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TÓM TẮT
Thang đo Likert 5 cấp (1-5) đã được sử dụng để thiết kế mẫu câu hỏi lấy ý
kiến đánh giá của người dân về công tác thu hồi đất tại huyện Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS. Trong giai đoạn
2011 – 2017 huyện Trùng Khánh đã thực hiện thu hồi tại 35 dự án với tổng
diện tích là 65,87 ha phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội liên quan
đến 1.282 hộ. Kết quả điều tra 90 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất cho thấy,
người dân đánh giá rất tốt về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật đất
đai, trình tự thủ tục và phương án thu hồi đất. Tuy nhiên giá đất bồi thường và
các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất ở khu vực đô thị vẫn còn là vấn đề cần xem
xét giải quyết. Ba giải pháp được đề xuất để khắc phục những hạn chế và
nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất tại huyện Trùng Khánh: tuyên truyền,
phổ biến chính sách, pháp luật đất đai; quản lý, cập nhật hồ sơ địa chính và
xác định giá đất cụ thể phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của
huyện đặc biệt khu vực đô thị.
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