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HỘI THẢO TẬP HUẤN

Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho đầu tư phát triển nông

lâm nghiệp bền vững ở Tây Nguyên: Từ chính sách đến thực tiễn

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 13-14/12/2017

Chủ đề:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN 

VỮNG TẠI ĐẮK LẮK/TÂY NGUYÊN

Võ Thuấn, Đại học Đà Lạt

Nội dung được yêu cầu trình bày

Quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất đai (loại hình mâu 
thuẫn/tranh chấp sử dụng đất; hài hòa giữa luật tục và luật pháp trong 
sử dụng đất; Tác động của thị trường)

Lao động, nghèo đói và việc làm, và biến đổi khí hậu

Tiếp cận thông tin và thị trường

Hỗ trợ pháp lý và năng lực kỹ thuật

Vai trò, sự tham gia của phụ nữ và các nhóm yếu thế khác

1. Khung phân tích vấn đề xã hội

Xã hội

VẤN ĐỀ XÃ HỘINguyên nhân gây ra?

Cá nhân

Hành động,

Giải pháp
Tạo ra những thay đổi

Quy mô

Mức độ

Biểu hiện

2. Các yếu tố và lĩnh vực trong giảm nghèo

Cơ sở hạ
tầng

Hỗ trợ sản
xuất nông

nghiệp

Hỗ trợ cho
đồng bào

DTTS

Đào tạo và
nâng cao
năng lực

Trợ giá

Hỗ trợ nhà
ở

Hỗ trợ giáo
dục

3. Các vấn đề về giới 4. Biến đổi khí hậu

Sự thay đổi
thời tiết trong
một thời gian

dài, gây bất lợi
cho cuộc sống

con người

Nhiệt
độ tăng

Lượng
mưa

thay đổi

Nước
biển
dâng

Thiên tai 
và hiện

tượng thời
tiết bất
thường
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4. Biến đổi khí hậu 4. Biến đổi khí hậu

4. Biến đổi khí hậu 5. Hỗ trợ pháp lý
 

Nếu hòa giải không thành 

công thì tòa án quyết định đưa 

vụ án ra xét xử. Ngay trong 

quá trình xét xử các đương sự 

vẫn có thể thỏa thuận với nhau 

về việc giải quyết vụ án. Nếu 

không đồng ý thì các bên có 

quyền kháng cáo theo trình tự 

phúc thẩm 

Nếu hòa giải 

thành công thì 

tòa án lập biên 

bản hòa giải 

thành công, hết 

07 ngày mà các 

đương sự không 

thay đổi ý kiến 

thì kết thúc tranh 

chấp 

Giải quyết tranh 

chấp tại UBD xã 

Tranh chấp đất 

đai giữa hộ gia 

đình, cộng đồng 

dân cư với nhau 

thì chủ tịch 

UBND cấp huyện 

giải quyết, nếu 

không đồng ý với 

quyết định giải 

quyết lần đầu thì 

khiếu nại tiếp đến 

chủ tịch UBND 

cấp tỉnh 

Khởi kiện tại 

tòa án nhân 

dân huyện 

Theo quy định 

của pháp luật 

hành chính nếu 

đương sự 

không đồng ý 

với quyết định 

giải quyết tranh 

chấp lần đầu 

Bước 3: 

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên không nhất trí 

Khởi kiện lên tòa án 

Nếu đương sự có giấy thì khởi kiện yêu 

cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết và 

tạm ứng án phí, làm hồ sơ khởi kiện theo 

yêu cầu của tòa án. Khi giải quyết vụ án, 

Tòa án sẽ tiến hành  hòa giải để các 

đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 

Nếu tranh chấp mà đương sự không có giấy 

tờ chứng minh quyền sử dụng đất 

Bước 2: Hòa giải tại UBND xã 

Theo điều 202 Luật đất đai 2013, Khoản 1 Điều 88 nghị định số 43NĐ 15/5/2014, chủ tịch UBD xã có trách 

nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. 

Hội đồng hòa giải cấp xã gồm: chủ tịch/phó chủ tịch UBND là chủ tịch hội đồng, đại diện MTTQ xã, tổ trưởng 

dân phố/trưởng thôn/trưởng ấp, đại diện một số hộ dân sống lâu đời ở địa phương biết rõ nguồn gốc đất, quá trình 

sử dụng đối với thửa đất đó; địa chính nông nghiệp, xây dựng môi trường; công chức tư pháp – hộ tịch xã phường. 

Thời hạn hòa giải là 15 ngày làm việc kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn nhận được đơn. 

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được thành lập biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của 

UBND xã/phường nơi có đất. Nếu hòa giải thành thì sẽ lập biên bản thống nhất để các bên tham gia cùng ký xác 

Bước 1: Hòa giải ở cấp cơ sở:  

Tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải do trưởng thôn chủ trì 

Hòa giải thành công 

Lập biên bản thống nhất do các bên tham 

gia cùng ký xác nhận, gửi hồ sơ lên UBND 

xã để lập hồ sơ theo dõi. 

Hòa giải không thành công 

Hòa giải không thành ở bước 1 thì các 

bên gửi đơn đến UBND xã, nơi có nhà 

đất tranh chấp để giải quyết. 

6. Phát triển bền vững 6. Phát triển bền vững
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6. Phát triển bền vững 6. Phát triển bền vững

Uỷ ban thế giới về Môi trường và Phát triển của Liên Hợp quốc
(1987): “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp được các nhu cầu
của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu
của thế hệ tương lai”.

Theo Chương trình nghị sự 21 của Việt nam (2004): “Phát triển bền
vững là sự phát triển hài hoà cả về 3 mặt: Kinh tế - Xã hội - Môi
trường để đáp ứng những nhu cầu về đời sống vật chất, văn hoá, tinh
thần của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại, gây trở ngại đến khả
năng cung cấp tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội mai sau, không
làm giảm chất lượng cuộc sống của các thế hệ trong tương lai”.

6. Phát triển bền vững Các quan niệm về phát triển

Thứ nhất: Quan điểm 
kinh tế xem phát 
triển đồng nghĩa với 
tăng trưởng kinh tế

Thứ hai: quan điểm 
được tổng kết từ thập 
kỷ phát triển đầu tiên 
của LHQ (1960-
1970): “Phát triển= 
tăng trưởng kinh tế + 
biến đổi xã hội”

Thứ ba: các nhà tư 
tưởng về phát triển 
nhấn mạnh các giá trị 
văn hóa- đạo đức. Sự 
phát triển của một xã 
hội không bao giờ 
chỉ dừng lại ở sự 
tăng trưởng kinh tế. 
Nó phải diễn ra trên 
mọi lĩnh vực của đời 
sống: ở cả kinh tế, 
chính trị, xã hội và 
văn hóa. Nó phải 
được thể hiện ở toàn 
xã hội và từng cá 
nhân.

27 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI

1. Con người là trung tâm của sự phát triển.

2. Các quốc gia có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên phải

đảm bảo không gây hại đến môi trường

3. Đáp ứng nhu cầu phát triển của hiện tại và tương lai

4. Bảo vệ môi trường là một bộ phận của phát triển bền vững

5. Thực hiện xóa đói giảm nghèo, giảm mức chênh lệch thu nhập

bình quân

6. Chú ý đến quyền lợi của các nước đang phát triển kém phát

triển về môi trường.

27 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI

7. Sự hợp tác của các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường

8. Các quốc gia nên giảm dân và loại trừ sản xuất và tiêu dùng không bền

vững, và chính sách dân số

9. Hợp tác trao đổi và chuyển giao kiến thức, công nghệ giữa các quốc gia

10. Vấn đề môi trường giải quyết tốt với sự tham gia của người dân ở mọi

cấp

11. Các quốc gia nên ban hành các chính sách về tiêu chuẩn, mục tiêu về

môi trường

12. Hợp tác phát triển kinh tế giữa các quốc gia giúp bảo vệ môi trường

13. Chính sách về bảo vệ môi trường không nên chỉ đơn lẻ của một quốc gia
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27 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI

14. Các nước cần có chính sách về trách nhiệm pháp lý và bồi

thường cho những nạn nhân của sự ô nhiễm môi trường

15. Sự hợp tác giữa các quốc gia để ngăn cản sự thay thế và

chuyển giao dẫn đến sự suy thoái về môi trường

16. Để bảo vệ môi trường cần áp dụng rộng rãi phương pháp tiếp

cận, và suy thoái môi trường

17. Đẩy mạnh quốc tế hóa những chi phí môi trường, và những

nước gây ô nhiễm cần phải chịu phí tổn

18. Những hoạt động đánh giá ảnh hưởng đến môi trường

27 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI

19. Các quốc gia cần thông báo về các hiện tượng và thiên tai có

thể gây hại cho môi trường

20. Các quốc gia cần thông báo cho các quốc gia khác về tác động

của môi trường

21. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển

môi trường

22. Huy động sự sáng tạo của thanh niên trong việc phát triển bền

vững, bảo đảm một thế giới đẹp hơn

23. Nhân dân bản địa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi

trường

24. Môi trường của các quốc gia bị áp bức cần được bảo vệ

27 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI

25. Chiến tranh là yếu tố phá hủy môi trường, các quốc gia cần bảo

vệ môi trường trong thời gian xung đột vũ trang

26. Hòa bình, phát triển và bảo vệ môi trường phụ thuộc lẫn nhau,

cần bảo đảm một cách hài hòa

27. Hợp tác các quốc gia với tinh thần chung lưng đấu cật thực

hiện các nguyên tắc này.

Những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững

7. Phát triển cà phê bền vững

Kinh tế (tăng 
trưởng, hiệu quả, 

ổn định, chất 
lượng, cạnh 

tranh)

Xã hội (thu 
nhập, việc 
làm, bình 

đẳng, xóa đói 
giảm nghèo)

Môi trường 
(khai thác và 
bảo vệ môi 

trường)

Thảo luận

Thảo luận về các
chủ đề trên
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L/O/G/O

Cảm ơn !


