cán bộ công chức đều tương quan thuận đến sự hài lòng với mức 

ý nghĩa p rất nhỏ ở cả 3 biến. So sánh giá trị của β của từng yếu tố cho thấy “Quy trình 

thủ tục” là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng (β = 0,43290), tiếp đến là “Cán 

bộ công chức” (β = 0,41715) và cuối cùng là “Sự tin cậy” (β = 0,31738). 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được ba yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền tổ chức kinh tế đang sử dụng đất tại thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bao gồm: Sự tin cậy, Quy trình thủ tục và Cán bộ công 

chức. Trong đó, Quy trình thủ tục là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng và 

Sự tin cậy là yếu tố có mức độ ảnh hưởng thấp nhất. 

3.4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THÁO GỠ 

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

Các nhóm giải pháp dưới đây được xây dựng riêng cho từng nhóm đối tượng, căn 

cứ vào kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực 

hiện các quyền về đất đai, cũng như những vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình 

thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của hai nhóm đối tượng hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất và các tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án đầu tư sản xuất 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

3.4.1. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền 

cho hộ gia đình và cá nhân 

3.4.1.1. Giải pháp liên quan đến chính sách đất đai 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 theo hướng cho phép cá nhân 

không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng có mối quan hệ huyết thống (cha mẹ và con 

cái) được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Bổ 

sung quy định đối với các trường hợp lần đầu nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đối 

với loại đất này. Đối với tổ chức kinh tế cũng cần xem xét lại quy định dành riêng cho 

các doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, cho phép doanh 

nghiệp được nhận chuyển nhượng đối với đất nông nghiệp với điều kiện doanh nghiệp 

phải có kế hoạch và đảm bảo mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

- Đối với các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất chung của cả hộ gia đình, 

cần có sự điều chỉnh linh hoạt theo hướng hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử 

dụng đất chỉ cần người có tên trên Giấy chứng nhận đại diện đứng ra ký tên thực hiện 

giao dịch, kèm theo bản cam kết của người đại diện về việc tất cả thành viên trong hộ 

thống nhất không có tranh chấp, khiếu nại đối với quyền sử dụng đất chung này. 
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3.4.1.2. Giải pháp về tài chính 

Rà soát, chỉnh sửa một số quy định hiện hành liên quan đến việc thực hiện nghĩa 

vụ tài chính về đất đai. Cụ thể cần xem xét bãi bỏ quy định xử phạt chậm nộp tiền sử 

dụng đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Vì 

khi cấp giấy lần đầu, phần lớn người dân không biết trước số tiền phải nộp, nên khi nhận 

được thông báo nộp đã không thể thu xếp ngay được số tiền lớn phải nộp trong thời hạn 

30 ngày theo quy định. Đặc biệt là các trường hợp công nhận quyền sử dụng đất cho hộ 

gia đình, cá nhân sau ngày 15/10/1993, công nhận đối với diện tích đất ở vượt hạn mức 

hay trường hợp công nhận đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền trước ngày 

15/10/1993. Theo quy định của Chính Phủ tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP [12] về thu 

tiền sử dụng đất thì các trường hợp này người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo 

giá đất cụ thể (chủ yếu là thu tiền sử dụng đất theo hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp giá 

thực tế), quy định này làm cho số tiền sử dụng đất phải nộp tăng thêm quá nhiều, trong 

khi đối tượng áp dụng trường hợp này chủ yếu là dân nghèo có thu nhập thấp. Bên cạnh 

đó cần sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế, phí, lệ phí phát sinh trong chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Đặc biệt là thuế thu nhập từ chuyển nhượng 

bất động sản hiện nay ở mức 2% trên giá trị hợp đồng là khá cao. Cần điều chỉnh tỷ lệ 

nộp thuế từ 0,5-1% để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời việc giảm 

tỷ lệ nộp thuế sẽ góp phần thúc đẩy người dân trung thực và minh bạch hơn trong việc 

kê khai giá trị bất động sản trong hợp đồng chuyển nhượng, giúp cơ quan nhà nước 

thuận lợi hơn trong quá trình xác định giá đất trên thị trường. 

Bên cạnh đó, để giảm nạn đầu cơ đất đai, và tạo điều kiện thuận lợi cho những 

người có nhu cầu thật sự tiếp cận đất đai cho mục đích để ở hoặc sản xuất, nhà nước cần 

có quy định thuế lũy tiến đánh vào giá trị của đất đai, tùy thuộc vào diện tích và thời 

gian nắm giữ đất đai đã tích tụ. Cụ thể như diện tích đất tích tụ vượt quá nhu cầu bình 

thường hay thời gian nắm giữ sau khi nhận chuyển quyền dưới một năm thì phải chịu 

mức thuế suất cao hơn. 

3.4.1.3. Giải pháp về thủ tục hành chính 

Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới 

hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã 

hội và tạo thuận lợi cho người dân.  

Cần bố trí khu vực hướng dẫn riêng cùng với nhân sự có đủ trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Cao Lãnh. Hiện nay nhân sự tại Bộ phận 

này phụ trách hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai chỉ có 2 

người với khoảng 8 loại thủ tục đất đai được thực hiện phổ biến hàng ngày. Việc bố trí 
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khu vực hướng dẫn riêng không chỉ hỗ trợ được người dân ngay từ ban đầu trong việc 

chuẩn bị thành phần hồ sơ đầy đủ mà còn giúp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ xử lý công 

việc được nhanh chóng và thuận tiện hơn, giảm bớt khối lượng công việc cho cán bộ 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ đồng thời giúp cho người dân không phải mất nhiều thời gian chờ 

đợi và đi lại nhiều lần. 

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn chi tiết, minh họa rõ ràng, dễ hiểu quy trình thực 

hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; đặc biệt là có các mẫu biểu liên quan 

đến thủ tục chuyển quyền sử dụng đất với nội dung được minh họa cụ thể, như Đơn 

đăng ký biến động, Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, Tờ khai thuế thu nhập cá 

nhân, Tờ khai lệ phí trước bạ, Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,…người dân 

có thể dựa vào các mẫu biểu được minh họa để hoàn chỉnh các mẫu biểu trong thành 

phần hồ sơ của mình một cách nhanh chóng và chính xác. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ tư pháp xã phường về chứng thực hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân, kể cả kỹ năng soạn thảo các loại hợp 

đồng giao dịch và văn bản có liên quan. Hiện nay người dân chủ yếu thực hiện thủ tục 

chuyển quyền tại các tổ chức hành nghề công chứng, trong khi đó người dân lại không 

biết họ cũng có thể yêu cầu ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thực hiện chứng thực 

các loại hợp đồng giao dịch này. Việc chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất 

không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người dân mà còn đảm bảo tính minh 

bạch cho các giao dịch này, tránh trường hợp đất đang bị tranh chấp hay cùng một tài 

sản được bán cho nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, năng lực của hầu hết cán bộ tư pháp 

xã, phường hiện nay còn hạn chế. Do đó, họ thường từ chối và khuyến khích người dân 

thực hiện các giao dịch tại các tổ chức hành nghề công chứng. 

3.4.2. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền 

cho tổ chức kinh tế 

3.4.2.1. Giải pháp về tiếp cận thông tin tài liệu 

Triển khai thực thi nghiêm túc các yêu cầu của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. 

Cần phải công khai, minh bạch quy hoạch và các thông tin khác về đất đai và thị trường 

bất động sản, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin. Đặc biệt là 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thông tin về các công trình dự 

án sẽ được triển khai, thông tin về diện tích và vị trí đất sẽ được thu hồi hoặc chuyển 

mục đích sử dụng đất đến từng thửa đất. Việc công bố các loại quy hoạch cần được thực 

hiện một cách triệt để và đầy đủ. Tăng cường công tác quản lý quỹ đất công và công 

khai thông tin về quỹ đất sạch. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai 

thống nhất, cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ 

chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai; cấp quyền truy cập thông tin có giới 
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hạn cho người có nhu cầu, đặc biệt là thông tin về tình trạng pháp lý của từng thửa đất. 

Việc thiếu hoặc khó tiếp cận được các thông tin đất đai, đặc biệt là thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể dẫn đến sự quan ngại của các doanh nghiệp trong 

việc ra quyết định đầu tư tại địa phương, điều này không chỉ dẫn đến sự yếu kém trong 

thu hút đầu tư mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế.  

3.4.2.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất theo hướng 

hạn chế tiến tới chấm dứt giao đất, cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần, thực hiện 

giao đất, cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hàng năm, hoặc chia thành nhiều đợt và kéo 

dài thời gian nộp tiền sử dụng đất. 

- Nhà nước cần ban hành văn bản giải thích cụ thể về pháp nhân mới hình thành 

thông qua việc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước; đất của tổ chức kinh tế góp vốn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không 

phải là đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tiền đã trả cho việc nhận 

chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

- Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất đối 

với các trường hợp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hình thành pháp nhân mới và 

việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới. 

- Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất đối 

với trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất chỉ muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

trong một thời gian nhất định mà không muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn 

toàn cho bên nhận góp vốn. 

- Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất 

trong trường hợp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai; 

- Tạo lập khung pháp lý bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của mọi chủ thể sử dụng 

đất. Xác lập cơ chế thống nhất trong việc tiếp cận đất đai thông qua việc nhà nước trao 

quyền sử dụng đất dựa trên các nguyên tắc của thị trường với các hình thức giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đấu giá 

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

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình lập phương án quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có sự thông báo và thỏa thuận với doanh nghiệp đang thực 

hiện dự án nếu bị thu hồi đất do điều chỉnh quy hoạch. Nghiên cứu, bổ sung quy định 

về bồi thường đối với những thiệt hại vô hình khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện tốt 
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chính sách bồi thường, hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu bị thu hồi đất theo điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, xây dựng quy định cho phép tổ chức kinh tế được 

thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài để vay vốn sản xuất, 

kinh doanh; 

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quyền cho doanh nghiệp, cho phép 

doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất thuê đất trả 

tiền hàng năm tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng.  

3.4.2.3. Tài chính đất đai 

Nghiên cứu đề xuất ban hành khung giá thỏa thuận trong việc bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo một tỷ lệ nhất định, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất 

đai trong các khu, cụm công nghiệp, cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất 

linh hoạt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 

trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông  nghiệp hợp 

pháp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng 

và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã trả để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp; số tiền được trừ 

vào tiền thuê đất phải nộp được xác định theo giá đã thỏa thuận, nếu có chứng từ hợp lệ, 

nhưng không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp. 

Ngân hàng nhà nước và Chính phủ cần có một cơ chế trên cơ sở tình hình của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa để giảm điều kiện cho vay xuống, khi ấy doanh nghiệp nhỏ và 

vừa mới tiếp cận được vốn. Cần rà soát quy trình, điều kiện, thủ tục vay theo hướng đơn 

giản hơn, tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng. Tổ 

chức tín dụng cần xây dựng hệ thống quy trình thu thập, khai thác thông tin dữ liệu tín 

dụng, phân tích đánh giá tín nhiệm hoạt động tín dụng khách hàng đầy đủ, chính xác để 

tăng khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương 

án vay vốn có tính khả thi cao. 

3.4.2.4. Thủ tục hành chính 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì đường dây nóng 1022 kịp thời cập nhật và 

xử lý kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì mô hình “Cà phê doanh 

nhân – doanh nghiệp”, tổ chức các cuộc Hội nghị đối thoại với người dân và doanh 

nghiệp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

Tiếp tục đơn giản, giảm bớt các thủ tục hành chính, các giấy tờ được yêu cầu liên 

quan đến vấn đề chuyển nhượng tạo cơ chế thông thoáng cho cả người sử dụng đất và 

chủ đầu tư để thúc đẩy hoạt động chuyển nhượng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. 
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Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý thủ tục hành 

chính thông qua các cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Cho phép doanh nghiệp và người dân tham gia đánh giá công khai cán bộ tiếp 

nhận và cán bộ giải quyết thủ tục hành chính trên các khía cạnh về chất lượng và tiến độ 

tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

Xây dựng các bộ chỉ tiêu đo lường hiệu suất và thái độ làm việc của các cán bộ 

tiếp nhận và cán bộ xử lý thủ tục hành chính cũng như có các cơ chế khen thưởng, kỷ 

luật phù hợp. 

Xây dựng nguyên tắc trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính 

về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, gắn 

với rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục.  
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

1. Các hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp cận đất 

đai qua 5 hình thức, bao gồm: được công nhận, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, 

nhận thừa kế, được giao đất. Trong đó, hình thức được công nhận là chủ yếu. Tất cả các 

trường hợp khảo sát đều được cấp giấy chứng nhận, mặc dù có đến 1/3 trong tổng số ý 

kiến cho rằng việc cấp giấy chứng nhận là không dễ dàng. Phần lớn người dân tin tưởng 

đất của họ được nhà nước bảo hộ và rủi ro bị thu hồi đất thấp. Tuy nhiên, không có nhiều 

người dân tin tưởng rằng nếu bị thu hồi, sẽ được bồi thường thỏa đáng. 

2. Các tổ chức kinh tế tiếp cận đất đai chủ yếu thông qua thị trường thứ cấp (nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của 

người sử dụng đất khác); Số lượng doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở 

lại có xu hướng tiếp cận đất đai thông qua thị trường thứ cấp. Ngược lại, các doanh 

nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm lại có tỷ lệ tiếp cận đất đai theo hình thức 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cao hơn 

3. Hộ gia đình, cá nhân chủ yếu thực hiện 05 quyền: chuyển nhượng, tặng cho, 

thừa kế, cho thuê đất và thế chấp. Đối với tổ chức kinh tế chỉ thực hiện quyền chuyển 

nhượng đối với đất trong các dự án phát triển nhà ở và thực hiện thế chấp, không có 

doanh nghiệp nào thực hiện chuyển quyền sử dụng đất thông qua tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.  

4. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được 04 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 

đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân bao gồm: Phong tục tập quán, 

Qui định và chính sách và Tài chính đất đai. Trong đó, Phong tục tập quán được xem 

là yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền 

của người dân, Tài chính đất đai là yếu tố có mức độ ảnh hưởng ít nhất.  

5. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra được 05 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp 

cận và thực hiện các quyền của các tổ chức kinh tế, bao gồm: Tiếp cận thông tin, Cơ chế 

chính sách, Tài chính đất đai, Thủ tục hành chính và Cơ sở hạ tầng. Trong đó, Tiếp cận 

thông tin là yếu tố có tác động lớn nhất, Cơ sở hạ tầng là yếu tố có tác động ít nhất trong 

các yếu tố.  

4.2. KIẾN NGHỊ 

1. Khả năng tiếp cận đất đai của các hộ gia đình, cá nhân là một chủ đề nghiên cứu 

liên quan đến chính sách do đó cần được nghiên cứu mở rộng từ nhiều nguồn dữ liệu và 

chia thành các nhóm hộ khác nhau theo đặc điểm về thành phần kinh tế, nguồn sinh kế, 

sắc tộc và mở rộng phạm vi khảo sát để có cái nhìn khách quan và cụ thể hơn.  
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2. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực 

hiện các quyền của các doanh nghiệp chỉ được khảo sát đối với các tổ chức kinh tế trong 

nước đang sử dụng đất ngoài khu công nghiệp. Do đó, cần có những nghiên cứu tiếp 

theo đánh giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp 

hoạt động trong các khu công nghiệp. 

3. Kết quả nghiên cứu chỉ thực hiện khảo sát đối với một số lượng hạn chế các 

doanh nghiệp tại thành phố Cao Lãnh, do đó cần có những nghiên cứu tiếp theo thực 

hiện đối với các doanh nghiệp ở các địa bàn có điều kiện kinh tế khác nhau trong tỉnh 

để có cái tổng quan. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

(Phục vụ đề tài “Nghiên cứu việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng 

đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

- Hộ/Ông/Bà: …………………………………………………………Tuổi……………. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………... 

- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….. 

- Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………... 

B. TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI 

1. Tình hình sử dụng đất của Hộ/Ông/Bà hiện nay 

Tổng diện tích đất đang sử dụng: ................ m2, trong đó: 

Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Nguồn gốc đất (m2) 

Nhà 

nước 

giao 

Được 

công 

nhận 

Nhận 

chuyển 

nhượng 

Nhận 

tặng 

cho 

Nhận 

thừa 

kế 

Khác 

1. Đất ở và đất vườn, ao liền kề        

2. Đất nông nghiệp        

3. Đất khác        

2. Tình trạng pháp lý liên quan đến các loại đất đang sử dụng? 

Tình trạng pháp lý 
Đất ở và đất vườn, ao 

liền kề (m2) 

Đất nông nghiệp 

(m2) 

Đất khác 

(m2) 

1. Đã cấp giấy chứng nhận    

2. Đang làm thủ tục cấp GCN    

3. Chưa làm thủ tục cấp GCN    

C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (2019-2020) 

1. Thực hiện quyền chuyển đổi (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền chuyển đổi 

Loại giấy tờ tại thời điểm 

chuyển đổi 

Hoàn 

thành tất 

cả các 

thủ tục 

Có khai 

báo tại 

UBND xã, 

phường 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Giấy 

tờ 

viết 

tay 

Không 

có giấy 

tờ cam 

kết 

Giấy 

chứng 

nhận QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1            

2           

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2. Thực hiện quyền chuyển nhượng (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 



 

 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền chuyển nhượng 

Loại giấy tờ tại thời điểm 

chuyển nhượng 

Hoàn 

thành tất 

cả các thủ 

tục 

Có khai báo 

tại UBND 

xã, phường 

Giấy tờ viết 

tay có người 

làm chứng 

Giấy 

tờ viết 

tay 

Không 

có giấy 

tờ cam 

kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1            

2            

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3. Thực hiện quyền cho thuê (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Thời hạn cho 

thuê 

Tình hình thực hiện quyền 

cho thuê 

Loại giấy tờ tại thời 

điểm cho thuê 

< 1 

năm 

1-3   

năm 

> 3 

năm 

Hoàn 

thành 

tất cả 

các thủ 

tục 

Giấy tờ 

viết tay 

có 

người 

làm 

chứng 

Giấy 

tờ 

viết 

tay 

Không 

có giấy 

tờ cam 

kết 

Giấy 

chứng 

nhận 

QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1              

2             

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4. Thực hiện quyền thừa kế (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền thừa kế 

Loại giấy tờ tại thời điểm thực 

hiện quyền thừa kế 

Hoàn thành 

tất cả các 

thủ tục 

Chưa được 

thực hiện 

đầy đủ 

Không 

khai báo 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy tờ 

hợp lệ khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1          

2          

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

5. Thực hiện quyền tặng, cho (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 



 

 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện quyền tặng, cho 
Loại giấy tờ tại thời 

điểm thực hiện tặng, cho 

Hoàn 

thành 

tất cả 

thủ tục 

Chỉ khai 

báo tại 

UBND xã, 

phường 

Giấy tờ 

viết tay 

có người 

làm 

chứng 

Giấy 

tờ 

viết 

tay 

Không 

có giấy 

tờ cam 

kết 

Giấy 

chứng 

nhận 

QSD đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1            

2           

3           

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

6. Thực hiện quyền thế chấp (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Thời hạn thế 

chấp 

Tình hình thực hiện 

quyền thế chấp 

Loại giấy tờ tại thời điểm 

thế chấp 

< 1 

năm 

1-3  

năm 

>03 

năm 

Hoàn 

thành tất 

cả các 

thủ tục 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Giấy 

tờ viết 

tay 

Giấy 

chứng 

nhận QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1             

2            

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

7. Thực hiện quyền góp vốn (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền góp vốn 

Loại giấy tờ tại thời điểm 

thực hiện quyền góp vốn 

Hoàn 

thành tất 

cả các thủ 

tục 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Chưa 

được 

thực 

hiện 

Giấy 

chứng 

nhận QSD 

đất 

QĐ giao 

đất, giấy 

tờ hợp lệ 

khác 

Không 

có giấy 

tờ 

1          

2          

Khó khăn khi thực hiện quyền: .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

D. TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với các ý kiến sau: 



 

 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI      

Sự ổn định trong sử dụng đất      

1 
Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận 

QSD đất dễ dàng 

     

2 
Tiền sử dụng đất khi được cấp  GCN phù hợp 

với khả năng của người dân 

     

3 Quyền sử dụng đất của người dân được bảo hộ      

4 Rủi ro bị thu hồi đất là rất thấp      

5 
Nếu bị thu hồi, người dân tin tưởng sẽ được bồi 

thường thỏa đáng 

     

Quyền làm chủ      

6 
Các công trình, dự án có sử dụng đất đều được tổ 

chức họp dân lấy ý kiến  

     

7 
Được tham gia góp ý kiến về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

     

8 
Các ý kiến đóng góp của người dân về quy 

hoạch, kế hoạch được chính quyền quan tâm 

     

9 
Người sử dụng đất không bị giới hạn về quyền 

trong quá trình sử dụng đất đai 

     

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN QUYỀN 

Chính sách của nhà nước      

1 
Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 

được nhà nước bảo hộ  

     

2 
Không hạn chế nhận chuyển nhượng, tặng cho 

quyền sử dụng đất  

     

3 
Sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch của 

nhà nước 

     

4 
Nhà nước có chính sách đảm bảo an cư cho 

người dân 

     

Thủ tục hành chính về đất đai      

1 
Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành 

chính về đến đất đai  

     

2 Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại nhiều lần      

3 Không phải trả thêm chi phí không chính thức      

4 Trả kết quả đúng hẹn      

Tài chính đất đai      

1 
Có đủ năng lực về tài chính để nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất  

     

2 Giá đất trên thị trường ở mức hợp lý      

3 
Tiền sử dụng đất, thuê đất phù hợp với khả năng 

của gia đình/cá nhân 

     

4 
Thuế, phí, lệ phí về đất đai phù hợp với khả năng 

của gia đình/cá nhân 

     

Phong tục, tập quán      



 

 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

1 
Gia đình, dòng họ nên cùng sinh sống trong một 

khu vực không gian  

     

2 
Đất ở phải gần với đất sản xuất nông nghiệp/đất 

sản xuất kinh doanh 

     

3 Phải có đất chôn cất của gia đình và dòng họ       

4 
Đất đai phải được kế thừa theo nguyên tắc “cha 

truyền con nối” 

     

Ông/Bà đánh giá chung mức độ tiếp cận và thực hiện 

các quyền về đất đai thế nào?  

Rất 

khó 

khăn 

Khó 

khăn 

Bình 

thườn

g 

Dễ 

dàng 

Rất 

dễ 

dàng 

     

CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng 

ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Sự tin tưởng      

1 
Thủ tục tại Bộ phận Một cửa được niêm yết công 

khai, minh bạch 

     

2 Các văn bản hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu      

3 
Không mất nhiều thời gian chờ tới lượt thực hiện 

các thủ tục giao dịch  

     

4 
Thủ tục giấy tờ đơn giản, người dân không phải 

đi lại nhiều lần 

     

5 Trả kết quả đúng hẹn      

Thái độ phục vụ của cán bộ      

6 
Cán bộ Một cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

đất đai có thái độ giao tiếp tốt, thân thiện 

     

7 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn nhiệt tình khi giải 

đáp thắc mắc của công dân  

     

8 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn thủ tục có thái độ ân 

cần, hòa nhã khi hướng dẫn thủ tục 

     

9 
Cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ có sự ưu tiên cho 

những người quen biết 

     

Năng lực phục vụ của cán bộ      

10 
Cán bộ Một cửa am hiểu về chuyên môn, giải 

quyết công việc chuyên nghiệp 

     

11 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn các yêu cầu để giải 

quyết hồ sơ đầy đủ, dễ hiểu, không có sai sót 

     

12 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn giải quyết thỏa đáng 

thắc mắc của người dân 

     

13 
Cán bộ Một cửa có sự linh hoạt trong giải quyết 

công việc 

     



 

 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Quy trình thủ tục      

14 
Thành phần hồ sơ hợp lý, không yêu cầu thêm 

hồ sơ ngoài quy định 

     

15 
Trình tự, thủ tục thực hiện phù hợp với tính chất 

hồ sơ 

     

16 Thời gian giải quyết công việc đúng quy định      

17 Không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần      

18 Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thấp      

19 
Không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài 

quy định 

     

Cơ sở vật chất      

20 Hệ thống bắt số tự động được sử dụng hiệu quả      

21 
Khu vực thực hiện các thủ tục hành chính đất đai 

rộng rãi, thoáng mát 

     

22 
Có đầy đủ tiện nghi (bàn ghế, máy điều hòa, nhà 

vệ sinh...) 

     

23 Dịch vụ photo, bút viết được trang bị đầy đủ      

Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi thực hiện các thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Một cửa 

Rất 

không 

hài 

lòng 

Không 

hài 

lòng 

Bình 

thườn

g 

Hài 

lòng 

Rất 

hài 

lòng 

 

     

Các ý kiến khác: ……………………………………...……………………………………… 

………………………………………...……………………........………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...……………………........………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

  



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

(Phục vụ đề tài “Nghiên cứu việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng 

đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................................  

3. Số điện thoại: ........................................... Email: ......................................................................  

4. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thành phố Cao Lãnh từ năm: .........  

5. Loại hình doanh nghiệp:                                    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

 Doanh nghiệp tư nhân  Công ty hợp danh 

 Công ty TNHH  Hợp tác xã 

 Công ty cổ phần  Loại hình khác 

6. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp: 

 Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản  Xây dựng 

 Công nghiệp/Chế tạo  Khai khoáng 

 Dịch vụ  Khác:……………………………. 

7. Người tham gia khảo sát (chức vụ trong doanh nghiệp): ..........................................................  

B. TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN 

1. Tổng diện tích mặt bằng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng: ................ m2 

2. Nguồn gốc đất: 

 Cá nhân/Gia đình  Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng 

 Nhà nước giao đất có thu tiền  Doanh nghiệp thuê đất của người khác 

 Nhà nước cho thuê trả tiền một lần   Doanh nghiệp nhận góp vốn 

 Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm  Hình thức khác: 

3. Thông tin liên quan về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận - GCN) (trường hợp Doanh nghiệp thuê đất 

của người khác có thể không cần trả lời): 

(Chỉ chọn trả lời 01 trong 02 cột. Nếu có GCN thì cột phía bên trái, ngược lại cột bên phải) 

 Có GCN  Không có GCN vì không có nhu cầu 

- Năm cấp GCN:……………………….  Có nhu cầu cấp GCN nhưng thuế và phí quá cao 

- Thời hạn sử dụng:…………………….  Có nhu cầu cấp GCN nhưng thủ tục rườm rà 

- Thời gian cấp giấy:……….. ngày  Có nhu cầu cấp GCN nhưng lo ngại cán bộ nhũng nhiễu 

  Lý do khác:…………………………………… 

4. Các doanh nghiệp không gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng 

sản xuất kinh doanh tại địa phương? 

 Hoàn toàn không đồng ý   Không đồng ý 

 Không có ý kiến    Đồng ý   Hoàn toàn đồng ý 

5. Rủi ro thay đổi quy hoạch, bị thu hồi đất của doanh nghiệp trong sử dụng đất là thấp 

 Hoàn toàn không đồng ý   Không đồng ý 

 Không có ý kiến    Đồng ý   Hoàn toàn đồng ý 

6. Trường hợp bị thu hồi đất, doanh nghiệp tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng 

 Hoàn toàn không đồng ý   Không đồng ý 

 Không có ý kiến    Đồng ý   Hoàn toàn đồng ý 



 

 

7. Mức độ đồng ý của Doanh nghiệp về các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận và thực hiện các 

quyền đất đai: 

 Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung lập/ 

Không có 

ý kiến 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

Cơ chế chính sách      

1. Chính sách giao đất, cho thuê đất đối 

với doanh nghiệp 
     

2. Cơ chế nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất 
     

3. Cơ chế nhà nước thu hồi đất và bồi 

thường, hỗ trợ 
     

4. Chính sách về quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp sử dụng đất 
     

5. Chính sách ưu đãi đầu tư, miễn giảm 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
     

Tiếp cận thông tin, tài liệu      

6. Kế hoạch, chương trình phát triển 

KTXH của địa phương  
     

7. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
     

8. Thông tin ưu đãi về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất 
     

9. Dữ liệu các doanh nghiệp đăng ký 

kinh doanh trên địa bàn 
     

Thủ tục hành chính về đất đai      

10.Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ 

tục hành chính về đến đất đai  
     

11.Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại 

nhiều lần 
     

12.Không phải trả thêm chi phí không 

chính thức 
     

13.Trả kết quả đúng hẹn      

Cơ sở hạ tầng      

14.Hệ thống hạ tầng giao thông thuận 

tiện, rộng rãi 
     

15.Hệ thống giao thông kết nối, giao 

thương với các khu vực lân cận 
     

16.Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, 

internet…) được đảm bảo 
     

17.Mặt bằng kinh doanh ở vị trí trung 

tâm của thành phố  
     

18.Mặt bằng kinh doanh ở gần bến xe, 

bến cảng 
     

Tài chính đất đai      

19.Giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh phù 

hợp với giá thị trường 
     

20.Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù 

hợp với vị trí và mục đích sử dụng đất 
     



 

 

21.Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù 

hợp với tài chính của doanh nghiệp 
     

22.Giá đất thỏa thuận trên thị trường phù 

hợp với khả năng của doanh nghiệp 
     

Doanh nghiệp đánh giá chung mức độ 

tiếp cận và thực hiện các quyền về đất 

đai thế nào? 

Rất khó 

khăn 

Khó khăn Bình 

thường 

Dễ dàng Rất dễ 

dàng 

 

     

8. Kênh thông tin mà doanh nghiệp sử dụng trong việc tìm kiếm đất (mặt bằng) là từ: 

 Nhân viên trong công ty  Cổng thông tin điện tử của tỉnh/huyện 

 Quan hệ cá nhân  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương 

 Môi giới  Khác:………………………………………… 

C. THỰC HIỆN CÁC QUYỀN 

1. Trong vòng 2 năm qua, doanh nghiệp đã thực hiện những giao dịch/thủ tục hành chính nào 

đối với đất đai? 

 Chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng  Thế chấp  Tách hợp thửa 

 Cho thuê, cho thuê lại   Góp vốn  Cấp GCN QSD đất 

 Tặng cho  Chuyển mục đích  Gia hạn sử dụng đất 

 Khác:…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Thực hiện quyền:   chuyển nhượng,  cho thuê,  tặng cho,  thế chấp, góp vốn (Đánh 

dấu x vào ô lựa chọn) 

Loại 

giao 

dịch 

Loại đất DT 

Đối tượng giao dịch 

Doanh 

nghiệp trong 

nước 

Doanh 

nghiệp có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

Hộ gia 

đình/cá 

nhân 

Chuyển 

nhượng 

     

     

     

Cho 

thuê 

     

     

     

Tặng 

cho 

     

     

     

Thế 

chấp 

     

     

     

Góp 

vốn 

     

     

     



 

 

3. Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng 

TT 
Loại 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền chuyển nhượng 

Loại giấy tờ tại thời điểm 

chuyển nhượng 

Đã  

hoàn tất 

thủ tục 

Có công 

chứng/ 

chứng 

thực 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Không có 

giấy tờ 

cam kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

Các loại 

giấy tờ hợp 

lệ khác 

Không có 

giấy tờ 

1           

2           

3          

Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng hay không? 

 Có     Không 

Số ngày doanh nghiệp chờ để được cấp Giấy chứng nhận: ………….. ngày (đối với trường hợp 

nhận chuyển nhượng) 

4. Thực hiện quyền thuê, cho thuê, cho thuê lại (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT 
Loại 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền thuê, cho thuê, cho thuê lại 

Loại giấy tờ tại thời điểm cho 

thuê, cho thuê lại 

Đã  

hoàn tất 

thủ tục 

Có công 

chứng/ 

chứng 

thực 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Không có 

giấy tờ 

cam kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

Các loại 

giấy tờ hợp 

lệ khác 

Không có 

giấy tờ 

1           

2           

3          

Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cho thuê, cho thuê lại hay 

không? 

 Có     Không 

Số ngày doanh nghiệp chờ để được cấp Giấy chứng nhận: ………….. ngày 

5. Thực hiện quyền tặng cho (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT 
Loại 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền tặng cho 

Loại giấy tờ  

tại thời điểm tặng cho 

Đã  

hoàn tất 

thủ tục 

Có công 

chứng/ 

chứng 

thực 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Không có 

giấy tờ 

cam kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

Các loại 

giấy tờ hợp 

lệ khác 

Không có 

giấy tờ 

1           

2           

3          

 



 

 

Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục tặng cho hay không? 

 Có     Không 

6. Thực hiện quyền thế chấp (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT 
Loại 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền thế chấp 

Loại giấy tờ  

tại thời điểm thế chấp 

Đã  

hoàn tất 

thủ tục 

Có công 

chứng/ 

chứng 

thực 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Không có 

giấy tờ 

cam kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

Các loại 

giấy tờ hợp 

lệ khác 

Không có 

giấy tờ 

1           

2           

3          

Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thế chấp hay không? 

 Có     Không 

7. Thực hiện quyền góp vốn (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

TT 
Loại 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Tình hình thực hiện  

quyền góp vốn 

Loại giấy tờ  

tại thời điểm góp vốn 

Đã  

hoàn tất 

thủ tục 

Có công 

chứng/ 

chứng 

thực 

Giấy tờ 

viết tay có 

người làm 

chứng 

Không có 

giấy tờ 

cam kết 

Giấy chứng 

nhận QSD 

đất 

Các loại 

giấy tờ hợp 

lệ khác 

Không có 

giấy tờ 

1           

2           

3          

Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục góp vốn hay không? 

 Có     Không 

8. Nhận định của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai: 

 Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập/Không 

có ý kiến 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

Sự tin cậy      

1.Thủ tục thực hiện được niêm yết công 

khai, rõ ràng, đầy đủ 
     

2.Thủ tục giấy tờ đơn giản, dễ thực hiện, 

không phải đi lại nhiều lần 
     

3.Phí và lệ phí công khai, minh bạch      

4.Không phải trả chi phí không chính thức 

để nhanh giải quyết hồ sơ 
     

5.Trả kết quả đúng hẹn      

Cán bộ công chức      

6.Cán bộ tiếp nhận có thái độ giao tiếp 

đúng mực, chuyên nghiệp 
     



 

 

 Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập/Không 

có ý kiến 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

7.Cán bộ hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu 

liên quan để giải quyết hồ sơ đầy đủ, dễ 

hiểu, không có sai sót 

     

8.Cán bộ gợi ý doanh nghiệp chi bồi dưỡng 

để hồ sơ giải quyết nhanh chóng 
     

9.Cán bộ có sự linh hoạt trong giải quyết 

công việc  
     

10.Cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh 

chóng hoàn thành các thủ tục 
     

Quy trình thủ tục      

11.Có sự cải thiện đáng kể khi thực hiện 

thủ tục hành chính 
     

12.Không phải chi bồi dưỡng cho cán bộ 

tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
     

13.Không cần có “mối quan hệ” để thủ tục 

nhanh gọn hơn 
     

14.Thời gian chờ đợi được cấp giấy chứng 

nhận được rút ngắn hơn 
     

15.Không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần      

Cơ sở vật chất      

16.Công nghệ thông tin được ứng dụng 

hiệu quả trong giải quyết thủ tục 
     

17.Khu vực chờ và thực hiện thủ tục rộng 

rãi, thoáng mát 
     

18.Có đầy đủ tiện nghi (bàn, ghế, máy điều 

hòa, nhà vệ sinh…) 
     

19.Dịch vụ photo, bút, viết được trang bị 

đầy đủ 
     

9. Mức độ hài lòng của Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính: 

 Rất không hài lòng   Không hài lòng 

 Bình thường    Hài lòng     Rất hài lòng 

Các ý kiến khác: ……………………………………...……………………………………. 

………………………………………...……………………........………………………...... 

Xin chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã hỗ trợ! 

  



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ, NHÀ QUẢN LÝ 

(Phục vụ đề tài “Nghiên cứu việc tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng 

đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG  

- Ông/Bà: ……………………………………………………………………..Tuổi……………. 

- Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………. 

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………. 

- Số năm công tác: ……………………………………………………………………................ 

B. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC 

HIỆN CÁC QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN 

Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với các ý kiến về những yếu tố ảnh 

hưởng đến tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân: 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI      

Sự ổn định trong sử dụng đất      

1 
Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận 

QSD đất dễ dàng 

     

2 
Tiền sử dụng đất khi được cấp  GCN phù hợp 

với khả năng của người dân 

     

3 Quyền sử dụng đất của người dân được bảo hộ      

4 Rủi ro bị thu hồi đất là rất thấp      

5 
Nếu bị thu hồi, người dân tin tưởng sẽ được bồi 

thường thỏa đáng 

     

Quyền làm chủ      

6 
Các công trình, dự án có sử dụng đất đều được tổ 

chức họp dân lấy ý kiến  

     

7 
Được tham gia góp ý kiến về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

     

8 
Các ý kiến đóng góp của người dân về quy 

hoạch, kế hoạch được chính quyền quan tâm 

     

9 
Người sử dụng đất không bị giới hạn về quyền 

trong quá trình sử dụng đất đai 

     

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC HIỆN QUYỀN 

Chính sách của nhà nước      

1 
Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 

được nhà nước bảo hộ  

     

2 
Không hạn chế nhận chuyển nhượng, tặng cho 

quyền sử dụng đất  

     

3 
Sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch của 

nhà nước 

     



 

 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

4 
Nhà nước có chính sách đảm bảo an cư cho 

người dân 

     

Thủ tục hành chính về đất đai      

1 
Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành 

chính về đến đất đai  

     

2 Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại nhiều lần      

3 Không phải trả thêm chi phí không chính thức      

4 Trả kết quả đúng hẹn      

Tài chính đất đai      

1 
Có đủ năng lực về tài chính để nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất  

     

2 Giá đất trên thị trường ở mức hợp lý      

3 
Tiền sử dụng đất, thuê đất phù hợp với khả năng 

của gia đình/cá nhân 

     

4 
Thuế, phí, lệ phí về đất đai phù hợp với khả năng 

của gia đình/cá nhân 

     

Phong tục, tập quán      

1 
Gia đình, dòng họ nên cùng sinh sống trong một 

khu vực không gian  

     

2 
Đất ở phải gần với đất sản xuất nông nghiệp/đất 

sản xuất kinh doanh 

     

3 Phải có đất chôn cất của gia đình và dòng họ       

4 
Đất đai phải được kế thừa theo nguyên tắc “cha 

truyền con nối” 

     

CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng 

ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Sự tin tưởng      

1 
Thủ tục tại Bộ phận Một cửa được niêm yết công 

khai, minh bạch 

     

2 Các văn bản hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu      

3 
Không mất nhiều thời gian chờ tới lượt thực hiện 

các thủ tục giao dịch  

     

4 
Thủ tục giấy tờ đơn giản, người dân không phải 

đi lại nhiều lần 

     

5 Trả kết quả đúng hẹn      

Thái độ phục vụ của cán bộ      

6 
Cán bộ Một cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

đất đai có thái độ giao tiếp tốt, thân thiện 

     

7 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn nhiệt tình khi giải 

đáp thắc mắc của công dân  

     



 

 

STT Chỉ tiêu 

Thang đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

8 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn thủ tục có thái độ ân 

cần, hòa nhã khi hướng dẫn thủ tục 

     

9 
Cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ có sự ưu tiên cho 

những người quen biết 

     

Năng lực phục vụ của cán bộ      

10 
Cán bộ Một cửa am hiểu về chuyên môn, giải 

quyết công việc chuyên nghiệp 

     

11 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn các yêu cầu để giải 

quyết hồ sơ đầy đủ, dễ hiểu, không có sai sót 

     

12 
Cán bộ Một cửa hướng dẫn giải quyết thỏa đáng 

thắc mắc của người dân 

     

13 
Cán bộ Một cửa có sự linh hoạt trong giải quyết 

công việc 

     

Quy trình thủ tục      

14 
Thành phần hồ sơ hợp lý, không yêu cầu thêm 

hồ sơ ngoài quy định 

     

15 
Trình tự, thủ tục thực hiện phù hợp với tính chất 

hồ sơ 

     

16 Thời gian giải quyết công việc đúng quy định      

17 Không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần      

18 Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thấp      

19 
Không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài 

quy định 

     

Cơ sở vật chất      

20 Hệ thống bắt số tự động được sử dụng hiệu quả      

21 
Khu vực thực hiện các thủ tục hành chính đất đai 

rộng rãi, thoáng mát 

     

22 
Có đầy đủ tiện nghi (bàn ghế, máy điều hòa, nhà 

vệ sinh...) 

     

23 Dịch vụ photo, bút viết được trang bị đầy đủ      

Các ý kiến khác: ……………………………………...……………………………………… 

………………………………………...……………………........………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………...……………………........………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

C. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ THỰC 

HIỆN CÁC QUYỀN CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ 

Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với các ý kiến về các yếu tố ảnh hưởng 

đến tiếp cận và thực hiện các quyền đất đai của tổ chức kinh tế:



 

 Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung lập/ 

Không có 

ý kiến 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

Cơ chế chính sách      

1. Chính sách giao đất, cho thuê đất đối 

với doanh nghiệp 
     

2. Cơ chế nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất 
     

3. Cơ chế nhà nước thu hồi đất và bồi 

thường, hỗ trợ 
     

4. Chính sách về quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp sử dụng đất 
     

5. Chính sách ưu đãi đầu tư, miễn giảm 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
     

Tiếp cận thông tin, tài liệu      

6. Kế hoạch, chương trình phát triển 

KTXH của địa phương  
     

7. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
     

8. Thông tin ưu đãi về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất 
     

9. Dữ liệu các doanh nghiệp đăng ký 

kinh doanh trên địa bàn 
     

Thủ tục hành chính về đất đai      

10.Không gặp khó khăn khi thực hiện thủ 

tục hành chính về đến đất đai  
     

11.Không phải bổ sung hồ sơ và đi lại 

nhiều lần 
     

12.Không phải trả thêm chi phí không 

chính thức 
     

13.Trả kết quả đúng hẹn      

Cơ sở hạ tầng      

14.Hệ thống hạ tầng giao thông thuận 

tiện, rộng rãi 
     

15.Hệ thống giao thông kết nối, giao 

thương với các khu vực lân cận 
     

16.Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, 

internet…) được đảm bảo 
     

17.Mặt bằng kinh doanh ở vị trí trung 

tâm của thành phố  
     

18.Mặt bằng kinh doanh ở gần bến xe, 

bến cảng 
     

Tài chính đất đai      

19.Giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh phù 

hợp với giá thị trường 
     

20.Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù 

hợp với vị trí và mục đích sử dụng đất 
     

21.Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù 

hợp với tài chính của doanh nghiệp 
     

22.Giá đất thỏa thuận trên thị trường phù 

hợp với khả năng của doanh nghiệp 
     



 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRÊN R 

1. Xử lý số liệu khảo sát hộ gia đình, cá nhân 

> HGD=read.csv("D:/R/DataR123.csv",header=T) 
>  psych::alpha(x = HGD[, c(1:4)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = HGD[, c(1:4)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.87      0.87    0.86      0.63 6.9 0.014  3.2 0.73     0.66 
lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.85 0.87 0.9  
Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
CS1      0.80      0.80    0.75      0.57 4.0    0.022 0.0139  0.51 
CS2      0.84      0.85    0.82      0.65 5.6    0.018 0.0169  0.69 
CS3      0.87      0.87    0.83      0.70 7.0    0.014 0.0042  0.71 
CS4      0.82      0.82    0.77      0.61 4.6    0.021 0.0086  0.63 
 Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
CS1 230  0.90  0.90  0.88   0.81  3.2 0.85 
CS2 230  0.84  0.84  0.75   0.71  3.3 0.89 
CS3 230  0.77  0.79  0.69   0.63  3.4 0.75 
CS4 230  0.89  0.87  0.84   0.77  3.1 0.95 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
CS1 0.01 0.23 0.37 0.36 0.03    0 
CS2 0.02 0.20 0.32 0.42 0.04    0 
CS3 0.00 0.14 0.37 0.47 0.03    0 
CS4 0.02 0.31 0.29 0.34 0.04    0 
> psych::alpha(x = HGD[, c(5:8)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = HGD[, c(5:8)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
       0.8       0.8    0.79       0.5   4 0.022  3.2 0.65     0.46 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.76 0.8 0.84  
Reliability if an item is dropped: 
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
TTHC1      0.69      0.69    0.60      0.43 2.2    0.035 0.0038  0.46 
TTHC2      0.82      0.82    0.79      0.61 4.6    0.021 0.0258  0.58 
TTHC3      0.78      0.78    0.75      0.54 3.5    0.026 0.0462  0.46 
TTHC4      0.70      0.70    0.62      0.44 2.3    0.034 0.0156  0.37 
 Item statistics  
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TTHC1 230  0.86  0.86  0.85   0.74  3.3 0.82 
TTHC2 230  0.69  0.69  0.51   0.46  3.0 0.80 
TTHC3 230  0.76  0.76  0.62   0.56  3.2 0.84 
TTHC4 230  0.85  0.85  0.83   0.72  3.3 0.83 
Non missing response frequency for each item 
         1    2    3    4    5 miss 
TTHC1 0.01 0.17 0.37 0.43 0.02    0 
TTHC2 0.00 0.30 0.42 0.27 0.01    0 
TTHC3 0.00 0.24 0.38 0.35 0.03    0 
TTHC4 0.01 0.20 0.33 0.44 0.02    0 
psych::alpha(x = HGD[, c(9:12)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = HGD[, c(9:12)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.77      0.77    0.75      0.46 3.4 0.025  2.9 0.63     0.46 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.72 0.77 0.82  



 

 

Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
TC1      0.81      0.81    0.75      0.59 4.2    0.022 0.0075  0.56 
TC2      0.63      0.64    0.56      0.37 1.7    0.043 0.0170  0.32 
TC3      0.69      0.69    0.62      0.43 2.3    0.036 0.0146  0.41 
TC4      0.71      0.71    0.68      0.45 2.5    0.035 0.0449  0.41 
Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TC1 230  0.66  0.65  0.44   0.39  3.0 0.88 
TC2 230  0.86  0.86  0.83   0.72  2.9 0.81 
TC3 230  0.80  0.80  0.73   0.61  2.7 0.85 
TC4 230  0.76  0.78  0.66   0.58  2.8 0.76 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
TC1 0.00 0.37 0.23 0.40 0.00    0 
TC2 0.02 0.31 0.40 0.27 0.00    0 
TC3 0.03 0.47 0.30 0.19 0.01    0 
TC4 0.03 0.33 0.48 0.16 0.00    0 
psych::alpha(x = HGD[, c(13:16)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = HGD[, c(13:16)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.64      0.65    0.59      0.31 1.8 0.039  3.8 0.43     0.29 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.56 0.64 0.72  
Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se   var.r med.r 
TQ1      0.65      0.65    0.56      0.38 1.8    0.040 0.00542  0.39 
TQ2      0.53      0.53    0.43      0.27 1.1    0.054 0.00073  0.27 
TQ3      0.54      0.55    0.45      0.29 1.2    0.053 0.00778  0.25 
TQ4      0.57      0.58    0.50      0.31 1.4    0.050 0.01384  0.27 
Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TQ1 230  0.65  0.63  0.40   0.32  3.8 0.66 
TQ2 230  0.74  0.74  0.62   0.48  3.8 0.62 
TQ3 230  0.71  0.73  0.59   0.47  3.9 0.57 
TQ4 230  0.69  0.69  0.53   0.42  3.7 0.61 
Non missing response frequency for each item 
       2    3    4    5 miss 
TQ1 0.08 0.08 0.77 0.06    0 
TQ2 0.05 0.17 0.72 0.06    0 
TQ3 0.02 0.18 0.72 0.09    0 
TQ4 0.07 0.16 0.76 0.02    0 
> KMO(HGD) 
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy 
Call: KMO(r = HGD) 
Overall MSA =  0.86 
MSA for each item =  
  CS1   CS2   CS3   CS4 TTHC1 TTHC2 TTHC3 TTHC4   TC1   TC2   TC3   TC4   TQ1  
 0.91  0.87  0.88  0.85  0.80  0.86  0.92  0.85  0.79  0.85  0.91  0.86  0.79  
  TQ2   TQ3   TQ4  
 0.79  0.80  0.69  
> cortest.bartlett(HGD) 
$chisq 
[1] 2063.739 
$p.value 
[1] 0 
$df 
[1] 120 
> pcal<-prcomp(HGD,scale=T) 
> get_eig(pcal) 
       eigenvalue variance.percent cumulative.variance.percent 



 

 

Dim.1   6.4695898       40.4349360                    40.43494 
Dim.2   1.7979999       11.2374997                    51.67244 
Dim.3   1.4183957        8.8649729                    60.53741 
Dim.4   1.1667747        7.2923420                    67.82975 
Dim.5   0.8153030        5.0956435                    72.92539 
Dim.6   0.6691803        4.1823767                    77.10777 
Dim.7   0.6249231        3.9057693                    81.01354 
Dim.8   0.5888638        3.6803989                    84.69394 
Dim.9   0.5172517        3.2328230                    87.92676 
Dim.10  0.4652659        2.9079118                    90.83467 
Dim.11  0.4036568        2.5228550                    93.35753 
Dim.12  0.3379834        2.1123965                    95.46993 
Dim.13  0.2711536        1.6947100                    97.16464 
Dim.14  0.2121595        1.3259971                    98.49063 
Dim.15  0.1602935        1.0018344                    99.49247 
Dim.16  0.0812053        0.5075331                   100.00000 
> HGD2=principal(HGD,nfactors=5,rotate="varimax") 
> print.psych(HGD2,cut=0.55,sort=T) 
Principal Components Analysis 
Call: principal(r = HGD, nfactors = 5, rotate = "varimax") 
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 
      item  RC1   RC3   RC2   RC4   RC5   h2    u2 com 
TTHC1    5 0.91                         0.91 0.093 1.2 
CS3      3 0.86                         0.79 0.205 1.2 
TTHC4    8 0.83                         0.72 0.276 1.1 
CS1      1 0.82                         0.83 0.170 1.5 
TTHC3    7 0.65                         0.59 0.408 1.8 
CS4      4 0.63                         0.78 0.222 2.7 
CS2      2 0.62                         0.68 0.319 2.6 
TC4     12       0.84                   0.74 0.257 1.1 
TC2     10       0.74                   0.75 0.253 1.7 
TC3     11       0.69                   0.72 0.284 2.0 
TQ3     15             0.78             0.68 0.321 1.2 
TQ2     14             0.78             0.65 0.352 1.1 
TQ4     16             0.60             0.65 0.349 2.4 
TQ1     13                   0.75       0.68 0.325 1.4 
TTHC2    6                   0.57       0.73 0.274 3.2 
TC1      9                         0.77 0.78 0.224 1.7 
                       RC1  RC3  RC2  RC4  RC5 
SS loadings           4.67 2.48 1.81 1.51 1.20 
Proportion Var        0.29 0.16 0.11 0.09 0.07 
Cumulative Var        0.29 0.45 0.56 0.65 0.73 
Proportion Explained  0.40 0.21 0.15 0.13 0.10 
Cumulative Proportion 0.40 0.61 0.77 0.90 1.00 
Mean item complexity =  1.7 
Test of the hypothesis that 5 components are sufficient. 
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.06  
 with the empirical chi square  191.67  with prob <  1.8e-18  
Fit based upon off diagonal values = 0.98>  
> HGD2=principal(HGD,nfactors=4,rotate="varimax") 
> print.psych(HGD2,cut=0.55,sort=T) 
Principal Components Analysis 
Call: principal(r = HGD, nfactors = 4, rotate = "varimax") 
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 
      item  RC1   RC3   RC2   RC4   h2   u2 com 
TTHC1    5 0.89                   0.85 0.15 1.1 
CS1      1 0.85                   0.83 0.17 1.3 
CS3      3 0.81                   0.69 0.31 1.1 
TTHC4    8 0.81                   0.69 0.31 1.1 
TTHC3    7 0.72                   0.56 0.44 1.2 
CS2      2 0.71                   0.57 0.43 1.3 
CS4      4 0.70                   0.76 0.24 2.1 



 

 

TC4     12       0.85             0.74 0.26 1.1 
TC2     10       0.75             0.74 0.26 1.6 
TC3     11       0.69             0.71 0.29 1.9 
TQ4     16             0.75       0.58 0.42 1.1 
TQ2     14             0.75       0.60 0.40 1.1 
TQ3     15             0.70       0.56 0.44 1.3 
TQ1     13                   0.62 0.62 0.38 2.0 
TTHC2    6                   0.61 0.72 0.28 2.6 
TC1      9                  -0.59 0.61 0.39 2.5 
                       RC1  RC3  RC2  RC4 
SS loadings           5.02 2.51 1.99 1.33 
Proportion Var        0.31 0.16 0.12 0.08 
Cumulative Var        0.31 0.47 0.60 0.68 
Proportion Explained  0.46 0.23 0.18 0.12 
Cumulative Proportion 0.46 0.69 0.88 1.00 
Mean item complexity =  1.5 
Test of the hypothesis that 4 components are sufficient. 
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.06  
 with the empirical chi square  223.68  with prob <  3.9e-20  
Fit based upon off diagonal values = 0.97>  
> Hq=read.csv("D:/R/MeanR1234.csv",header=T) 
> reg<-lm(LV~RC1+RC2+RC3+RC4,data=Hq) 
> summary(reg) 
Call: 
lm(formula = LV ~ RC1 + RC2 + RC3 + RC4, data = Hq) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.76115 -0.31833 -0.00874  0.33914  0.86539  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -0.99111    0.22888  -4.330 2.24e-05 *** 
RC1          0.37297    0.04880   7.642 6.11e-13 *** 
RC2          0.40168    0.05700   7.047 2.21e-11 *** 
RC3          0.36388    0.04835   7.526 1.25e-12 *** 
RC4          0.04954    0.05528   0.896    0.371     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.38 on 225 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6836,    Adjusted R-squared:  0.678  
F-statistic: 121.6 on 4 and 225 DF,  p-value: < 2.2e-16 
> reg=lm(LV~.,data=Hq) 
> step(reg,direction="both") 
Start:  AIC=-440.15 
LV ~ RC1 + RC2 + RC3 + RC4 
       Df Sum of Sq    RSS     AIC 
- RC4   1    0.1159 32.606 -441.33 
<none>              32.490 -440.15 
- RC2   1    7.1705 39.660 -396.28 
- RC3   1    8.1796 40.669 -390.50 
- RC1   1    8.4336 40.923 -389.07 
Step:  AIC=-441.33 
LV ~ RC1 + RC2 + RC3 
       Df Sum of Sq    RSS     AIC 
<none>              32.606 -441.33 
+ RC4   1    0.1159 32.490 -440.15 
- RC2   1    7.1651 39.771 -397.64 
- RC3   1    9.9084 42.514 -382.30 
- RC1   1   10.9187 43.524 -376.89 
Call: 
lm(formula = LV ~ RC1 + RC2 + RC3, data = Hq) 
Coefficients: 
(Intercept)          RC1          RC2          RC3   



 

 

    -0.9368       0.3902       0.4015       0.3781   
> reg<-lm(LV~RC1+RC2+RC3,data=Hq) 
> summary(reg) 
Call: 
lm(formula = LV ~ RC1 + RC2 + RC3, data = Hq) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.74253 -0.32838 -0.01021  0.33293  0.89551  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -0.93684    0.22063  -4.246 3.18e-05 *** 
RC1          0.39017    0.04485   8.699 6.99e-16 *** 
RC2          0.40153    0.05698   7.047 2.19e-11 *** 
RC3          0.37815    0.04563   8.287 1.03e-14 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.3798 on 226 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6825,    Adjusted R-squared:  0.6783  
F-statistic: 161.9 on 3 and 226 DF,  p-value: < 2.2e-16 

2. Xử lý số liệu khảo sát tổ chức kinh tế 

>  TC=read.csv("D:/R/DataR163.csv",header=T) 
> psych::alpha(x = TC[, c(1:5)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(1:5)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean  sd median_r 
      0.79      0.79    0.85      0.43 3.8 0.027  3.2 0.6     0.58 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.73 0.79 0.84  
 Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r 
CS1      0.68      0.69    0.77      0.35 2.2    0.043 0.149  0.33 
CS2      0.71      0.73    0.79      0.40 2.7    0.038 0.170  0.42 
CS3      0.67      0.69    0.73      0.35 2.2    0.043 0.123  0.33 
CS4      0.68      0.69    0.76      0.36 2.2    0.042 0.166  0.33 
CS5      0.91      0.91    0.91      0.71 9.9    0.012 0.011  0.75 
 Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
CS1 163  0.87  0.87 0.865  0.771  3.3 0.79 
CS2 163  0.80  0.80 0.762  0.658  3.0 0.80 
CS3 163  0.87  0.87 0.883  0.764  3.2 0.86 
CS4 163  0.86  0.87 0.862  0.766  3.3 0.80 
CS5 163  0.30  0.29 0.041  0.018  3.1 0.87 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
CS1 0.01 0.17 0.31 0.51 0.01    0 
CS2 0.01 0.31 0.40 0.28 0.01    0 
CS3 0.01 0.24 0.32 0.41 0.02    0 
CS4 0.01 0.15 0.34 0.48 0.02    0 
CS5 0.01 0.31 0.26 0.42 0.00    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(6:9)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(6:9)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.85      0.85    0.83      0.58 5.5 0.019    3 0.66     0.56 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.81 0.85 0.89  
 Reliability if an item is dropped: 
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
TCTT1      0.74      0.74    0.67      0.49 2.9    0.034 0.0092  0.51 
TCTT2      0.81      0.81    0.76      0.59 4.4    0.025 0.0117  0.55 



 

 

TCTT3      0.86      0.86    0.82      0.68 6.3    0.019 0.0083  0.72 
TCTT4      0.79      0.79    0.76      0.56 3.8    0.028 0.0320  0.55 
 Item statistics  
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TCTT1 163  0.91  0.91  0.90   0.83  3.0 0.80 
TCTT2 163  0.82  0.82  0.75   0.67  2.9 0.83 
TCTT3 163  0.72  0.74  0.59   0.54  2.8 0.74 
TCTT4 163  0.85  0.85  0.78   0.71  3.2 0.83 
Non missing response frequency for each item 
         1    2    3    4    5 miss 
TCTT1 0.02 0.25 0.44 0.28 0.00    0 
TCTT2 0.04 0.26 0.44 0.26 0.00    0 
TCTT3 0.04 0.28 0.55 0.13 0.01    0 
TCTT4 0.02 0.17 0.35 0.45 0.01    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(10:13)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(10:13)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N  ase mean   sd median_r 
      0.85      0.87    0.88      0.63 6.7 0.02  3.8 0.48     0.58 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.81 0.85 0.89  
 Reliability if an item is dropped: 
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
TTHC1      0.83      0.86    0.88      0.67 6.2    0.025 0.0621  0.53 
TTHC2      0.76      0.78    0.72      0.54 3.6    0.032 0.0137  0.53 
TTHC3      0.76      0.77    0.71      0.53 3.4    0.033 0.0095  0.53 
TTHC4      0.88      0.90    0.91      0.75 9.2    0.018 0.0326  0.67 
 Item statistics  
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TTHC1 163  0.83  0.81  0.69   0.64  3.7 0.67 
TTHC2 163  0.90  0.92  0.96   0.82  3.9 0.48 
TTHC3 163  0.91  0.93  0.97   0.84  3.9 0.48 
TTHC4 163  0.76  0.74  0.56   0.54  3.7 0.64 
Non missing response frequency for each item 
         2    3    4    5 miss 
TTHC1 0.09 0.13 0.75 0.04    0 
TTHC2 0.02 0.13 0.81 0.04    0 
TTHC3 0.01 0.13 0.80 0.06    0 
TTHC4 0.09 0.12 0.77 0.02    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(14:18)]) 
Some items ( CSHT1 ) were negatively correlated with the total scale and  
probably should be reversed.   
To do this, run the function again with the 'check.keys=TRUE' option 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(14:18)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.81      0.79    0.85      0.43 3.7 0.022  3.2 0.59      0.6 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.77 0.81 0.85  
 Reliability if an item is dropped: 
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
CSHT1      0.91      0.91    0.91      0.71 9.9    0.012 0.0097  0.75 
CSHT2      0.71      0.68    0.76      0.35 2.1    0.034 0.1528  0.30 
CSHT3      0.74      0.71    0.78      0.39 2.5    0.030 0.1786  0.40 
CSHT4      0.70      0.67    0.73      0.34 2.0    0.036 0.1391  0.30 
CSHT5      0.71      0.68    0.74      0.34 2.1    0.034 0.1672  0.31 
 Item statistics  
        n raw.r std.r  r.cor  r.drop mean   sd 
CSHT1 163  0.22  0.27 0.0034 -0.0061  2.9 0.65 
CSHT2 163  0.87  0.86 0.8502  0.7725  3.3 0.79 
CSHT3 163  0.81  0.80 0.7637  0.6780  3.0 0.80 
CSHT4 163  0.90  0.88 0.8917  0.8096  3.2 0.85 



 

 

CSHT5 163  0.87  0.87 0.8695  0.7783  3.3 0.80 
Non missing response frequency for each item 
         1    2    3    4    5 miss 
CSHT1 0.00 0.25 0.57 0.18 0.00    0 
CSHT2 0.00 0.19 0.34 0.45 0.02    0 
CSHT3 0.00 0.30 0.42 0.26 0.02    0 
CSHT4 0.01 0.23 0.36 0.37 0.03    0 
CSHT5 0.01 0.16 0.37 0.44 0.03    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(19:22)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.92      0.92    0.92      0.74  11 0.011  3.2 0.75     0.77 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.9 0.92 0.94  
 Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se  var.r med.r 
TC1      0.89      0.89    0.87      0.72  7.8    0.015 0.0144  0.78 
TC2      0.92      0.92    0.89      0.80 11.8    0.011 0.0024  0.78 
TC3      0.87      0.87    0.85      0.69  6.8    0.018 0.0199  0.64 
TC4      0.89      0.89    0.86      0.74  8.4    0.014 0.0075  0.76 
 Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
TC1 163  0.91  0.91  0.88   0.83  3.3 0.81 
TC2 163  0.85  0.85  0.78   0.73  3.0 0.82 
TC3 163  0.94  0.93  0.91   0.88  3.2 0.88 
TC4 163  0.90  0.90  0.87   0.81  3.3 0.83 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
TC1 0.01 0.18 0.33 0.47 0.02    0 
TC2 0.01 0.31 0.41 0.26 0.02    0 
TC3 0.01 0.25 0.34 0.37 0.03    0 
TC4 0.01 0.17 0.34 0.45 0.03    0 
> KMO(TC) 
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy 
Call: KMO(r = TC) 
Overall MSA =  0.73 
MSA for each item =  
  CS1   CS2   CS3   CS4   CS5 TCTT1 TCTT2 TCTT3 TCTT4 TTHC1 TTHC2 TTHC3 TTHC4  
 0.78  0.69  0.71  0.71  0.51  0.79  0.79  0.87  0.81  0.88  0.63  0.62  0.87  
CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 CSHT5   TC1   TC2   TC3   TC4  
 0.83  0.71  0.67  0.71  0.63  0.76  0.73  0.73  0.71  
cortest.bartlett(TC) 
$chisq 
[1] 2625.986 
$p.value 
[1] 0 
$df 
[1] 231 
> pcal<-prcomp(TC,scale=T) 
>  get_eig(pcal) 
       eigenvalue variance.percent cumulative.variance.percent 
Dim.1  3.93384103       17.8810956                    17.88110 
Dim.2  3.46061885       15.7300857                    33.61118 
Dim.3  3.24065333       14.7302424                    48.34142 
Dim.4  2.85372812       12.9714915                    61.31292 
Dim.5  2.53010783       11.5004901                    72.81341 
Dim.6  0.98056320        4.4571054                    77.27051 
Dim.7  0.74106909        3.3684959                    80.63901 
Dim.8  0.59328603        2.6967547                    83.33576 
Dim.9  0.55609553        2.5277070                    85.86347 
Dim.10 0.49627836        2.2558107                    88.11928 
Dim.11 0.46597934        2.1180879                    90.23737 
Dim.12 0.39191117        1.7814144                    92.01878 



 

 

Dim.13 0.34353449        1.5615204                    93.58030 
Dim.14 0.26777889        1.2171768                    94.79748 
Dim.15 0.22987902        1.0449046                    95.84238 
Dim.16 0.20672497        0.9396589                    96.78204 
Dim.17 0.17671706        0.8032593                    97.58530 
Dim.18 0.15215801        0.6916273                    98.27693 
Dim.19 0.13726964        0.6239529                    98.90088 
Dim.20 0.12227217        0.5557826                    99.45666 
Dim.21 0.08708382        0.3958355                    99.85250 
Dim.22 0.03245006        0.1475003                   100.00000 
> TC2=principal(TC,nfactors=5,rotate="varimax") 
> print.psych(TC2,cut=0.55,sort=T) 
Principal Components Analysis 
Call: principal(r = TC, nfactors = 5, rotate = "varimax") 
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 
      item   RC2   RC1   RC3   RC4   RC5   h2   u2 com 
TCTT1    6  0.90                         0.82 0.18 1.0 
TCTT4    9  0.86                         0.76 0.24 1.0 
CSHT1   14  0.85                         0.73 0.27 1.0 
TCTT2    7  0.80                         0.64 0.36 1.0 
TCTT3    8  0.70                         0.50 0.50 1.0 
TC3     21        0.93                   0.87 0.13 1.0 
TC1     19        0.90                   0.82 0.18 1.0 
TC4     22        0.89                   0.81 0.19 1.0 
TC2     20        0.84                   0.71 0.29 1.0 
CS5      5                               0.11 0.89 1.8 
CSHT4   17              0.92             0.86 0.14 1.0 
CSHT2   15              0.90             0.82 0.18 1.0 
CSHT5   18              0.88             0.79 0.21 1.0 
CSHT3   16              0.83             0.69 0.31 1.0 
CS3      3                    0.92       0.86 0.14 1.0 
CS1      1                    0.90       0.82 0.18 1.0 
CS4      4                    0.89       0.79 0.21 1.0 
CS2      2                    0.82       0.69 0.31 1.1 
TTHC3   12                          0.94 0.90 0.10 1.0 
TTHC2   11                          0.93 0.87 0.13 1.0 
TTHC1   10                          0.80 0.66 0.34 1.0 
TTHC4   13                          0.68 0.51 0.49 1.2 
                       RC2  RC1  RC3  RC4  RC5 
SS loadings           3.43 3.31 3.17 3.16 2.95 
Proportion Var        0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 
Cumulative Var        0.16 0.31 0.45 0.59 0.73 
Proportion Explained  0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 
Cumulative Proportion 0.21 0.42 0.62 0.82 1.00 
Mean item complexity =  1.1 
Test of the hypothesis that 5 components are sufficient. 
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.04  
 with the empirical chi square  144.71  with prob <  0.19  
Fit based upon off diagonal values = 0.97>  
> Hq=read.csv("D:/R/MeanR163.csv",header=T) 
> reg<-lm(LV~RC1+RC2+RC3+RC4+RC5,data=Hq) 
> summary(reg) 
Call: 
lm(formula = LV ~ RC1 + RC2 + RC3 + RC4 + RC5, data = Hq) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.79479 -0.23868 -0.02638  0.22332  0.89714  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1.33625    0.31045  -4.304 2.94e-05 *** 
RC1          0.28366    0.03318   8.550 1.03e-14 *** 
RC2          0.32892    0.03876   8.487 1.50e-14 *** 



 

 

RC3          0.22450    0.03451   6.505 9.88e-10 *** 
RC4          0.31168    0.03464   8.997 7.21e-16 *** 
RC5          0.25813    0.05276   4.892 2.45e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.3124 on 157 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6411,    Adjusted R-squared:  0.6297  
F-statistic:  56.1 on 5 and 157 DF,  p-value: < 2.2e-16 
> reg=lm(LV~.,data=Hq) 
> step(reg,direction="both") 
Start:  AIC=-373.44 
LV ~ RC4 + RC2 + RC5 + RC3 + RC1 
       Df Sum of Sq    RSS     AIC 
<none>              15.319 -373.44 
- RC5   1    2.3351 17.654 -352.31 
- RC3   1    4.1286 19.447 -336.54 
- RC2   1    7.0279 22.347 -313.89 
- RC1   1    7.1331 22.452 -313.13 
- RC4   1    7.8972 23.216 -307.67 
Call: 
lm(formula = LV ~ RC4 + RC2 + RC5 + RC3 + RC1, data = Hq) 
Coefficients: 
(Intercept)          RC4          RC2          RC5          RC3          RC1   
    -1.3363       0.3117       0.3289       0.2581       0.2245       0.2837 
 
> TC=read.csv("D:/R/DataR1632.csv",header=T) 
> psych::alpha(x = TC[, c(1:5)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(1:5)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r 
      0.95      0.95    0.95      0.78  18 0.0065  3.1 0.83     0.75 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.93 0.95 0.96  
 Reliability if an item is dropped: 
     raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
STC1      0.92      0.92    0.90      0.75  12   0.0098 0.0024  0.73 
STC2      0.93      0.93    0.91      0.76  13   0.0092 0.0028  0.75 
STC3      0.95      0.95    0.95      0.82  18   0.0068 0.0068  0.81 
STC4      0.94      0.94    0.94      0.80  16   0.0073 0.0085  0.78 
STC5      0.93      0.93    0.93      0.77  13   0.0087 0.0104  0.74 
 Item statistics  
       n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
STC1 163  0.95  0.95  0.96   0.92  3.1 0.97 
STC2 163  0.94  0.93  0.95   0.90  3.1 0.98 
STC3 163  0.85  0.86  0.79   0.78  3.3 0.84 
STC4 163  0.87  0.88  0.83   0.81  3.0 0.84 
STC5 163  0.92  0.92  0.90   0.88  3.2 0.90 
Non missing response frequency for each item 
        1    2    3    4    5 miss 
STC1 0.02 0.33 0.29 0.31 0.06    0 
STC2 0.02 0.32 0.28 0.33 0.06    0 
STC3 0.01 0.19 0.32 0.45 0.02    0 
STC4 0.01 0.31 0.41 0.24 0.02    0 
STC5 0.02 0.25 0.34 0.36 0.04    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(6:10)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(6:10)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N  ase mean   sd median_r 
      0.92      0.92    0.92      0.69  11 0.01    3 0.72      0.7 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.9 0.92 0.94  
 Reliability if an item is dropped: 



 

 

    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se  var.r med.r 
CB1      0.89      0.89    0.86      0.66  7.8   0.0144 0.0080  0.65 
CB2      0.88      0.88    0.86      0.65  7.4   0.0152 0.0081  0.65 
CB3      0.90      0.90    0.90      0.70  9.2   0.0126 0.0214  0.69 
CB4      0.93      0.93    0.92      0.77 13.4   0.0088 0.0063  0.76 
CB5      0.90      0.89    0.89      0.68  8.5   0.0133 0.0216  0.65 
 Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
CB1 163  0.91  0.91  0.91   0.86  3.2 0.87 
CB2 163  0.93  0.93  0.93   0.88  3.2 0.88 
CB3 163  0.86  0.86  0.81   0.78  3.0 0.82 
CB4 163  0.75  0.76  0.66   0.63  2.8 0.78 
CB5 163  0.88  0.88  0.84   0.81  3.0 0.79 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
CB1 0.02 0.23 0.31 0.42 0.02    0 
CB2 0.02 0.23 0.30 0.44 0.01    0 
CB3 0.02 0.28 0.41 0.29 0.00    0 
CB4 0.04 0.29 0.50 0.15 0.01    0 
CB5 0.02 0.21 0.47 0.28 0.01    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(11:15)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(11:15)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.88      0.88    0.87       0.6 7.4 0.015    3 0.63     0.58 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.85 0.88 0.91  
 Reliability if an item is dropped: 
    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
QT1      0.82      0.83    0.79      0.54 4.8    0.023 0.0125  0.54 
QT2      0.86      0.86    0.84      0.61 6.3    0.017 0.0119  0.62 
QT3      0.89      0.89    0.87      0.67 8.2    0.014 0.0056  0.71 
QT4      0.84      0.84    0.82      0.57 5.4    0.020 0.0175  0.57 
QT5      0.85      0.85    0.83      0.58 5.5    0.019 0.0176  0.56 
 Item statistics  
      n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
QT1 163  0.90  0.90  0.89   0.84  3.0 0.80 
QT2 163  0.81  0.80  0.74   0.68  2.9 0.83 
QT3 163  0.71  0.71  0.59   0.56  2.8 0.74 
QT4 163  0.86  0.86  0.82   0.76  3.2 0.83 
QT5 163  0.83  0.85  0.80   0.75  2.9 0.65 
Non missing response frequency for each item 
       1    2    3    4    5 miss 
QT1 0.02 0.25 0.44 0.28 0.00    0 
QT2 0.04 0.26 0.44 0.26 0.00    0 
QT3 0.04 0.28 0.55 0.13 0.01    0 
QT4 0.02 0.17 0.35 0.45 0.01    0 
QT5 0.00 0.25 0.57 0.18 0.00    0 
> psych::alpha(x = TC[, c(16:19)]) 
Reliability analysis    
Call: psych::alpha(x = TC[, c(16:19)]) 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r 
      0.85      0.87    0.86      0.62 6.6 0.019  3.8 0.49      0.6 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.82 0.85 0.89  
 Reliability if an item is dropped: 
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
CSVC1      0.84      0.85    0.85      0.66 5.8    0.024 0.0419  0.56 
CSVC2      0.78      0.80    0.74      0.57 3.9    0.029 0.0087  0.56 
CSVC3      0.77      0.78    0.71      0.54 3.6    0.030 0.0067  0.52 
CSVC4      0.87      0.89    0.87      0.73 8.1    0.018 0.0201  0.66 
 Item statistics  



 

 

        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
CSVC1 163  0.84  0.82  0.71   0.67  3.7 0.68 
CSVC2 163  0.88  0.90  0.90   0.79  3.8 0.54 
CSVC3 163  0.90  0.92  0.93   0.84  3.9 0.48 
CSVC4 163  0.76  0.75  0.60   0.57  3.7 0.61 
Non missing response frequency for each item 
         2    3    4    5 miss 
CSVC1 0.10 0.12 0.75 0.03    0 
CSVC2 0.04 0.12 0.80 0.04    0 
CSVC3 0.01 0.13 0.80 0.06    0 
CSVC4 0.07 0.12 0.79 0.02    0 
> KMO(TC) 
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy 
Call: KMO(r = TC) 
Overall MSA =  0.83 
MSA for each item =  
 STC1  STC2  STC3  STC4  STC5   CB1   CB2   CB3   CB4   CB5   QT1   QT2   QT3  
 0.79  0.79  0.92  0.85  0.90  0.81  0.80  0.90  0.88  0.93  0.76  0.78  0.83  
  QT4   QT5 CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4  
 0.82  0.85  0.90  0.64  0.65  0.88  
> cortest.bartlett(TC) 
$chisq 
[1] 2730.957 
$p.value 
[1] 0 
$df 
[1] 171 
> pcal<-prcomp(TC,scale=T) 
> get_eig(pcal) 
       eigenvalue variance.percent cumulative.variance.percent 
Dim.1  6.36375591       33.4934522                    33.49345 
Dim.2  3.48050184       18.3184307                    51.81188 
Dim.3  2.88128761       15.1646716                    66.97655 
Dim.4  1.68317431        8.8588122                    75.83537 
Dim.5  0.71464279        3.7612779                    79.59664 
Dim.6  0.58639968        3.0863141                    82.68296 
Dim.7  0.53176296        2.7987524                    85.48171 
Dim.8  0.44028470        2.3172879                    87.79900 
Dim.9  0.43129275        2.2699618                    90.06896 
Dim.10 0.39107033        2.0582649                    92.12723 
Dim.11 0.28942830        1.5233068                    93.65053 
Dim.12 0.27882233        1.4674860                    95.11802 
Dim.13 0.22076714        1.1619323                    96.27995 
Dim.14 0.20945518        1.1023957                    97.38235 
Dim.15 0.17749013        0.9341586                    98.31651 
Dim.16 0.14023066        0.7380561                    99.05456 
Dim.17 0.08887454        0.4677607                    99.52232 
Dim.18 0.06922569        0.3643457                    99.88667 
Dim.19 0.02153315        0.1133324                   100.00000 
> TC2=principal(TC,nfactors=4,rotate="varimax") 
> print.psych(TC2,cut=0.55,sort=T) 
Principal Components Analysis 
Call: principal(r = TC, nfactors = 4, rotate = "varimax") 
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 
      item   RC1   RC4   RC2   RC3   h2    u2 com 
STC5     5  0.90                   0.86 0.140 1.1 
STC1     1  0.90                   0.90 0.096 1.2 
STC4     4  0.88                   0.81 0.192 1.1 
STC2     2  0.87                   0.88 0.116 1.3 
STC3     3  0.79                   0.73 0.273 1.3 
CB2      7        0.89             0.88 0.124 1.2 
CB1      6        0.87             0.85 0.151 1.3 



 

 

CB5     10        0.82             0.79 0.213 1.3 
CB3      8        0.79             0.74 0.259 1.4 
CB4      9        0.74             0.58 0.423 1.1 
QT1     11              0.90       0.82 0.179 1.0 
QT4     14              0.87       0.77 0.234 1.0 
QT5     15              0.85       0.73 0.270 1.0 
QT2     12              0.79       0.65 0.347 1.1 
QT3     13              0.68       0.50 0.504 1.1 
CSVC3   18                    0.93 0.87 0.133 1.0 
CSVC2   17                    0.92 0.84 0.162 1.0 
CSVC1   16                    0.81 0.66 0.337 1.0 
CSVC4   19                    0.72 0.56 0.436 1.2 
                       RC1  RC4  RC2  RC3 
SS loadings           4.15 3.83 3.48 2.95 
Proportion Var        0.22 0.20 0.18 0.16 
Cumulative Var        0.22 0.42 0.60 0.76 
Proportion Explained  0.29 0.27 0.24 0.20 
Cumulative Proportion 0.29 0.55 0.80 1.00 
Mean item complexity =  1.2 
Test of the hypothesis that 4 components are sufficient. 
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.04  
 with the empirical chi square  101.46  with prob <  0.47  
Fit based upon off diagonal values = 0.99>  
> Hq=read.csv("D:/R/MeanDataR1632.csv",header=T) 
> reg<-lm(HL~RC1+RC2+RC3+RC4,data=Hq) 
> summary(reg) 
Call: 
lm(formula = HL ~ RC1 + RC2 + RC3 + RC4, data = Hq) 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-1.0106 -0.2863  0.0538  0.2653  0.7425  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -0.28791    0.27212  -1.058    0.292     
RC1          0.31842    0.04098   7.769  9.4e-13 *** 
RC2          0.42882    0.04431   9.678  < 2e-16 *** 
RC3          0.08502    0.05689   1.495    0.137     
RC4          0.41766    0.04762   8.770  2.7e-15 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.3518 on 158 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7496,    Adjusted R-squared:  0.7433  
F-statistic: 118.2 on 4 and 158 DF,  p-value: < 2.2e-16 
> reg<-lm(HL~RC1+RC2+RC4,data=Hq) 
> summary(reg) 
Call: 
lm(formula = HL ~ RC1 + RC2 + RC4, data = Hq) 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-1.0459 -0.2676  0.0375  0.2510  0.8004  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  0.02787    0.17214   0.162    0.872     
RC1          0.31738    0.04114   7.715 1.25e-12 *** 
RC2          0.43290    0.04439   9.751  < 2e-16 *** 
RC4          0.41715    0.04781   8.726 3.39e-15 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 0.3531 on 159 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7461,    Adjusted R-squared:  0.7413  
F-statistic: 155.7 on 3 and 159 DF,  p-value: < 2.2e-16 


