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PHẦN 1: GIỚI THIỆU  

1.1. Thông tin chung về dự án  

1. Dự án đề xuất hỗ trợ ba trường đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Hà 

Nội), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) và Đại học Đà 

Nẵng (UD) - thông qua các nguồn lực vật lý, kỹ thuật, con người và thể chế bổ 

sung để hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc cũng như 

mô hình quản trị tốt và cơ chế tài chính phù hợp. Để cung cấp một khung pháp lý 

thuận lợi, nó cũng hỗ trợ thực hiện ban đầu các cải cách Giáo dục Đại học quốc 

gia để thúc đẩy quản trị hiện đại và bền vững tài chính. Điều này sẽ cho phép 

Chính phủ thiết kế và thực hiện tốt hơn các chính sách và chương trình để tiếp cận 

công bằng hơn, cải thiện chất lượng và mức độ phù hợp và tác động nghiên cứu 

lớn hơn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đơn vị thụ hưởng dự án trực 

tiếp là hệ thống các trường của 03 Trường nói trên bao gồm khoảng 30 trường đại 

học và viện nghiên cứu, phục vụ cho khoảng 147.500 sinh viên (66.000 VNU-

HCM, 30.500 VNU-HN và 51.000 UD), bao gồm hơn 21.000 sinh viên sau đại 

học (thạc sĩ / tiến sĩ). Một cách gián tiếp, nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ 

thống giáo dục đại học - khoảng 235 trường đại học và hơn 1,7 triệu sinh viên. 

Mục tiêu phát triểu của dự án  

2. Mục tiêu phát triển dự án là: Nâng cao mức độ phù hợp và chất lượng của sinh 

viên tốt nghiệp và sản phẩm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 

Quốc gia – thành phố Hồ Chí Mình và Đại học Đà Nẵng  và cải thiện cơ chế quản 

lý và tài chính. 

Các hợp phần của dự án 

Hợp phần 1: Vượt trội trong nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên 

3. Để nâng cao chất lượng, mức độ phù hợp và các tác động của nghiên cứu, ba 

trường đại học sẽ thực hiện các hoạt động sau: 

(i) Tuyển dụng và bồi dưỡng các nhà nghiên cứu tài năng để phát triển các nhóm 

nghiên cứu mạnh. Để thực hiện được điều này cần tuyển dụng những nhân tài 

người Việt với kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế thông qua các  chế độ phúc lợi: 

lương, thưởng hấp dẫn, thiết lập một nhiệm kỳ để thưởng cho các nhà nghiên 

cứu tài năng nhất và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu sinh sản. Các biện 

pháp sẽ được đưa ra để khuyến khích nhiều nhà khoa học nữ dẫn đầu các nhóm 

nghiên cứu. 

(ii) Trang bị và/hoặc nâng cấp phòng thí nghiệm cho các nhóm nghiên cứu này để 

thiết lập các cơ sở hàng đầu và sử dụng cơ sở hạ tầng khoa học theo cách hiệu 

quả nhất trong toàn bộ trường đại học. Ba trường đại học sẽ sử dụng công nghệ 

xanh cho các tòa nhà mới và phòng thí nghiệm khoa học. 

Hợp phần 2: Nâng cao chất lượng dạy và học 

4. Để sinh viên có trình độ tốt sau khi ra trường, ba trường đại học sẽ tìm cách 

chuyển đổi các hoạt động ngoại khóa và sư phạm để làm cho chương trình của họ 

phù hợp hơn và lấy sinh viên làm trung tâm. Khi có liên quan, các trường sẽ dựa 

vào các công cụ công nghệ cải tiến các thực hành truyền thống và nâng cao trải 
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nghiệm giáo dục của học sinh (Học tập điện tử, học tập thích ứng thông qua AI, 

lớp học lật, v.v.). Các trường cũng sẽ cung cấp các cơ hội phát triển chuyên nghiệp 

cho đội ngũ giảng viên và kết hợp với việc giảng dạy tốt về dạy đánh giá và các 

tiêu chí thăng tiến ngang tầm với sự xuất sắc trong nghiên cứu. Nỗ lực sẽ được 

thực hiện để khuyến khích nhiều sinh viên nữ đăng ký vào các chương trình 

STEM. Cuối cùng, ba trường đại học sẽ tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng 

nội bộ của họ và tìm cách công nhận tất cả các chương trình của họ trên toàn quốc 

hoặc quốc tế. 

Hợp phần 3: Quản trị hiệu quả và tài chính bền vững 

5. Hỗ trợ thực hiện cải cách quản trị và tài chính ở cấp hệ thống quốc gia và ở cấp độ 

thể chế. Cải cách hệ thống quốc gia trong quản trị giáo dục đại học và tài chính sẽ 

tập trung vào quản trị, tự chủ và trách nhiệm, và bền vững tài chính. Tăng cường 

quản trị đại học và tài chính ở cấp độ tổ chức được thực hiện thông qua ba trường 

đại học được lựa chọn. 

1.2 Tiểu dự án Đại học quốc gia Hà Nội 

6. Góp phần nâng cao chất lượng đài tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN theo 

định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 thông qua việc đầu 

tư vào đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực quản lý cũng như cơ chế tài chính 

hiêu quả nhằm giúp ĐHQGHN trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành xuất 

sắc và đạt được tiêu chuẩn Quốc tế, bao gồm các lĩnh vực ưu tiên liên quan đến 

khoa học tự nhiên, công nghệ và phát triển vền vững. 

7. Các khoản vay từ Ngân hàng sẽ được sử dụng để xây dựng các công trình thiết yếu 

của tiểu dự án bao gồm: 

- Xây dựng trường đại học Công nghệ; 

- Xây dựng trung tâm nghiên cứu; 

- Xây dựng các công trình thiết yếu khác (khu vực trung tâm của ĐHQGHN, hệ 

thống tài chính và quản lý hiện đại và bền vững); 

- Các công trình trên sẽ được xây dựng ở ba khu vực khác nhau với tổng diện 

tích là 37,49ha, trong đó giải phòng mặt bằng đã hoàn thành vào năm 2007 

trước khi tiểu dự án được để xuất cho Ngân hàng Thế giới. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu 1: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

ĐHQGHN, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn về khoa học tự 

nhiên, công nghệ và phát triển bền vững. Dự án sẽ giúp cho ĐHQGHN phát 

triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu thế mạnh, truyền thống, liên 

ngành, có nhu cầu xã hội cao và những lĩnh vực khoa học mới ở ĐHQGHN, 

như nông nghiệp công nghệ cao; hàng không vũ trụ; kỹ thuật năng lượng, năng 

lượng tái tạo; khoa học sức khỏe và y học chính xác.  

- Mục tiêu 2: Xây dựng và phát triển thành công 01 trung tâm nghiên cứu xuất 

sắc (COE) của ĐHQGHN, là nền tảng cho mô hình đại học đổi mới sáng tạo 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế, xã hội 

đất nước. 
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- Mục tiêu 3:  Thành lập công viên khoa học kết hợp với hệ thống đổi mới Quốc 

gia, kết nối cung, cầu khoa học công nghệ tại Hòa Lạc, thu hút nguồn vốn đầu 

tư từ các doanh nghiệp địa phương/hợp tác quốc tế để chuyển giao các sản 

phẩm khoa học và công nghệ quan trọng của ĐHQGHN theo hướng xã hội 

hóa, trở thành gương sáng trên mô hình khởi nghiệp từ một trường đại học tại 

Việt Nam; 

- Mục tiêu 4: Góp phần hình thành khu Trung tâm Điều hành ĐHQGHN hiện 

đại và hệ thống quản trị, cơ chế tài chính đại học tiên tiến, hiệu quả tương xứng 

với cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng mới tại khu vực Hòa Lạc. 

Phạm vi đầu tƣ của dự  án 

a. Hợp phần 1: Xây dựng trường đại học Công nghệ 

- Tổng diện tích quy hoạch xây dựng: 8ha; 

- Ranh giới: Phía Đông giáp với số 1; Phía Tây giáp với mương số 3; Phía Bắc 

giáp đường số 4 và phía Nam giáp với đường ranh; 

- Tổng diện tích xây dựng: 36.830m
2
; 

- Các công trình thiết yếu gồm: 

o Tòa nhà thí nghiệm và nghiên cứu: 14.830m
2
; 

o Tòa nhà hoạt động của trường, giảng đường, phòng thực hàng/thí 

nghiệm (phòng thực hành, khu vực xưởng): 22.000m
2
 

o Cơ sở hạ tầng nội bộ cho các công trình thiết yếu 

- Khối lượng dự kiến sẽ có trong tổng quy mô của dự án. 

b. Hợp phần 2: Xây dựng khu Trung tâm ĐHQGHH 

- Tổng diện tích quy hoạch xây dựng: 22,89ha; 

- Ranh giới: Phía Đông giáp với đường 11; Phía Tây giáp với Ký túc xá 5; Phía 

Bắc giáp với đường số 3 và phía Nam cách đường Láng – Hòa Bình khoảng 

150m. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 110.000m
2
; 

- Các công trình thiết yếu gồm: 

o Hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm tổng hợp (khoảng 110.000m
2
 

sàn); 

o Cơ sở hạ tầng nội bộ để vận hành công trình; 

o Đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm. 

c. Xây dựng các công trình thiết yếu khác (cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Khu vực trung 

tâm của ĐHQGHN, hệ thống quản lý và tài chính hiện đại và bền vững) 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

- Nhà máy xử lý nước thải: (công trình hạ tầng cấp III) dành riêng cho ký túc xá 

5. 

Khu vực Trung tâm ĐHQGHN 

- Tổng diện tích xây dựng 24.000m
2
; 

- Các công trình thiết yếu: 
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o Xây dựng tring tâm điều hành của ĐHQGHH và tòa nhà thư viện trung 

tâm (khoảng 24.000m
2
 sàn); 

o Cơ sở hạ tầng nội bộ; 

o Cải thiện hệ thống quản lý tài chính; 

- Khối lượng dự kiến sẽ có tổng quy mô dự án 

1.3. Sự cần thiết phải rà soát về việc thực hiện bồi thƣờng và tái định cƣ của TDA 

8. Tổng diện tích quy hoạch của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)  là khoảng 

1.113,7 ha, trong đó diện tích đất dự kiến cho TDA sẽ sử dụng vốn vay của Ngân 

hàng Thế giới (NHTG) là 37,49 ha tại các khu vực Zone 1,3 và 4. Đây là các khu 

vực đã được giải phóng mặt bằng từ 2003 đến 2007. 

9. Theo yêu cầu của NHTG, cần tiến hàng rà soát thẩm định (DDR) để đánh giá xem 

các mục tiêu chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được nêu trong Luật Đất 

đai của Việt Nam đã đạt được chưa. DDR được thực hiện cho 37,49 ha đất 

ĐHQGHH  dưới dạng khảo sát mẫu. DDR tập trung vào: 

- Rà soát, đánh giá tính tuân thủ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã 

được chính phủ phê duyệt cho Trường Đại học quốc gia Hà Nội; 

- Đánh giá xem liệu sinh kế và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng đã 

được khôi phục, ổn định và cải thiện hay chưa; 

- Xác định các vấn đề còn tồn tại nếu có;  

- Đề xuất các biện pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại (nếu cần); 

- Lập báo cáo đánh giá trình NHTG.  
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PHẦN 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ 

2.1. Phƣơng pháp luận 

10. Tư vấn đã kết hợp các phương pháp định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm) và 

định lượng (khảo sát bằng bảng hỏi) để rà soát và đánh giá việc thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án. Đại diện của các đơn vị liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng như Ban QLDA trường ĐHQG HN, Hội đồng bồi 

thường huyện Thạch Thất, UBND các xã dự án, các tổ chức đoàn thể ở địa 

phương và một số người bị ảnh hưởng phải tái định cư đã được phỏng vấn và tham 

gia thảo luận nhóm. Một số lượng hộ BAH đã được chọn ngẫu nhiên để khảo sát 

thông qua  phỏng vấn bảng hỏi. Ngoài ra, nghiên cứu các tài liệu liên quan cũng 

đã được thực hiện để tìm hiểu việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC.  

2.2 Các phƣơng pháp thực hiện DDR 

2.2.1. Nghiên cứu tài liệu.  

11. Tư vấn đã thu thập và nghiên cứu toàn bộ tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lưu trữ tại Hội đồng Bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư, văn phòng UBND xã và Ban QLDA của trường ĐHQGHN để 

nghiên cứu. 

12. Chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho diện tích đất thuộc tiểu dự án áp dụng 

Luật đất đai năm 2003. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất vào năm 2007. Tuy 

nhiên, để đảm bảo rằng việc triển khai tiểu dự án sẽ không có bất kì tác động tiêu 

cực đáng kể nào đối với các tiểu dự án khác của dự án tổng thể, tư vấn đã thực 

hiện rà soát toàn bộ các tài liệu cơ bản của dự án bao gồm: các tài liệu liên quan 

đến dự án tổng thể, các văn bản quy hoạch và chuyển giao và các văn bản về đền 

bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án giai đoạn trước và sau 2008. Cụ thể như sau: 

13. Các văn bản liên quan đến quy hoạch và chuyển giao nông trường 1A cũ: 

- Biên bản bàn giao đất hộ gia đình (bản mẫu) 

- Quy chế giao khoán hộ gia đình của Nông trường Quân đội 1A 

- Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao 

khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất Nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước 

- Quyết định 659/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/10/1995, về việc chuyển 

giao NT1A thuộc Bộ Quốc phòng cho ĐHQGHN quản lý để quy hoạch xây dựng 

ĐHQGHN và Trung tâm Viện Công nghệ châu Á. 

- Nghị định của Chính phủ số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 về chính sách đối 

với lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 

- Thông báo 880/TCCB của trường Đại học Quốc gia, ngày 10/10/2003 về việc giải 

thể Nông trường 1A ĐHQGHN 

- Văn bản số 10885/TC-TCDN  của Bộ tài chính ngày 27/9/2004 về phương án giải 

thể NT1A 

- Quyết định 512/QĐ-TCCB của Giám đốc ĐHQGHN, ngày 16/3/2015 về việc phê 

duyệt phương án giải thể Nông trường 1A 
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14. Các văn bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: 

- Quyết định số 488-QĐ/UB, của UBND tỉnh Hà Tây  ngày 05/5/2005, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện xây dựng ĐHQGHN 

thuộc địa bàn huyện Thạch Thất; 

- Quyết định 1481/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 19/10/2005, về việc 

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 1,2,3 dự án xây dựng 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; 

- Quyết định 478/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 27/03/2006, về việc   

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 dự án xây 

dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; 

- Quyết định số 558/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Hà Tây ngày 04/4/2007 về việc  

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 (đợt 2) dự án 

xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; 

- Quyết định số 1913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày19/10/2007 về việc 

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 (đợt 3) dự án 

xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây 

- Quyết định 1539/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 06/6/2008 về việc phê 

duyệt phương án tái định cư để GPMB các Dự án; Xây dựng ĐHQGHN; TĐC 

ĐHQGHN; Thu hồi đất của ĐHQGHN giao Trường SQLQ1, trên địa bàn xã 

Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

- Quyết định số 975-QĐ/UB, của UBND tỉnh Hà Tây ngày 15/7/2003 về việc thu 

hồi 8.606.641 m2 đất do NT1A (cũ) quản lý, sử dụng thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch Thất, giao ĐHQGHN quản lý để thực hiện Dự án xây dựng 

ĐHQGHN. 

2.2.2. Phƣơng pháp định tính  

15. Với phương pháp định tính, Tư vấn đã sử dụng kỹ thuật phỏng vấn sâu và thảo 

luận nhóm tập trung với các đối tượng khác nhau cho các mục tiêu thu thập thông 

tin khác nhau. 

16. Phương pháp phỏng vấn sâu đã được sử dụng để thu thập thông tin từ Ban quản lý 

dự án, Hội đồng bồi thường huyện, đại diện chính quyền ở cấp thôn / xã / huyện 

và người bị ảnh hưởng nhằm thu thập ý kiến của họ về việc thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ, và TĐC của dự án. Theo đó, tư vấn đã thực hiện 07 cuộc phỏng vấn sâu với 

đại diện của các tổ chức sau: 

- Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc;  

- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất;  

- Đại diện UBND xã Thạch Hòa; 

- 02 hộ bị ảnh hưởng (AH) dễ bị tổn thương.  

17. Phương pháp thảo luận nhóm – một phương pháp tốt để phát hiện và khai thác các 

đầu mối thông tin, cũng như là nguồn thông tin ý nghĩa cho các phân tích liên 

quan. Tư vấn đã chuẩn bị một bản hướng dẫn cho Thảo luận nhóm và hướng dẫn 
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này được sử dụng để đảm bảo thông tin khai thác tập trung, đúng hướng và hiệu 

quả về thời gian. Ban đầu, Tư vấn dự kiến sẽ có 04 cuộc thảo luận nhóm như sau: 

- Đối tượng 1: đại diện chính quyền địa phương (đại diện PMU, trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện Thạch That, cơ quan chính quyền địa phương) 

- Đối tượng 2: địa diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng đất sản xuất 

nhưng không phải di dời; 

- Đối tượng 3: đại hiện các nhóm dễ bị tổn thương 

2.2.3. Phƣơng pháp định lƣợng  

18. Mục đích của phương pháp này là thu thập thông tin định lượng bằng cách sử 

dụng bảng câu hỏi chuẩn bị về việc thực hiện bồi thường và tái định cư xem xét 

việc bồi thường và tái định cư có tuân thủ chính sách của chính phủ hay không và 

cuộc sống và sinh kế của người dân bị ảnh hưởng đã được khôi phục, cho dù các 

vấn đề hiện tại đã được khắc phục hay chưa. Đồng thời, cuộc khảo sát sẽ giúp 

đánh giá sự hài lòng của những người bị ảnh hưởng với chính sách bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư của dự án. 

19. Khảo sát được thực hiện với tổng số hộ 50 hộ gia đình trong đó có 5 hộ gia đình 

thuộc nhóm dễ bị tổn thương và 45 hộ bị ảnh hưởng. Trên thực tế, việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã được hoàn thành vào năm 2007, nhiều hộ gia đình  

không còn sống trong khu vực tiểu dự án, vì vậy không dễ để tìm thấy địa chỉ cư 

trú hiện tại của họ. 

2.2.4. Quan sát thực địa 

20. Phương pháp này được áp dụng nhằm thu thập thông tin bằng cách quan sát những 

gì đang xảy ra trên thực tế, giúp bổ sung dữ liệu được thu thập thông qua các 

phương pháp khảo sát định tính và định lượng đã đề cập, và có thể giúp giải thích 

kết quả khảo sát. 

21. Tư vấn đã đi thăm toàn bộ các khu vực 1, 3 và 4; thăm khu tái định cư và kết hợp 

thăm các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
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PHẦN 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

3.1.  Nguồn gốc của đất cần thu hồi cho tiểu dự án ĐHQGHN 

22. Phần lớn đất triển khai Dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc trước đây là đất tổ chức, do 

Nông trường 1A - Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng quản lý. Khi Nông trường 

không khai thác hết quỹ đất, đã thực hiện giao khoán đất cho các hộ công nhân 

Nông trường theo nhu cầu của các hộ gia đình. Căn cứ giao khoán là theo quy chế 

giao khoán hộ gia đình được ban hành nội bộ của Nông trường Quân đội năm 

1993. 

23. Năm 1995, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 659/TTG ngày 

16/10/1995, toàn bộ đất Nông trường 1A bao gồm công nhân, cán bộ và đất đai đã 

được chuyển về thành phố Hà Nội để quản lý và sử dụng. Nói cách khác, trang trại 

1A trở thành đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội. Diện tích đất nông nghiệp được 

chuyển thành đất phi nông nghiệp để xây dựng khuôn viên và cơ sở vật chất của 

ĐHQGHN. Nhằm triển khai dự án xây dựng Đại học Quốc gia đã có công văn số 

620/TCCB ngày 14/10/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về phương 

án giải thể của Nông trường1A gửi cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn số 3761/LĐTBXH-LĐVL, ngày 

03 tháng 11 năm 2004 gửi ĐHQGHN về việc đồng ý phương án giải thể và làm rõ 

một số nội dung liên quan. 

24. Năm 2006, Đại học Quốc Gia Hà nội đã tiến hành giải thể Nông trường 1A theo 

hướng dẫn của nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính 

sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Theo kế hoạch 

giải thể công nhân và nhân viên của nông trường 1A đủ điều kiện theo tiêu chí của 

ĐHQGHN về trình độ học vấn và độ tuổi lao động sẽ được tuyển dụng làm công 

nhân và nhân viên cho ĐHQGHN, những người không đáp ứng tuyển dụng của 

trường đại học các yêu cầu sẽ nghỉ hưi và nhận lương hưu theo quy định của 

Chính phủ. 

25. Các phần tiếp theo sẽ trình bày các phát hiện của DDR tập trung vào thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và phục hồi sinh kế và các vấn đề đang chờ xử lý (nếu có) với 

các biện pháp được đề xuất cho 37,49 ha sẽ được đầu tư bởi nguồn vốn WB.  

3.2. Thực hiện giải phỏng mặt bằng cho tiểu dự án 

26. Việc thực hiện giải phỏng mặt bằng cho tiểu dự án ĐHQGHN đã được thực hiện 

bởi  Hội đồng bồi thường tái định cư của huyện Thạch Thất từ năm 2003, trong đó 

giải phòng mặt bằng 37,49ha tại khu 1, 3 và 4 được đầu tư bằng khoản vay ODA 

từ NGHT đã được hoàn thành từ năm 2007. Tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

đã bàn giao đất cho tiểu dự án VNU-HN sau khi nhận được bồi thường và hỗ trợ. 

Tuy nhiên, do tiểu dự án chưa được triển khai do thiếu ngân sách, nên VNU-HN 

cho phép các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiếp tục canh tác trên đất bị thu hồi theo 

mong muốn của họ cho đến khi thực hiện tiểu dự án. Ban quản lý dự án sẽ thông 

báo cho các hộ gia đình này 6 tháng trước khi họ hoàn thành việc canh tác và có 

đủ thời gian để thu hoạch hoa màu. 

https://luatminhkhue.vn/search?q=620/TCCB&type=doc
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3.2.1. Phạm vi tác động của tiểu dự án 

27. 37,49ha diện tích đất bị thu hồi được sử dụng của 144 hộ gia đình (khoảng 400 

người). Hầu hết các tài sản bị ảnh hưởng là hoa màu và cây cối. Không có nhà bị 

ảnh hưởng vì đây là đất nông nghiệp. Vào thời điểm bồi thường được thực hiện, số 

cây ăn quả và cây chè bị ảnh hưởng trên đất bị thu hồi là: 

Bảng  1: Số lượng cây và hoa mầu bị ảnh hưởng 

TT Loại cây và hoa màu 

Khu 1  

(Đại học 

Công nghệ) 

Khu 4  

(Viện và Trung 

tâm nghiên 

cứu) 

Khu 3  

(Khu vực trung 

tâm của 

ĐHQGHN) 

1 

Cây ăn quả (nhãn, vải 

thiều, xoài, bầu) cây 

công nghiệp (keo, bạch 

đàn) 

26 45,503 51,863 

2 Cây chè (m
2
) 0 28,000 2,299  

(Nguồn: Kết quả DMS năm 2003 – 2007) 

3.2.2. Chính sách và giải pháp áp dụng cho bồi thƣờng và hỗ trợ 

28. Ngay sau khi tiếp nhận nguyên trạng Nông trường 1A, Đại học Quốc gia đã phối 

hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để thanh lý 2458 

Hợp đồng giao khoán thông qua triển khai giải thể nông trường, bố trí lao động 

dôi dư và thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của tiểu dự án được thực hiện 

bởi sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Đại học Quốc gia. 

3.2.2.1.  Giải pháp cho các hợp đồng kinh tế 

29. Các hợp đồng kinh tế được đưa vào quy hoạch xây dựng ĐHQGHN và trong cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, việc thanh lý hợp đồng kinh 

tế gắn liền với quá trình kiểm kê, giải phóng mặt bằng và bồi thường ĐHQGHN; 

30. Hợp đồng kinh tế trên thực tế là chứng từ giao đất cho hộ gia đình/cá nhân quản lý 

và sử dụng theo Nghị định số 01/1995/NĐ-CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ 

ban hành quy định về giao đất của nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước sản xuất 

nông nghiệp. 144 hợp đồng kinh tế đã được hực hiện và ký kết cho diện tích 

37,49ha. Để thanh lý các hợp đồng này, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

huyện Thạch Thất chịu trách nhiệm đánh giá các hợp đồng giá trị và thanh toán 

sau quá trình thanh lý. 

31. Số tiền thanh lý hợp đồng sẽ được trả cho những người được giao đất và đầu tư 

hợp pháp vào đất cũng như được trả cho Nông trường 1A; 

3.2.2.2. Giải pháp sắp xếp lao động 
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32. Tại thời điểm dừng sản xuất kinh doanh, Nông trường, có 609 lao động là lao 

động thường xuyên của nông trường. Trên cơ sở phân loại và giải quyết chính 

sách cho từng nhóm đối tượng trên cơ sở năng lực, bằng cấp, tuổi, giới, điều kiện 

sức khỏe và nhu cầu cá nhân người lao động, Đại học Quốc gia đã bố trí việc làm 

hoặc chế độ cho người lao động như sau:  

- Chuyển lao động sang đơn vị khác: 12 người 

- Lao động nghỉ hưu trước tuổi: 6 người 

- Lao động nghỉ việc theo chế độ trợ cấp mất việc: 553 người 

33. Bên cạnh đó, những hộ dân bị ảnh hưởng trong tiểu dự án cũng được tham gia các 

hoạt động đào tạo nghề, chuyển đồi nghề cho lao động dôi dư của dự án. Nguồn 

nhân lực này cũng được ưu tiên tham gia trực tiếp quá trình xây dựng Đại học 

Quốc gia Hà nội tại Hòa Lạc. Trong 144 hộ gia đình tại tiểu dự án, có khoảng 20 

lao động đã tham gia vào quá trình xây dựng trường cho các công tác dọn dẹp, thợ 

xây, cung cấp vật liệu xây dựng, nấu ăn, bảo vệ công trình v.v. 

34. Liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án, trong thời gian từ 

năm 2003 đến năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành nhiều quyết định liên 

quan đến đền bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án tổng thể, trong đó có 07 quyết 

định liên quan đến các khu đất thuộc tiểu dự án như sau: 

- Quyết định số 975-QĐ/UB, của UBND tỉnh Hà Tây ngày 15/7/2003 về việc thu 

hồi 8.606.641 m
2
 đất do NT1A (cũ) quản lý, sử dụng thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch Thất, giao ĐHQGHN quản lý để thực hiện Dự án xây dựng 

ĐHQGHN 

- Quyết định số 488-QĐ/UB, của UBND tỉnh Hà Tây  ngày 05/5/2005, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện xây dựng ĐHQGHN 

thuộc địa bàn huyện Thạch Thất 

- Quyết định 1481/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 19/10/2005, về việc 

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 1,2,3 dự án xây dựng 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây 

- Quyết định 478/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 27/03/2006, về việc phê 

duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 dự án xây dựng 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây 

- Quyết định số 558/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Hà Tây ngày 04/4/2007 về việc  

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 (đợt 2) dự án 

xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây 

- Quyết định số 1913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày19/10/2007 về việc 

phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB lô 4,5,6,16,17 (đợt 3) dự án 

xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. 

35. Căn cứ Luật đất đai 2003 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Khi hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất của nhà nước, các doanh nghiệp được thành 

lập dưới hình thức hợp đồng giao đất cho các  mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản (không bao gồm sử dụng rừng phòng hộ) sẽ chỉ được bồi 

thường cho các chi phí còn lại mà họ đã đầu tư vào đất (không phải bồi thường 
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cho đất) và hỗ trợ. Theo đó, các chính sách hỗ trợ của tiểu dự án sẽ được áp dụng 

như sau: 

3.2.2.3. Chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp 

36. Mức hỗ trợ cho đất nông nghiệp được tính dựa trên chi phí đầu tư vào đất đai theo 

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) số 156/2006/QĐ-UBND ngày 

22/02/2005. Theo đó, mức chi phí sẽ liên quan đến thời gian sử dụng đất. Chi tiết 

như sau: 

37. Các trường hợp sử dụng đất trước thời điểm ban hành Quyết định số 60/TCCB 

ngày 01/02/1996 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp nhận Nông trường 1A 

về Đại học Quốc gia Hà nội thì thực hiện theo quyết định số 156/2005/QĐ-UB 

ngày 22/02/2005 của UBND tỉnh Hà Tây thì các diện tích đất nông nghiệp được 

giao khoán sẽ không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu 

tư vào đất còn lại (10% giá đất theo quy định của cùng vùng, cùng loại và hạng 

đất) và ngoài ra còn được hỗ trợ theo quy định như sau: 

- Hộ gia đình, cá nhân là cán bộ nhân viên của Nông trường 1A đang làm việc 

hay đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp, đang 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và hộ gia đình, cá nhân nhận khoán 

đang sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, 

mức hỗ trợ bằng tiền tính bằng 20% giá đất quy định cùng loại đất, hạng đất; 

diện tích tính hỗ trợ theo diện tích thực tế sử dụng nhưng không vượt quá 

5000m
2
/hộ. 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng trên thì 

chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nức chi phí đầu tư vào đất 

còn lại tính bằng 10% giá đất quy định cùng vùng, cùng loại, cùng hạng đất; 

- Đối với đất công của Nông trường, khi Nhà nước thu hồi đất, không được bồi 

thường về đất, nhưng giá trị đầu tư còn lại vào đất sẽ được bồi thường; giái trị 

đầu tư còn lại bằng 10% giá đất quy định; 

38. Các trường hợp sử dụng đất từ thời điểm ban hành Quyết định số 60/TCCB ngày 

01/02/1996 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp nhận Nông trường 1A về 

Đại học Quốc gia Hà nội đến trước thời điểm ban hành Quyết định số 975/QĐ-UB 

ngày 15/7/2003 và Quyết định số 874/QĐ-UB ngày 26/8/2004 của UBND tỉnh Hà 

Tây: 

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm, cây lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì được hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ đất sản xuất 

nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/02/1996 theo nguyên tắc trên, nếu khoản 

đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước. 

3.2.1.3. Nhà cửa, vật kiến trúc 

- Công trình kiến trúc trên đất nông nghiệp không được bồi thường nhưng được 

hỗ trợ tương ứng  80% giá trị bồi thường do UBND tỉnh quy định. 
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3.2.1.4. Cây cối, hoa màu 

- Cây trồng hiện có trên đất, tính đến ngày UBND tỉnh Hà Tây ban hành quyết 

định thu hồi đất (Quyết định 975/QĐ-UB ngày 15/7/2003) và Quyết định 

874/QĐ-UB ngày 26/8/2004 được bồi thường 100% theo quy định của tỉnh. 

- Cây trồng trên đất hộ khai hoang phục hóa, được tính bồi thường, hỗ trợ theo 

mức giá quy định của UBND tỉnh Hà Tây. 

3.2.1.5. Hỗ trợ khác 

- Đối với cán bộ nhân viên thuộc nông trường 1 A có nguồn sống chủ yếu là từ 

canh tác nông nghiệp, mức hỗ trợ là 2000đ/m
2
, tối đa không quá 2.200.000 

đồng/hộ; 

- Đối với cán bộ công nhân viên thuộc nông trường 1A còn trong độ tuổi lao 

động nhưng không được tiếp nhận vào làm việc tại Đại học Quốc gia Hà nội, 

được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi việc làm, mức hỗ trợ là 10.000đ/m
2
; tối đa 

không quá 20.000.000đ/hộ. 

- Hỗ trợ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ là 3000đ/m
2
; tối đa không quá 

3.000.000đ/hộ. 

- Hỗ trợ công san lấp cải tạo đất: 1.000đ/m
2
. 

3.2.3. Kết quả đánh giá thẩm định 

3.2.3.1. Nghiên cứu tài liệu 

39. Theo đánh giá tài liệu, 100% đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và cây trồng / hoa màu 

bị ảnh hưởng trên đất đã được thu hồi. Không có nhà ở hoặc đất thổ cư bị ảnh 

hưởng trong khu vực tiểu dự án. 

40. Trong thời gian thi hành luật đất đai 2003, trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế có nhiều 

thay đổi ban hành theo các nghị định hướng dẫn: Nghị định 181/2004/NĐ-CP về 

thi hành luật đất đai; Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ và 

tái định cư; Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng 

đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

41. Qua tham vấn cán bộ Trung tâm quỹ đất và đối chiếu hồ sơ lưu cho thấy: Trình tự 

thu hồi khu đất 37.49ha đã tuân thủ nghị định 181/2004/NĐ-CP, có hiệu lực 

16/11/2004 đến 31/12/2007. Việc áp dụng hướng dẫn này là hoàn toàn tuân thủ 

quy định của Chính phủ Việt Nam tại thời kì đó. 

42. Trình tự đã thực hiện qua 05 bước như sau: 

- Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi: Căn cứ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, UBND huyện đã giao Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu 

đất thu hồi và trích sao hồ sơ địa chính. 

- Bước 2.  Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải 

phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường huyện Thạch Thất đã giúp UBND 

huyện lập phương án tổng thể và trình UBND tỉnh. 
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- Bước 3. Thông báo về việc thu hồi đất. UBND cấp huyện Thạc Thất thông báo 

thu hồi đất đảm bảo quy định của Luật là: ít nhất 90 ngày đối với đất nông 

nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. 

- Bước 4. Quyết định thu hồi đất: Trước khi hết hạn thông báo ít nhất là 20 ngày, 

UBND huyện  phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở tài nguyên môi 

trường trình quyết định thu hồi đất để UBND cấp tỉnh phê duyệt. 

- Bước 5. Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

3.2.2.2. Phổ biến thông tin 

43. 100% các hộ thuộc diện khảo sát cho biết hộ gia đình có nhận được thông tin về 

dự án tại thời điểm chuẩn bị kiểm đếm và nhận hỗ trợ. Thông tin các hộ gia đình 

nhận được được ghi nhận tại bảng dưới đây: 

Bảng  2: Thông tin về dự án gia đình đã được cung cấp 

Các thông tin cơ bản về dự án Tỷ lệ phản hồi nhận đƣợc thông tin 

Mục đích thu hồi đất 95% 

Phương án đền bù 95% 

Ngày thu hồi 90% 

Giá cả đề bù                          100% 

Khu tái định cư 100% 

Cơ chế giải quyết khiếu nại 87% 

44. Các kênh thông tin Dự án đã sử dụng để truyền thông tin đến cho người dân bao 

gồm tờ rơi (62%), họp dân (100%), loa truyền thanh (60%), cán bộ chính quyền 

địa phương (100%). Đây là các kênh thông tin chính mà người dân còn nhớ. Với 

các kênh thông tin này, đã giúp cho đa số các hộ gia đình hiểu rõ được chính sách 

và quyền lợi mà gia đình được hưởng. Một số ít gia đình nói, tại thời điểm đó 

không hiểu rõ nên có gửi thư khiếu nại, nhưng sau đó đã được chính quyền giải 

đáp ổn thỏa. 

3.2.2.3. Kiểm kê tài sản và phương án giải phóng mặt bằng 

45.  100%  hộ gia đình được khảo sát nói rằng họ đã tham gia vào quá trình kiểm kê 

tổn thất và ký vào biên bản kiển kê. Kết quả khảo sát được trình bày trong bảng 

sau. 
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Bảng  3: Mức độ tham gia vào hoạt động kiểm kê 

Mức độ tham gia vào hoạt động 

kiểm kê 

Đƣợc tham gia Không/không nhớ 

Được thông báo về thời gian kiểm kê 

tài sản 

100% - 

Được tham gia vào việc kiểm kê và 

kiếm đếm chi tiết tài sản 

100% - 

Tài sản không được kiểm kê hay bị bỏ 

sót 

2% - 

Kết quả đo đạc đất/nhà chính xác 100% - 

Xem xét và ký vào biên bản kiểm kê 100% - 

Lưu lại 1 bản sao biên bản kiểm kê 94% 6% 

46. Như vậy, có thể thấy sự tham gia của các hộ gia đình trong hoạt động kiểm đếm 

tài sản thu hồi rất đầy đủ. Điều này đảm bảo tính đồng thuận cao của các hộ bị ảnh 

hưởng đối với dự án. 

47. Chỉ có 01 hộ phản hồi trong quá trình kiểm kê, tài sản của gia đình  bị bỏ sót và họ 

phải làm đơn kiến nghị, sau đó, tài sản được bổ sung. Tài sản bổ sung là cây ăn 

quả và đoạn ống dẫn nước tưới nước cho vườn chè. 

48. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng được tham gia thảo luận về các phương án bồi 

thường và phương án bồi thường đều được công khai tại UBND xã và nhà văn hóa 

thôn. Các khoản bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình phần lớn được thực hiện 

vào năm 2003, một số hộ vào năm 2005-2007. Các khoản hỗ trợ đầy đủ theo chính 

sách đã công bố. Các gia đình cơ bản đã bản giao mặt bằng cho dự án, một số gia 

đình ở gần khu vực đã giải phóng hiện vẫn có hoạt động thu hoạch trái cây, rau 

trên đất vì vẫn có giá trị khai thác. 

3.3. Kế hoạch bồi thƣờng và thanh toán 

49. Quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

- Ngày 01/02/1996, Đại học Quốc gia có Quyết định số 60/TCCB về việc tiếp nhận 

Nông trường 1A.  

- Ngày 7/10/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 1363/CP-NN về việc 

giải thể nông trường 1A Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Ngày 10/10/2003 Đại học Quốc gia phát hành thông báo số 880/TCCB về việc 

giải thể nông trường 1A Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Căn cứ theo quy hoạch đã được duyệt, UBND huyện Thạch Thất đã thành lập Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai các công việc. 



Dự án: “Phát triển các trường đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án đại học Quốc gia Hà Nội”” 

Báo cáo Rà soát thực hiện Page 19 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã giúp UBND huyện Thạch Thất lập 

và tổ chức phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đối với diện tích 

37.49ha của dự án, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo 

Quyết định 488-QĐ/UB ngày 5/5/2005 về việc phê duyệt phương án giá bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp 

lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ 

hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư.  

- Quá trình lập phương án bồi thường được thực hiện qua các bước khảo sát, kiểm 

đếm tài sản, định giá và lấy ý kiến của người bị ảnh hưởng. Các cơ quan phối hợp 

bao gồm chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các hộ dân bị ảnh hưởng.  

- Hội đồng bồi thường, thông qua các đại diện của những người bị thu hồi, đất lắng 

nghe và phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ 

ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng 

đúng tiến độ và tích hợp trong phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. 

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. Đây là quy 

định của Luật đất đai 2003. 

- Sau khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phương án đã được 

UBND huyện Thạch Thất trình cho UBND tỉnh Hà Tây thẩm định trước khi thực 

hiện.  

50. Quá trình bồi thường, hỗ trợ: Liên quan đến khu đất 37.49ha    

- Căn cứ vào các tờ trình của Sở Tài chính tỉnh Hà Tây về việc đề nghị phê duyệt dự 

toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành 

các Quyết định 1418/QĐ-UBND, ngày 19/10/2005; Quyết định 478/QĐ-UBND, 

ngày 27/3/2006; Quyết định 558/QĐ-UBND, ngày 4/4/2007; Quyết định 

1913/QĐ-UBND ngày 19/10/2007.  

- Nguyên tắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án được thực hiện theo 

Quyết định 488-QĐ/UB ngày 5/5/2005 về việc phê duyệt phương án giá bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Thông tin về bồi thường hỗ trợ cụ thể như sau: 
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Bảng  4: Thông tin chi tiết về bồi thường và hỗ trợ cho diện tích 37,49ha 

TT Tên Quyết định Số hộ đƣợc 

nhận bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ 

Tổng ngân sách 

(vnd) 

Ghi chú 

(Ngày quyết 

định) 

1 
Quyết định số 1418/QĐ 

35 
46.175.744.000 19/10/2005 

2 
Quyết định số 478/QĐ 

78 
32.892.078.697 27/3/2006 

3 
Quyết định số 558/QĐ 

25 
47.753.850.341 4/4/2007 

4 
Quyết định số 1913/QĐ 

3 
4.630.516.972 19/10/2007 

51. Bồi thường và hỗ trợ cho diện tích đất 37,49ha được hoàn thành vào tháng 11 năm 

2007. 

3.4. Thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại 

52. Dự án đã thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại và phổ biến cơ chế này cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng. Như đã đề cập, trên 80% các hộ dân được khảo sát cho biết đã 

được thông tin về cơ chế khiếu kiện khiếu nại. Kết quả khảo sát cho thấy, người 

dân đã vận dụng hiệu quả cơ chế này để bảo vệ quyền lợi của mình. 

53. Nội dung cơ chế khiếu nại: Trên cơ sở hướng dẫn của Luật đất đai năm 2003, dự 

án đã hướng dẫn người dân thủ tục khiếu nại với hai trình tự như sau: 

54. Trình tự số 1: Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Uỷ 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hành vi hành chính của 

cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. 

- Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyết định hành chính trong quản lý đất đai 

hoặc cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thuộc Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh có hành vi hành chính trong khi giải quyết công việc về quản lý đất đai 

mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành 

chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách 

nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

o Quyết định giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu 

nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 
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o Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có quyết 

định giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết 

đó thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp khiếu nại đến 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Quyết 

định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng, phải được công bố 

công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan. 

- Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu 

nại. 

55. Trình tự số 2: Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyết định 

hành chính trong quản lý đất đai hoặc cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

hành vi hành chính trong giải quyết công việc về quản lý đất đai mà người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính hoặc 

hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 

giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Quyết định 

giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

- Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có quyết định giải 

quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà 

người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện 

tại Toà án nhân dân. 

- Cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu 

nại. 

56. Theo kết quả nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn trực tiếp hộ gia đình, chỉ có 1/144 

hộ có khiếu nại về kết quả kiểm đếm. 
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3.5.  Đánh giá mức độ hài lòng của những ngƣời bị ảnh hƣởng 

57. Khảo sát trên 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng cho thất, tất cả họ đều hài lòng với việc 

thực hiện thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ. Tuy nhiên, họ thấy đó là một sự lãng 

phí khi đất bị bỏ trống do dự án chậm thực hiện. Họ hy vọng rằng tiểu dự án sẽ 

sớm được triển khai để thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

58. 144 hộ (100%) bị ảnh hưởng đều đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Đợt nhận 

bồi thường hỗ trợ cuối cùng là vào tháng 11/2007. Việc nhận bồi thường hỗ trợ 

đều trên cơ sở người dân đã đồng thuận với dự án và mức chi trả của dự án cho 

các tài sản bị ảnh hưởng; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nếu dự án không triển khai nữa thì cho người dân khai thác diện tích để canh 

tác đi chứ tôi thây để vậy rất lãng phí, đôi khi mất an ninh nữa. Trên 1 diện 

tích quá lớn, Ban quản lý dự án có muốn cũng không chắc chắn là có quản lý 

nổi hay không? Biết đâu cứ để hoang vắng rậm rạp như thế, những người bị 

nghiện họ vào đấy thì sao?” 

“Dân bàn giao mặt bằng rồi thì dự án xây dựng đi chứ cứ để thể này tôi thấy 

tiếc lắm. Bao nhiêu cây ăn quả vẫn để không thế, trẻ con thi thoảng vẫn hái để 

ăn chứ cũng chả để bán được vì có chăm đâu mà quả đẹp để bán được. Để 

không rồi cây cối um tùm, muỗi dĩn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe cuộc 

sống của người dân chúng tôi” 

“Xây rồi sinh viên đến ở, tôi dự định làm dịch vụ vì nhà hiện cũng quanh đây.” 

– Trích phỏng vấn sâu hộ dân 

Tất cả chúng tôi đều ủng hộ dự án. Chúng tôi đồng ý nhận hỗ trợ để bàn giao 

mặt bằng từ 10 năm trước. Tuy nhiên, thật lãng phí thời gian và tiền bạc khi dự 

án bị trì hoãn quá lâu. Những con đường được xây dựng từ lâu nay đã xuống 

cấp, phung phí tiền của nhà nước và nhân dân. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ sớm 

có ngân sách để triển khai – Những người bình luận về các cuộc thảo luận 

nhóm trong cuộc thảo luận dự án thực hiện chậm và gây lãnh phí. Những con 

đường đã được xây dựng trong thời gian dài mà không được sử dụng cũng bị 

xuống cấp, gây lãnh phí tài sả nhà nước và nhân dân. Chúng tôi hy vọng dự án 

có thể thu xếp vốn và triển khai xây dựng – Thảo luận nhóm tập trung. 
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59. Thảo luận nhóm với đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể cho thấy: 

Chính quyền chưa ghi nhận được các khiếu nại phát sinh liên quan đến đền bù từ 

các hộ dân bị ảnh hưởng của khu đất 37.49ha từ 2010 đến nay. 

60. Các thắc mắc chủ yếu liên quan đến tiến độ thực hiện dự án hoặc xin ý kiến được 

canh tác trên đất đã thu hồi. 
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3.6. Nhóm hộ dễ bị tổn thƣơng 

61. Hiện tại, trong tổng số 144 hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, có 03 hộ thuộc nhóm 

dễ bị tổn thương trong đó có 02 hộ chủ hộ là nữ và 01 hộ cóth ành viên khuyết tật. 

Tuy nhiên, giống những hộ gia đình này đã ổn định cuộc sống sau 10 năm thu hồi 

đất và nhận được sự trợ giúp của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Sinh kế chính của các hộ dễ bị tổn thương như sau: 

- Bán hàng nông sản địa phương (sữa bò và các chế phẩm từ sữa):  

- May mặc:  

- Lương hưu:  

63. Các hộ cũng canh tác nông nghiệp thêm để tự cung cấp rau sạch, thịt gà…cho sinh 

hoạt hằng ngày. 

64. Có thể thấy mức độ dễ tổn thương của các hộ bị ảnh hưởng trong tiểu dự án là 

không đáng kể.  

3.7.  Đánh giá mức độ phục hồi sinh kế của các hộ bị ảnh hƣởng 

65. Các hộ gia đình có đất trong khu vực của Dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc đều là gia 

đình của các công nhân cũ của Nông trường 1A. Theo đó, thu nhập chính của các 

“Những hộ gia đình dễ bị tổn thương vì họ độc thân. Có 02 hộ gia đình độc thân 

có 2 con ở tuổi đi học và 01 hộ có người khuyết tật phụ thuộc vào cha mẹ 60 tuổi. 

Nhìn chung, họ có thu nhập ổn định từ may mặc và kinh doanh (6-7 triệu đồng / 

tháng). Mức thu nhập vào dịp tết cao hơn. Tất cả các hộ gia đình tự trồng và 

chăn nuôi gà. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực nông thôn nên chi phí sinh hoạt 

không cao như ở khu vực thành thị. 

Có rất nhiều cửa hàng bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương (sữa bò và các 

sản phẩm sữa) dọc theo quốc lộ 32. Vì vậy, có rất nhiều du khách. Tôi đang làm 

việc trong cửa hàng. Vào buổi chiều, con trai tôi - đang học lớp 12 - giúp tôi bán 

hàng hóa và nó cũng được trả tiền. 

(Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp) 

“Hiện nay, một số người dân cũng có bày tỏ thắc mắc về việc những hộ ở tiểu 

dự án khác, bây giờ mới nhận đền bù thì được hỗ trợ ở mức cao hơn 10 năm 

trước, vậy có chính sách gì thêm cho các hộ hay không. Đại diện chính quyền 

địa phương cũng đã có những phân tích để người dân hiểu rõ và ủng hộ dự 

án. Hoàn toàn không có chuyện người dân đã nhận bồi thường, đã ổn định 

cuộc sống lại không đồng thuận với dự án. Nhưng quả thật, dự án quá chậm 

trẽ gây bức xúc không nhỏ trong nhân dân”.  

(Trích thảo luận nhóm chính quyền và đoàn thể địa phương) 
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hộ gia đình là từ sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi và trồng trọt. Một số ít các 

hộ gia đình có doanh nghiệp nhỏ. Do đó, việc thu hồi đất và giải thể trang trại 10 

năm trước đã khiến các thành viên trong gia đình mất việc và làm xáo trộn cuộc 

sống của họ. Tuy nhiên, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã giúp 

các hộ gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. 

66. Các hộ gia đình đã nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

Các khoản bồi thường và hỗ trợ mà các hộ gia đình nhận được đã được sử dụng để 

sinh hoạt như mua đất mới để tái định cư, kinh doanh, đến quê hương của họ để 

sinh sống, đầu tư vào giáo dục trẻ em. 

67. 100% các hộ được khảo sát cho biết, tại thời điểm thu hồi, các hộ đều có thành 

viên bị mất việc làm nhưng họ đã sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ để chuyển đổi 

nghề và tìm việc làm mới. Đến nay, sau hơn 10 năm kể từ khi thu hồi đất cuộc 

sống của họ đã ổn định và công việc cũng mang thu nhập tốt hơn. Cuộc sống đầy 

đủ và tiện nghi hơn trước. Đánh giá về cuộc sống của người dân được trình bày 

trong Bảng 2. 

 

 

 

 

 

 

68. Ngoài ra, ĐHQGHH đã có những hành động cụ thể để hỗ trợ người dân địa 

phương bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống như: tuyển dụng lao động trong các công 

việc phù hợp (tham gia quản lý và thực hiện dự án, xây dựng công trình); khuyến 

khích, tạo điều kiện và ưu tiên cho trẻ em của công nhân Nông trường 1A cũ trong 

chương trình giới thiệu việc làm Hà Nội. Trong số 400 thành viên của 144 hộ gia 

đình bị ảnh hưởng, 20 thành viên hộ gia đình trong độ tuổi lao động đã được giao 

việc. 

69. Cho đến nay, các hộ gia đình có đất bị thu hồi bởi dự án có cuộc sống ổn định và 

thoải mái hơn và thu nhập tốt hơn. Các hộ gia đình tin rằng một khi được thực 

hiện, tiểu dự án sẽ cung cấp cho người dân địa phương thu nhập tốt hơn, đặc biệt 

là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án. 

70. Kết quả khảo sát về cuộc sống của các hộ bị ảnh hưởng sau 10 năm được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng  5: Đánh giá mức độ phục hồi sinh kế và ổn định cuộc sống của các hộ BAH 

Các vấn đề  Tốt hơn/cải 

thiện 

Không thay 

đổi 

Kém 

hơn 

Tệ hơn 

Công việc/nghề nghiệp 88% 10% 2% 0 

Trước đây, một vài hộ gia đình có tivi, máy điều hòa không khí và xe máy. 

Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình đều có những dụng cụ này. Nói chung, 

cuộc sống thoải mái hơn. Vấn đề duy nhất là việc triển khai dự án bị trì hoãn, 

khiến người dân địa phương chán nản. 
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Thu nhập 100% 0 0 0 

Chất lượng cuộc sống 87% 0 13% 0 

Điều kiện sống 100% 0 0 0 

N =50 

71. Lý do có khoảng 26% các hộ tham gia trả lời khảo sát cho rằng chất lượng sống tệ 

hơn là liên quan đến chất lượng nước sinh hoạt. Hiện nay, trên địa bàn chưa có 

nước máy, trong khi đó, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ ô nhiễm cao do các hoạt 

động kinh tế-xã hội. 

72. Có 01 hộ phản hồi về công việc không hề tốt lên và đang ở tình trạng xấu. Đây là 

hộ dân đang làm chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi lợn. Trong suốt 6 tháng cuối 

năm, Việt Nam nói chung và Hà Tây nói riêng trải qua một đợt dịch tả lợn Châu 

Phi khiến đàn lợn bị thiệt hại nghiêm trọng. Đây chính là lý do mà hộ dân đánh giá 

tình trạng công việc/sinh kế của họ đang ở tình trạng xấu. Như vậy, sinh kế của hộ 

dân này không xấu đi do tác động tiêu cực của dự án mà là do thiên tai dịch bệnh. 

Vấn đề này cần một hướng xử lý khác từ các cơ quan chức năng của địa phương.  
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PHẦN 4. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 

4.1. Vấn đề tồn tại 

73. Qua khảo sát, các vấn đề tồn tại của tiểu dự án bao gồm các vấn đề sau: 

- Kết quả cho thấy, do diện tích đã được thu hồi đã lâu mà chưa sử dụng; mặt 

khác, tại thời điểm thu hồi, theo quyết định 488/QĐ-UB, của UBND tỉnh Hà 

Tây, ngày 5/5/2005 thì cây cối hoa màu đã nhận tiền hỗ trợ và bàn giao đất cho 

dự án “phải giữ nguyên hiện trạng, không được chặt phá, di chuyển cây cối” 

nên cây cối hoa màu còn lại trên đất vẫn có giá trị kinh tế, các hộ dân gần đó 

(có thể không phải các hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án) đã thu hoạch hằng năm 

để tránh lãng phí. Nguồn thu từ tận thu hoa màu trên đất đã bàn giao không 

phải là nguồn thu chính của các gia đình.  

- Đất đã được mua từ lâu nhưng không được sử dụng để xây dựng dự án, nên 

một khu vực rộng lớn trở nên rậm rạp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 

của côn trùng gây hại ảnh hưởng đến người dân địa phương. Ngoài ra, chất thải 

vô cơ chưa được quản lý chặt chẽ. Điều này có thể gây ô nhiễm môi trường và 

ảnh hưởng đến cảnh quan của khu vực. 

4.2. Biện pháp đề xuất 

74. Với các vấn đề còn tồn tại, các biện pháp khuyến nghị như sau: 

Bảng  6: Các biện pháp khuyến nghị 

TT Vấn đề Biện pháp đề xuất Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

Thời hạn 

thực hiện 

1 Không có 

thông tin về 

việc thực 

hiện tiểu dự 

án được tiết 

lộ cho các 

hộ gia đình 

đang sử 

dụng đất bị 

thu hồi 

Thông báo cho các hộ bị ảnh 

hưởng và người dân địa 

phương về lịch trình thực 

hiện của tiểu dự và và yêu 

cầu họ dừng các hoạt động 

canh tác và bàn giao đất cho 

tiểu dự án càng sớm càng tốt 

Chủ đầu tư/Ban 

quản lý dự 

án/Trung tâm 

phát triển Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội/Chính quyền 

địa phương  

Tháng 

1/2020 

2 Vấn đề môi 

trường 

Tổ chức thu gom, phân loại 

để xử lý các rác thải vô cơ 

như túi nilong, chai nhựa đảm 

bảo vệ sinh môi trường và 

cảnh quan; 

Phát quang bụi rậm, xử lý 

nguồn nước ô nhiễm, triệt 

tiêu nơi trú ẩn của côn trùng 

gây hại định kì; 

Chủ đầu tư/Ban 

quản lý dự 

án/Trung tâm 

phát triển Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

Tháng 

1/2020 
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TT Vấn đề Biện pháp đề xuất Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

Thời hạn 

thực hiện 

Truyền thông nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường cho học 

sinh sinh viên và người dân 

trên địa bàn; 
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PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

75. Nói chung, việc thực hiện tái định cho tiểu dự án đã đạt được mục tiêu theo yêu 

cầu của chính sách tái định cư của Chính phủ. Sinh kế và thu nhập của tất cả các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng của tiểu dự án của tiểu dự án ĐHQGHN nói riêng đã 

được khôi phục và cải thiện. Cuộc sống của họ đã ổn định và được cải thiện tốt 

hơn, không có ai có cuộc sống xấu hơn khi bị thu hồi đất. 

76. Việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ cho tiểu dự án đã tuân thủ theo 

Luật đất đai 2003 và các quy định của chính phủ. Các quy trình và thủ tục thu hồi 

đất và bồi thường đã được thực hiện một cách minh bạch, chính xác và đầy đủ. 

77. Khiếu nại của người bị ảnh hưởng đã được giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Cho 

đến nay không có  khiếu nại nào được ghi nhận. Người dân địa phương chỉ quan 

tâm đến dự chậm trễ trong việc thực hiện dự án dẫn đến lãng phí đất đai và ô 

nhiễm môi trường tiềm ẩn; 

78. Sự chậm trễ trong việc thực hiện tiểu dự án đã gây ra ô nhiễm môi trường tiềm ẩn 

và phát triển các loài côn trùng gây hại gây tổn hại đến an ninh của cộng đồng địa 

phương. Cộng đồng địa phương đã hỗ trợ mạnh mẽ cho tiểu dự án và dự kiến các 

tiểu dự án sẽ được triển khai càng sớm càng tốt. 

5.2. Kiến nghị 

79. Chủ đầu tư cần chuẩn bị một ngân sách phù hợp để chủ động xử lý các vấn đề tồn 

tại. Chi tiết như sau: 

80. Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tiểu dự án, nhà đầu tư cần thực 

hiện truyền thông để đạt được sự đồng thuận và hợp tác của người dân địa phương 

về bảo vệ môi trường, ngừng trồng trọt và thu hoạch mùa màng trên diện tích đất 

bị thu hồi; đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương và lịch trình 

tiểu dự án. 

81. Đối với vấn đề canh tác trên đất đã thu hồi: Phương pháp khuyến nghị áp dụng: 

nên áp dụng đa biện pháp để đảm bảo các thông tin người dân nhận được và dễ 

dàng tiếp cận nếu muốn: phát thư thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương 

gặp trực tiếp hộ dân và công khai thông tin về dự án tại các địa điểm dễ tiếp cận 

như Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, các điểm tập trung đông người dân. 

82. Đối với các vấn đề môi trường: 
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- Thực hiện truyền thông 

- Thiết lập một hệ thống thùng rác dễ tiếp cận 

- Tổ chức phát quang định kỳ các bụi cây 

- Tổ chức cho sinh viên thực hiện thu gom chất thải có thể tái chế định kỳ cho 

mục đích tái chế 

- Phun thuốc thường xuyên cho côn trùng bay và sâu bệnh. 

83. Tất cả những hoạt động này cần bắt đầu làm ngay từ đầu năm 2020 để đảm bảo 

công tác thi công của dự án tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và không gây 

xáo trộn đời sống người dân. 

 

  



Dự án: “Phát triển các trường đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án đại học Quốc gia Hà Nội”” 

Báo cáo Rà soát thực hiện Page 31 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh sách các hộ bị ảnh hƣởng của Tiểu dự án 

TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

1 Cao Văn Hà – Thu Ấp 9, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

2 Đặng Văn Phẩm - Phí Thị Sâm Ấp 9, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

3 Đinh Thế Phượng - Bùi Thị Chung 
Ấp 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

4 Đỗ Ngọc Bình - Nguyễn Thị Hà 
Ấp 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

5 
Nguyễn Văn Sáng - Hoàng Thị 

Nhàn 

Ấp 9, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

6 Nguyễn Viết Xuân - Bùi Thị Mởu 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

7 
Phạm Năng Tảo - Nguyễn Thị 

Thanh 

Ấp 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

8 Phạm Văn Tôn - Bạch Thị Cúc 
Ấp 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

9 Trần Văn Toản - Lê Thị Thủy 
Ấp 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

10 
Trịnh Xuân Chuyên - Phạm Thị 

Ngải 
Ấp 11 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

11 Vũ Đức Hảo - Vũ Thị Hương Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

12 Bùi Văn ánh - Doãn Thị Lan Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

13 Cao Văn Hà - Thu 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

14 Đặng Văn Phẩm - Phí Thị Sâm 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

15 Đặng Văn Tăng - Lâm Thị Mai 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

16 Đinh Thế Phượng - Bùi Thị Chung 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

17 Đỗ Khắc Ngọc - Nguyễn Thị Hoa 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

18 Đỗ Ngọc Bình - Nguyễn Thị Hà 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

19 Đỗ Ngọc Sơn - Nguyễn Thị Lộc Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

20 Kiều Văn Hùng - Đinh Thị Luyến 
Làng Miếu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà 

Nội 
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TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

21 Lê Đức Đồng - Doãn Thị Hải Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

22 Lê Văn Mừng - Nguyễn Thị Thắm Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 

23 Mai Văn Tình - Cấn Thị Hợp Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

24 Đất công của Nông trường 1A   

25 Ngô Văn Thanh - Nguyễn Thị Ty Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

26 Nguyễn Siêu Nghẹ - Chu Thị Tuyết 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

27 
Nguyễn Trung Kỹ - Nguyễn Thị 

Hồng Vĩnh 

Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

28 
Nguyễn Văn Sáng - Hoàng Thị 

Nhàn 

Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

29 
Nguyễn Văn Sinh - Lương Thị 

Vinh 

Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

30 
Nguyễn Văn Tuyến - Doãn Thị 

Hường 
Ấp 11 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

31 
Nguyễn Văn Thắng - Đặng Thị 

Biên 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

32 Nguyễn Viết Xuân - Bùi Thị Mởu Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

33 
Phạm Năng Tảo - Nguyễn Thị 

Thanh 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

34 Phạm Thị Gái Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

35 Phạm Văn Tôn - Bạch Thị Cúc 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

36 Phạm Văn TháI - Mạn 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

37 Phạm Viết Trí - Hoa 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

38 Phan Hữu Thực - Hà Thị Phương 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

39 
Phan Lạc Dưỡng - Nguyễn Thị 

Kính 

Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

40 Phan Thanh Hương -  Thắng 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

41 Quách Đình Mạnh 
Làng Miếu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà 

Nội 

42 Tạ Ngọc Phi - Tạ Thị Cúc Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 



Dự án: “Phát triển các trường đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án đại học Quốc gia Hà Nội”” 

Báo cáo Rà soát thực hiện Page 33 

TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

43 Trần Tuấn Lộc 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

44 Trần Văn Toản - Lê Thị Thủy 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

45 Triệu Minh Dụ - Thảo Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

46 
Trịnh Xuân Chuyên - Phạm Thị 

Ngải 
Ấp 11 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

47 Vũ Đức Hảo - Vũ Thị Hương Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

48 Vũ Văn Hà - Cao Thị Nguyên Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

49 Nguyễn Văn Thủy - Nhàn Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

50 Kiều Văn Thư -Bùi Thị Kim Dung Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

51 Bùi Thị Hoàn - Hoàng Tiến Điệp Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

52 Cấn Thị Trường - Lê Minh Hởu Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

53 Đỗ Như Hải -Đào Thị Hảo Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

54 Đinh Thị Ríu- Nguyễn Văn Sinh Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

55 Phùng Văn Xuân - Đỗ Thị Dung 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

56 Đỗ Văn Sâm - Phí Thị Hoa 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

57 Đỗ Xuân Quyết - Nguyễn Thị Hồng 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

58 Hồ Ngọc Bích Chuyển về que 

59 Kiều Thị Hải Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

60 Kiều Văn Hùng 
Làng Miếu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà 

Nội 

61 Kiều Văn Thư - Bùi Thị Dung 

 Tổ 5, Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội 

62 Khuất Duy Tâm - Nhữ Thị Hải 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

63 Phan Văn Thắng - Khuất Thị Chiến 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

64 Khuất Thị Vinh 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 
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TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

65 
Nguyễn Duy Thắng - Khuất Thị 

Xuyến 

Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

66 Khuất Trung Ấn 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

67 Lê Thị Đượm - Đỗ Văn Tuyên 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

68 Kiều Văn Hùng - Lê Thị Nhung 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

69 Lê Thị Thảo - Cấn Văn Tân Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

70 Lê Văn Tuyến - Nguyễn Thị Hoa 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

71 Trần Quang Dung - Ngô Thị Huê 
Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

72 Nguyễn Đình Hồ 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

73 Nguyễn Đình Lâm Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

74 Nguyễn Đức Nhân - Phí Thị Toàn 
Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

75 
Nguyễn Thị Châm - Phạm Văn 

Minh 
Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

76 Nguyễn Văn Tỵ - Nguyễn Thị Ha 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

77 
Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Văn 

Tuyến 

Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

78 
Phùng Văn Bảy - Nguyễn Thị 

Huyên 

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

79 
Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Văn 

Sinh 

Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

80 
Nguyễn Thị Nhâm - Nguyễn Văn 

Điểm 

Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

81 Nguyễn Thị Yến - Trịnh Văn Tuyến 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

82 Nguyễn Văn Cẩm Hà Nội 

83 
Nguyễn Văn Diệp - Nguyễn Thị 

Mai 

Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

84 
Nguyễn Văn Đoàn - Nguyễn Thị 

Thêm 

Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

85 
Nguyễn Văn Thá - Đinh Thị Diễm 

Lan 

Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

86 
Nguyễn Văn Thắng - Nguyễn Thị 

Luân 

Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 
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TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

87 
Nguyễn Văn Thêm - Phùng Thị 

Khương 
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

88 
Nguyễn Văn Thứ - Nguyễn Thị 

Dùng 

Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

89 Khuất Duy Tâm - Nhữ Thị Hài 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

90 Phạm Duy ái Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

91 
Phạm Văn Khang - Nguyễn Thị 

Loan 

Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

92 
Phạm Quang Hữu - Lương Thị 

Thành 
Đống Đa, Hà Nội 

93 Trần Thị Luyến - Đỗ Văn Cường 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

94 Vũ Duy Đang - Cấn Thị Luận 
Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

95 Vũ Thành Chung - Hoàng Thị Đô Tổ 5 

96 Lê Văn Đoạt - Vũ Thị Huệ 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

97 Vũ Thị Lân 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

98 Bùi Văn Tưởng - Vũ Thị Nụ 
Ấp 7 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

99 Hoàng Văn Nghĩa - Vũ Thị Nhung     Tổ 3, Thạch Hòa, Thạch Thất 

100 Vũ Thị Nhung     Tổ 3, Thạch Hòa, Thạch Thất 

101    Đặng Hữu Bằng - Doón Thị Nhạn    
Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

102 
   Đặng Minh Chỳc - Nguyễn Thị 

Duyờn     

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

103 
   Đặng Văn Khoỏi - Nguyễn Thị 

Tõm    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

104 
   Đặng Văn Thanh - Nguyễn Thị 

Thờm    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

105 
   Đồng Minh Kớnh - Nguyễn Thị 

Thanh    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

106    Đồng Văn Hoa - Hoàng Thị Huệ     
  Group 5, Thach Hoa commune, Thach 

That district 

107    Đồng Văn Tỏa - Lờ Thị Nga        Xã Thạch Hòa 

108    Bựi Thị Huệ - 1964      Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

109 
   Bựi Thị Thành (NĐUQ Trần 

Quang Sinh)    

Ấp 6 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 
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TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

110    Bựi Văn Dậu - 1961    
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

111    Cấn Đức Thuỷ - Nguyễn Thị Sen    
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

112    Cấn Văn Lan - Ngụ Thị Sung     Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

113 
   Dương Đức Thọ - Khương Thị 

Bằng    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

114    Dương Văn Dần - Cao Thị Thơm    
Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

115 
   Doón Văn Cường - Kiều Thị 

Soạn     
   Xã  Thạch Hòa 

116    Hà Quý Dũng - Nguyễn Thị Bạn    Xã  Thạch Hòa 

117    Hà Thị Hương     Xã  Thạch Hòa 

118 
   Hồ Quốc Khỏnh - Phạm Thị 

Hường    
  Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

119 
   Hoàng Minh Tõn - Nguyễn Thị 

Mựi     
Xã  Thạch Hòa 

120 
   Ngụ Thanh Nhàn - Nguyễn Thị 

Thanh     

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

121 
   Ngụ Xuõn Thương - Nguyễn Thị 

Quyờn    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

122 
   Nguyễn Đức Thuận - Doón Thị 

Hoàn     
  Tổ 3, Thạch Hòa, Thạch Tất, Hà Nội 

123 
   Nguyễn Danh Thỳ - Phan Thị 

Nguyệt     

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

124 
   Nguyễn Mạnh Hựng - Trần Thị 

Định    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

125 
   Nguyễn Mạnh Là- Nguyễn Thị 

Khanh    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

126 
   Nguyễn Minh Tuyền - Nguyễn 

Thị Dọc     
    Tổ 5, Thạch Hòa, Thạch Tất, Hà Nội 

127 
   Nguyễn Văn Đoàn - Nguyễn Thị 

Thờm    

Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

128 
   Nguyễn Văn Lượng - Nguyễn Thị 

Hoa    

Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

129    Nguyễn Văn Minh - Vũ Thị Hoà      Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

130 
   Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Thị 

Tĩnh    
  Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

131 
   Nguyễn Văn Quyết - Vũ Thị 

Thanh     
  Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

132 
   Nguyễn Văn Sinh - Nguyễn Thị 

Liên    
     Tổ 3, Thạch Hòa, Thạch Tất, Hà Nội 
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TT Hộ bị ảnh hƣởng Địa chỉ 

133 
   Nguyễn Văn Thơm - Phựng Thị 

Khương    
    Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

134 
   Nguyễn Văn Tòan - Nguyễn THị 

Huệ    
   Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

135 
   Nguyễn Văn Tuyến - Kiều Thị 

Phỳ    

       Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội 

136 
   Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị 

Hoàn     
     Tổ 3, Thạch Hòa, Thạch Tất, Hà Nội 

137 
   Nguyễn Viết Đại - Nguyễn Thị 

Bớch Thủy     
   Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

138 
   Phạm Hữu Khụi - Trần Thị 

Duyờn    

       Ấp 8 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội 

139    Trần Đức Đồng - Trịnh Thị Thảo       Ấp 9 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

140 
   Trần Đức Phương - Trần Thị 

Xuõn    

    Ấp 7Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

141 
   Trần Quang Sự - Nguyễn Thị 

Phượng     

    Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

142 
   Trần Thị Quân (NĐUQ Lờ Thị 

Chiến)    
  Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội    

143 
Nguyễn Thị Hoàn    

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

144 
Nguyễn THị Huệ   

Ấp 10 Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 
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