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Tên đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Thất - Thành 

phố Hà Nội 
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Tóm tắt:  

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa đất nước. Chúng ta đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng 

và cải thiện cơ sở hạ tầng, các dự án đều cần quỹ đất. Sự phát triển đô thị, khu dân 

cư, an ninh quốc phòng, cơ sở sản xuất đều cần có quỹ đất. Do đó, việc giải phóng 

mặt bằng, thu hồi đất đang diễn ra ở mọi nơi song gặp nhiều khó khăn trong công 

tác bồi thường, tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian thi công công 

trình, gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước. 

Vì vậy để nhìn nhận đầy đủ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ, tái định cư trên huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội tác giả đã hoàn thành đề 

tài này. Trong bài khóa luận tác giả đã dùng các phương pháp điều tra thu thập 

thông tin nhằm điều tra, tìm hiểu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời khảo sát thực tế các chính sách áp 

dụng với người dân. Từ đó rút ra những ưu điểm và vấn đề còn tồn tại trong việc 

thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đồng thời đề xuất một số giải 

pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước. 

Nhìn chung các dự án đã thực hiện tốt theo các quy định và chính sách của 

pháp luật đất đai, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như giá đền bù thấp hơn giá thị 

trường, các chính sách hỗ trợ và tái định cư chưa được chú trọng làm ảnh hưởng 

đến chất lượng sống của người dân. 



 


