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Tóm lược chính sách 

Phát triển thể chế hỗ trợ thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam 
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GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) 

được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới 

mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng 

suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, 

bền vững thông qua bốn cấu phần: (1) Tạo lập thị trường cạnh tranh, minh bạch và cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, (2) Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ 

người tiêu dùng, (3) Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng 

cạnh tranh của các yếu tố thị trường, (4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong 

thực hiện tái cơ cấu kinh tế và Quỹ Linh hoạt nhằm đáp ứng với các vấn đề ưu tiên cấp 

bách khác liên quan đến năng lực cạnh tranh. 

Trong đó, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được giao 

thực hiện Cấu phần 3 “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng 

cạnh tranh của các yếu tố thị trường” với mục tiêu góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế 

ở khu vực nông thôn và tăng năng suất lao động của người dân nông thôn. Trọng tâm của 

cấu phần hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận những cơ hội kinh tế giá trị gia tăng cao 

hơn ở nông thôn thông qua thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và cải thiện năng suất lao động.  

Thời gian thực hiện: 2017 - 2021 
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LỜI CẢM ƠN 

Bản tóm lược chính sách được thực hiện trong khuôn khổ Quỹ chưa phân bổ - Chương 

trình Aus4Reform dự án thành phần “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và 

tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” thuộc Chương trình ô “Hỗ trợ cải 

cách kinh tế Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT) tài trợ.  

Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân ở trung ương và các tỉnh đã hỗ 

trợ chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến thông qua phỏng vấn chuyên gia và các hội thảo 

tham vấn để hoàn thành bản tóm lược chính sách về phát triển các thể chế hỗ trợ thị 

trường đất nông nghiệp tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao 

và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT) đã hỗ trợ về tài chính và chuyên gia trong quá trình 

thực hiện Bản tóm lược chính sách này.  

Các thảo luận và đề xuất trong Bản tóm lược chính sách này là quan điểm của nhóm 

nghiên cứu và không nhất thiết phản ánh quan điểm của nhà tài trợ hay các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân mà nhóm nghiên cứu tham khảo trong quá trình xây dựng báo cáo. 
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1. Giới thiệu 

Đất đai là yếu tố sản xuất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.  Tuy nhiên, 

những năm gần đây, đóng góp của đất đai vào tăng trưởng nông nghiệp đã tới hạn và có 

xu hướng giảm. Đất đai manh mún và phân tán làm tăng chi phí sản xuất và chi phí giao 

dịch; cản trở việc tăng năng suất, tổ chức ngành hàng và liên kết chuỗi giá trị; và theo đó 

là khả năng cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.  

Phát triển thị trường đất nông nghiệp, qua đó thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai 

là điều kiện cần để thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 

thôn và thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thị trường đất nông nghiệp 

năng động, hiệu quả sẽ tạo thuận lợi cho đất đai được tập trung vào tay người sản xuất 

giỏi, qua đó góp phần tăng năng suất, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng đất. 

Theo kinh nghiệm ở các nước có thị trường đất nông nghiệp phát triển (40 nước 

trên tổng số 227 quốc gia), có 3 yếu tố then ảnh hưởng tới hoạt động hiệu quả, bền vững 

của thị trường đất nông nghiệp bao gồm: (1) Chính sách, pháp luật đất đai thông thoáng, 

tạo thuận lợi cho giao dịch trên thị trường; (2) Các chính sách bổ trợ cho phát triển thị 

trường đất nông nghiệp (vốn/tín dụng, lao động, phát triển sản xuất và thương mại nông 

sản, thu hút đầu tư doanh nghiệp, v.v.);  và (3) Hệ thống quản lý đất đai hiệu quả, minh 

bạch. Để xây dựng và phát triển thị trường đất nông nghiệp, bên cạnh chính sách pháp 

luật đất đai và các chính sách hỗ trợ khác, cần có các tổ chức hỗ trợ cung ứng hạ tầng 

phục vụ các giao dịch cho thị trường hoạt động như hệ thống quản lý đất đai hiệu quả, 

quỹ/ngân hàng phát triển đất có đủ năng lực, thẩm quyền và động lực phát triển quỹ đất.  

Bản tóm lược chính sách này tập trung thảo luận và đề xuất khuyến nghị chính 

sách phát triển các thể chế hỗ trợ cho sự vận hành bền vững, hiệu quả của thị trường đất 

nông nghiệp. 

2. Thực trạng thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay 
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Thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát 

triển: quy mô của thị trường và khả năng vốn hóa đất nông nghiệp còn rất nhỏ bé; sản 

phẩm giao dịch trên thị trường chủ yếu là những sản phẩm đơn giản như chuyển nhượng, 

cho thuê quyền sử dụng đất. Các sản phẩm phức tạp hơn như góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất còn rất ít phổ biến. Sự tham gia của doanh nghiệp và các định tài chính vào thị 

trường đất nông nghiệp còn hạn chế: các doanh nghiệp chủ yếu tham gia giao dịch thuê 

quyền sử dụng đất.  

Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nông dân với nông 

dân và giữa nông dân với doanh nghiệp diễn ra phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long. Theo Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam (VARHS, 2016) 

tại 12 tỉnh, thấy tỷ lệ mảnh đất của hộ có nguồn gốc từ chuyển nhượng chiếm chưa tới 

10% tổng số mảnh của hộ.   

Hình thức cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp diễn ra sôi động hơn hình thức 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tỷ lệ hộ cho thuê quyền sử dụng đất đối với cây hàng 

năm là 17,1%; cây lâu năm là 2,2% (VARHS, 2016). Hình thức này phổ biến ở khu vực 

Đồng bằng sông Hồng. Có ba hình thức cho thuê quyền sử dụng đất phổ biến gồm: (i) 

Nông dân thuê đất của nông dân. Hình thức cho thuê này thường ngắn hạn thường là 1 

năm. Giao dịch chủ yếu là phi chính thức thông qua hợp đồng miệng hay hợp đồng viết 

tay không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; (ii) Doanh nghiệp thuê đất của 

nông dân: Việc thuê đất của người nông dân tạo thành cánh đồng có quy mô lớn, liền 

vùng liền thửa còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian, chi phí do phải đạt được 

sự đồng thuận của nhiều hộ nông dân quy mô nhỏ, thủ tục phức tạp; (iii) Doanh 

nghiệp/nông dân thuê đất của nhà nước: hình thức này có quy mô hạn chế do phần lớn 

quỹ đất đã được giao hết cho người sử dụng đất (90% quỹ đất đã được giao cho các đối 

tượng sử dụng), quỹ đất công ích còn lại khan hiếm. 

Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Hình thức này còn ít phổ biến và 

thiếu bền vững do có nhiều rủi ro do chưa có cơ chế giám sát hiệu quả việc tính giá trị đất 
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đai và phân chia lợi ích, rủi ro giữa hộ nông dân góp quyền sử dụng đất vào doanh 

nghiệp; và rủi ro từ nguy cơ phá sản, giải thể doanh nghiệp. 

3. Các vướng mắc thể chế trong phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông 

nghiệp 

3.1 Vướng mắc về chính sách, pháp luật ảnh hưởng tới cung và cầu hàng hóa quyền 

sử dụng đất 

a. Hạn chế đối tượng chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê:  

- Chỉ được chuyển đổi, chuyển nhượng khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCNQSDĐ). Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định các hộ chỉ được chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, theo điều tra của VARHS (2016), tỷ lệ số mảnh 

(thửa) đất của nông hộ và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ được cấp đổi 

GCNQSDĐ chỉ chiếm 70%. Ở miền Bắc và miền Trung, sau khi đã hoàn thành dồn điền 

đổi thửa, phần lớn các hộ chưa được đo đạc lại và cấp đổi GCNQSDĐ. Điều này hạn chế 

nguồn cung hàng hóa quyền sử dụng đất tham gia vào thị trường đất nông nghiệp. 

- Chỉ được chuyển đổi đất giữa các hộ trong cùng một xã, phường, thị trấn: Điều 

190 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất nông nghiệp 

trong hạn mức thì được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, 

phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Quy định này đã làm hạn chế việc chuyển 

đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ không cùng địa bàn xã, ảnh hưởng tới việc dồn điền, 

đổi thửa khác xã, phường, thị trấn.  

- Quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp/tổ chức kinh 

tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa (Điều 191 – Luật Đất 

đai 2013). Quy định này hạn chế sự tham gia vào thị trường đất nông nghiệp của các hộ 

gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế và có thể tạo ra các giao dịch ngầm phi chính thức. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171639
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Đồng thời, quy định cũng hạn chế các đối tượng có đủ tiềm lực về vốn, công nghệ ở địa 

phương khác hoặc ngoài ngành có nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 

b. Hạn chế trong chuyển đổi mục đích sự dụng đất 

- Quy định hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp: Chuyển đổi đất 

trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi phải được phép của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (Điều 58 

Luật Đất đai 2013). Quy định này ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa quyền sử dụng 

đất. Việc điều chỉnh quy hoạch đòi hỏi thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài.  

c. Thủ tục phức tạp 

- Quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (Điều 91, Luật Đất đai 2013). Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài muốn thuê đất để sản xuất nông nghiệp phải hỗ trợ Nhà nước thu 

hồi đất của hộ, sau đó mới thuê lại đất đã thu hổi của Nhà nước. Quy định này làm tăng 

chi phí thuê đất, gây khó khăn về thủ tục, quy trình cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân không được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chỉ được 

thuê đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp (Điều 55 & 56 Luật Đất đai). Doanh nghiệp sau 

khi nhận chuyển nhượng của hộ thì phải chuyển sang hình thức thuê đất của nhà nước. 

Quy định này làm phức tạp về thủ tục và quy trình cho doanh nghiệp trong đầu tư vào sản 

xuất nông nghiệp. 

d. Thuế, phí chuyển nhượng đất nông nghiệp cao 

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ phải nộp thuế thu nhập cá 

nhân ở mức 25% tính theo giá chênh lệch giữa giá chuyển nhượng trừ đi giá mua và chi 

phí; hoặc 2% giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá mua và chi phí; và 0,5% 

lệ phí trước bạ (Điều 2 sửa đổi các Luật về Thuế 2014). Mức thuế, phí này tương đương 
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như các bất động sản khác trong khi chi phí cơ hội của đất nông nghiệp thấp hơn nhiều so 

với đất công nghiệp, đô thị. Quy định này không khuyến khích giao dịch đất nông nghiệp 

chính thức, dẫn đến chuyển nhượng không đăng ký, đăng ký giá chuyển nhượng thấp hơn 

so với thực tế.   

e. Hạn chế về hạn mức nhận chuyển nhượng  

- Quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của 

hộ gia đình (Điều 130 Luật Đất đai 2013) làm giảm nhu cầu tích tụ đất đai, đầu tư sản 

xuất nông nghiệp quy mô lớn của các hộ gia đình có năng lực sản xuất và tích tụ đất đai. 

Đồng thời, quy định này tạo ra giao dịch ngầm, giao dịch không đăng ký gây rủi ro cho 

hộ gia đình nhận chuyển nhượng, và gây phức tạp cho công tác quản lý đất đai. 

f. Các vướng mắc khác 

- Các chính sách hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn đầu tư tư nhân vào nông nghiệp. Nông hộ 

nhỏ chưa có đủ điều kiện về tài chính, kỹ năng sản xuất và quản lý, thông tin và quan hệ 

xã hội để tập trung ruộng đất. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ chưa đủ sức hấp dẫn 

doanh nghiệp tham gia vào tích tụ đất nông nghiệp.  Nghị định 57 về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chậm triển khai trên thực 

tiễn do thiếu nguồn lực thực hiện. 

- Chưa có quy định rõ ràng về góp vốn bằng đất và giá trị quyền sử dụng đất; quy 

định rõ ràng về hai trường hợp góp vốn chuyển quyền sử dụng đất và góp vốn không 

chuyển quyền sử dụng đất  

- Đối với quỹ đất công ích 5% của địa phương, Luật Đất đai quy định chỉ cho phép 

cá nhân, tổ chức thuê trong thời hạn 5 năm. Do đó, doanh nghiệp/hộ thuê đất không có 

động lực để đầu tư bài bản, dài hạn trên đất công ích được thuê.   

3.2 Vướng mắc về các thể chế hỗ trợ phát triển thị trường đất nông nghiệp 



9 
 

a. Hệ thống quản lý đất đai còn hạn chế trong đáp ứng yêu cầu của thị trường 

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế về tính đầy đủ, cập nhật, dễ 

tiếp cận 

- Chưa có hệ thống cơ sở  ữ liệu quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất trên 

toàn quốc.  Cơ sở dữ liệu đất đai tại trung ương chỉ bao gồm những thông tin chung phục 

vụ quản lý vĩ mô (hiện trạng cấp giấy chứng nhận, quy hoạch sử dụng đất, v.v.) mà 

không có thông tin chi tiết đến từng thửa. Cơ sở dữ liệu đất đai tại các tỉnh bao gồm hệ 

thống bản đồ và hồ sơ địa chính chi tiết đến từng thửa. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu đất đai 

được xây dựng tại các địa phương có cấu trúc cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm chưa 

đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương với nhau nên khó tích hợp vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia  dẫn đến sự phân tán thông tin, gây trở ngại cho việc tìm kiếm thông tin và công 

tác quản lý đất đai. 

- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai còn chưa đầy đủ và hiện đại. Hệ 

thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay chủ yếu bao gồm cơ sở dữ liệu về địa chính; các cơ 

sở dữ liệu quan trọng khác cấu thành hệ thống như thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, giá đất chưa được chú trọng đầu tư.  

Hồ sơ đất đai chủ yếu được quản lý, sử dụng ở dạng hồ sơ giấy, khả năng tra cứu, 

xử lý mất nhiều thời gian, hạn chế về độ chính xác, tính đầy đủ. 

- Thông tin, cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật thường xuyên: Việc cập nhật cơ sở 

dữ liệu về địa chính, đặc biệt là các biến động thông tin thửa đất như chuyển quyền, mục 

đích sử dụng đất chưa được các địa phương quan tâm đúng mức cập nhật thường xuyên 

vào hệ thống thông tin dữ liệu đất đai 

- Chưa xây  ựng được nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với 

cơ sở dữ liệu của các cơ quan có nhu cầu ở trung ương và địa phương (thuế, xây dựng, 

giao thông vận tải, ngân hàng, v.v.) làm giảm hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành 

chính, làm tăng chi phí, chưa tạo thuận lợi cho các giao dịch đất đai. 
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- Việc cung cấp thông tin dữ liệu đất đai công khai, minh bạch còn hạn chế: Chưa 

có quy định rõ ràng về cơ chế và trách nhiệm của các cơ quan xây dựng, quản lý, vận 

hành, khai thác chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai; quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu đất 

đai của các tổ chức, cá nhân.  

- Tính bền vững của hệ thống thông tin đất đai còn hạn chế: Chi phí thu được từ 

hệ thống thông tin đất đai hiện nay không bù đắp được chi phí xây dựng và duy trì hệ 

thống khiến nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc tái đầu tư duy trì cập nhật thông 

tin, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận còn bất cập 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất còn hạn hẹp, chưa đáp ứng  được yêu cầu thực tiễn. Nhiều địa 

phương không bố trí đủ 10% tiền thu từ tiền sử dụng đất cho công tác này. Công tác đăng 

ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chưa được gắn liền với công tác cập nhật, chỉnh lý biến 

động về đất đai nên hồ sơ không thống nhất, khó thực hiện.  

Nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ sau khi tiến hành dồn điền 

đổi thửa, không bố trí đủ kinh phí đo đạc lại và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ dân đã dồn đổi gây khó khăn cho các giao dịch đất nông nghiệp. 

Chính sách định giá đất nông nghiệp chưa phù hợp với giá thị trường 

- Giá đất nông nghiệp cũng như các loại giá đất khác do cơ quan quản lý cấp tỉnh 

ban hành hàng năm là căn cứ để tính giá trị đất đai phục vụ cho việc tính thuế, phí sử 

dụng đất và thu hồi đất đai phục vụ cho các dự án phát triển. Mức giá được ban hành 

chưa thể hiện được đầy đủ đặc tính kinh tế của đất đai, chưa phù hợp với thực tế của thị 

trường đất nông nghiệp. Tại nhiều địa phương, bảng giá này chỉ tương đương với khoảng 

30% - 50% giá trị đất theo thực tế thị trường gây khó khăn cho người nông dân huy động 

tài chính cho phát triển sản xuất nông nghiệp như thế chấp vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, 

hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc cho doanh nghiệp thuê đất thì 
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việc định giá thấp hơn giá thị trường khiến người nông dân bị thiệt thòi khi tính giá trị 

vốn góp/tiền thuê đất. 

b. Tổ chức phát triển đất chưa có đủ động lực, nguồn lực và khả năng phối hợp 

với các cơ quan liên quan trong hỗ trợ phát triển thị trường đất nông nghiệp 

Trung tâm phát triển quỹ đất thiếu động lực và nguồn lực để hỗ trợ phát triển thị 

trường đất nông nghiệp  

- Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông 

nghiệp đã quy định vai trò của quỹ phát triển đất như một ngân hàng đất đai/công ty quản 

lý quỹ với mục tiêu phát triển đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động của trung tâm phát 

triển quỹ đất hiện nay chủ yếu tập trung vào chức năng tổ chức thực hiện thu hồi, bồi 

thường, giải phòng mặt bằng do các hoạt động này có mức sinh lợi cao. Chức năng, 

nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, đặc 

biệt là đất nông nghiệp có mức sinh lợi thấp chưa được chú trọng đúng mức.  

Nguyên nhân là do trung tâm phát triển quỹ đất hoạt động theo cơ chế tài chính tự 

chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Nguồn thu chính của trung tâm phát triển quỹ đất là 

nguồn được trích theo tỷ lệ % từ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất.  

- Nguồn kinh phí dành cho hoạt động tạo lập quỹ đất nông nghiệp cho thuê trong 

trường hợp nhà đầu tư không bố trí đủ kinh phí tạo lập quỹ đất thì UBND tỉnh ứng bố trí 

kinh phí tối thiểu 15% từ Quỹ phát triển đất để thực hiện thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của người sử dụng đất, và tối thiểu 30% từ Quỹ phát triển đất để nhà đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng (Dự thảo Nghị định Quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất 

nông nghiệp). Tuy nhiên, trên thực tế, Quỹ phát triển đất tại nhiều địa phương hạn hẹp do 

các địa phương trích lập Quỹ hàng năm từ tiền thu sử dụng đất phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương và thường thấp hơn so với quy định. Quỹ phát triển đất hạn hẹp được 

ưu tiên dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  
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Khả năng phối hợp với các cơ quan có liên quan và các cấp chính quyền còn hạn 

chế 

Mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất 1 cấp trực thuộc sở Tài Nguyên và Môi 

trường theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43 dẫn đến bất cập trong việc 

phối hợp với cấp huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều tỉnh chưa 

ban hành cơ chế về quan hệ phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan, tổ chức liên quan.  

4. Đề xuất khuyến nghị chính sách phát triển các thể chế hỗ trợ thị trường đất nông 

nghiệp 

4.1 Quan điểm 

- Phát triển thị trường đất nông nghiệp phải gắn với phát triển bền vững kinh tế, xã 

hội, môi trường và nâng cao đời sống cho người nông dân. 

- Phát triển thị trường đất nông nghiệp nhằm huy động tổng thể các nguồn lực cho 

phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm hiện đại hóa, tăng hiệu quả, khả năng cạnh tranh 

và bền vững của sản xuất nông nghiệp. 

- Thị trường đất nông nghiệp vận hành theo cơ chế thị trường, nhà nước sử dụng 

các công cụ thị trường để hỗ trợ thị trường phát triển hiệu quả, bền vững, lành mạnh.  

4.2 Khuyến nghị chính sách 

a. Đề xuất sửa đổi khung pháp lý 

- Xem xét bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng, bỏ thuế vượt hạn điền và thay bằng 

đánh thuế tài nguyên đối với đất nông nghiệp. Tuy thuộc vào từng ngành sản xuất, vùng 

sản xuất, Chính phủ sẽ xác định một ngưỡng về diện tích, vượt ngưỡng đó người sử dụng 

đất phải chịu thuế tài nguyên để hạn chế  hiện tượng tích tụ đất đai quy mô quá lớn để 

phát canh thu tô hoặc đầu cơ đất đai. 
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- Bỏ thời hạn giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 

thay vào đó là giao đất sản xuất ổn định lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, cần có quy 

định cụ thể đối với những hộ được giao đất nhưng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

nhằm tranh tình trạng tập trung đất đai để phát canh thu tô, gây ảnh hưởng tới quản lý đất 

đai và cuộc sống người dân. 

- Xây dựng cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất giữa đất 

lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất cho chăn nuôi, đất nuôi trồng thủy 

sản đảm bảo quy hoạch và các điều kiện về môi trường. 

- Nâng thời hạn thuê đất công ích của xã từ 5 năm lên 20 năm để khuyến khích 

đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn 

- Giảm thuế, phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

- Xây dựng cơ chế giám sát việc tính giá trị đất đai và phân chia lợi tức theo luật 

định của doanh nghiệp đối với các hộ nông dân góp quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. 

Quy định rõ ràng việc góp vốn chuyển quyền sử dụng đất và góp vốn không chuyển 

quyền sử dụng đất. 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi tín dụng hỗ trợ, khuyến khích tích tụ và tập 

trung đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

- Quy định cụ thể về minh bạch hóa thông tin quản lý và sử dụng đất đai, từ khâu 

quy hoạch sử dụng đất đến giám sát thực hiện quy hoạch và thực trạng sử dụng đất. 

- Quy định rõ ràng về cơ chế và trách nhiệm của các cơ quan xây dựng, quản lý, 

vận hành, khai thác chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai; quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu 

đất đai của các tổ chức, cá nhân. 

b. Hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai 
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- Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính 

theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa 

mục tiêu, bảo đảm công khai, minh bạch. Chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch 

trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

giá đất và tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và quy định chi tiết việc công khai, minh bạch 

thông tin về thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp: thông tin về cung cầu, giá chuyển 

nhượng, giá thuê, định giá đất.  

- Kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai làm nền tảng cho hoạt động cải 

cách thủ tục hành chính về đất đai, hướng tới chính phủ điện tử. Hoàn thiện hệ thống 

đăng ký đất đai trên cơ sở thiết lập đồng bộ, hiện đại hồ sơ địa chính, đảm bảo cơ sở dữ 

liệu đáp ứng yêu cầu đăng ký ban đầu, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai. Xây dựng hệ 

thống đăng ký đất đai điện tử để cung cấp thông tin số hóa về quyền sử dụng đất và giao 

dịch đất nông nghiệp giảm sự phụ thuộc vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 - Xây dựng quy định và nguyên tắc trong kết nối, nền tảng kết nối, chia sẻ cơ sở 

dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu ở trung ương và địa 

phương.  

- Xây dựng cơ chế tài chính để đảm bảo chi phí thu được từ hệ thống thông tin đất 

đai bù đắp được chi phí xây dựng và duy trì hệ thống nhằm tăng tính bền vững của hệ 

thống thông tin đất đai. 

c. Tăng cường vai trò của trung tâm phát triển quỹ đất 

- Xây dựng khung pháp lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế 

tài chính, đảm bảo để Tổ chức phát triển quỹ đất hỗ trợ giao dịch đất nông nghiệp; thực 
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hiện các chức năng cung cấp thông tin, cân đối cung cầu, kích thích và hoàn thiện thị 

trường. 

- Bổ sung chức năng hỗ trợ, tư vấn pháp lý và cung cấp dịch vụ (hợp đồng, điều 

tra nhu cầu, đàm phán), xử lý tranh chấp của trung tâm phát triển quỹ đất cho các chủ thể 

tham gia giao dịch đất nông nghiệp. 

 

 

   

 

  


