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Luận án có những kết quả nghiên cứu và đóng góp mới như sau: 

1/ Tổng hợp, đánh giá và chọn lọc những đặc điểm của phương pháp điều 

chỉnh đất và biện pháp áp dụng phương pháp này trong triển khai dự án đầu tư xây 

dựng khu đô thị trên thế giới gồm: (i) quá trình hình thành và phát triển; (ii) khái 

niệm, thuật ngữ; (iii) phương thức thực hiện; (iv) đặc điểm của phương pháp. 

2/ Nêu được cơ chế thực hiện tại Việt Nam khi áp dụng phương pháp điều 

chỉnh đất trong triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là quy định góp quyền 

sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất. 

3/ Đề xuất biện pháp áp dụng quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh 

lại quyền sử dụng đất trong triển khai dự án gồm: (i) thành lập doanh nghiệp để 

triển khai dự án từ vốn góp bằng quyền sử dụng đất; (ii) lập phương án góp 

quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất; (iii) thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất; (iv) điều chỉnh lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất khi hoàn thành xây dựng; (v) phương thức và nội 

dung lấy ý kiến các chủ thể có liên quan.  

4/ Đề xuất loại hình dự án, nhóm tiêu chí đánh giá dự án áp dụng và quy trình 

triển khai dự án áp dụng quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền 

sử dụng đất. 
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