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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
Trong quá trình xây dựng, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đất đai từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. MỤC TIÊU
Truyền thông kịp thời và đầy đủ các định hướng chỉ đạo của Đảng, các
nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đến cán bộ quản lý, người sử
dụng đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung truyền thông
1.1. Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy
định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan.
1.2. Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập
trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp:
- Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
của hộ gia đình, cá nhân;
- Cơ chế, chính sách thúc đẩy việc tập trung đất đai để tổ chức sản xuất
nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Chính sách quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững đất rừng (đất rừng
đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất).
1.3. Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát
với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế.
1.4. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội:
- Cơ chế tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội (thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng
đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gắn với chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; mua bán, chuyển nhượng cổ phần,
phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất);
- Cơ chế sử dụng quỹ đất để thanh toán các công trình BT;
- Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ
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đất để đẩy mạnh hoạt động tạo lập, khai thác quỹ đất, tổ chức thực hiện tốt
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Giải pháp xử lý đối với các dự án triển khai chậm tiến độ, sau mục đích,
vi phạm pháp luật về đất đai.
1.5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, tính khả thi của quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững và liên
kết giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.
1.6. Tăng cường quản lý chất lượng đất nông nghiệp; khắc phục tình trạng
xâm thực, nhiễm mặn, sạt lở, thoái hoá đất, suy giảm chất lượng đất.
1.7. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1.8. Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh đất đai.
1.9. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.
2. Đối tượng truyền thông:
- Công chức, viên chức trong các cơ quan ở Trung ương và địa phương,
bao gồm các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến đất đai,
các cơ quan, tổ chức thực hiện vai trò giám sát trong quản lý, sử dụng đất;
- Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học;
- Cộng đồng doanh nghiệp;
- Người dân.
3. Các hoạt động cụ thể:
3.1. Truyền thông thông qua báo giấy, báo điện tử: Báo Nhân dân, Báo Tài
nguyên và Môi trường, Báo Nông thôn Ngày nay, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên,
Người Đại biểu:
- Nội dung:
+ Các bài viết về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để thể chế cụ
thể các nội dung nêu tại điểm 1 Mục II của Kế hoạch này.
Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.
+ Các bài viết về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo từng nhóm
nội dung.
Thời gian thức hiện: Trước tháng 3/2020.
- Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
3.2. Truyền thông thông qua báo hình: VT1, VTV2, Truyền hình Quốc hội:
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- Nội dung: Xây dựng các phóng sự sau đây:
+ Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung,
sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
+ Cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội;
+ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
+ Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.
+ Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh đất đai.
- Thời gian thực hiện: Trước tháng 3/2020.
- Trách nhiệm thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi
trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai.
3.3. Truyền thông thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam
- Nội dung: Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về thu hồi đất để
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm;
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 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; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp,
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng đất trồng
lúa; chính sách sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản
xuất; giải quyết tranh chấp đất đai.
Thời gian thực hiện: Trước tháng 3/2020.
- Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
3.4. Tổ chức họp báo:
- Hình thức: Lồng ghép vào nội dung họp báo thường kỳ của Chính phủ,
Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Nội dung:
+ Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
Thời gian thực hiện: Họp báo thường kỳ tháng 9/2019.
+ Các nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
Thời gian thực hiện: Họp báo thường kỳ tháng 11/2019, tháng 02/2020.
- Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với
Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và
môi trường.
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