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Giới thiệu
Cuộc họp Nhóm tư vấn, tổ chức hai  lần một năm giữa Chính phủ Việt Nam với các Đại diện đối tác phát 
triển, lần  này được tổ chức ở Quảng Trị. “Đạt được đột phá trong giảm đói nghèo” sẽ là nội dung quan 
trọng trong chương trình nghị sự lần này. Việt Nam đã thực sự đạt được nhiều tiến bộ trong hai thập kỷ qua, 
trong đó thành tích nổi bật nhất là đưa đất nước trở thành nước có thu nhập trung bình thấp đầu năm 2011. 
Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nghèo đói kinh niên vẫn tồn tại, ước tính 5 đến 6 triệu người vẫn không được 
đảm bảo về lương thực. Theo nhiều đánh giá đói nghèo gần đây, trong đó có Báo cáo theo dõi đói nghèo 
mới nhất của Oxfam/ActionAid, cứ năm người thì vẫn có một người sống trong nghèo đói. Đói nghèo ở khu 
vực nông thôn đang ngày càng tập trung vào cộng đồng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, số người thuộc diện 
nghèo tạm thời và cận nghèo còn cao, có thể chiếm tới 15% dân số, những người này dễ dàng quay trở lại 
tình trạng nghèo đói nếu xảy ra bất ổn kinh tế hoặc thiên tai . Trong khi đó lại xuất hiện các hình thức mới 
của thiếu công bằng và dễ tổn thương, khi Việt Nam đang trở thành một xã hội và một nền kinh tế đa dạng 
hơn, hòa nhập hơn.
Nguyên nhân của đói nghèo và bất công rất đa dạng, nhưng nó thường liên quan đến việc người dân không 
có khả năng tiếp cận và tận dụng các cơ hội, và không có khả năng tham gia đóng góp và hưởng lợi từ 
chính sách công. Nhằm góp phần giảm đói nghèo bền vững và xây dựng xã hội công bằng, cần giải quyết 
việc người dân bị gạt sang bên lề của sự phát triển và tái phân bổ tốt hơn các cơ hội và của cải xã hội, 
đồng thời tăng cường tiếng nói của dân nghèo và các tổ chức của dân nghèo. Đây là một thách thức trong 
quá trình phát triển của Việt Nam. Việt Nam có thể tạo ra đột phá, và trong thực tế cần phải có sự đột phá.

Sử dụng hiệu quả đất đai đã giúp một số lượng kỷ lục nông dân canh tác trên quy mô nhỏ thoát khỏi đói 
nghèo. Nhờ đó, Việt Nam đã từ một nước thiếu lương thực trở thành một nhà xuất khẩu nông sản lớn. Việt 
Nam có lợi thế cạnh tranh trong nhiều sản phẩm nông nghiệp. Nếu đánh giá lại các chính sách nông nghiệp 
chủ chốt và xây dựng các chính sách công phù hợp, ngành nông nghiệp sẽ có một tương lai tươi sáng hơn 
phía trước, bất chấp nhiều thách thức cần phải vượt qua. Trong tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế bằng 
nguồn lực ngày càng trở nên hạn chế, người nông dân đóng vai trò then chốt trong quá trình tạo ra 
một tương lai tốt hơn. Một tương lai mà ở đó nam nữ nông dân sản xuất qui mô nhỏ, ngư dân, công nhân 
nông nghiệp và công dân nhập cư có sinh kế tốt hơn và bền vững hơn, điều đó rất quan trọng đối với quá 
trình chuyển đổi và phát triển của Việt Nam. Tạo ra các cơ hội là hết sức cần thiết. Trong hai thập kỷ qua, 
nông dân Việt Nam đã chứng minh rằng họ có khả năng nắm bắt và tận dụng các cơ hội mới để phát triển. 
Chính vì vậy, chính sách của Nhà nước cần thúc đẩy yếu tố này, thông qua nâng cao và đa dạng hóa năng 
lực của người dân, và phát triển một nền kinh tế nông nghiệp có chất lượng hơn, có tính thích ứng cao, lấy 
người dân làm trọng tâm, và gắn kết tốt hơn với các chiến lược phát triển kinh tế khác.

Trong quá trình phát triển và giảm đói nghèo, đất đai là một tài sản quan trọng. Tiếp cận, sử dụng và 
kiểm soát đất đai là vấn đề trung tâm của văn hóa, lịch sử, kế sinh nhai và bản sắc của người Việt Nam. Xét 
cho cùng, “tấc đất tấc vàng”. Tuy nhiên, vấn đề đất đai cũng ngày càng gây tranh cãi.

Sử dụng tối ưu đất đai là điều quan trọng trong quá trình chuyển dịch kinh tế hướng tới xã hội hiện đại và 
thịnh vượng. Đất đai là một tài sản vô giá có thể giúp nông dân đảm bảo kế sinh nhai tốt hơn và cho họ 
nhiều cơ hội  lựa chọn hơn, bao gồm cả việc chuyển đổi sinh kế dựa vào đất. Sự chuyển dịch này rất phức 
tạp và thường gây tranh cãi do liên quan đến lợi ích kinh tế to lớn và đầy quyền lực. Tuy nhiên, đảm bảo 
quyền sử dụng đất đai cho người dân và cộng đồng nghèo, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề của sự phát 
triển là vấn đề trọng tâm đối của quá trình phát triển, công bằng xã hội, và duy trì sự gắn kết chính trị và xã 
hội. Tương tự như vậy, ở cấp vĩ mô, quản lý sử dụng đất đai cũng rất quan trọng đối với quả trình phát triển 
kinh tế - xã hội. Thúc đẩy sự phát triển vì người nghèo, ở khu vực nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh, sẽ rất 
cần thiết cho giảm nghèo.

Vấn đề tiếp cận đất đai, thay đổi trong sử dụng đất đai và thay đổi quyền sử dụng đất vừa có thể mở rộng 
vừa có thể thu hẹp sự lựa chọn cũng như cơ hội cho người dân, vừa có thể đóng góp vào quá trình phát 
triển hoặc tạo ra sự bất công, đói nghèo và thậm chí nghèo túng cơ cực. Dân số gia tăng và sử dụng đất 
cho đô thị hóa và công nghiệp hóa khiến cho đất đai ngày càng trở nên quí hiếm, tiếp cận, sử dụng và kiểm 
soát đất đai trở thành vấn đề then chốt của sự phát triển và ổn định xã hội. Việc thu hồi đất để phục vụ quá 
trình đô thị hóa và công nghiệp hóa gần đây đã nhận được nhiều chú ý và tạo ra sự tranh luận quan trọng 
giữa các nhà hoạch định chính sách và trong xã hội. Tháng trước, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành 
Trung ương Đảng cũng thảo luận về chính sách đất đai và đổi mới chính sách.
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Bên cạnh việc thu hổi đất cho mục đích đô thị hóa và công nghiệp hóa, việc thu hồi đất đai cho mục đích 
phát triển doanh nghiệp nông lâm nghiệp là một vấn đề quan trọng nhưng ít được đề cập đến. Phát triển 
doanh nghiệp nông lâm nghiệp và thúc đẩy mô hình Hợp tác Nhà nước và Tư nhân (PPP) là một yếu tố 
trọng tâm trong chiến lược Xây dựng Nông thôn mới của Việt Nam. Nhằm kêu gọi đầu tư và tìm kiếm sự 
thêm hỗ trợ từ Trung ương, chính quyền địa phương thường khuyến khích và tích cực hỗ trợ sự phát triển 
của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

Oxfam và các đối tác địa  phương   đã quan sát sự phát triển của một số doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở 
một số vùng  dự án. Ở đó, sự phát triển này đã khiến nam và nữ nông dân quy mô nhỏ và cộng đồng của 
họ giảm đáng kể t chất lượng cuộc sống vì mất kế sinh nhai, thiếu cơ hội việc làm thay thế (nông nghiệp và 
phi nông nghiệp), môi trường bị ảnh hưởng tiêu cực, đền bù không thỏa đáng, thiếu hoặc chậm trễ trong 
công tác tổ chức tái định cư và thiếu các chính sách giảm nhẹ thiệt hại khác. Trong một số trường hợp, quy 
định hiện hành về thay đổi trong sử dụng đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đền bù không 
được thực hiện hoặc có thiết sót nghiêm trọng. Trong một số ít trường hợp, những quy định này hoặc là bị 
chính quyền địa phương chủ ý  thực hiện sai hoặc là do thiếu năng lực trong quản lý quá trình phát triển và 
hoạt động của doanh nghiệp nông lâm nghiệp quy mô lớn. Những vấn đề được phân tích dưới đây, ở rất 
nhiều khía cạnh, cũng giống như các vấn đề của thu hồi quyền sử dụng đất cho đô thị hóa và công nghiệp 
hóa ở khu vực đô thị và liền kế đô thị.

Quá trình phát triển liên quan đến và đòi hỏi sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Sự chuyển dịch 
này tạo ra cả cơ hội và thách thức. Ở một đất nước mà đa số người nghèo sống ở khu vực nông thôn và 
sống dựa vào nông nghiệp, các chiến lược phát triển phải dựa trên tình hình thực tế của nông dân cũng 
như các nguyện vọng tương lai của họ. Trong đó, đất đai là một tài sản quan trọng đối với sự phát triển, 
công bằng và ổn định xã hội. Các kinh nghiệm lịch sử và quốc tế đã cho thấy sự phát triển vì người nghèo 
cần đặt nông dân là trọng tâm của quá trình phát triển. Thực tế, nền nông nghiệp Việt Nam đã là một động 
lực của các thành tựu kinh tế và giảm nghèo. Do đó, các chính sách của Chính phủ phải đảm bảo sự tham 
gia hiệu quả của nông dân.

Cho cuộc họp sắp tới của các Bộ trưởng và các vị Đại sứ, ở miền Trung Việt Nam, Oxfam muốn chia sẻ 
một số kinh nghiệm cộng đồng ở các tỉnh lân cận là Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An.
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  “Nghiên cứu chính sách về an ninh lương thực và động lực chuỗi giá trị về gạo của Việt Nam. Chủ đề 1 - nghiên 
cứu an ninh lương thực” Bản dự thảo. NIAPP/MARD, tháng 11/2010
  VASS, Giảm đói nghèo ở Việt Nam - thành tựu và thách thức (2011), 15
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Trường hợp 1
Thôn Rali ở tỉnh Quảng Trị có 59 hộ gia đình 
thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Vân Kiều sinh 
sống. Khoảng nửa số hộ gia đình sống dưới 
ngưỡng đói nghèo. Ngoài đất trồng trọt và chăn 
thả gia súc, thôn có khoảng 400 héc ta đất làng 
xã được sử dụng không chính thức. Trong khi 
đất đai của thôn đã được khảo sát, vẽ bản đồ 
và đo đạc, nhưng không có ai được cấp sổ đỏ. 
Đất đai và vấn đề sử dụng đất đai đóng một vai 
trò quan trong trong văn hóa của người Vân 
Kiều.

Với sự hỗ trợ của một tổ chức phi chính phủ địa 
phương - Trung tâm Hỗ trợ Năng lực và Hợp 
tác cộng đồng (ACEP), các nhóm nông dân 
khác nhau đã được thành lập từ năm 2004. Một 
số nhóm trồng cà phê, nuôi gia súc và trồng 
rừng. Các nhóm khác thực hiện chức năng làm 
đại diện cho mọi đối tượng trong cộng đồng, 
như phụ nữ, thanh niên, hộ nghèo, người cao 
tuổi. Các nhóm cùng với nhau đã thành lập một 
tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO), đại diện cho 
mọi lợi ích của làng và do một ban đại diện 
đứng đầu. Ban này đại diện cho tiếng nói của 
cả thôn. Phụ nữ chiếm 1/3 số thành viên ban 
đại diện.

Tổ chức dựa vào cộng đồng này đã khảo sát  
nguồn lực đất đai của thôn và lập một kế hoạch 
phát triển thôn với sự tham gia của tất cả các 
nhóm người và lãnh đạo thôn. Dựa vào kế 
hoạch sử dụng đất đai đó, nhóm nuôi gia súc 
lên kế hoạch dành 100 héc ta đất của thôn để 
chăn thả gia súc. Những kế hoạch này đã được 
xã chính thức thông qua năm 2005. Tiếp theo, 
nhóm chăn gia súc còn được thôn cho phép 
chăn thả trên 400 ha - phần diện tích đất làng 
xã còn lại.

Năm 2011, một công ty tiếp cận thôn Rali và đề 
nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 
họ. Đây là lần thứ ba, có công ty đến yêu cầu 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Năm 1999, 
huyện và xã đã giới thiệu một công ty và công 
ty này có kế hoạch phát triển cây keo và cà phê 
trên diện tích đất làng xã ở khu vực sâu. Thôn 
đã được chỉ đạo chấp thuận kế hoạch này, và 
họ đã làm vậy và đã  mất 150 héc ta đất vào tay 
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công ty tư tư nhân. Họ không được đền bù hay 
được hưởng lợi gì. Trưởng nhóm lâm nghiệp 
cho biết: “Những ngày đó chúng tôi không biết 
rằng chúng tôi có quyền từ chối và thậm chí còn 
không biết rằng chúng tôi có thể thương lượng 
tiền đền bù”.

Năm 2007, một công ty tư nhân khác được giới 
thiệu tới thôn. Họ cũng muốn trồng keo và cà 
phê trên một diện tích đất tương tự. Công ty đã 
trả cho thôn 30 triệu đồng dưới dạng tiền xây 
một trung tâm cộng đồng. Một người dân trong 
thôn nói: “Khi nhìn thấy tiền thì cả làng sáng 
mắt lên. Chúng tôi lúc đó không biết giá trị 
mảnh đất của mình”.

Đầu năm 2011, hai công ty khác nhau đã tiếp 
cận thôn và đề nghị được sử dụng diện tích 
300 héc ta đất làng xã để làm đồn điền. Một 
công ty muốn trồng sắn và công ty kia muốn 
mở rộng đồn điền cao su. Thông qua quy hoạch 
đất có sự tham gia của cộng đồng, cộng đồng 
trong thôn đã hiểu giá trị đất làng xã và quyền 
lợi hợp pháp mà luật pháp quy định về quyền 
sử dụng đất làng xã. Quá trình quy hoạch đất 
có sự tham gia của cộng đồng cũng giúp chính 
quyền địa phương hiểu sự quan trọng của đất 
làng xã đối với cộng đồng. Cộng đồng  đã từ 
chối không cho công ty tiếp tục lấy thêm đất 
của họ. Già làng nói: “Chúng tôi đã từ chối đến 
cùng, dù họ có trả cho chúng tôi bao nhiêu đi 
chăng nữa. Mảnh đất đó quá gần và màu mỡ 
nên chúng tôi có thể muốn sử dụng một lúc nào 
đó, khi làng chúng tôi mở rộng hơn chẳng hạn... 
Chúng tôi giờ đã biết rằng chúng tôi có quyền 
từ chối và cũng có quyền thỏa thuận hợp đồng 
tốt nhất cho chúng tôi nếu chúng tôi muốn chấp 
nhận”.

Cộng đồng đưa ra tiếng nói của mình và đã 
quyết định lựa chọn dựa trên thông tin và sự 
hiểu biết. Một đại diện cộng đồng cho biết: 
“Chúng tôi hiểu quyền lợi của chúng tôi và biết 
cách thể hiện nhu cầu của chúng tôi. Đoàn kết 
nhóm và hỗ trợ lẫn nhau đã tạo ra trí thông 
minh tập thể, một tiếng nói đoàn kết và tạo ra 
nhiều ý tưởng mới về những việc cần phải làm”.



Trường hợp 2
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Năm 2002, chính quyền tỉnh Quảng Bình giao 
10.000 héc ta đất làng xã cho một doanh 
nghiệp lâm nghiệp quốc doanh ở xã Cao 
Quảng, huyện Tuyên Hóa. Không có khoản tiền 
đền bù nào cho dân, sau khi giao đất xã chỉ còn 
lại1.901 héc ta đất bao gồm đất làng xã, rừng, 
đường xá, đồi, sông, nông trại... Bất chấp lời 
đảm bảo: tạo công ăn việc làm; chia sẻ một 
phần đất đai để nông dân trồng các lâm sản phi 
gỗ (NTFP); xây dựng cơ sở hạ tầng và chia sẻ 
lợi nhuận, doanh nghiệp này đã không giữ lời 
hứa và người dân trong cộng đồng ngày càng 
bất bình. Nông dân tìm cách lấy lại đất để trồng 
trọt nhưng thủ tục quá quan liêu và không được 
phép làm vậy. Trong thực tế, cộng đồng hầu 
như không được hưởng lợi gì và khu rừng  bị 
tàn phá. Trưởng nhóm lâm nghiệp của cộng 
đồng này nói: “Tất cả những gì mà chúng tôi có 
thể thấy là doanh nghiệp đó đang phá hủy đất 
đai của chúng tôi, chặt toàn bộ cây cối và phá 
hủy đất. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải ngăn 
chặn họ”.

Tới năm 2004, căng thẳng đã đạt đỉnh điểm và 
các thành viên cộng đồng xã này đã bắt đầu tự 
giải quyết vấn đề bằng cách tấn công đồn điền, 
nhổ và đốt trụi cây giống. Đó là thời điểm mà xã 
Cao Quảng viện tới sự hỗ trợ của một tổ chức 
phi chính phủ địa phương - Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Kiến thức Bản địa (CIRD). 
Trung tâm này đã từng làm việc với cộng đồng 
xã Cao Quảng về quy hoạch sử dụng đất và 
giao đất giao rừng từ năm 2000. CIRD đã hỗ 
trợ một cuộc vận động chính sách dựa vào 
cộng đồng,  kéo dài hai năm nhằm giao lại đất 
lâm nghiệp cho nông dân trong xã. Họ cho rằng 
cách sử dụng rừng và nguồn lực rừng của cộng 
đồng bền vững và hiệu quả hơn nhiều.

Cuộc vận động này có  liên quan tới chính 
quyền cấp địa phương, tỉnh và trung ương. Họ 
hiểu rõ về sự nhạy cảm của cuộc vận động này 
và luôn cẩn trọng trong từng bước đi của cuộc 
vận động. Họ đã sử dụng cơ sở pháp lý làm 
nền tảng của chiến lược, từ đó triển khai các 

cuộc họp, hội thảo để chia sẻ thông tin và 
khuyến nghị chính sách. CIRD cho biết: “Chúng 
tôi đã dùng nhiều cách tiếp cận trong khuyến 
nghị chính sách  và chúng tôi luôn linh hoạt vì 
nếu chúng tôi tiếp cận trực diện quá sẽ gây ra 
phản ứng tiêu cực”.

Cuối cùng, người dân trong cộng đồng đã được 
giao lai đất từ Lâm trường và đây là là một 
thành công lớn của xã Cao Quảng. Số đất này 
gồm 8.000 héc ta đất giao cho các cá thể nông 
dân và 10.000 héc ta dành cho rừng phòng hộ 
do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Sau đó, phần 
lớn diện tích rừng phòng hộ này cũng được Ủy 
ban nhân dân chia về cho các hộ gia đình dựa 
trên nguyên tắc công bằng, rõ ràng. Chính 
quyền tỉnh Quảng Bình đã chi trả toàn bộ chi 
phí cho quá trình thực hiện giao đất, qua đó thể 
hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cộng 
đồng, xã hội dân sự và chính quyền. Từ khi 
được giao lại đất, 531 hộ gia đình đã nhận 
được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng 
của gần 12.000 ha và đợt cấp sổ tiếp theo sẽ 
sớm được thực hiện. Từ năm 2006, sở hữu đất 
hộ gia đình đã tăng đáng kể và người dân cộng 
đồng ngày càng tỏ ra quan tâm và có năng lực 
hơn trong  việc quản lý rừng sản xuất. Những 
nguồn tiền thu nhập đầu tiên  đã về với người 
dân xã Cao Quảng.

Cuộc vận động này đã  sử dụng một cách thận 
trọng cơ sở pháp lý, các Nghị định và Quyết 
định để vận động cho quyền lợi của cộng đồng. 
Họ đã nâng cao năng lực cho cộng đồng, để 
cộng đồng hiểu và bảo vệ quyền lợi lợi ích của 
mình. Họ đã cân nhắc tầm quan trọng của yếu 
tố văn hóa và nhu cầu sử dụng đất trong quy 
hoạch sử dụng đất đai. Cộng đồng sử dụng đất 
đại dựa trên các kiến thức bản địa truyền thống, 
nó giúp họ nâng cao kỹ thuật sử dụng đất;  sử 
dụng đất phù hợp và hiệu quả hơn. Cuối cùng, 
cuộc vận động này đã trao quyền cho cộng 
đồng và lãnh đạo của họ để họ tự bảo vệ sự 
lựa chọn tốt nhất của mình.



Trường hợp 3

7

Cũng như nhiều tỉnh khác, chính quyền tỉnh 
Nghệ An quan tâm thu hút đầu tư tư nhân để 
phát triển và hiện đại hóa nền kinh tế của tỉnh. 
Tỷ lệ đói nghèo của tỉnh thuộc diện cao nhất 
nước, đặc biệt là trong nhóm các dân tộc thiểu 
số. Tỉnh Nghệ An đã thực hiện theo chỉ đạo của 
Chiến lược Phát triển nông thôn mới cũng như 
Quyết định số 01 về cải cách doanh nghiệp 
thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi khảo sát tình 
trạng sử dụng đất của 8 doanh nghiệp  nhà 
nước đang hoạt động ở huyện Nghĩa Đàn, năm 
2010 tỉnh Nghệ An đã thu hút được một nhà 
đầu tư lớn với tổng số vốn đầu tư khoảng 1.2 tỉ 
USD. Giai đoạn 1 (tính đến năm 2015) công ty 
đấu tư 350 triệu USD và tỉnh đã giao 2.500 héc 
ta đất cho công ty này, giai đoạn tiếp theo 
2015-2020 dự án sẽ mở rộng thêm, hoàn thành 
mọi cơ sở hạ tầng và công ty dự kiến sẽ được 
giao thêm 8000 ha nữa, đưa tổng số đất công 
ty sẽ được giao là khoảng 11.000ha vào năm 
2020.

Tác động của việc giao cho công ty một diện 
tích đất lớn như vậy  trên địa bản của một 
huyện được tiên đoán là rất lớn.  Giả định, mỗi 
hộ gia đình làm nông nghiệp có 4 người và có 
trung bình 1 héc ta đất nông nghiệp thì sẽ có tới  
44.000 người bị ảnh hưởng trưc tiếp từ việc lấy 
đất dân đang sử dụng giao cho công ty.
Chính quyền tỉnh Nghệ An cho rằng dự án đầu 
tư này vào huyện Nghĩa Đàn là cần thiết cho sự 
phát triển kinh tế địa phương và phụ vụ lợi ích 
dinh dưỡng và an ninh lương thực quốc gia, 
cũng như phù hợp với chính sách quốc gia về 
hiện đại hóa nông nghiệp. Cụm từ “lợi ích quốc 
gia” đã được viện tới để tiến hành tái phân bổ 
đất đai. Điều này đã giúp chính quyền địa 
phương tăng quyền hành trong việc  tái phân 
bổ đất cho công ty và quyết định mức bồi 
thường. 

Trong khi nhà đầu tư và lãnh đạo huyện rất lạc 
quan về triển vọng thương lượng với nông dân 
địa phương về thu hồi đất và đền bù, chính 
quyền tỉnh nhận ra rằng quá trình hiện đại hóa 
và xóa bỏ sản xuất nông nghiệp qui mổ nhỏ lẻ 
đã mang tới nhiều thách thức nghiêm trọng cho 
cộng đồng dân bị ảnh hưởng, bao gồm nông 
dân quy mô nhỏ bị mất kế sinh nhai dựa vào 
nông nghiệp; thiếu việc làm phi nông nghiệp 
thay thế; thiếu các kỹ năng cần thiết cho các 
công việc này; cộng với ảnh hưởng tiêu cực 
đến môi trường; chính quyền địa phương không 

đủ khả năng quản lý sự phát triển và  hoạt động 
của một doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô 
lớn như vậy.
Trong khi chính quyền tỉnh cho thấy họ hiểu 
được chi phí và lợi ích của dự án này, người 
nông dân địa phương và lãnh đạo xã ởhuyện 
Nghĩa Đàn, một trong những huyện đầu tiên bị 
ảnh hưởng bởi tái phân bổ đất, cảm thấy rằng 
kế sinh nhai của mình đã bị phá hủy và họ sợ 
nghèo đói, nếu không muốn nói là sợ cảnh  cơ 
cực. Họ cho rằng quá trình này đã không thực 
sự tham vấn ý kiến của họ, khiến họ hoang 
mang về tương lai, trong khi tiền đền bù không 
thỏa đáng, không có cơ hội việc làm để nuôi 
sống gia đình. Họ nói rằng môi trường đang bị 
suy thoái, nghèo đói tăng ngày càng nhanh và 
thanh niên ngày càng gặp nhiều vấn đề về xã 
hội. Nói tóm lại, cộng đồng  cho rằng họ đã bị 
lừa ra khỏi mảnh đất của mình. Nhiều người tỏ 
ra mất niềm tin và cho rằng chính quyền huyện 
không thể bảo vệ lợi ích của họ.

Quá trình tái phân bổ đất, đền bù thu hồi đất, 
hoặc không có đền bù đã trở thành một trong 
những vấn đề gây tranh cãi nhất của dự án đầu 
tư này. Đến nay, phần lớn đất của các nông 
trường nhà nước đã bị thu hồi cho dự án đầu 
tư này. Thực hiện theo Quyết định số 01, trước 
đây các nông trường nhà nước đã phân đất 
nông trường thành các lô và giao khoán đất cho 
các hộ nông dân sản xuất nhỏ để trồng trọt, 
thời hạn  giao khoán là 50 năm. Sau năm 1993, 
nhiều hộ nông dân đã ký hợp đồng giao khoán 
với nông trường, đến năm 2010 họ mới thực 
hiện được hợp đồng này trung bình 12 năm. 
Các hộ nông dân đã vất vả đầu tư, canh tác 
trên mảnh đất này để cuối cùng cũng thu được 
hiệu quả kinh tế . Một bác  nông dân nói, “trước 
năm 1993, hiệu quả canh tác rất thấp.... Các 
lãnh đạo đã khuyến khích người dân mạnh dạn 
nhận khoán  để người khác theo gương họ.  
Một số hộ nông dân nhận khoán  sớm, họ chỉ 
cần 5 đến 6 năm là đã có hiệu quả kinh tế.  Khi 
hiệu quả kinh tế tăng cao,  chính quyền đã 
khuyến khích nông dân đầu tư nhiều hơn vào 
canh tác  và xây nhà khang trang hơn. Khi nhà 
đầu tư tới đây vào năm 2009, không nông dân 
nào muốn từ bỏ đất. Chúng tôi đang kiếm được 
nhiều tiền từ chính mảnh đất này”.

Nông dân nhận khoán chỉ được nhận tiền đền 
bù cho hoa màu và tài sản trên đất, không 
được đền bù cho quyền sử dụng đất. Nhiều hộ 

nông dân đại diện cho biết họ “không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài việc đặt bút ký giao đất” 
và “toàn bộ kế hoạch cũng như tiền đền bù chỉ 
do cấp tỉnh và huyện đưa ra. Không ai ở  xã và 
thôn được tham gia”. Tiền đền bù trả nông dân 
“thuê” đất từ nông trường quốc doanh thấp hơn 
nhiều (trong thực tế chỉ là một phần nhỏ) so với 
mức đền bù trung bình cho nông dân có quyền 
sử dụng đất. Chính quyền giải thích cho việc 
thu hồi đất rằng đất không được sử dụng “hiệu 
quả về mặt kinh tế”. Theo một số nông dân, họ 
đã ký giấy tờ có câu trên mặc dù “ở hầu hết các 
thôn canh tác trên đất nông trường, nông dân  
đều tạo ra thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ héc 
ta/ năm”. Tiền đền bù mà họ nhận được quá ít 
so với lợi nhuận họ thu được hàng năm. Người 
nông dân được hứa là sẽ có thêm lợi ích khác 
ngoài gói đền bù cơ bản, tuy nhiên có nhiều ý 
kiến khác nhau về việc lời hứa này đã được 
thực hiện đến đâu. Một ví dụ: nhà đầu tư hứa 
sẽ tuyển những người đã từng làm ở nông 
trường nhưng nay đã mất đất vào làm việc ở 
công ty, nhưng lời hứa này đã không được thực 
hiện đối với toàn bộ số nông dân mất đất. Hiện 
tại, phần lớn đất giao cho công ty này là là đất 
nông trường quốc doanh. Tuy nhiên, trong 
tương lai, họ sẽ phải lấy đất có sổ đỏ của của 
nông dân sản xuất nhỏ. Với quy mô dự án lớn 
như vậy, đây sẽ là quá trình thu hồi đất đai lớn 
và đầy thách thức. Hiện giờ, các hộ nông dân 

có đất có “sổ đỏ” đã yêu cầu tiền tiền bù cao 
hơn nhiều.

Chính quyền địa phương đang gặp áp lực nặng 
nề, họ ngày càng lo lắng hơn về  khả năng 
quản lý dự án đầu tư tư nhân quy mô lớn như 
vậy, và đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi cho 
người dân. Chính quyền thừa nhận họ chưa có 
giải pháp gì trong việc tạo ra các cơ hội việc 
làm mới cho nông dân bị thu hồi đất;  vẫn 
không biết sẽ tiếp tục lấy đất ở đâu, mặc dù có 
vài ý tưởng được đưa ra; và sẽ hỗ trợ gì cho 
nông dân sắp tới sẽ bị thu hồi đất. 
Kế hoạch tái định cư dân sang hai khu vực  dân 
cư mới cũng chưa có hoặc trì trệ. Hiện tại, 
người dân không biết họ sẽ phải di cư đi đâu và 
khi nào phải đi, điều này làm cho người dân 
không thể định hình được tương lai của mình 
và phát triển nghề thay thế.Đã hai năm rồi kể từ 
khi đất nông nghiệp bị thu hồi, nông dân đã 
không thể tìm được mảnh đất nào khác để canh 
tác và họ cũng chẳng tìm được nghề phi nông 
nghiệp nào để nuôi sống gia đình. Hiện tại, 
dường như cũng không có một kế hoạch khả thi 
nào giúp nông dân mất đất có nguồn thu nhập 
thay thế và cũng chẳng còn mảnh đất nào để 
họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, trong 
khi chờ đợi chính quyền huyện thực hiện kế 
hoạch tái định cư, nông dân đã tiêu hết gần tiền 
đền bù vào chi phí sinh hoạt hàng ngày. 
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USD. Giai đoạn 1 (tính đến năm 2015) công ty 
đấu tư 350 triệu USD và tỉnh đã giao 2.500 héc 
ta đất cho công ty này, giai đoạn tiếp theo 
2015-2020 dự án sẽ mở rộng thêm, hoàn thành 
mọi cơ sở hạ tầng và công ty dự kiến sẽ được 
giao thêm 8000 ha nữa, đưa tổng số đất công 
ty sẽ được giao là khoảng 11.000ha vào năm 
2020.

Tác động của việc giao cho công ty một diện 
tích đất lớn như vậy  trên địa bản của một 
huyện được tiên đoán là rất lớn.  Giả định, mỗi 
hộ gia đình làm nông nghiệp có 4 người và có 
trung bình 1 héc ta đất nông nghiệp thì sẽ có tới  
44.000 người bị ảnh hưởng trưc tiếp từ việc lấy 
đất dân đang sử dụng giao cho công ty.
Chính quyền tỉnh Nghệ An cho rằng dự án đầu 
tư này vào huyện Nghĩa Đàn là cần thiết cho sự 
phát triển kinh tế địa phương và phụ vụ lợi ích 
dinh dưỡng và an ninh lương thực quốc gia, 
cũng như phù hợp với chính sách quốc gia về 
hiện đại hóa nông nghiệp. Cụm từ “lợi ích quốc 
gia” đã được viện tới để tiến hành tái phân bổ 
đất đai. Điều này đã giúp chính quyền địa 
phương tăng quyền hành trong việc  tái phân 
bổ đất cho công ty và quyết định mức bồi 
thường. 

Trong khi nhà đầu tư và lãnh đạo huyện rất lạc 
quan về triển vọng thương lượng với nông dân 
địa phương về thu hồi đất và đền bù, chính 
quyền tỉnh nhận ra rằng quá trình hiện đại hóa 
và xóa bỏ sản xuất nông nghiệp qui mổ nhỏ lẻ 
đã mang tới nhiều thách thức nghiêm trọng cho 
cộng đồng dân bị ảnh hưởng, bao gồm nông 
dân quy mô nhỏ bị mất kế sinh nhai dựa vào 
nông nghiệp; thiếu việc làm phi nông nghiệp 
thay thế; thiếu các kỹ năng cần thiết cho các 
công việc này; cộng với ảnh hưởng tiêu cực 
đến môi trường; chính quyền địa phương không 

đủ khả năng quản lý sự phát triển và  hoạt động 
của một doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô 
lớn như vậy.
Trong khi chính quyền tỉnh cho thấy họ hiểu 
được chi phí và lợi ích của dự án này, người 
nông dân địa phương và lãnh đạo xã ởhuyện 
Nghĩa Đàn, một trong những huyện đầu tiên bị 
ảnh hưởng bởi tái phân bổ đất, cảm thấy rằng 
kế sinh nhai của mình đã bị phá hủy và họ sợ 
nghèo đói, nếu không muốn nói là sợ cảnh  cơ 
cực. Họ cho rằng quá trình này đã không thực 
sự tham vấn ý kiến của họ, khiến họ hoang 
mang về tương lai, trong khi tiền đền bù không 
thỏa đáng, không có cơ hội việc làm để nuôi 
sống gia đình. Họ nói rằng môi trường đang bị 
suy thoái, nghèo đói tăng ngày càng nhanh và 
thanh niên ngày càng gặp nhiều vấn đề về xã 
hội. Nói tóm lại, cộng đồng  cho rằng họ đã bị 
lừa ra khỏi mảnh đất của mình. Nhiều người tỏ 
ra mất niềm tin và cho rằng chính quyền huyện 
không thể bảo vệ lợi ích của họ.

Quá trình tái phân bổ đất, đền bù thu hồi đất, 
hoặc không có đền bù đã trở thành một trong 
những vấn đề gây tranh cãi nhất của dự án đầu 
tư này. Đến nay, phần lớn đất của các nông 
trường nhà nước đã bị thu hồi cho dự án đầu 
tư này. Thực hiện theo Quyết định số 01, trước 
đây các nông trường nhà nước đã phân đất 
nông trường thành các lô và giao khoán đất cho 
các hộ nông dân sản xuất nhỏ để trồng trọt, 
thời hạn  giao khoán là 50 năm. Sau năm 1993, 
nhiều hộ nông dân đã ký hợp đồng giao khoán 
với nông trường, đến năm 2010 họ mới thực 
hiện được hợp đồng này trung bình 12 năm. 
Các hộ nông dân đã vất vả đầu tư, canh tác 
trên mảnh đất này để cuối cùng cũng thu được 
hiệu quả kinh tế . Một bác  nông dân nói, “trước 
năm 1993, hiệu quả canh tác rất thấp.... Các 
lãnh đạo đã khuyến khích người dân mạnh dạn 
nhận khoán  để người khác theo gương họ.  
Một số hộ nông dân nhận khoán  sớm, họ chỉ 
cần 5 đến 6 năm là đã có hiệu quả kinh tế.  Khi 
hiệu quả kinh tế tăng cao,  chính quyền đã 
khuyến khích nông dân đầu tư nhiều hơn vào 
canh tác  và xây nhà khang trang hơn. Khi nhà 
đầu tư tới đây vào năm 2009, không nông dân 
nào muốn từ bỏ đất. Chúng tôi đang kiếm được 
nhiều tiền từ chính mảnh đất này”.

Nông dân nhận khoán chỉ được nhận tiền đền 
bù cho hoa màu và tài sản trên đất, không 
được đền bù cho quyền sử dụng đất. Nhiều hộ 

nông dân đại diện cho biết họ “không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài việc đặt bút ký giao đất” 
và “toàn bộ kế hoạch cũng như tiền đền bù chỉ 
do cấp tỉnh và huyện đưa ra. Không ai ở  xã và 
thôn được tham gia”. Tiền đền bù trả nông dân 
“thuê” đất từ nông trường quốc doanh thấp hơn 
nhiều (trong thực tế chỉ là một phần nhỏ) so với 
mức đền bù trung bình cho nông dân có quyền 
sử dụng đất. Chính quyền giải thích cho việc 
thu hồi đất rằng đất không được sử dụng “hiệu 
quả về mặt kinh tế”. Theo một số nông dân, họ 
đã ký giấy tờ có câu trên mặc dù “ở hầu hết các 
thôn canh tác trên đất nông trường, nông dân  
đều tạo ra thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ héc 
ta/ năm”. Tiền đền bù mà họ nhận được quá ít 
so với lợi nhuận họ thu được hàng năm. Người 
nông dân được hứa là sẽ có thêm lợi ích khác 
ngoài gói đền bù cơ bản, tuy nhiên có nhiều ý 
kiến khác nhau về việc lời hứa này đã được 
thực hiện đến đâu. Một ví dụ: nhà đầu tư hứa 
sẽ tuyển những người đã từng làm ở nông 
trường nhưng nay đã mất đất vào làm việc ở 
công ty, nhưng lời hứa này đã không được thực 
hiện đối với toàn bộ số nông dân mất đất. Hiện 
tại, phần lớn đất giao cho công ty này là là đất 
nông trường quốc doanh. Tuy nhiên, trong 
tương lai, họ sẽ phải lấy đất có sổ đỏ của của 
nông dân sản xuất nhỏ. Với quy mô dự án lớn 
như vậy, đây sẽ là quá trình thu hồi đất đai lớn 
và đầy thách thức. Hiện giờ, các hộ nông dân 

có đất có “sổ đỏ” đã yêu cầu tiền tiền bù cao 
hơn nhiều.

Chính quyền địa phương đang gặp áp lực nặng 
nề, họ ngày càng lo lắng hơn về  khả năng 
quản lý dự án đầu tư tư nhân quy mô lớn như 
vậy, và đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi cho 
người dân. Chính quyền thừa nhận họ chưa có 
giải pháp gì trong việc tạo ra các cơ hội việc 
làm mới cho nông dân bị thu hồi đất;  vẫn 
không biết sẽ tiếp tục lấy đất ở đâu, mặc dù có 
vài ý tưởng được đưa ra; và sẽ hỗ trợ gì cho 
nông dân sắp tới sẽ bị thu hồi đất. 
Kế hoạch tái định cư dân sang hai khu vực  dân 
cư mới cũng chưa có hoặc trì trệ. Hiện tại, 
người dân không biết họ sẽ phải di cư đi đâu và 
khi nào phải đi, điều này làm cho người dân 
không thể định hình được tương lai của mình 
và phát triển nghề thay thế.Đã hai năm rồi kể từ 
khi đất nông nghiệp bị thu hồi, nông dân đã 
không thể tìm được mảnh đất nào khác để canh 
tác và họ cũng chẳng tìm được nghề phi nông 
nghiệp nào để nuôi sống gia đình. Hiện tại, 
dường như cũng không có một kế hoạch khả thi 
nào giúp nông dân mất đất có nguồn thu nhập 
thay thế và cũng chẳng còn mảnh đất nào để 
họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng, trong 
khi chờ đợi chính quyền huyện thực hiện kế 
hoạch tái định cư, nông dân đã tiêu hết gần tiền 
đền bù vào chi phí sinh hoạt hàng ngày. 
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Có hoặc không có sổ đỏ
Pháp luật đất đai của Việt Nam đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Quốc hội  cũng có chủ trương hoàn thành việc này trên phạm vi cả nước vào năm 2010. Đến nay, rất 
nhiều nông dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận và vẫn bị thiệt thòi khi bị Nhà nước thu hồi đất. 
Trong khi việc có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, cũng không hạn chế khả năng 
chính quyền thu hồi lại đất, nhưng nếu có sổ đỏ người dân vẫn còn có một sự đảm bảo nào đó, và tính 
trung bình họ nhận được tiền đền bù cao hơn. Khi mà đất ngày càng hiếm và có giá, việc thỏa thuận mức 
đền bù là rất cần thiết, và với điều kiện cộng đồng hiểu được quyền lợi  của họ và được tiếp cận với những 
thông tin liên quan. Thông thường, các cộng đồng ở khu vực nông thôn và khu vực xa xôi hẻo lánh không 
được tiếp cận những thông tin như vậy. Trong rất nhiều trường hợp, quá trình tham vấn ý kiến dân và việc 
định giá giá trị sử dụng đất không được thực hiện đầy đủ và bài bản, làm cho người dân không được đền 
bù thỏa đáng và các vùng đất lớn bị lấy mất.

Đất lâm nông trường quốc doanh
Làm thế nào để sử dụng tốt nhất những vùng đất rộng lớn do các nông lâm trường quốc doanh đang quản 
lý là một vấn đề quan trọng và cũng phức tạp. Hiện tại thiếu thông tin về việc sử dụng đất nông lâm trường 
quốc doanh, hiệu quả của nông lâm trường quốc doanh, và ai là người hưởng lợi từ đất nông lâm trường 
quốc doanh. Trong rất nhiều trường hợp, nếu cân nhắc tiềm năng phát triển và giảm nghèo của nguồn lực 
này, thì đất nông lâm trường quốc doanh thường không được sử dụng tối ưu. Thường, các nông lâm 
trường quốc doanh đang tồn tại như một tổ chức trung gian nhận địa tô từ sức lao động của người nông 
dân, và nông dân có rất ít quyền lợi.

Như đã nêu ở Trường hợp 3, khi nông lâm trường quốc doanh hủy bỏ hợp đồng giao khoán cho nông dân 
để dành đất cho nhà đầu tư tư nhân có thể hủy hoại kế sinh nhai của nông dân. Trong những trường hợp 
này, nông dân có ít cơ hội ảnh hưởng tới quyết định của nông lâm trường và đòi hỏi quyền lợi của mình. 
Tiền đền bù thu hồi đất của nông dân nhận khoán đất chỉ bao gồm giá trị vụ mùa, nông cụ sử dụng và 
những khoản đầu tư trên đất. Không có khoản đền bù nào cho đất đai. Điều này có thể làm giảm đáng kể, 
thậm chí phá hủy kế sinh nhai của nông dân. Đây là là sự phát triển ngược, đặc biệt khi thiếu hoặc chậm 
chễ thực hiện các chiến lược giảm nhẹ tác động.

Khuyến nghị chính sách đất đai

Đất làng xã

Như đã minh họa trong các trường hợp nói trên, kế sinh nhai và cuộc sống ổn định của nông dân sản xuất 
quy mô nhỏ đã bị ảnh hưởng to lớn bởi những thay đổi về sử dụng đất đai: đất có sổ đỏ hoặc không có sổ 
đỏ, đất nhận khoán từ nông lâm trường, đất làng xã, đất rừng. Trong mỗi trường hợp trên, khả năng của 
cộng đồng trong việc đưa ra tiếng nói của mình, đòi quyền lợi, lợi ích và đưa ra những lựa chọn sáng suốt 
là điều vô cùng quan trọng. Để quá trình phát triển doanh nghiệp nông lâm nghiệp mang lại lợi ích cho sự 
phát triển của đất nước, chính phủ  và các nhà đầu tư cần đảm bảo nông dân được hưởng lợi từ việc thay 
đổi sử dụng đất đai.

Những trường hợp điển hình trên đã nêu bật một số vấn đề sau:

Trái với quan niệm của nhiều chính quyền địa phương, đất làng xã không phải là đất nhàn rỗi, không hiệu 
quả và chắc chắc không phải là đất “miễn phí”. Hơn thế, đất làng xã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc 
sống của nông dân Việt Nam, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số. Luật pháp và các quy định đã có 
những điều khoản rõ ràng về sử dụng đất làng xã ở cấp xã và quyền lợi của cộng đồng. Qui chế dân chủ 
cơ sở cũng đã hướng dẫn về sự tham gia và quyền quyết định của cộng đồng. Tuy nhiên, đất làng xã lại 
thường dễ bị chính quyền địa phương sử dụng để kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp 
nhất. Họ rất quan tâm thu hút đầu tư và có xu hướng thiên về nông nghiệp “công nghiệp hóa” quy mô lớn. 
Các quy định về tham vấn ý kiến cộng đồng và quyền lợi của cộng đồng thường không được thực hiện. 
Tiền đền bù thường không thỏa đáng và đúng theo luật.

Trước hết, đất làng xã phải được hiểu là đất thuộc quyền sử dụng của cộng đồng làng xã, sử dụng theo quy 
hoạch sử dụng đất với sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương không thể tự quyết định giao 
đất này cho các dự án đầu tư. Nhà đầu tư mang dự án đầu tư tới địa phương vì cần đất tại địa phương để 
thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư phải coi cộng đồng làng xã là đối tác của mình để thảo luận và thỏa 
thuận về mọi khía cạnh có liên quan tới sử dụng đất. Quyền và lợi ích của cộng động lãng xã phải được 
bảo đảm và do họ tự quyết định.
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Quản lý rừng
Trường hợp 2, được trình bày ở trên, cho thấy một minh chứng về khả năng quản lý rừng của cộng đồng. 
Cộng đồng có thể cải tạo đất, trồng trọt và quản lý các đồn điền trồng keo và các rừng phòng hộ vì lợi ích 
đa dạng sinh thái và tái phục hồi đất. Điều đó cũng chứng tỏ rằng lâm nghiệp do công đồng quản lý vẫn là 
một mô hình sản xuất khả thi có thể thúc đẩy phát triển và bền vững. 

Các lâm trường quốc doanh hiện cũng đang chiếm giữ một diện tích đất rất lớn nhưng thường sử dụng 
không hiệu quả. Trong khi đó cộng đồng dân cư địa phương có khả năng bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng 
tốt hơn và khai thác rừng bền vững hơn. Tượng tự như nông trường quốc doanh, Chính phủ  cũng đã có 
chính sách điều chỉnh lại đất đai do các lâm trường quốc doanh sử dụng, đặc biệt liên quan đến quản lý 
rừng cộng đồng. Tuy nhiên việc thực hiện luật còn trì trệ.

Luật đất đai hiện hành của Việt Nam có qui định sự tham gia của cộng đồng cấp xã vào qui hoạch sử dụng 
đất. Tuy nhiên, trong khi Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đang đóng vai trò ngày càng tích cực, thì 
sự tham gia của người dân vào quá trình qui hoạch sử dụng đất ở cơ sở hầu như không hiệu quả, và chủ 
yều mang tính hình thức.

Qui hoạch sử dụng đất đai có sự tham gia của dân sẽ giúp cộng đồng và chính phủ lập kế hoạch cho tương 
lai và giúp sử dụng hiệu quả: đất, tài nguyên thiên nhiên và năng lực cộng đồng. Nó cũng giúp nâng cao 
nhận thức và gắn kết cộng đồng; tăng giá trị của đất làng xã nhờ tạo ra những cơ hội tạo thu nhập mới. Nó 
cũng giúp chính phủ đánh giá được cách sử dụng đất tốt nhất, hiểu được tầm quan trọng và hiệu quả của 
đất làng xã. Một điều rất quan trọng, đó là nó giúp đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan về việc 
sử dụng đất, chuyển đổi đất và mức đền bù chuyển đổi đất. Việc hỗ trợ cộng đồng khảo sát nguồn lực của 
cộng đồng và lập kế hoạch sử dụng đất hiệu quả sẽ mang lại tiếng nói và nhiều cơ hội lựa chọn cho cộng 
đồng, khi cân nhắc việc tái phân bổ đất. Cả hai tổ chức phi chính phủ địa phương ACEP (ở Quảng Trị) và 
CIRD (ỏ Quảng Bình) đều áp dụng cách tiếp cận này để giúp cộng đồng bảo vệ quyền sử dụng đất làng xã. 
Cách tiếp cận của họ bao gồm:

Qui hoạch sử dụng đất có sự tham gia của dân

Chính phủ Việt Nam đã có chính sách điều chỉnh lại đất đai do các nông trường quốc doanh sử dụng trên 
nguyên tắc đánh giá hiệu quả sử dụng đất và quy hoạch lại đất đai cho phù hợp với thực tế sử dụng đất 
(Nghị định số 181/2004/NĐ-CP). Trên thực tế, chính sách này chưa được triển khai tốt ở nhiều địa phương. 

Thực tế việc người dân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc không có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, hoặc nhận đất giao khoán từ nông lâm trường do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, và thường 
liên quan đến lịch sử phát triển, quản lý và sở hữu đất đai, cũng như tình hình cụ thể của các địa phương. 
Như đã trình bày ở trên, khả năng có được mức đền bù thỏa đáng để phát triển ngành nghề thay thế của 
nông dân phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sở hữu của họ. Các khuôn khổ luật pháp hiện tại ở chừng mực 
nào đó, không chủ ý, đã tạo ra bất công và đói nghèo.

Đây chính là những thông tin và kỹ năng mà người dân ở Nghĩa Đàn thiếu. Do vậy, sự lựa chọn của họ đã 
bị hạn chế nghiêm trọng. Hiện nay, nông dân ở Nghĩa Đàn đang yêu cầu phải có một cuộc đánh giá độc lập 
và tổng thể về các tác động môi trường của Dự án đầu tư tại huyện mình, tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi 
ngành nghề, tiếp cận tín dụng, đặc biệt cho phụ nữ, xem xét lại mức đền bù đã trả (mức đền bù khác nhau 
giữa các nhóm nông dân, và các thời điểm khác nhau), và họ cũng yêu cầu có một kế hoạch tái định cư rõ 
ràng và phù hợp.

Đánh giá các nguồn lực của cộng đồng thông qua khảo sát, hội họp và lập sơ đồ;

Đảm bảo tính đại điện trong cộng đồng thông qua các nhóm nông dân, các nhóm sở thích;

Cộng đồng lập kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn các hình thức sử dụng đất hiệu quả, có tiềm năng 
cho thu nhập cao và mang lại cơ hội công bằng cho mọi người;

Chứng minh được giá trị của đất làng xã và khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng đối với việc gìn 
giữ đất làng xã cho hiện tại và tương lai; và

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền và trách nhiệm của họ khi quyết định về việc sử dụng 
đất làng xã và đất của hộ gia đình.
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Kế hoạch phát triển ngành hàng nông nghiệp
kế hoạch phát triển ngành hàng nông nghiệp là một thách thức đối với quyền sử dụng đất làng xã. Mặc dù 
những chính sách phát triển như vậy được coi là phù hợp với xu thế, trong rất nhiều trường hợp vẫn cần 
đánh giá lại các chính sách này. Vấn đề then chốt của những kế hoạch phát triển ngành chính là đất, 
thường thì huyện/xã không có đất "miễn phí" để dành cho sự phát triển này. Toàn bộ đất có thể sử dụng 
được đều thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình hoặc của cộng đồng làng, xã. Do đó, cách duy nhất để phát 
triển ngành hàng hoặc là thông qua những cộng đồng này, cộng đồng là trọng tâm của kế hoạch phát triển 
– cộng đồng trồng trọt và phát triển ngành hàng, hoặc là lấy đất của dân và làng/xã giao cho các công ty lớn 
để làm đồn điền. Do đó, vấn đề chủ chốt là liệu các cộng đồng có sức mạnh và tiếng nói để đàm phán được 
những thỏa thuận công bằng, hoặc liệu họ có đủ quyền để từ chối chuyển nhượng sử dụng đất đai nếu họ 
được các công ty đề nghị.

Nhiều kế hoạch phát triển ngành và Mục tiêu của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới được xây dựng 
dựa vào, hay ít nhất là có thiên hướng ưu tiên, nông nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp nông nghiệp tư 
nhân. Mặc dù có sự đóng góp của hai mô hình này vào phát triển và kinh tế, hai mô hình này là những mối 
đe dọa hiện hữu đối với đất đai làng xã. Ví dụ, kế hoạch mở rộng trồng cây cao su ở tỉnh Quảng Trị rõ ràng 
đang thiên vị mô hình đồn điền quy mô lớn. Chính phủ cần cân nhắc kỹ càng ảnh hưởng sâu rộng của các 
dự án đối với cộng đồng và môi trường. Mô hình phát triển hiện tại của Việt Nam dựa trên việc sử dụng 
không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để chuyển sang phát triển bền vững hơn, cộng đồng cần 
được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính sách.

Cộng đồng được trao quyền lựa chọn và quyết định
về vấn đề thay đổi sử dụng đất đai
Quyền của cộng đồng về vấn đề đất đai ở Việt Nam là cộng đồng phải được tham vấn ở cấp thôn và đồng ý 
trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào về sử dụng đất đai. Cộng đồng là đối tượng phù hợp nhất đánh 
giá lợi ích của sự thay đổi này, vì kế sinh nhai của họ phục thuộc vào chính mảnh đất đó.  Để đưa ra những 
lựa chọn sáng suốt, cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của đất và các cơ hội tương lai, 
những hạn chế cũng như rủi ro gắn liền với vấn đề sử dụng đất và thay đổi trong sử dụng đất. Các cộng 
đồng cần được tăng cường tiếng nói của mình để họ có thể thỏa thuận được một phương án tốt hơn, dựa 
trên quyền lợi của họ mà luật pháp quy định.
Như đã trình bày trong trường hợp ở Quảng Trị và Quảng Bình, các nhóm nông dân có thể thành công 
trong từ chối và thương thảo được các thỏa thuận sử dụng đất tốt nhất. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức phi 
chính phủ địa phương, nông dân và cộng đồng hiểu rất rõ ràng về giá trị hiện tại của đất đai và tiềm năng 
sử dụng tài sản này để nâng cao đời sống trong tương lai. Điều này giúp họ có những lựa chọn sáng suốt 
hơn, mang lại kết quả tốt hơn – điều mà nông dân ở Nghệ An còn thiếu.

Thành công của cộng đồng trong việc đưa ra tiếng nói của mình và đưa ra những lựa chọn sáng suốt là 
nhờ họ đại diện cho phần lớn người dân, nhờ các kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia mạnh mẽ của cộng 
đồng và nhờ khả năng và sự hiểu biết về quyền lợi để đàm phán hoặc từ chối giao đất cho doanh nghiệp 
nông lâm nghiệp tư nhân. Ngoài ra, sự hiểu biết của cộng đồng về luật pháp và quy định cũng quan trọng 
trong việc giúp cộng đồng đánh giá các đề xuất của công ty và chính quyền, từ đó đưa ra những lựa chọn 
sáng suốt. Nâng cao nhận thức thông qua các tổ chức dựa vào cộng đồng đã trao quyền cho cộng đồng và 
người dân. Tổ chức phi chính phủ địa phương đóng một vai trò quan trọng trong khuyến nghị chính quyền 
điạ phương thực hiện trách nhiệm của mình và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Xã hội dân sự 
có thể giúp người dân đánh giá một cách không thiên vị các thỏa thuận, gói đền bù và lợi ích kèm theo. Họ 
cũng có thể hỗ trợ người dân thương thảo và giám sát việc thực hiện tái phân bổ đất.

Phạm vi áp dụng cơ chế Nhà nước thu hồi đất quá rộng và mơ hồ
Trường hợp ở tỉnh Nghệ An rất đáng lưu tâm ở chỗ thu hồi đất cho doanh nghiệp tư nhân  vì mục đích “phát 
triển kinh tế”, theo Điều 40 Luật đất đai năm 2003. Việc áp dụng cơ chế Nhà nước thu hồi đất bắt buộc từ 
những người nông dân đang sử dụng đất để giao cho nhà đầu tư sử dụng là không công bằng, có thể tạo 
nên những xung đột xã hội giữa những người nông dân nghèo ở địa phương và những nhà đầu tư giầu có 
ở nơi khác tới. Nghiên cứu trường hợp trên cũng vạch ra sự không thỏa đáng trong đền bù, đặc biệt là đền 
bù cho người nông dân nhận đất khoán từ nông trường quốc doanh, thiếu sót trong thực hiện các hoạt 
động: giảm thiểu tác động cho dân, tái định cư, và thúc đẩy phát triển và hỗ trợ người dân tìm kiếm ngành 
nghề thay thế.
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Định mức đền bù và quy trình đền bù, tái định cư
và việc làm thay thế
Nghiên cứu đã chỉ ra những trường hợp mà thực hiện luật còn thiếu và trì trệ, cũng như chỉ ra một số thiếu 
sót trong luật và quy định hiện hành. Các yếu tố đó đã đặt quyền lợi của người nông dân vào thế rủi ro. Ví 
dụ, định mức đền bù và tái định cư hiện nay chưa đầy đủ và khả năng quản lý và thực hiện các quy trình 
này của chính quyền địa phương còn hạn chế, đặc biệt là đối với các dự án đòi hỏi phải chuyển đổi sử 
dụng đất trên quy mô lớn. Điều này đặt ra nhiều thách thức liên quan tới quản lý vấn đề xuống cấp về môi 
trường, tình trạng mất việc làm nông nghiệp của người mất đất, thiếu đất nông nghiệp cho khu vực tái định 
cư, thiếu việc làm phi  nông nghiệp phù hợp, thiếu đầu tư đào tạo nghề phù hợp cho nông dân sản xuất quy 
mô nhỏ. Đền bù và tái định cư cho nông dân mất đất ở các nông lâm trường quốc doanh là một vấn đề đặc 
biệt khó giải quyết. Cần phải đánh giá và cân nhắc cẩn thận quy mô, giai đoạn, quy hoạch các dự án đầu tư 
quy mô lớn và đánh giá ảnh hưởng của nó tới kế sinh nhai của người nông dân. Cần cân nhắc các cơ chế 
chia sẻ lợi ích khác nhau, ví dụ doanh nghiệp thuê đất của nông dân thay vì thu hồi đất của dân, việc làm 
cho nông dân ở các doanh nghiệp, đầu tư vào cộng đồng. Những dự án doanh nghiệp nông nghiệp quy mô 
lớn như vậy đòi hỏi có đánh giá độc lập và có chất lượng cao về tác động trước và sau khi thực hiện dự án.
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Kết luận: Tiếng nói nông thôn mới cho Sự lựa chọn đúng đắn
Chắc chắn sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi về sử dụng đất đai trong giai đoạn tới, do quá trình hiện đại hóa 
nông nghiệp, chính sách thúc đẩy phát triển ngành hàng mới và mô hình Hợp tác Nhà nước và Tư nhân 
(PPP). Cộng đồng cần phải có sức mạnh và tiếng nói để đàm phán được các thỏa thuận công bằng hoặc 
có thể từ chối việc lấy đất. Nếu thiếu điều này, mối đe doạ của việc “cưỡng chế thu hồi” đất sẽ tăng.

Theo quan điểm của Oxfam, cả hai hình thức: canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ và canh tác nông nghiệp 
theo hướng công nghiệp đều cần thiết để tạo ra lương thực nuôi sống dân số thế giới mà không làm huỷ 
hoại nguồn lực của trái đất. Trong nhiều trường hợp, nông nghiệp quy mô nhỏ đã được chứng minh là có 
năng suất tương tự và bền vững hơn các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, cơ giới hóa cao và yêu cầu đầu 
tư lớn. Chiến lược phát triển nông nghiệp đòi hỏi một cách tiếp cận đa dạng, có tính đến giá trị đa chức 
năng của ngành nông nghiệp, tầm quan trọng của đất đai đối với văn hóa, đặc biệt là đối với người dân tộc 
thiểu số, và vai trò khác nhau của nam giới, phụ nữ, người sử dụng đất/người sở hữu quyền sử dụng đất 
và công nhân nông nghiệp. Việc xây dựng chính sách nông nghiệp có cân nhắc yếu tố giới cũng rất quan 
trọng, vì phần đông phụ nữ làm kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp để nuôi sống gia đình.

Để thúc đẩy phát triển nông thôn và giảm đói nghèo hơn, nông dân sản xuất quy mô nhỏ vẫn là đối tượng 
then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Mở rộng các cơ hội lựa chọn nghề nghiệp 
nông nghiệp và phi nông nghiệp cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ, sẽ có một hiệu quả lớn đối với sự phát 
triển của địa phương, không chỉ về mặt kinh tế mà còn thay đỏi việc di cư từ nông thôn lên thành thị là một 
lựa chọn chứ không phải là điều bắt buộc. Điều này sẽ đòi hỏi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ khuyến nông, và đỏi hỏi tiếp cận tài nguyên thiên nhiên công bằng và hiệu quả hơn, đòi hỏi công 
nghệ và thị trường phù hợp. Đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận đất đai, tín dụng, đầu vào và thị trường, cũng 
như các dịch vụ và việc làm phù hợp sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ và ngay lập tức đối với an ninh lương thực 
và năng suất.

Đồng thời, các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, 
phải tôn trọng quyền cơ bản về đảm bảo kế sinh nhai bền vững và tử tế cho cộng đồng phụ thuộc và sống 
nhờ vào đất. Việc kết hợp các mô hình và qui mô sản xuất khác nhau sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn. Chính 
quyền và nhà đầu tư có nhiệm vụ bảo vệ và cải thiện các lựa chọn sinh kế của người nông dân sống trong 
vùng có dự án đầu tư. Họ cần tạo việc làm và tôn trọng quyền lao động, giải quyết tình trạng phân biệt đối 
xử với phụ nữ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội. Chính sách giảm thiểu tác động và đền bù phải kịp thời, 
thỏa đáng và toàn diện. Để đảm bảo sự bền vững môi trường, nông nghiệp quy mô lớn phải giảm sự phụ 
thuộc vào sử dụng nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài, tăng cường bảo tồn nguồn nước và giảm mạnh sử 
dụng hóa chất độc hại. Thu hồi đất để cho các doanh nghiệp nông lâm nghiệp phải được quản lý chặt chẽ 
nhằm đảm bảo kết quả công bằng cho các bên có liên quan. Cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về quản lý các 
dự án đầu tư nông nghiệp cho chính quyền địa phương. Vai trò và tiếng nói của nông dân và cộng đồng 
phải được công nhận và thúc đẩy.

Chương trình Xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam nên đầu tư vào cộng đồng, để tăng cường tiếng nói cho 
dân, điều đó sẽ giúp họ có những lựa chọn đúng đắn. Về vấn đề quyền sử dụng đất, việc kết hợp sử dụng 
chính sách công và vai trò của xã hội dân sự sẽ chứng minh được giá trị của đất, và nâng cao năng lực cho 
cộng đồng để họ có thể nói lên tiếng nói của mình và đàm phán với chính quyền địa phương cũng như nhà 
đầu tư tư nhân, hoặc tham gia vào cơ chế khiếu nại được cải tiến. Điều này sẽ có lợi cho quá trình chuyển 
dịch của Việt Nam hướng tới ngành nông nghiệp bền vững, có tính thích ứng và có tính cạnh tranh, một 
thành phần kinh tế trong nền kinh tế hiện đại năng động. Cùng với nhau, những tiếng nói rõ ràng, mạnh mẽ 
từ khu vực nông thôn sẽ xây dựng nên Một Nông thôn Mới.
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Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 92 quốc gia, hướng tới sự thay đổi toàn cầu nhằm xây 
dựng một tương lai không có bất công do đói nghèo. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng ðầu 
hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro với hiểm họa và thảm họa, cứu trợ nhân đạo, 
phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng cao vị thế của phụ nữ. www.oxfam.org/vietnam

Bài này  do Bert Maerten biên soạn, với sự đóng góp ý kiến quí báu của giáo sư Đặng Hùng Võ và Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn.
Nhiếp ảnh gia: Aidan Dockery và Tineke D’haese/Oxfam.

Cần có cơ chế bồi thường, bao gồm mức đền bù, cơ cấu, thời gian và nghề nghiệp thay thế, thỏa 
đáng hơn, đa dạng hơn và công bằng hơn. Giá trị của đất cần được định giá độc lập, cần điều chỉnh lại 
các tiêu chí và cơ chế định giá đất. Chính phủ phải đảm bảo trách nhiệm trong giải quyết tái định cư. 
Nông dân và cộng đồng phải được tiếp cận các nguồn tư vấn độc lập và khiếu nại  khi cần thiết. Việc 
giám sát thực thi chính sách đất đai cần được đẩy mạnh. Việc thu hồi đất cho doanh nghiệp nông lâm 
nghiệp cần đảm bảo sinh kế của nông dân và cộng đồng bị ảnh hưởng, các chính sách giảm tác động 
phải đầy đủ, toàn diện và kịp thời. Nông dân không thể bị gạt ra bên lề của các dự án đầu tư; thay vào 
đó, họ có thể tham gia vào dự án đầu tư. Cần xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi nhuận, ví dụ thông qua 
mô hình hợp tác xã kiểu mới. Khu vực tư nhân và chính phủ đều có chung trách nhiệm. Chính phủ phải 
đưa ra qui định pháp luật rõ ràng và cơ chế khiếu nại tố cáo mạnh mẽ.

Quyền sử dụng Đất làng xã và đoàn kết làng xã là yếu tố cơ bản của cộng đồng, đặc biệt là người dân 
tộc thiểu số. Những giá trị này cần được tôn trọng và cân nhắc khi thay đổi việc sử dụng đất. Giá trị văn 
hóa của đất và rừng, đặc biệt của người dân tộc thiểu số, phải được tôn trọng khi cân nhắc việc thay 
đổi sử dụng đất. Những qui định về sở hữu cộng đồng cần được đẩy mạnh và áp dụng rộng rãi hơn.

Khuyến nghị
Nông dân cần được đảm bảo quyền sử dụng đất ổn định, điều đó sẽ giúp họ sử dụng đất hiệu quả, 
nó sẽ là một tài sản quan trọng giúp họ có nhiều cơ hội lựa chọn kế sinh nhai - nông nghiệp hay phi 
nông nghiệp, nó cũng đảm bảo nông dân có kế sinh nhai ổn định và bền vững hơn.

Luật cần qui định rõ ràng và chặt chẽ hơn về điều kiện nào thì được thu hồi đất. Luật sửa đổi đất đai 
cần đảm bảo việc thu hồi đất bắt buộc chỉ áp dụng cho lợi ích quốc gia và lợi ích công, an ninh quốc 
gia, quốc phòng; không cho bắt buộc thu hồi đất vì phát triển kinh tế. Cần qui định rõ ràng và cụ thể về 
lợi ích quốc gia và lợi ích công, an ninh quốc gia, quốc phòng.

Cần có một có chế mạnh hơn đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị, thẩm 
định, đánh giá và thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Cộng đồng cần được tham gia vào tất cả quá trình: 
xây dựng và thực thi pháp luật liên quan đến đất; quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất; quá trình ra quyết định về đất; và thanh tra sử dụng đất. Các tổ chức xã hội cần đóng vai trò nâng 
cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng.

Nông dân cần có thông tin kịp thời và đầy đủ để đánh giá các phương án sử dụng đất. Cơ chế tham 
vấn ý kiến cần được đẩy mạnh, đặc biệt đối với đất làng xã và đất rừng. Nông dân phải có quyền từ 
chối và thương thuyết sự thay đổi sử dụng đất, theo luật pháp qui định. Các tổ chức xã hội dân sự có 
thể hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin, đánh giá các đề xuất và bảo về quyền sử dụng đất trước chính 
quyền.

Hoạt động của các Nông lâm trường quốc doanh và đất nông lâm trường quốc doanh cần được đánh 
giá lại. Những khu vực đất không sử dụng hiệu quả cần phải phân bổ lại, có cân nhắc đầy đủ tính công 
bằng và sự phát triển. Quyền sử dụng đất của nông dân hiện đang nhận khoán đất từ nông lâm trường 
cần được củng cố, và cấp cho họ quyền sử dụng đất đầy đủ.
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