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CẢI THIỆN CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỂ ĐẢM BẢO  

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI DÂN 

 

Hà Nội, 1/7/2022 - Nhiều cơ quan Nhà nước ở địa phương đã thực hiện đăng tải công khai bảng 

giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và đã cung cấp thông tin về kế hoạch sử dụng 

đất theo yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, thông tin cung cấp chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, đồng 

thời tỷ lệ các tổ chức thực hiện tốt các quy định vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.  

Đây là một số kết quả từ “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất 

đai của người dân” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm 

Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp thực hiện từ tháng 7 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2022. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len và UNDP tại 

Việt Nam cùng tài trợ cho nghiên cứu này thông qua Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của UNDP Việt Nam. 

Nghiên cứu được thực hiện đối với 63 tỉnh, thành phố và 704 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc 

trong một năm, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả nghiên cứu đã được chia sẻ trong 

Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng 

giá đất cấp tỉnh” do UNDP phối hợp cùng CEPEW tổ chức nhằm cung cấp thông tin về việc thực 

hiện công khai hai loại thông tin này.  

Pháp luật về đất đai và tiếp cận thông tin của Việt Nam đã có những quy định cụ thể về trách 

nhiệm, quy trình, hình thức và thời hạn công khai thông tin bảng giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện cũng như cung cấp những nội dung thông tin này theo yêu cầu của người 

dân. Nghị quyết của Quốc hội Khoá XIV cũng đã quyết nghị việc Chính phủ cần tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân; 

cũng như khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham 

gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng 

đất đai. 



Phát biểu tại Tọa đàm, Bà Diana Torres, Trường phòng quản trị và thúc đẩy sự tham gia của người 

dân, UNDP, chia sẻ: “Thiếu công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thu hồi đất 

đai, kết hợp với định giá đất đai ở mức thấp và hành vi trục lợi của một bộ phận công chức địa 

chính có thể là những nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn đất đai ở Việt Nam, đặc biệt ở những khu 

vực ngoại vi các thành phố lớn. Khi thông tin liên quan đến đất đai được chia sẻ công khai và 

người dân có cơ hội đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất, nguy cơ 

tham nhũng và mâu thuẫn trong linh vực đất đai sẽ giảm đi, niềm tin của người dân vào chính 

quyền địa phương sẽ tăng lên.” 

Nhiều Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã đăng tải thông tin về bảng giá đất cấp tỉnh và 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 27 trong số 63 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố đã đăng 

tải bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020-2024 (chiếm 42,9%) và có 337 trong số 704 UBND cấp 

huyện trên toàn quốc đã đăng tải kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (chiếm 47,9%). Tuy 

nhiên, việc đăng tải thông tin của các cơ quan nhà nước thiếu đồng bộ, các tài liệu đính kèm 

thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thường được đăng rải rác ở một số chuyên 

mục khác nhau trên các cổng/trang thông tin điện tử làm cho người dân gặp khó khăn trong tìm 

kiếm thông tin một cách đầy đủ. 

Kết quả tìm kiếm cho thấy, chỉ có 17% cơ quan đăng tải đầy đủ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

đáp ứng yêu cầu đăng tải cả 4 loại tài liệu gồm i) thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất, ii) 

quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, iii) báo cáo thuyết minh, và iv) bản đồ kế 

hoạch sử dụng đất hoặc đăng tải ba loại tài liệu quan trọng nhất ngoại trừ thông báo công khai 

kế hoạch sử dụng đất.  

Trong số yêu cầu cung cấp thông tin gửi tới 561 văn phòng UBND cấp huyện, có 98 cơ quan cung 

cấp thông tin (chiếm 17,5%), 15 cơ quan từ chối cung cấp thông tin (chiếm 2,7%), 46 cơ quan có 

phản hồi nghiên cứu viên nhưng không cung cấp thông tin (chiếm 8,2%). Có tới 402 cơ quan 

không phản hồi (chiếm 71,7%).  

19% số tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc công khai thông tin 

Có 12 trong số 63 tỉnh thành phố thực hiện tốt nhất việc đăng tải thông tin kế hoạch sử dụng đất 

trên trang thông tin điện tử cấp huyện, đó là các tỉnh Bắc Kạn; Sơn La; Nam Định; Đà Nẵng; Phú 

Yên; Gia Lai; Tiền Giang; Trà Vinh; Đồng Tháp; Hậu Giang; Sóc Trăng; và Cà Mau. Trong đó, ba tỉnh 

Gia Lai, Tiền Giang, và Trà Vinh có tất cả các huyện thực hiện tốt việc công khai thông tin. 

Một số đề xuất khuyến nghị  

Trong số các khuyến nghị gửi tới cơ quan nhà nước, Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết 

phải nhanh chóng triển khai thực thi các yêu cầu của Luật Tiếp cận thông tin 2016. Đây là một 



văn bản luật quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân và quy định quy trình công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu 

cầu của người dân. Việc thực hiện tốt những quy định này sẽ góp phần thực hiện tốt các quy định 

về công khai thông tin đất đai được quy định trong pháp luật về đất đai nhằm góp phần tang hiệu 

quả quản trị đất đai và giảm xung đột đất đai.  

Cũng qua nghiên cứu này, bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao 

năng lực phụ nữ bày tỏ: “Người dân, báo chí và các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong 

thúc đẩy minh bạch thông tin, trong đó có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng 

giá đất. Thông tin đất đai càng minh bạch sẽ giúp cho Nhà nước quản trị nguồn tài nguyên quan 

trọng này tốt hơn và tăng niềm tin của người dân vào các cơ quan nhà nước.” 
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Để tải tài liệu Toạ đàm, vui lòng truy cập đường link: https://bit.ly/3y8fojN 

https://bit.ly/3y8fojN . Hoặc chụp mã QR Code 
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