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Sau khi đọc các tài liệu bắt buộc, anh/chị hãy viết một bản tóm tắt không quá 700 từ trả lời các câu
hỏi sau đây:
Sjaastad và Cousins (2008) cho rằng “ở hẫu hết các nước đang phát triển, những tài sản giá trị mà
người nghèo nắm giữ như đất đai, vật nuôi và vật kiến trúc hiếm khi có bằng chứng hợp pháp về sự sở
hữu. Đói nghèo xảy ra không phải do người nghèo thiếu tài sản, mà do họ thiếu sự sở hữu chính thức
đối với tài sản và các lợi ích đi kèm” [1].
-

Anh chị hiểu thế nào là bằng chứng về sự sở hữu?

-

Thông qua sự hình thành và phát triển pháp luật đất đai ở Việt Nam, anh chị hãy bình luận về
nhận định trích dẫn ở trên.

-

Hãy minh họa bằng một ví dụ về tài sản của người nghèo ở đô thị hoặc nông thôn Việt Nam
vẫn thiếu còn thiếu sự ghi nhận hợp pháp về sở hữu của Nhà nước và giải thích vì sao có thể
nói một nguyên dân dẫn tới đói nghèo là do pháp luật nước ta chưa trao đầy đủ quyền sở hữu
cho họ [2].
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Gợi ý: có thể lấy ví dụ đất trồng rừng của các hộ dân nhận từ lâm trường hoặc tài sản là nơi buôn
bán, các sạp hàng của tiểu thương ở đô thị.
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