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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài:  

Đất ñai là cơ sở của tự nhiên, là tiền ñề ñầu tiên của mọi quá trình 
sản xuất. Đất ñai tham gia vào tất cả các quá trình sản xuất của xã hội 
nhưng vai trò của nó tùy thuộc vào giá trị sản phẩm của quá trình sản 
xuất trên ñất quyết ñịnh.  

Thành phố Quảng Ngãi hiện nay với tổng diện tích tự nhiên: 
3717.4 ha, gồm các nhóm ñất chính gồm: Nhóm ñất nông nghiệp 1423 
ha chiếm 38.7%; Nhóm ñất phi nông nghiệp 2263 ha chiếm 60.8%; 
Nhóm ñất chưa sử dụng 212 ha chiếm 0.8%. Theo các ñối tượng sử 
dụng ñất bao gồm: Hộ gia ñình cá nhân: 2018.8 ha chiếm 77%; UBND 
cấp xã 262.2 ha chiếm 10%; Tổ chức kinh tế 131.1 ha chiếm 5%; Cộng 
ñồng dân cư: 33.9 ha chiếm 1.5%. Từ 2005 sau khi trở thành thành phố, 
kinh tế ñã có sự phát triển nhanh, giá trị sản xuất luôn ñạt trên 20% 
năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch dần theo hướng kinh tế ñô thị, 
khu vực nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ trọng 2% giá trị sản xuất. Cơ sở 
hạ tầng ñã có sự hoàn thiện và mở rộng. Trong quá trình này số lượng 
cơ sở sản xuất tăng lên, với 2 khu công nghiệp ñang có và nhiều công 
trình dân sinh ñã và ñang xây dựng.  

Trong quá trình phát triển kinh tế và ñô thị hóa những năm qua, 
diện tích tự nhiên của thành phố không ñổi trong khi dân số thành phố 
ñã tăng nhanh hiện hơn 131 ngàn người và tăng hơn 10 ngàn người từ 
năm 2004, ñiều này khiến mật ñộ dân số hiện nay là hơn 3500 
người/km2.  

Thành phố Quảng Ngãi ñã có những chính sách và biện pháp 
trong quản lý ñất ñai như xây dựng quy hoạch sử dụng ñất, quản lý kinh 
doanh ñất, chính sách khai thác quỹ ñất, chính sách tái ñịnh cư dân… 
nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này bảo ñảm cho sự phát 
triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý ñất ñai vẫn còn nhiều vấn 
ñề như: Chưa ñồng bộ trong quy hoạch, hiệu quả sử dụng ñất chưa cao, 
có dấu hiệu lãng phí, ñội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng… 
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Nguồn tài nguyên ñất ñai có giới hạn nhưng rất cần thiết cho quá 
trình phát triển kinh tế xã hội ñịa phương. Sử dụng tiết kiệm và có hiệu 
quả ñất ñai là rất quan trọng và cần thiết nhưng ñiều này chỉ có thể thực 
hiện khi công tác quản lý ñất ñai có chất lượng và phù hợp với ñiều kiện 
của Thành phố Quảng Ngãi. Chính vì ñiều này tôi lựa chọn ñề tài 
“Hoàn thiện công tác quản lý ñất ñai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi ” cho luận văn thạc sĩ của tôi.   
2. Mục tiêu của ñề tài 

Khái quát ñược về mặt lý luận và thực tiễn quản lý ñất ñai ở một 
thành phố ñang trong quá trình ñô thị hóa mạnh mẽ; 

Nhận diện ñược các vấn ñề quản lý ñất ñai cùng với các nguyên 
nhân của nó ở Thành phố Quảng Ngãi; 

Trả lời ñược câu hỏi “ Phải làm thế nào ñể quản lý ñất ñai tốt hơn 
ñể góp phần phát triển thành phố Quảng Ngãi”.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý ñất ñai. 
Phạm vi:  

+ Không gian: Trên ñịa bàn thành phố Quảng Ngãi. 
+ Chủ thể quản lý: Chính quyền thành phố. 
+ Thời gian: từ 2005-2010. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu này sử dụng một loạt các phương pháp cụ thể như 

phân tích thống kê, chi tiết hóa, so sánh, ñánh giá, tổng hợp, khái quát, 
chuyên gia… 
5. Nội dung nghiên cứu: Các chương khá cụ thể gồm các phần 

Chương 1. Đất ñai và quản lý ñất ñai trong nền kinh tế. 
Chương 2. Tình hình thực hiện quản lý ñất ñai của Thành phố 

Quảng Ngãi. 
Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý 

ñất ñai.  
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CHƯƠNG 1 
ĐẤT ĐAI VÀ QU ẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG NỀN KINH T Ế 

1.1. Vai trò, ñặc ñiểm và quy luật vận ñộng của ñất ñai 
1.1.1. Vai trò của ñất ñai 

Đất ñai có tầm quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của xã hội 
loài người. Do tầm quan trọng của tài nguyên ñất ñai cũng như hiệu quả sử 
dụng ñất ñai mà trên nhiều nhà nghiên cứu rất quan tâm tới về chủ ñề này.  

Đất ñai có tầm quan trọng ñặc biệt với các nước ñang phát triển 
khi mà sự phát triển kinh tế xã hội ở ñây dựa khá nhiều vào khai thác tài 
nguyên thiên nhiên ñặc biệt là ñất ñai. Vì tất cả các hoạt ñộng kinh tế 
ñầu ñược tiến hành trên phạm vi không gian nhất ñịnh trên ñất không 
thể khác ñược, nghĩa là tách rời khỏi ñất thì các yếu tố sản xuất khác sẽ 
không thể phát huy tác dụng cũng như kết hợp với nhau ñể tạo ra sản 
phẩm cho nền kinh tế. Do vậy ñất ñai là yếu tố cấu thành quan trọng của 
nền kinh tế.  
1.1.2. Đặc ñiểm của ñất ñai  

Khác với các tư liệu sản xuất khác, ruộng ñất - tư liệu sản xuất 
chủ yếu trong nông nghiệp có những ñặc ñiểm sau: 

Đất ñai vừa là sản phẩm của tự nhiên vừa là sản phẩm của lao 
ñộng. 

Đất ñai bị giới hạn về mặt không gian, nhưng sức sản xuất của 
ruộng ñất là không có giới hạn. 

Đất ñai có vị trí cố ñịnh và chất lượng không ñồng ñều. 
Đất ñai - tư liệu sản xuất chủ yếu không bị hao mòn và ñào thải 

khỏi quá trình sản xuất, nếu sử dụng hợp lý thì ruộng ñất có chất lượng 
ngày càng tốt hơn. 
1.1.3. Quy luật vận ñộng của ñất ñai trong nền kinh tế thị trường  

Đất ñai là sản phẩm của tự nhiên ñồng thời là yếu tố cần thiết trong 
quá trình sản xuất. Sự vận ñộng của ñất ñai vừa chịu sự tác ñộng của quy 
luật kinh tế, biểu hiện trên các khích cạnh mang tính quy luật sau: 

- Quy luật ñất ñai ngày càng khan hiếm và ñộ màu mở tự nhiên 
của ñất ñai có xu hướng giảm sút 
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- Tập trung ruộng ñất có xu hướng tăng lên theo yêu cầu phát 
triển của sản xuất hàng hóa 

- Quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ñi ñôi với 
quá trình chuyển ñất nông nghiệp sang ñất chuyên dùng ngày càng tăng. 
1.2.  Khái niệm và sự cần thiết quản lý ñất ñai  
1.2.1. Khái niệm về quản lý ñất ñai 

Quản lý ñối với ñất ñai ñược hiểu là hoạt ñộng thực thi quyền lực 
của Nhà nước vừa với chức năng ñại diện sở hữu toàn dân về ñất ñai, ñó 
là hoạt ñộng có tổ chức và ñược ñiều chỉnh bằng hệ thống các công cụ 
quản lý vào việc sử dụng ñất ñai trong xã hội, ñể ñạt ñược mục tiêu nắm 
và phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên ñất ñai; bảo vệ 
môi trường sống và bảo vệ ñất ñai.  
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý ñất ñai 

Quản lý ñất ñai nói chung và ñất ñô thị nói riêng là ñảm bảo 
cho chế ñộ sở hữu toàn dân về ñất ñai ñược tuân thủ nghiêm minh, hạn 
chế tối ña sự lãng phí và thất thoát tài sản và tài nguyên ñất ñai, ñảm 
bảo các nguồn lợi kinh tế từ ñất ñược thu về cho ngân sách Nhà nước 
một cách hợp lý.  
1.3 Nội dung của quản lý ñất ñai  

Nội dung Quản lý ñất ñai cụ thể như sau: 
Xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng ñất  
Ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ñất  
Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi và chuyển mục ñích sử dụng ñất 
Xây dựng hệ thống các hồ sơ tài liệu ñất ñai và hệ thống cung cấp thông tin ñất 
ñai 
Quản lý tài chính về ñất và trực tiếp tham gia vận hành thị trường quyền  sử dụng 
ñất trong thị trường bất ñộng sản. 
1.4.   Kinh nghiệm quản lý ñất ñai của các ñịa phương khác 

Từ việc nghiên cứu tình hình quản lý ñất ñai ở một số quốc gia 
trên thế giới và một số tỉnh thành trong nước, bài học kinh nghiệm rút 
ra cho công tác Quản lý sử dụngvề ñất ñai ở nước ta nói chung và thành 
phố Quảng Ngãi nói riêng là: 
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(1). Hệ thống các văn bản pháp luật phải ñược nghiên cứu sâu 
sắc, khoa học và ñược ban hành ñồng bộ, kịp thời, mang tính chất ổn 
ñịnh (tuy chỉ là tương ñối nhưng vẫn phải ñảm bảo trong thời gian nhất 
ñịnh 5 ñến 10 năm), ñồng thời các quy ñịnh pháp luật dù có ñiều chỉnh 
nhưng vẫn phải ñảm bảo tính kế thừa. 

 (2). Phải xây dựng ñược hệ thống dữ liệu thông tin ñất ñai thống 
nhất, ñồng bộ trên cơ sở công nghệ tin học ñiện tử hiện ñại từ TW ñến 
ñịa phương(ví dụ hệ thống quản lý Toren của Australia).  

(3). Cần phải xác ñịnh việc ñăng ký quyền về tài sản không chỉ là 
lợi ích của người dân mà ñó chính là lợi ích của cả Nhà nước.  

(4) Xu thế chung của tất cả các quốc gia trên thế giới là ngày 
càng tăng cường quyền lực của Nhà nước trong quản lý ñất ñai nhằm 
tăng cường sức cạnh tranh. 

CHƯƠNG 2 
TÌNH HÌNH QU ẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA 

THÀNH PH Ố QUẢNG NGÃI  

2.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội của 
thành phố Quảng Ngãi  
2.1.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên của thành phố Quảng Ngãi 

Thành phố Quảng Ngãi nằm vị trí gần trung ñộ của tỉnh (cách ñịa 
giới tỉnh về phía Bắc 28 Km, phía Nam 58 Km, phía Tây 57 Km, cách 
bờ biển 10 Km); cách thành phố Đà Nẵng 123 km; cách thành phố Quy 
Nhơn 170 km; cách thành phố Hồ Chí Minh 821 Km và cách Thủ ñô 
Quảng Ngãi 889 Km. Có tọa ñộ ñịa lý từ 15005’ ñến 15008’ vĩ ñộ Bắc 
và từ 108034’ ñến 108055’ kinh ñộ Đông. 
2.1.2. Tình hình Kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ngãi   
   Trong những năm qua sản xuất của thành phố tăng trưởng liên 
tục từ gần 2.5 ngàn tỷ (2004) ñã tăng lên gần 8 ngàn tỷ ñồng (2010) 
theo giá 1994. Quy mô 1% tăng từ 21 tỷ lên 67 tỷ trong cùng thời kỳ. 
Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình là 19.5% năm thấp nhất 
18.3% và cao nhất 22.1 năm 2007.  
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 Cơ cấu kinh tế ngành ñã có sự chuyển dịch nhất ñịnh. Ngành 
nông nghiệp có tỷ trọng giảm dần từ 4,3% năm 2004 xuống 1.9% năm 
2010. Tỷ trọng của ngành công nghiệp xây dựng giảm dần từ 72,8 % 
xuống 64,6%. Ngành dịch vụ tăng mạnh từ 22,9% tăng lên 33,4%. 
Công nghiệp xây dựng vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm dần 
trong khi dịch vụ tăng nhanh. Quá trình chuyển dịch này ñang theo xu 
hướng ñiều chỉnh phát triển dịch vụ. Điều này cũng phù hợp với xu 
huớng phát triển của một thành phố ñang ñô thị hóa nhanh.    

Kết cấu hạ tầng của thành phố ngày càng ñược hoàn thiện.  
Quy mô dân số của thành phố tăng lên liên tục, tốc ñộ tăng trung 

bình khoảng 1.3%. Do vậy mật ñộ dân số của thành phố tăng lên nhanh 
chóng nghĩa là dân số ñang trong quá trình tập trung về thành phố. Cơ 
cấu lao ñộng của thành phố thay ñổi không nhiều, tỷ trong lao ñộng 
dịch vụ tăng 11% từ 45,2% năm 2004 lên 56,2 % năm 2010, trong khi 
tỷ trọng lao ñộng công nghiệp giảm hơn 11% trong cùng thời kỳ và tỷ 
trọng nông nghiệp không ñổi.  

Hệ thống giáo dục, y tế ngày càng ñược hoàn thiện ñể ñáp ứng 
nhu cầu cung ứng dịch vụ cho người dân thành phố. Toàn bộ 100% số 
trường ñược kiên cố hóa trong ñó nhiều trường ñược mở rộng.  
2.2. Tình hình sử dụng ñất ở thành phố Quảng Ngãi 
2.2.1. Tình hình sử dụng ñất theo mục ñích  

Bảng 2.2. Các loại ñất theo mục ñích sử dụng của Thành phố 
Quảng Ngãi 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng số (ha) 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 

Đất nông nghiệp  (ha) 1670 1588.47 1562.03 1523.34 1477 1423 

Đất phi Nông nghiệp (ha) 1812.48 1902.63 1924.9 1964.15 2017 2263 

Đất chưa sử dụng (ha) 229.9 229.23 229.5 229.95 212 31 

Tỷ trọng ñất NN (%) 44.9 42.7 42.0 41.0 39.7 38.3 

Tỷ trọng ñất phi NN (%) 48.8 51.2 51.8 52.8 54.3 60.9 

Tỷ trọng ñất chưa SD (%) 6.3 6.1 6.2 6.2 6.0 0.8 

Diện tích ñất phi nông nghiệp tăng lên không ngừng qua các năm, 
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từ 1812 ha năm 2005 lên 2263 ha năm 2010 tức tăng 451ha, tỷ trọng 
tăng từ 48.8% năm 2005 lên 60.9% (tăng 12.1%). Phần tăng lên này 
ñược lấy từ ñất nông nghiệp mà phần lớn là diện tích ñất năng suất thấp 
kém màu mỡ và diện tích ñất chưa sử dụng nên dịch tích ñất nông 
nghiệp của thành phố ngày càng giảm dần. Trong ñất phi nông nghiệp 
thì ñất khu dân cư ñã tăng 71 ha và ñất chuyên dùng tăng 139 ha. Như 
vậy diện tích ñất chuyên dùng tăng nhanh nhất. Tình hình này cũng cho 
thấy nhu cầu sử dụng ñất ñang tăng nhanh theo quá trình phát triển kinh 
tế nhanh ở thành phố và ñang trong quá trình ñẩy nhanh công nghiệp 
hóa và ñô thi hóa. Diện tích ñất chưa sử dụng của thành phố không 
nhiều lắm chỉ khoảng 5% năm 2005 giảm còn 0.8% năm 2010.  

Phân bố ñất của thành phố Quảng Ngãi rất khác biệt giữa các 
phường xã và khu vực. Các phường Nghĩa Lộ, Quảng Phú, Nghĩa 
Chánh và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng chiếm trên 10% diện tích 
chung. Các ñịa phương này chiếm tỷ lệ diện tích ñất nông nghiệp nhiều 
nhất ñặc biệt là phường Quảng Phú và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng 
chiếm tới hơn 65% diện tích ñất nông nghiệp và ñây cũng chính là khu 
vực nông nghiệp chủ yếu của thành phố. Đất phi nông nghiệp tập trung 
ở phường Lê Hồng Phong, Quảng Phú, Nghĩa Chánh, ở ñây chiếm tới 
40% diện tích. Đất làm khu dân cư chủ yếu ở các phường Trần Phú, 
Chánh Lộ, Quảng Phú và Nghĩa Chánh, ở ñây chiếm tới 55% diện tích 
ñất khu dân cư của thành phố. Đất chưa sử dụng chủ yếu tập trung ở xã 
Nghĩa Dũng 88%. 
2.2.2 Tình hình sử dụng ñất theo ñối tượng 
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Diện tích ñất theo ñối tượng sử dụng ñã giảm ñáng kể, từ năm 
2005 tới năm 2010 diện tích giảm là 568 ha, bình quân giảm gần 100 ha 
năm như hình 2-6. Nhiều nhất là năm 2006 gần 500 ha do quyết ñịnh 
giảm diện tích ñất giao cho các UBND xã tới 295 ha và các hộ gia ñình 
243 ha. Diện tích ñất do các hộ gia ñình giảm do nhiều hộ gia ñình có 
diện tích ñất ở nhiều hơn quy ñịnh ñã bị thu hồi và thành phố thu hồi ñất 
cho các công trình dự án sau ñó ñược giao bố trí ñất mới. Diện tích giao 
cho các tổ chức kinh tế ñã tăng thêm 46 ha trong thời gian này. Diện 
tích giao cho các tổ chức khác cũng giảm hơn 75 ha.  
2.3. Tình hình quản lý ñất ñai của Thành phố Quảng Ngãi 
2.3.1. Ban hành văn bản pháp quy và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý ñất 
ñai  

Kể cả sau khi có Luật ñất ñai năm 2003, các văn bản pháp quy 
của thành phố Quảng Ngãi ban hành vẫn mang tính chất chắp vá, chạy 
theo sự vụ và thiếu ổn ñịnh, chưa chủ ñộng ñiều chỉnh các quan hệ ñất 
ñai trong ñiều kiện nền Kinh tế thị trường, chưa phù hợp với quá trình 
Đô thị hóa mạnh như hiện nay. 
2.3.2. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng ñất ñai 

Năm 2006 ñã hoàn thành việc công bố quy hoạch sử dụng ñất của 
thành phố năm 2003-2010 một cách khá cụ thể và ñúng trình tự quy 
ñịnh. Ngay sau khi ñi vào thực hiện quy hoạch nhiều vướng mắc và vấn 
ñề ñã phát sinh. Chẳng hạn, việc thu hồi ñất 106 ha ñất của các tổ chức 
ñể ñáp ứng nhu cầu 117 ha cần giao cho 39 ñơn vị xây dựng công trình 
(chỉ ñạt 91%).   

Năm 2007 thực hiện công văn 2376/UBND ngày 80/8/2006 của 
UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện việc quy hoạch sử dụng ñất cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh và công văn số 447/TNMT ngày 03/4/2007 của 
sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Quảng Ngãi về chấp hành quy hoạch 
sử dụng ñất cho cấp huyện và triển khai quy hoạch sử dụng ñất cho cấp 
xã phường. Quá trình thực hiện quy hoạch và kiểm tra thực hiện quy 
hoạch ñã cho thấy ñã thu hồi và giao ñất cho 21 ñơn vị với diện tích 
28.6 ha nhưng chỉ ñạt ñược 63% nhu cầu. Thu hồi ñất của 435 hộ dân 
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với 74 ngàn m2 và giao ñất cho 167 hộ với diện tích 1590 m2 (trong ñó 
có 40 hộ thuộc diện tái ñịnh cư).  

Kết quả của công tác lập quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử 
dụng ñất kỳ ñầu kỳ cuối không tốt như mong muốn ñã dẫn tới quy 
hoạch luôn phải ñiều chỉnh trong suốt giai ñoạn cho ñến năm 2009. 
Nhiều dự án và quy hoạch treo, khu vực sản xuất và kinh doanh xen lẫn 
khu dân cư, việc xử lý ô nhiễm môi trường không tốt, tình trạng khiếu 
kiện về ñất ñai ñã diễn như ñã nói ở chương 2, hay xuất hiện quan ñiểm 
xin thừa hơn xin thiếu (khi phải xin bổ sung ñiều chỉnh thủ tục hành 
chính rất phức tạp), vì thế kế hoạch sử dụng ñất của thành phố nhiều 
năm liên tục không hoàn thành, lý do khó khăn trong công tác GPMB 
chỉ là một nguyên nhân khách quan bên ngoài. Đây có thể coi là những 
bài học lớn cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng ñất.  
2.3.3. Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi và chuyển mục ñích sử dụng ñất 

- Giao ñất: Theo quy ñịnh của Luật Đất ñai năm 2003, thì thẩm 
quyền giao ñất ở ñối với hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn thuộc thẩm 
quyền của UBND thành phố. Năm 2007 thực hiện thành phố ñã thu hồi 
và giao ñất cho 21 ñơn vị với diện tích 28.6 ha nhưng chỉ ñạt ñược 63% 
nhu cầu. Thu hồi ñất của 435 hộ dân với 74 ngàn m2 và giao ñất cho 
167 hộ với diện tích 1590 m2 (trong ñó có 40 hộ thuộc diện tái ñịnh cư). 
Từ ñây cũng phát sinh nhiều vấn ñề chẳng hạn nhiều dự án và quy 
hoạch treo trên ñịa bàn thành phố vẫn tồn tại. Thời gian ñó thành phố 
cũng ñã tiến hành thu hồi ñất của 890 hộ dân ñể xây dựng các công 
trình như Cụm công nghiệp Thiên Bút, Trường Đại học Phạm Văn 
Đồng… và giao ñất cho 192 hộ dân xây nhà với diện tích 1.88 ha.     

- Chuyển mục ñích sử dụng ñất: Tốc ñộ ñô thị hóa nhanh ñã làm 
cho nhu cầu xin chuyển mục ñích sử dụng ñất của người dân tăng lên 
ñáng kể, nhất là việc chuyển mục ñích ñất nông nghiệp sang làm ñất ở. 
Trên cơ sở quy hoạch chung ñô thị ñược duyệt và công bố, người dân 
xin chuyển mục ñích sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế 
chuyển quyền sử dụng ñất. Các ñịa phương diễn ra nhiều nhất như 
phường trung tâm và vùng ven. Do nhu cầu người dân phát sinh nhiều, 
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nên chính quyền thành phố tạm dừng việc chuyển nhượng, chuyển mục 
ñích sử dụng ñất tại một số xã, phường, vùng ven, ngoại thành (nơi 
ñang diễn ra ñầu tư xây dựng hạ tầng nhanh) ñể lập quy hoạch sử dụng 
ñất và lập quy hoạch chi tiết ñô thị, tránh việc sử dụng ñất tự phát.  
2.3.4. Chỉ ñạo xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai, hệ thống dịch vụ ñất ñai  

+ Kiểm kê, thống kê ñất ñai 
Từ năm 2005 Công tác kiểm kê toàn diện về ñất ñai và xây dựng 

bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ñược tiến hành hàng năm. Các ñợt kiểm 
kê ñất ñai năm ñều ñược tiến hành trên cơ sở của Luật ñất ñai năm 
2003. Các ñợt thống kê ñều ñược phòng Tài Nguyên môi trường của 
Thành phố tổ chức thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ và UBND 
tỉnh. Phòng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện kiểm kê và thống kê 
cho cán bộ ñịa chính xã phường ñể ñảm bảo chất lượng công tác. Quy 
trình thực hiện cũng ñược giám sát chặt chẽ và có rút kinh nghiệm 
thường xuyên.   

Kết quả kiểm kê ñất ñai năm 2010 của thành phố Quảng Ngãi 
như sau: Tổng diện tích tự nhiên:  3717.4 ha 

* Các nhóm ñất chính gồm: 
- Nhóm ñất nông nghiệp 1423 ha chiếm 38.7% 
- Nhóm ñất phi nông nghiệp 2263 ha chiếm 60.8% 
- Nhóm ñất chưa sử dụng 212 ha chiếm 0.8% 
* Các ñối tượng sử dụng ñất bao gồm: 
Đối tượng sử dụng ñất là các cá nhân, hộ gia ñình, cộng ñồng dân 

cư, tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài là 2622 chiếm 70% 

- Hộ gia ñình cá nhân: 2018.8 ha chiếm 77% 
- UBND cấp xã 262.2  ha chiếm 10% 
- Tổ chức kinh tế 131.1 ha chiếm 5% 
- Cộng ñồng dân cư:  33.9 ha chiếm 1.5%  

 Kết quả cho thấy diện tích ñược giao cho các ñối tượng nhiều 
hơn so với 2009 (tăng 1.3%) và vẫn thấp hơn so với năm 2008. Trong 
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các nhóm ñất thì nhóm ñất nông nghiệp giảm 34 ha, nhóm ñất phi nông 
nghiệp tăng 55 ha và nhóm ñất chưa sử dụng giám 21 ha.   

+ Công tác thống kê cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất      
Bảng 3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất   

Đất NN Đất ở nông thôn Đất ở thành thị 

Năm 
Tổng số  

Cấp 

% hoàn 

thành 

Diện 

tích 

(ha) 
DT (ha) Giấy DT (ha) Giấy DT (ha) Giấy 

2006 5002 83 152 28,9 312 13.7 370 110 4320 

2007 4000 73 100.8 38.4 615 7.3 301 55.12 3084 

2008 1680 43 51 12.9 167 8.6 160 29.4 1353 

2009 1104 80 33.9 7.5 138 3.8 61 22.6 905 

2010 640  15.95 1.86 24 1.03 27 13.6 589 

Tổng 12426  353.65 60.66 1256 34.43 919 230.72 10251 

Nguồn: Báo cáo thực hiện Công tác tài nguyên môi trường 
Phòng Tài Nguyên Môi trường TP Quảng Ngãi 

Nhìn chung tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất chậm 
so với nhu cầu cho dù ñã có nhiều cố gắng thực hiện và ñẩy nhanh tiến 
ñộ ở những năm sau.  
2.3.5. Quản lý tài chính về ñất và quản lý thị trường quyền sử dụng ñất trong thị 
trường bất ñộng sản 
2.3.5.1. Quản lý tài chính về ñất 

Nguồn thu từ ñất như: Tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, các 
khoản phí, lệ phí ñất do cơ quan thuế thu nộp vào ngân sách thành phố 
và ñược chính quyền thành phố cân ñối nguồn thu - chi theo quy ñịnh 
của Luật Ngân sách. Căn cứ ñể tính các khoảng thu từ ñất là bảng giá 
ñất ban hành hàng năm. Nguồn thu từ ñất có xu hướng tăng dần qua 
các năm, nhưng chưa ổn ñịnh và tỉ trọng tiền sử dụng ñất chiếm phần 
quan trọng trong các khoản thu từ ñất của thành phố. Năm 2009, tiền 
sử dụng ñất ñã chiếm 25% và các khoản thu từ ñất chiếm 29% thu 
ngân sách thành phố. Tuy nhiên, trong tiền sử dụng ñất, nguồn thu chủ 
yếu vẫn là giao ñất thu tiền theo giá ñất do Nhà nước quy ñịnh, thu từ 
tiền sử dụng ñất thông qua ñấu giá quyền sử dụng ñất của năm 2009 
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chiếm tỷ lệ chỉ 11,3%.  
Mặc dù, Luật Đất ñai năm 2003 ñã thực hiện gần 8 năm nhưng 

hình thức giao ñất chủ yếu hiện ở Quảng Ngãi vẫn theo cơ chế xin, cho, 
phê duyệt. Qua các nội dung phân tích ở phần trên, có thể thấy dù ñã 
ban hành nhiều văn bản quản lý về tài chính ñất, mục tiêu bình ổn giá 
ñất và xây dựng thị trường bất ñộng sản, nhưng kết quả chưa mang lại 
như mong muốn.  
2.3.5.2. Quản lý thị trường quyền sử dụng ñất trong thị trường bất ñộng sản 

Từ sau Luật ñất ñai năm 1993, về pháp lý ở nước ta ñã có cơ sở 
ñể hình thành thị trường bất ñộng sản. Tuy ñã ñược Luật hoá, nhưng 
giai ñoạn từ năm 1993 (kể cả trước ñó) ñến năm 2003 thị trường bất 
ñộng sản ở nước ta, trong ñó có thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa phát 
huy ñược tiềm năng to lớn của ñất ñai (giai ñoạn 1993 là thời ñiểm có 
“cơn sốt giá ñất” lần 1), thị trường ngầm diễn ra vẫn là phổ biến – lý do 
cơ bản là cung cầu mất cân ñối. . Giai ñoạn từ năm 2000 – 2005, lượng 
giao dịch bất ñộng sản lớn do nhiều nguyên nhân, trong ñó có 2 nguyên 
nhân chủ yếu là: 

(1) Giai ñoạn này là giai ñoạn khi nhà máy lọc dầu Dung Quất 
ñược triển khai xây dựng cộng với ñời sống nhân dân ñược nâng cao, 
ñại bộ phận dân cư do ñã phải chịu ñựng 1 thời gian rất dài sống chật 
chội, thiếu thốn ñã có ñủ ñiều kiện tích luỹ ñể tạo dựng bất ñộng sản. 

  (2) Nhiều dự án bất ñộng sản ñược triển khai bởi nhiều loại 
hình doanh nghiệp nhằm ñáp ứng nhu cầu ñang tăng.    

Sau khi Luật ñất ñai năm 2003 ñược ban hành, Nghị ñịnh số 
181/CP ngày 29/10/2004 ñã quy ñịnh cụ thể Quyền sử dụng ñất là hàng 
hóa bất ñộng sản, ñồng thời cũng ñã quy ñịnh cụ thể trình tự thủ tục và 
ñiều kiện ñể thực hiện chuyển  Quyền sử dụng ñất. Nếu như giai ñoạn 
từ 2002 - 2005 là giai ñoạn sôi ñộng của thị trường bất ñộng sản.  
2.3.6. Những kết quả và hạn chế trong quản lý ñất ñai ở thành phố Quảng Ngãi 
2.3.6.1. Kết quả ñạt ñược  

Thành tựu rất quan trọng của Quảng Ngãi trong giai ñoạn từ 
năm 1997 – 2005 là sự phát triển mạnh mẽ của quá trình ñô thị hóa, 
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xây dựng và quản lý ñô thị có những bước phát triển theo hướng văn 
minh hiện ñại.  

Công tác quy hoạch sử dụng ñất ñã ñạt ñược một số thành tựu 
nhất ñịnh, giúp cho công tác Quản lý ñất ñai của Thành phố dần ñi vào 
ổn ñịnh.  

Thông qua công tác giao ñất, thu hồi ñất, nguồn tài nguyên ñất 
ñai ñang ñược khai thác sử dụng góp phần tích cực vào sự phát triển của 
Thành phố trên tất cả các lĩnh vực. 

- Đẩy nhanh tốc ñộ Đô thị hóa, góp phần xây dựng thành phố 
ngày càng văn minh hiện ñại theo hướng CNH - HĐH. 

- Đẩy nhanh thực hiện các dự án ñầu tư, tạo ra sức hấp dẫn về 
môi trường ñầu tư thu hút các nhà ñầu tư vào Quảng Ngãi, góp phần 
vào thành quả tăng GDP của Thành phố ở tỷ lệ cao trong nhiều năm 
liên tục. 

- Hệ thống HTKT của Thành phố ñược ñầu tư xây dựng và cải 
tạo khẩn trương, ñạt tiêu chuẩn hiện ñại, ñặc biệt là hệ thống ñiện, 
ñường giao thông và hệ thống cấp thoát nước.  

- Quyền ñăng ký tài sản, trong ñó có Quyền sử dụng ñất của công 
dân ñã ñược tập trung triển khai. Đã có trên 80% Người sử dụng ñất ở 
ñô thị; trên 60% Người sử dụng ñất ở nông thôn; trên 90% Người sử 
dụng ñất nông nghiệp.  
2.3.6.2. Hạn chế yếu kém và những bức xúc ñang ñặt ra cần giải quyết 

Tuy ñạt ñược một số thành tựu rất quan trọng thể hiện bước phát 
triển vững mạnh, liên tục theo thời gian, nhưng quản lý ñất ñai của 
Thành phố trong thời gian qua cũng còn có nhiều mặt yếu kém, ảnh 
hưởng xấu tới chất lượng và hiệu quả phát triển ñô thị theo hướng bền 
vững. Công tác quản lý ñô thị còn nhiều mặt hạn chế; hạ tầng cơ sở ở 
ñịa bàn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tốc ñộ tăng dân cư, quản lý 
thị trường bất ñộng sản nhất là thị trường Quyền sử dụng ñất  còn 
yếu…, khả năng cạnh tranh của ñô thị thấp. 

- Nguồn lực ñất ñai to lớn chưa ñược quản lý chặt chẽ và khai 
thác không có hiệu quả ở tất cả các ñối tượng có sử dụng ñất.  
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- Chỉ ñạo ñiều hành còn lúng túng, nặng về giải quyết cụ thể, 
trước mắt, không chủ ñộng ñiều chỉnh ñược quan hệ ñất ñai theo ñúng 
xu hướng vận hành của quy luật Kinh tế thị trường. Chưa xác ñịnh ñược 
mô hình, tổ chức bộ máy và cơ chế ñiều hành công tác quản lý ñất ñai 
trong nền Kinh tế thị trường.  

- Hệ thống hồ sơ ñịa chính ñang ñược lưu trữ ñể quản lý sử dụng 
có ñộ chính xác thấp, thông tin lưu trữ không ñể bổ sung chỉnh lý 
thường xuyên kịp thời, không có thông tin ñầy ñủ, chính xác cho bộ 
máy quản lý và cho ñối tượng quản lý sử dụng ñất.  

- Tồn tại cơ chế xin cho, thậm trí còn hình thành ñường dây chạy 
dự án, có dấu hiệu tiêu cực trong công tác giao ñất thu hồi ñất là nguyên 
nhân chính tạo ra tình trạng “sốt ñất” giả tạo, ảnh hưởng lớn tới phát 
triển kinh tế, ổn ñịnh xã hội và môi trường ñầu tư, gây tình trạng phức 
tạp trong xã hội.  

- Việc phê duyệt giá ñất cho các dự án phát triển nhà ở quá thấp 
so với giá thị trường cùng vào thời ñiểm là vấn ñề xã hội rất phức tạp, 
có nhiều dự án hành vi nhạy cảm này ñã vượt ra khỏi phạm vi hành 
chính, cần ñược các cơ quan ñiều tra, thanh tra làm rõ.  

Những bức xúc cần phải giải quyết hiện nay là: 
- Thủ tục hành chính còn quá rườm rà, phức tạp gây cản trở các 

quan hệ ñất ñai trong xã hội, cản trở người sử dụng ñất khai thác sử 
dụng ñất có hiệu quả ñể phát triển kinh tế. 

- Bộ máy quản lý cồng kềnh, chức năng còn chồng chéo trình ñộ 
chuyên môn thấp, không ñáp ứng yêu cầu phát triển của ñô thị. 

- Phát sinh nhiều mâu thuẫn về quan hệ ñất ñai trong xã hội, ñặc 
biệt chính sách tài chính về ñất, làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân 
dân vào sự lãnh ñạo của Đảng. 

- Tài nguyên ñất ñai bị sử dụng lãng phí, hàng hóa ñất ñai chưa 
trở thành nguồn lực tạo ra vốn ñầu tư cho phát triển , tham những tiêu 
cực trong quản lý ñất ñai còn phổ biến và chưa ñược xử lý dứt ñiểm gây 
bức xúc trong dư luận nhân dân. 
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CHƯƠNG 3  
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở THÀNH PHỐ QUẢNG 
3.1. Dự báo xu hướng nhu cầu ñất ñai trong thời gian tới 
 Trong 15 năm tới thành phố Quảng Ngãi phải trở thành một 
trong những ñô thị phát triển của khu vực miền Trung với những chức 
năng sau: (1) Là ñô thị tỉnh lỵ - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi; (2). Là một trong những trung tâm 
kinh tế của khu vực miền Trung về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du 
lịch; (3). Là ñầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi và giao 
thông lien vùng nối Quảng Ngãi với tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; (4) 
Là trung tâm khoa học công nghệ của tỉnh- là ñịa bàn ñi ñầu trong nghiên 
cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ - kỹ thuật của tỉnh; (5) 
Là trung tâm giáo dục - ñào tạo và văn hóa - thể thao của tỉnh - là ñịa bàn 
tập trung các trờng cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tổng 
hợp của tỉnh; các cơ quan ñầu ngành về y tế, văn hóa, xã hội…(6) Là ñô 
thị hướng biển - một trong những ñô thị phát triển của dải ñô thị ven biển 
miền Trung Việt Nam. Để ñạt ñược ñiều này kinh tế xã hội của thành phố 
sẽ có những ñịnh hướng và mục tiêu nhất ñịnh. Điều này cũng làm thay 
ñổi nhu cầu sử dụng ñất của thành phố.  
3.1.1. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ngãi  

Định hướng  
Phát huy tối ña tiềm năng nội lực và tranh thủ thu hút mọi nguồn 

lực bên ngoài, phát triển thành phố Quảng Ngãi xứng với tầm vóc của 
một trung tâm tỉnh lỵ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế 
ñô thị.  

Tăng cường hoàn thiện hạ tầng ñô thị theo hướng hiện ñại, tiện 
nghi, xứng tầm với một thành phố trung tâm tỉnh lỵ có quy mô cấp vùng 
trong giai ñoạn tới.   

Coi trọng phát triển, ñào tạo nguồn nhân lực, xây dựng ñội ngũ cán 
bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý có trình ñộ; ñội ngũ công nhân kỹ thuật, 
lao ñộng tay nghề cao. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với giải quyết 
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các vấn ñề xã hội, tạo việc làm cho người lao ñộng, nâng cao mức sống 
vật chất, tình thần của nhân dân, ñảo bảo công bằng và tiến bộ xã hội. 

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ cảnh quang môi trường, giữa 
vững cần bằng sinh thái, ñảm bảo phát triển ñô thị bền vững lâu dài.  

Mục tiêu phát triển 
Về kinh tế: Đạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (giá trị gia tăng) 14%/ 

năm  thời kỳ 2011 – 2015 và 12,5%/ năm thời kỳ 2016 – 2020; chuyển 
dịch theo hướng tăng mạnh tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp. 

Về xã hội: Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng toàn diện 
các lĩnh vực giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa, thể thao bảo ñảm vị trí , vai 
trò trung tâm văn hóa xã hội của tỉnh; hàng năm giải quyết việc làm cho 
2200 – 2400 lao ñộng, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 2,7% vào năm 
2020, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo là 55% năm 2015 và 60 % năm 2020; 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 – 3% năm; giữ tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng 5% và mức sinh thay thế là 0,8% ñể quy mô dân số thành phố 
Quảng Ngãi là 300 ngàn năm 2015 và 320 ngàn năm 2025. 

Về môi trường: Từng bước áp dụng công nghệ sạch vào các 
ngành kinh tế, cải thiện môi trường ñô thị.               
3.1.2. Dự báo biến ñộng nhu cầu ñất ñai thời gian tới 
 Sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình ñô thị hóa diễn ra 
nhanh chóng như trên sẽ ñòi hỏi nhiều hơn nhu cầu ñất sử dụng ñất tăng 
lên ñáng kể và quy hoạch mới của thành phố Quảng Ngãi ñã ñiều chỉnh 
mở rộng với Tổng diện tích tự nhiên: 13.891ha gấp hơn 4 lần hiện tại. 
Trong ñó : Diện tích ñất xây dựng ñô thị khoảng 6000ha, ñất dân dụng 
ñô thị khoảng 3000ha. Thành phố Quảng Ngãi sẽ ñược phân vùng theo 
4 khu chức năng cơ bản bao gồm: Vùng ñô thị trung tâm, vùng mặt tiền 
bờ sông, vùng công viên sinh thái, vùng bờ biển. 

Thứ nhất - Vùng ñô thị trung tâm: Diện tích tự nhiên khoảng 
4.096ha, dân cư dự kiến khoảng 202.100 người.  

Thứ hai - Vùng mặt ti ền bờ sông: Diện tích tự nhiên khoảng 
4.836ha, dân số dự kiến khoảng 75.533 người.  



19 

Thứ ba - Vùng công viên sinh thái: diện tích tự nhiên khoảng 
3.114ha dân số hiện dự kiến khoảng 46.575 người.  

Thứ tư - Vùng bờ biển: diện tích tự nhiên khoảng 2.153ha, dân 
số dự kiến khoảng 32.892 người.  
3.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý ñất ñai trong thời 
gian tới  
3.2.1.Đổi mới cơ chế hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với ñất ñai trong quá trình 
ñô thị hoá 

Tiến trình Đô thị hóa trong ñiều kiện nền Kinh tế thị trường ñòi 
hỏi hoạt ñộng quản lý ñất ñai cần ñược ñổi mới cho phù hợp, theo ñịnh 
hướng Nhà nước ñiều hành, giám sát các quan hệ ñất ñai trong xã hội 
bằng pháp luật và là trọng tài giải quyết các quan hệ ñất ñai trong thị 
trường - cụ thể: 

(1) Cần tách các cơ quan hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực liên quan ñến ñất ñai, bất ñộng sản, ra khỏi hoạt ñộng quản 
lý của chính quyền. Hình thành và phát triển rộng rãi hệ thống 
dịch vụ ñất ñai, hệ thống kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản 
(trong ñó ñất ñai là hàng hoá có giá trị giao dịch lớn nhất) hoạt 
ñộng theo luật kinh doanh bất ñộng sản. 

(2) Thực hiện bình ổn giá ñất bằng chính sách một giá. Giá ñất cần 
phải do thị trường ñiều tiết theo quy luật cung cầu, quy luật giá 
trị và các quy luật thị trường khác. Nhà nước không nên quy 
ñịnh giá ñất và cần bỏ chế ñộ hai giá như hiện nay. 

(3) Nghiên cứu ñổi mới một số quy ñịnh của pháp luật trong hoạt 
ñộng quản lý ñất ñai cho phù hợp yêu cầu của kinh tế thị trường 
và hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.2.2. Quản lý nhà nước ñối với ñất ñai phải ñảm bảo nguyên tắc ñất ñai ñúng 
mục ñích, hợp lý, tiết kiệm 

Trong hoạt ñộng Quản lý ñất ñai, việc ñảm bảo ñất ñai ñược sử 
dụng ñúng mục ñích, sử dụng hợp lý, tiết kiệm sẽ mang lại hiệu quả cao 
nhất cả về mặt kinh tế và mặt xã hội. Vì vậy cần xác ñịnh rõ trong quan 
hệ ñất ñai cả chủ thể quản lý và ñối tượng quản lý ñều phải hướng ñến 

20 

một mục tiêu chung là sử dụng ñất ñúng mục ñích theo quy hoạch sử 
dụng ñất ñã ñược phê duyệt. Hiệu ích kinh tế do hoạt ñộng sử dụng ñất 
ñúng mục ñích, hợp lý, tiết kiệm mang lại là kết quả của hoạt ñộng 
Quản lý ñất ñai . 

* Sử dụng ñất ñúng mục ñích: Là hành vi của Người sử dụng 
ñất ñúng với mục ñích do Nhà nước quy ñịnh khi giao ñất (dưới dạng 
thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất hoặc giao ñất không thu tiền sử dụng 
ñất).  

* Sử dụng ñất hợp lý, tiết kiệm: Là ñịnh hướng quan trọng và 
cơ bản nhất trong quản lý ñất ñai của cả Nhà nước và Người sử dụng 
ñất.  
3.2.3. Sử dụng quan hệ thị trường trong xử lý các quan hệ ñất ñai 

Luật ñất ñai năm 2003 quy ñịnh “giá Quyền sử dụng ñất (sau ñây 
gọi là giá ñất) ; là số tiền trên một diện tích ñất” và “giá trị Quyền sử 
dụng ñất là giá trị bằng tiền của Quyền sử dụng ñất ñối với 1 diện tích 
ñất xác ñịnh trong thời gian  sử dụng ñất xác ñịnh” (khoản 23;24 ñiều 4 
Luật ñất ñai năm 2003). Theo quy ñịnh này, ñất ñai là hàng hoá ñược 
phép trao ñổi trên thị trường.  

 Quyền sử dụng ñất hoặc ñấu thầu dự án bao gồm: 
- Đầu tư xây dựng nhà ở ñể bán hoặc cho thuê  
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ñể chuyển nhượng hoặc cho 

thuê. 
- Sử dụng quỹ ñất ñể tạo vốn cho ñầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng. 
-  Sử dụng ñất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. 
- Cho thuê ñất thuộc quỹ ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích 

công ích ñể sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường thuỷ sản, làm 
muối... và các trường hợp khác do Chính phủ quy ñịnh. 

Đồng thời kể từ ngày 01/01/2007 Luật kinh doanh bất ñộng sản 
có hiệu lực. Nhưng hình thức giao ñất thông qua ñấu thầu dự án chưa 
ñược triển khai thực hiện tích cực, ñại ña số các dự án phát triển các 
khu ñô thị, các khu công nghiệp còn ñược thực hiện bằng phương pháp 



21 

giao ñất theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ.  
3.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ñất ñai ở thành phố 
Quảng Ngãi 
3.3.1.Hoàn thiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sử ñất ñai  

Một số nội dung ñề xuất cụ thể gồm: 
(1).  Hoàn thiện công tác ñiều tra, phân tích, ñánh giá ñiều kiện 

tự nhiên, kinh tế, xã hội từ khâu thu thập thông tin, lưu trữ, xử lý 
phân tích ñánh giá thông tin.  

 (2).Cần xem xét lại quy trình lập, thẩm ñịnh, phê duyệt các ñồ án 
quy hoạch ñô thị theo ñúng thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 
tháng 11 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường.  

(3) Cần nghiên cứu ñể ban hành các tiêu chuẩn, ñịnh mức về môi 
trường tự nhiên, môi trường xã hội, các qui phạm cụ thể về ñô thị bền 
vững, ñể từ ñó xây dựng quy trình về chiến lược phát triển ñô thị bền 
vững, làm căn cứ lập các ñồ án quy hoạch chi tiết các khu ñô thị.  

(4) Cần nghiên cứu ñể phát triển thành phố Quảng Ngãi theo 
hướng phân tán các công trình ñô thị, ñặc biệt mối quan hệ giữa các 
công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội và các công trình phục 
vụ sản xuất kinh doanh, các khu vui chơi giải trí, các khu vực bảo tồn. 

(5). Cần tiến hành ngay một số biện pháp xử lý theo hướng dẫn 
của Bộ TN&MT tại báo cáo số 233/BC-BTN&MT ngày 29/12/2006. 
UBND thành phố  Quảng Ngãi cần có ngay biện pháp xử lý kịp thời 
những "dự án treo”, "quy hoạch treo” ñã phát hiện, ñể khắc phục hậu 
quả của những yếu kém trong lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy 
hoạch sử dụng ñất. 
3.3.2 Cải tiến bổ sung và hoàn thiện các quy ñịnh quản lý ñất ñai của thành phố 
Quảng Ngãi 

Phần này chỉ nêu kiến nghị cụ thể những giải pháp về cơ chế, 
chính sách nhằm thực hiện tốt quản lý ñất ñai của chính quyền thành 
phố trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở ñây. 

- Tiếp tục tiến hành khẩn trương công tác rà soát văn bản, kiên 
quyết xử lý, huỷ bỏ những văn bản không phù hợp với quy ñịnh của 
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pháp luật, những văn bản ñã hết thời hạn.  
- Chỉ ñạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử 

dụng ñất, làm cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm ñánh giá nghiêm túc công 
tác chỉ ñạo và tổ chức thực hiện nội dung này.  

- Nghiên cứu ñể ban hành các văn bản qui phạm pháp luật của 
Thành phố trong lĩnh vực quản lý kinh doanh bất ñộng sản, quản lý và 
triển khai công tác ñấu thầu, ñấu giá Quyền sử dụng ñất, thực hiện các 
dự án ñầu tư trên ñịa bàn Thành phố.  

- Nghiên cứu ñể ban hành văn bản quy ñịnh về xử lý các vi phạm 
trong quản lý sử dụng ñất, trong ñó chú ý vấn ñề chính sách kinh tế ñể 
xử lý ñối với từng dạng vi phạm cụ thể, căn cứ quy hoạch sử dụng ñất 
và thời ñiểm vi phạm.  

- Nghiên cứu ñể ban hành văn bản thành lập và quy ñịnh chức 
năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản.  

- Nghiên cứu ñể hoàn thiện văn bản quy ñịnh về chức năng nhiệm 
vụ của Tổ chức phát triển quỹ ñất, tiến hành sáp nhập các cơ quan: Tổ 
chức phát triển quỹ ñất; Ban ñền bù Giải phóng mặt bằng, Quỹ Giải 
phóng mặt bằng...  

- Tiến hành nghiên cứu ñể có quy ñịnh rõ ràng về phân cấp quản 
lý, gắn công tác quản lý ñất ñai với công tác quản lý ñô thị và môi 
trường, tách các hoạt ñộng kinh doanh, các hoạt ñộng sự nghiệp bao 
gồm công tác lập hồ sơ ñịa chính.  

- Đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính theo hướng một cửa và 
giảm thiểu các thụ tục và các quy ñịnh qua ñó ñẩy nhanh tiến ñộ thực 
hiện các dịch vụ hành chính công tiết kiện chi phí xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có quy 
ñịnh về chế tài xử lý ñối với cán bộ lãnh ñạo, cán bộ quản lý vi phạm 
các quy ñịnh về quản lý  sử dụng ñất, kể cả việc ban hành văn bản 
không phù hợp quy ñịnh của pháp luật có thể bị xử lý cả bằng biện pháp 
hành chính và biện pháp kinh tế. 
3.3.3. Nâng cao nhận thức pháp luật trong quan hệ quản lý ñất ñai ở thành phố 
Quảng Ngãi 
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* Đối với Nhà nước: 
- Cần ñẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ñất ñai 

thành một cuộc vận ñộng mang tính toàn xã hội.  
- Cần tập trung chỉ ñạo và có cơ chế hoạt ñộng cụ thể ñể tăng 

cường chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc; Hội ñồng nhân dân 
các cấp và Thanh tra nhân dân trong việc tổ chức thực hiện công tác 
Quản lý sử dụng ñất ñai. 

- Cần có những biện pháp cụ thể ñể khuyến khích Người sử dụng 
ñất phát huy tính chủ ñộng, sáng tạo trong quản lý sử dụng ñất, sử dụng 
ñất ñúng mục ñích, hợp lý và tiết kiệm. 

* Đối với người sử dụng ñất: 
Nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng Luật ñất ñai và 

các bộ luật có liên quan ñến ñiều chỉnh quan hệ ñất ñai trong xã hội, ñể 
Người sử dụng  ñất nhận thức ñúng ñắn quyền và nghĩa vụ của họ.  

Người sử dụng ñất phải sử dụng theo ñúng quy hoạch ñược cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ñảm bảo ñất ñược sử dụng 
ñúng cơ cấu sử dụng ñất chung của toàn xã hội.  

Người sử dụng ñất phải tuân thủ ñúng nguyên tắc áp dụng pháp 
luật trong quản lý sử dụng ñất nói chung - ñó là chỉ ñược làm những gì 
mà pháp luật cho phép, những gì pháp luật không quy ñịnh thì không 
ñược làm.  
3.3.4. Khuyến khích và xử lý các quan hệ quản lý ñất ñai bằng các biện pháp ñiều 
hành, các lợi ích về kinh tế cụ thể 

Giải pháp về kinh tế bao gồm những biện pháp cụ thể như sau: 
* Đối với chủ thể quản lý 
* Đối với Người sử dụng  ñất 

3.3.5. Quản lý chặt chẽ công tác kê khai ñăng ký ñất ñai 
Nội dung phần chương 3 ñã trình bày về thực trạng công tác kê 

khai ñăng ký ñất ñô thị ở thành phố Quảng Ngãi. Do ñược tiến hành gấp 
rút, tập trung khẩn trương trong một thời gian, trong ñiều kiện tài liệu 
hồ sơ ñịa chính lạc hậu không ñồng bộ, ñộ chính xác thấp; lực lượng 
cán bộ các cấp ñể thực hiện nội dung chuyên môn mỏng, ở tất cả các 
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cấp ñều phải sử dụng cán bộ hợp ñồng ngắn hạn; nghiệp vụ chuyên môn 
kém, vì thế tiến ñộ cấp GCN quyền sử dụng ñất rất chậm và tính pháp 
lý của GCN rất thấp. Đồng thời do khối lượng công việc lớn vì triển 
khai nhiều nội dung vào cùng một thời ñiểm; hệ thống hồ sơ lưu trữ 
không ñược ñầy ñủ, không thường xuyên; Quản lý ñất ñai bị buông lỏng 
một thời gian dài, công tác ñăng ký, kê khai không ñược quan tâm ñúng 
mức. Trên cơ sở kết quả của công tác kê khai ñăng ký và cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với tất cả các loại ñất mà UBND 
Thành phố ñã tiến hành trong thời gian vừa qua cho các ñối tượng sử 
dụng. Để nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước ñối với ñất ñai trong 
quá trình Đô thị hóa, cần tiến hành bổ sung, chỉnh sửa thường xuyên, 
liên tục và có tổng hợp biến ñộng  sử dụng ñất hàng năm.  
3.3.6. Hoàn thiện và tăng cường biện pháp quản lý thị trường bất ñộng sản 

Để quản lý tốt thị trường bất ñộng sản trong thời gian tới, cần 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý thị trường bất 
ñộng sản. 

(2) Tiếp tục thực hiện ñể hoàn thành (về cơ bản) công tác cấp 
GCN Quyền sử dụng.  

(3) Cần có quy ñịnh cụ thể về chế ñộ thông tin công khai tình 
hình hoạt ñộng của thị trường bất ñộng sản, công khai nguồn cung và 
các thông tin liên quan ñến bất ñộng sản ñược giao dịch trên thị trường.  

(4) Cần có chính sách ñòn bẩy kinh tế phù hợp với các doanh 
nghiệp, các nhà ñầu tư hoạt ñộng trong lĩnh vực kinh doanh bất ñộng 
sản, ñặc biệt việc phát triển các bất ñộng sản phục vụ ñối tượng tái ñịnh 
cư. 

(5) Cần có quy ñịnh chi tiết, cụ thể về quy chế, biện pháp tổ chức, 
chủ thể tham gia ñể hạn chế các tiêu cực trong ñấu giá Quyền sử dụng 
ñất, ñấu thầu dự án có sử dụng ñất.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
Trong giai ñoạn hiện nay, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ñất ñai 

của thành phố Quảng Ngãi, cũng như các ñịa phương khác là rất quan 
trọng và nặng nề. Đất ñai ñược quản lý tốt sẽ phân bổ sử dụng ñúng 
mục ñích và mang lại lợi ích cho xã hội; do ñó, ñòi hỏi mỗi chính quyền 
cơ sở phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện ñúng quyền hạn mà pháp 
luật ñất ñai ñã quy ñịnh; ñồng thời, có biện pháp tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ một cách có khoa học và hiệu quả nhất theo ñiều kiện ñặc thù 
của ñịa phương mình.  

Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ñất ñai 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ñô thị hóa ở một ñịa 
phương là yêu cầu cần thiết và khách quan. Vì thế ñề tài ñã phân tích 
một số cơ sở lý luận và từ thực trạng quản lý, sử dụng ñất ñai của thành 
phố Quảng Ngãi ñề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về 
ñất ñai trong thời gian ñến. Để giải quyết các vấn ñề trên, ñề tài ñã thực 
hiện nghiên cứu một số nội dung sau: 

- Phân tích lý luận cơ bản về vai trò, ñặc ñiểm, nguyên tắc quản 
lý Nhà nước về ñất ñai. Đồng thời, ñề tài cũng ñã phân tích các ñảm bảo 
trong công tác quản lý, sử dụng ñất ñai ñể mang lại hiệu quả cao nhất. 
Tổng hợp các kinh nghiệm quản lý ở một số ñịa phương trong tỉnh Bình 
Định cho thấy: (i) Quản lý Nhà nước về ñất ñai là một nội dung phức 
tạp, khó kiểm soát, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, trong ñó vai 
trò của người ñứng ñầu là rất quan trọng; (ii) Quản lý Nhà nước về ñất 
ñai của chính quyền thành phố có tác ñộng lớn ñến việc thu hút ñầu tư 
của các thành phần kinh tế, phát triển ñô thị bền vững, tạo ñộng lực góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn ñịnh chính trị. 

- Từ thực trạng quản lý và kết quả sử dụng ñất, ñề tài phân tích 
ñánh giá quản lý nhà nước về ñất ñai của chính quyền thành phố Quảng 
Ngãi, cũng như làm rõ nguyên nhân yếu kém, giảm hiệu lực quản lý và 
hiệu quả sử dụng ñất. 
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- Dự báo về xu hướng thách thức và cơ hội, ñịnh hướng và mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và áp lực về ñất ñai, xác 
ñịnh quan ñiểm sử dụng ñất và dự báo nhu cầu sử dụng ñất ñến năm 
2020. Từ ñó, xây dựng và ñề xuất hai nhóm giải pháp hoàn thiện công 
tác quản lý nhà nước về ñất ñai: (i) Nhóm hoàn thiện công cụ và 
phương pháp quản lý Nhà nước về ñất ñai của chính quyền thành phố; 
(ii) Nhóm hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước về ñất ñai của thành 
phố Quảng Ngãi. Để bảo ñảm các giải pháp thực thi thành công, ñề tài 
có ñề xuất với cơ quan quản lý ñất ñai Trung ương “về phát triển các 
lĩnh vực chuyên sâu trong quản lý ñất ñai của cả nước”. Tuy nhiên, trong 
quá trình nghiên cứu, tác giả còn có những hạn chế nhất ñịnh về kinh phí, 
về thời gian cũng như về trình ñộ nhận thức lý luận. Về sau nếu có ñiều 
kiện cho phép, tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu một số vấn ñề sau: 

+ Nghiên cứu nội dung quản lý Nhà nước về ñất ñai của chính 
quyền thành phố Quảng Ngãi, nếu có thể sẽ tiến hành ñiều tra phỏng 
vấn trực tiếp hoặc thông qua bảng câu hỏi; ñối tượng ñược hỏi sẽ ña 
dạng hơn, bao gồm: Người sử dụng ñất là hộ gia ñình, cá nhân; các tổ 
chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chuyên môn quản 
lý ñất ñai. Nghiên cứu chính sách ñất ñai ở một số nước và kinh nghiệm 
quản lý ñất ñai ở một số thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chính Minh, 
Đà Nẵng, Nha Trang. Qua ñó, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm và 
các chỉ tiêu ñánh giá kết quả quản lý nhà nước về ñất ñai ở cấp huyện 
(quận, thành phố thuộc tỉnh). 

+ Tiếp tục nghiên cứu về biện pháp quản lý phát triển thị trường 
quyền sử dụng ñất trong thị trường bất ñộng sản. Biện pháp nâng cao 
dịch vụ cung cấp thông tin ñất ñai. Phương pháp, nội dung, quy trình 
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến ñổi khí hậu.  


