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11.. ChếChế độđộ sởsở hữuhữu toàntoàn dândân
đốiđối vớivới đấtđất đaiđai vàvà nhiệmnhiệm vụvụ củacủa
luậtluật đấtđất đaiđai

1.1. Chế độ sở hữu  toàn dân đối với 1.1. Chế độ sở hữu  toàn dân đối với 
đất đaiđất đai

1.2. Nhiệm vụ của Luật Đất đai1.2. Nhiệm vụ của Luật Đất đai

22.. ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa LuậtLuật ĐấtĐất đai,đai, đốiđối
tượngtượng vàvà phươngphương pháppháp điềuđiều
chỉnhchỉnh củacủa LuậtLuật ĐấtĐất đaiđai

22..11.. ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa LuậtLuật ĐấtĐất đaiđai
22..22.. ĐốiĐối tượngtượng điềuđiều chỉnhchỉnh củacủa LuậtLuật ĐấtĐất
đaiđai

22..33.. PhươngPhương pháppháp điềuđiều chỉnhchỉnh củacủa LuậtLuật
ĐấtĐất đaiđai
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3. Nguyên tắc của Luật Đất đai

33..11.. NguyênNguyên tắctắc đấtđất đaiđai thuộcthuộc sởsở hữuhữu toàntoàn
dândân dodo NhàNhà nướcnước làmlàm đạiđại diệndiện chủchủ sởsở hữuhữu
33..22.. NguyênNguyên tắctắc NhàNhà nướcnước thốngthống nhấtnhất
quảnquản lýlý đấtđất đaiđai theotheo quyquy hoạchhoạch vàvà pháppháp
luậtluật
33..33.. NguyênNguyên tắctắc đặcđặc ưuưu đốiđối vớivới đấtđất nôngnông
nghiệpnghiệp
33..44.. NguyênNguyên tắctắc sửsử dụngdụng đấtđất đaiđai hợphợp lý,lý,
tiếttiết kiệmkiệm

4. 4. NguồnNguồn củacủa LuậtLuật ĐấtĐất đaiđai
 LuLuậậtt ĐấĐấtt đaiđai 20032003
 LuậtLuật sửasửa đổiđổi, , bổbổ sung sung ĐiềuĐiều 121 121 củacủa LuậtLuật ĐấtĐất đaiđai vàvà

ĐiềuĐiều 126 126 củacủa LuậtLuật NhàNhà ở (ở (20092009))
 LuậtLuật sửasửa đổiđổi, , bổbổ sung sung mộtmột sốsố ĐiềuĐiều củacủa cáccác luậtluật liênliên

quanquan đếnđến đầuđầu tưtư xâyxây dựngdựng cơcơ bảnbản ((20092009))
 NĐNĐ 181181//20042004//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 182182//20042004//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 188188//20042004//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 197197//20042004//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 198198//20042004//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 142142//20052005//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 1717//20062006//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 8484//20072007//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 123123//20072007//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 6969//20092009//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 8888//20092009//NĐNĐ-- CPCP
 NĐNĐ 120120//20102010//NĐNĐ--CPCP
 NĐNĐ 121121//20102010//NĐNĐ--CPCP
 CácCác thôngthông tưtư hướnghướng dẫndẫn
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CHƯƠNG 2CHƯƠNG 2
QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT 

ĐAIĐAI

1. Khái niệm1. Khái niệm

QuanQuan hệhệ pháppháp luậtluật đấtđất đaiđai làlà
nhữngnhững quanquan hệhệ xãxã hộihội phátphát sinhsinh trựctrực
tiếptiếp trongtrong sởsở hữuhữu vàvà quảnquản lýlý đấtđất đaiđai
đượcđược cáccác quyquy phạmphạm pháppháp luậtluật đấtđất đaiđai
điềuđiều chỉnhchỉnh
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22. Chủ thể của quan hệ pháp luật . Chủ thể của quan hệ pháp luật 
đất đaiđất đai

22..11.. ChủChủ thểthể quảnquản lýlý NhàNhà nướcnước đốiđối
vớivới đấtđất đaiđai
22..11..11.. CácCác cơcơ quanquan quảnquản lýlý NhàNhà nướcnước

cócó thẩmthẩm quyềnquyền chungchung
22..11..22.. CácCác cơcơ quanquan quảnquản lýlý NhàNhà nướcnước

cócó thẩmthẩm quyềnquyền chuyênchuyên mônmôn
-- CácCác cơcơ quanquan quảnquản lýlý chuyênchuyên ngànhngành đốiđối
vớivới đấtđất đaiđai
-- CácCác cơcơ quanquan quảnquản lýlý cócó thẩmthẩm quyềnquyền
chuyênchuyên mônmôn thuộcthuộc cáccác ngành,ngành, lĩnhlĩnh vựcvực cócó
liênliên quanquan
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22..22.. ChủChủ thểthể sửsử dụngdụng đấtđất

ChủChủ thểthể sửsử dụngdụng đấtđất làlà nhữngnhững
ngườingười cócó quyềnquyền sửsử dụngdụng đất,đất, cụcụ thểthể::
-- TổTổ chứcchức trongtrong nướcnước;;
-- HộHộ giagia đình,đình, cácá nhânnhân;;
-- CộngCộng đồngđồng dândân cưcư;;
-- CơCơ sởsở tôntôn giáogiáo
-- NgườiNgười ViệtViệt NamNam địnhđịnh cưcư ởở nướcnước ngoàingoài;;
-- TổTổ chức,chức, cácá nhânnhân nướcnước ngoàingoài..

22..33. . CáCác c chủ chủ ththể kháể khác tham gia vào c tham gia vào 
quan hệ pháp luật đất đaiquan hệ pháp luật đất đai

LàLà  cácácc  chủchủ  thểthể  thamtham  giagia  vàvàoo  QHPLQHPL  
đđấấtt  đaiđai  khôngkhông  phảphảii  vvớớii  tưtư  cácáchch  củcủaa  
cácácc  loạloạii chủchủ thểthể quảnquản lý,lý, chủchủ thểthể sửsử
dụngdụng đấtđất..
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3. Khách thể của quan hệ pháp luật 3. Khách thể của quan hệ pháp luật 
đất đaiđất đai
 ĐốiĐối vớivới NhàNhà nước,nước, kháchkhách thểthể màmà nướcnước hướnghướng tớitới

làlà toàntoàn bộbộ vốnvốn đấtđất quốcquốc giagia đượcđược phânphân chiachia thànhthành
cáccác nhómnhóm đấtđất sausau::

•• ĐấtĐất nôngnông nghiệpnghiệp;;
•• ĐấtĐất phiphi nôngnông nghiệpnghiệp;;
•• ĐấtĐất chưachưa sửsử dụngdụng..

 ĐốiĐối vớivới ngườingười sửsử dụngdụng đất,đất, kháchkhách thểthể màmà họhọ
hướnghướng tớitới làlà từngtừng thửathửa đấtđất cụcụ thểthể..

4. Nội dung của quan hệ pháp luật 4. Nội dung của quan hệ pháp luật 
đất đaiđất đai

44..11.. QuyềnQuyền vàvà tránhtránh nhiệmnhiệm củacủa NhàNhà
nướcnước

44..22.. QuyềnQuyền vàvà nghĩanghĩa vụvụ củacủa ngườingười sửsử
dụngdụng đấtđất
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CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3
QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ 

LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI VÀ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI VÀ 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA 
PHÁP LUẬT VỀ GIÁ ĐẤTPHÁP LUẬT VỀ GIÁ ĐẤT

1. Quản lý thông tin dữ liệu về 1. Quản lý thông tin dữ liệu về 
đất đaiđất đai

11..11.. QuảnQuản lýlý địađịa giớigiới hànhhành chínhchính
11..22.. HoạtHoạt độngđộng điềuđiều tra,tra, khảokhảo sát,sát, đođo
đạcđạc

11..33.. LậpLập vàvà quảnquản lýlý hồhồ sơsơ địađịa chínhchính vàvà
đăngđăng kíkí quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất

11..44.. ThốngThống kê,kê, kiểmkiểm kêkê đấtđất đaiđai



8/25/2011

9

22. Những quy định của pháp luật . Những quy định của pháp luật 
về giá đấtvề giá đất

22..11.. KháiKhái niệmniệm
22..22.. PhânPhân loạiloại::

-- GiáGiá thịthị trườngtrường;;

-- GiáGiá đấtđất dodo NhàNhà nướcnước quyquy địnhđịnh..

22..33.. ÁpÁp dụngdụng giágiá đấtđất

Áp dụng giá đất do Nhà nước quy địnhÁp dụng giá đất do Nhà nước quy định
 Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất

theo quy định của pháp luật;
 Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất

không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án
có sử dụng đất ;

 Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử
dụng đất ;

 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của
doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá;

 Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển
quyền sử dụng đất;

 Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu
hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc
gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

 Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật
về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

 Lưu ý: những trường hợp xác định lại giá đất trong trường hợp
giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành chưa sát với giá chuyển
nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường
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NhữngNhững trườngtrường hợphợp khôngkhông ápáp dụngdụng giágiá
đấtđất do do NhàNhà nướcnước quyquy địnhđịnh

 GiaoGiao dịchdịch quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất
 ĐấuĐấu giágiá quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất
 TínhTính thuếthuế thuthu nhậpnhập vàvà lệlệ phíphí trướctrước bạbạ nếunếu

giágiá cáccác bênbên thỏathỏa thuậnthuận trongtrong hợphợp đồngđồng
caocao hơnhơn giágiá đấtđất dodo NhàNhà nướcnước quyquy địnhđịnh

CHƯƠNG CHƯƠNG 44

ĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAIĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAI
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1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đấtđất

11..11.. KháiKhái niệmniệm..
11..22.. LậpLập vàvà xétxét duyệtduyệt QuyQuy hoạchhoạch,, KếKế
hoạchhoạch sửsử dụngdụng đấtđất..

11..33.. ThựcThực hiệnhiện quyquy hoạchhoạch,, kếkế hoạchhoạch sửsử
dụngdụng đấtđất..

2. Giao đất, cho thuê đất2. Giao đất, cho thuê đất
22..11.. KháiKhái niệmniệm
22..22.. CănCăn cứcứ giaogiao đấtđất,, chocho thuêthuê đấtđất
22..33.. HìnhHình thứcthức vàvà đđốốii ttượượngng giaogiao đấtđất chocho thuêthuê
đấtđất

•• GiaoGiao đấtđất khôngkhông thuthu tiềntiền sửsử dụngdụng đấtđất
•• GiaoGiao đấtđất cócó thuthu tiềntiền sửsử dụngdụng đấtđất
•• ThuêThuê đấtđất trảtrả tiềntiền thuêthuê đấtđất hànghàng nămnăm
•• ThuêThuê đấtđất trảtrả tiềntiền thuêthuê đấtđất mộtmột lầnlần
•• CácCác trườngtrường hợphợp đượcđược lựalựa chọnchọn hìnhhình thứcthức sửsử

dụngdụng đấtđất
22..44.. HạnHạn mứcmức giaogiao đấtđất
22..55.. ThẩmThẩm quyềnquyền giaogiao đấtđất,, chocho thuêthuê đấtđất
22..66.. ThủThủ tụctục giaogiao đấtđất,, chocho thuêthuê đấtđất
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3. Chuyển hình thức và mục đích 3. Chuyển hình thức và mục đích 
sử dụng đấtsử dụng đất

33..11.. ChuyểnChuyển hìnhhình thứcthức sửsử dụngdụng đấtđất
33..22.. ChuyểnChuyển mụcmục đíchđích sửsử dụngdụng đấtđất

44.. CấpCấp giấygiấy chứngchứng nhậnnhận quyềnquyền sửsử dụngdụng
đất,đất, quyềnquyền sởsở hữuhữu nhànhà ởở vàvà tàitài sảnsản kháckhác
gắngắn liềnliền vớivới đấtđất

 KháiKhái niệmniệm
 CácCác trườngtrường hợphợp đượcđược cấpcấp
 ThẩmThẩm quyềnquyền cấpcấp
 ThủThủ tụctục cấpcấp giấygiấy
 ChỉnhChỉnh lýlý vàvà thuthu hồihồi giấygiấy chứngchứng nhậnnhận
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5. Thời hạn sử dụng đất5. Thời hạn sử dụng đất
 SửSử dụngdụng đấtđất ổnổn địnhđịnh lâulâu dàidài
 SửSử dụngdụng đấtđất cócó thờithời hạnhạn::

QuyQuy địnhđịnh chungchung:: TốiTối đađa khôngkhông quáquá 5050
năm,năm, trongtrong trườngtrường hợphợp đặcđặc biệtbiệt khôngkhông
quáquá 7070 nămnăm trừtrừ haihai trườngtrường hợphợp::
-- ĐấtĐất dùngdùng đểđể xâyxây dựngdựng trụtrụ sởsở cơcơ quanquan ngoạingoại

giao,giao, cơcơ quanquan lãnhlãnh sựsự vàvà cơcơ quanquan kháckhác cócó chứcchức
năngnăng ngoạingoại giaogiao;;
-- ĐấtĐất nôngnông nghiệpnghiệp củacủa hộhộ giagia đình,đình, cácá nhânnhân

66.. ThuThu hồihồi đấtđất

KháiKhái niệmniệm
CácCác trườngtrường hợphợp thuthu hồihồi đấtđất
 ThẩmThẩm quyềnquyền thuthu hồihồi đấtđất
BồiBồi thường,thường, hỗhỗ trợ,trợ, táitái địnhđịnh cưcư khikhi nhànhà
nướcnước thuthu hồihồi đấtđất

 ThủThủ tụctục thuthu hồihồi đấtđất..
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CHƯƠNG CHƯƠNG 55

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 
CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

ĐẤTĐẤT

11. Căn cứ xác định quyền và . Căn cứ xác định quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đấtnghĩa vụ của người sử dụng đất

QuyềnQuyền vàvà nghĩanghĩa vụvụ củacủa ngườingười sửsử
dụngdụng đấtđất phụphụ thuộcthuộc vàovào cáccác căncăn cứcứ
sausau::
•• ChủChủ thểthể sửsử dụngdụng đấtđất;;
•• HìnhHình thứcthức sửsử dụngdụng đấtđất;;
•• MụcMục đíchđích sửsử dụngdụng đấtđất;;
•• ThờiThời điểmđiểm xácxác lậplập quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất;;
•• CănCăn cứcứ xácxác lậplập QSDĐQSDĐ (nguồn(nguồn gốcgốc sửsử

dụng)dụng)..
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22. Quyền của người sử dụng . Quyền của người sử dụng 
đấtđất

22..11.. QuyềnQuyền chungchung
22..22.. QuyềnQuyền lựalựa chọnchọn hìnhhình thứcthức sửsử dụngdụng đấtđất
22..33.. QuyềnQuyền giaogiao dịchdịch quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất::

•• ChuyChuyểểnn  đđổổii  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• ChuyChuyểểnn  nhnhượượngng  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• TTặặngng  chocho  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• ThThừừaa  kkếế  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• GóGópp  vvốốnn  bbằằngng  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• ChoCho  thuêthuê  vàvà  chocho  thuêthuê  lạlạii  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt
•• ThThếế  chchấấpp  bbằằngng  quyquyềềnn  ssửử  dụdụngng  đđấấtt

22..33. . QuyềnQuyền giaogiao dịchdịch quyềnquyền sửsử
dụngdụng đấtđất

 ChủChủ thểthể cócó quyềnquyền giaogiao dịchdịch quyềnquyền sửsử dụngdụng
đấtđất

 ChủChủ thểthể cócó quyềnquyền nhậnnhận chuyểnchuyển đổi,đổi,
chuyểnchuyển nhượng,nhượng, tặngtặng cho,cho, thừathừa kế,kế, gópgóp
vốn,vốn, thếthế chấpchấp quyềnquyền sửsử dụngdụng đất,đất, thuêthuê vàvà
thuêthuê lạilại quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất

 ĐiềuĐiều kiệnkiện thựcthực hiệnhiện quyềnquyền giaogiao dịchdịch quyềnquyền
sửsử dụngdụng đấtđất

 ThủThủ tụctục giaogiao dịchdịch quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất
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3. Nghĩa vụ của người sử 3. Nghĩa vụ của người sử 
dụng đấtdụng đất

33..11.Nghĩa vụ chung.Nghĩa vụ chung

 SửSử dụngdụng đấtđất đúngđúng mụcmục đíchđích,, đúngđúng ranhranh giớigiới thửathửa
đấtđất……;;

 ĐăngĐăng kýký quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất,, làmlàm đầyđầy đủđủ thủthủ tụctục khikhi
chuyểnchuyển đổiđổi,, chuyểnchuyển nhượngnhượng,, chocho thuêthuê,, chocho thuêthuê lạilại,,
thừathừa kếkế,, tặngtặng chocho quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất;; thếthế chấpchấp,, bảobảo
lãnhlãnh,, gópgóp vốnvốn bằngbằng quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất ;;

 ThựcThực hiệnhiện nghĩanghĩa vụvụ tàitài chínhchính theotheo quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp
luậtluật;;

 ThựcThực hiệnhiện cáccác biệnbiện pháppháp bảobảo vệvệ đấtđất;;
 TuânTuân theotheo cáccác quyquy địnhđịnh vềvề bảobảo vệvệ môimôi trườngtrường,, khôngkhông

làmlàm tổntổn hạihại đếnđến lợilợi íchích hợphợp pháppháp củacủa ngườingười sửsử dụngdụng
đấtđất cócó liênliên quanquan;;

 TuânTuân theotheo cáccác quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật vềvề việcviệc tìmtìm
thấythấy vậtvật trongtrong lònglòng đấtđất;;

 GiaoGiao lạilại đấtđất khikhi NhàNhà nướcnước cócó quyếtquyết địnhđịnh thuthu hồihồi đấtđất
hoặchoặc khikhi hếthết thờithời hạnhạn sửsử dụngdụng đấtđất..
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3.2.Nghĩa vụ tài chính3.2.Nghĩa vụ tài chính

33..22..11.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp tiềntiền sửsử dụngdụng đấtđất
33..22..22.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp tiềntiền thuêthuê đấtđất
33..22..33.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp thuếthuế sửsử dụngdụng
đấtđất

33..22..44.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp thuếthuế thuthu nhậpnhập
khikhi chuyểnchuyển quyềnquyền sửsử dụngdụng đấtđất

33..22..55.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp lệlệ phíphí trướctrước bạbạ
33..22..66.. NghĩaNghĩa vụvụ nộpnộp lệlệ phíphí địađịa chínhchính

CHƯƠNG 6CHƯƠNG 6
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ 

CÁO; XỬ LÍ HÀNH VI VI CÁO; XỬ LÍ HÀNH VI VI 
PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 

VÀ GIẢI QUYẾT TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP ĐẤT ĐAICHẤP ĐẤT ĐAI
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1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
lĩnh vực đất đailĩnh vực đất đai

 GiảiGiải quyếtquyết khiếukhiếu nạinại
 GiảiGiải quyếtquyết tốtố cáocáo

22. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật . Xử lý hành vi vi phạm pháp luật 
đất đaiđất đai
 Trách nhiệm kỉ luậtTrách nhiệm kỉ luật
 Trách nhiệm hành chínhTrách nhiệm hành chính
 Trách nhiệm hình sựTrách nhiệm hình sự
 Trách nhiệm bồi thường thiệt hạiTrách nhiệm bồi thường thiệt hại
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33. Giải quyết tranh chấp đất đai. Giải quyết tranh chấp đất đai

 Khái niệmKhái niệm
 Thẩm quyền giải quyếtThẩm quyền giải quyết
 Thủ tục giải quyếtThủ tục giải quyết
 Đường lối giải quyết tranh chấp đất Đường lối giải quyết tranh chấp đất 

đaiđai


