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Danh m c ch vi t t t
BAH

:

Bị nh h ởng

BĐPTW

:

Ban điều phối Trung ơng

BPT

:

Ban phát triển

CDD

:

Phát triển do cộng đ ng định h ớng

CF

:

H ớng dẫn viên cộng đ ng

CSHT

:

Cơ sở h tầng

ECOP

:

Quy tắc môi tr ờng thực tiễn

EIA

:

Đánh giá tác động môi tr ờng

EMP

:

Kế ho ch qu n lỦ môi tr ờng

EPC

:

Cam kết b o vệ môi tr ờng

ESMF

:

Khung Chính sách Xã hội và Môi tr ờng

GNTN

:

Gi m nghèo Khu vực Tây Nguyên

GPMB

:

Gi i phóng mặt bằng

GS&ĐG

:

Giám sát và Đánh giá

HĐTN

:

Hiến đất tự nguyện

HP

:

Hợp phần

IPM

:

Qu n lý dịch h i t ng hợp

KHĐT

:

Kế ho ch và Đầu t

KHPCTN

:

Kế ho ch Phòng chống tham nhũng

LEG

:

Nhóm c i thiện sinh kế

NCKT

:

Nghiên cứu kh thi

NCNL

:

Nâng cao năng lực

NHTG

:

Ngân hàng Thế giới

NN&PTNT

:

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

OP

:

Chính sách ho t động

PCTN

:

Phòng chống Tham nhũng
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RPF
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TDA
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Tiểu dự án

THP
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TN&MT
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Tài nguyên và Môi tr ờng

TT PTQĐ

:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

UBND

:

USD

:

Đô la Mỹ

UXO

:

Vật liệu ch a n

VBQPPL

:

Văn b n quy ph m pháp luật

VNĐ

:

Việt Nam Đ ng

y ban Nhân dân

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 4

Quyển 12 – Chính sách An toàn

12.1 GI I THI U
Dự án Gi m nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện t i 6 tỉnh Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Qu ng Nam, và Qu ng Ngãi. Thời gian thực hiện Dự án
trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với t ng vốn đầu t
kho ng 165 triệu USD, t ơng đ ơng 3.465 tỷ đ ng. Dự án có vùng h ởng lợi g m 130 xã,
thuộc 26 huyện khó khăn nhất t i các tỉnh Dự án. M c tiêu phát triển c a Dự án là nâng
cao mức sống thông qua c i thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng Dự án. Để đ t
đ ợc m c tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần (HP) khác nhau g m
(i) Phát triển cơ sở h tầng (CSHT) cấp xã và thôn/b n; (ii) Phát triển sinh kế bền vững;
(iii) CSHT kết nối, nâng cao năng lực (NCNL) và truyền thông; và (iv) Qu n lý Dự án
(QLDA).
Để quá trình thực hiện Dự án đ ợc thực hiện đúng tiến độ, hiệu qu , đ t đ ợc các m c tiêu
dự kiến, Bộ Kế ho ch và Đầu t (KHĐT) ch trì xây dựng và ban hành S tay H ớng dẫn
Thực hiện Dự án (Bộ S tay). Bộ S tay g m 12 quyển; mỗi quyển đ a ra h ớng dẫn về
một nội dung c thể trong công tác QLDA. Bộ S tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán bộ
QLDA các cấp, các hộ h ởng lợi, và các bên liên quan t chức thực hiện, theo dõi và giám
sát các ho t động c a Dự án. Do quá trình thực hiện Dự án kéo dài trong 6 năm, ph m vi
can thiệp c a Dự án l i rất rộng nên Bộ S tay này sẽ còn đ ợc tiếp t c điều chỉnh/b sung
để đáp ứng với yêu cầu h ớng dẫn công tác QLDA trong thực tế.
Quyển 12 “Chính sách An toàn” thuộc Bộ S tay đ ợc xây dựng để h ớng dẫn về các th
t c đ m b o an toàn xã hội và môi tr ờng (XH&MT), thúc đẩy minh b ch và phòng chống
tham nhũng c a Dự án (gọi ngắn gọn là “Chính sách An toàn”). Đối t ợng sử d ng chính
c a Quyển 12 g m:
 Đối t ợng chính: các cán bộ ph trách công tác về đ m b o chính sách an toàn; cán bộ đấu
thầu, cán bộ kỹ thuật cơ sở h tầng (CSHT); cán bộ ph trách sinh kế t i BQLDA các cấp;
và các cán bộ khác trong BQLDA ở cấp huyện và ban phát triển (BPT) xã;
 Đối t ợng khác có thể sử d ng Quyển 12 này g m: (i) cán bộ c a Ngân hàng Thế giới
(NHTG) (ph trách về an toàn XH&MT, đấu thầu, liêm chính); (ii) các ban ngành thuộc
y ban nhân dân (UBND) huyện liên quan đến vấn đề đền bù, hỗ trợ thu h i đất, gi i
phóng mặt bằng (GPMB), và tái định c ; (iii) các đối t ợng bị nh h ởng (BAH) để nắm
đ ợc quyền lợi chính đáng và các th t c đền bù, hỗ trợ c a Dự án; (iv) các đơn vị cung
ứng dịch v (nh t chức/cá nhân cung ứng đầu vào cho các ho t động sinh kế; Nhà thầu
xây lắp…).
Ngoài phần giới thiệu, Quyển 12 có các nội dung chính g m: (i) Chính sách đền bù,
GPMB; (ii) Chính sách c a Dự án về dân tộc thiểu số (DTTS); (iii) Chính sách an toàn môi
tr ờng; và (iv) Chính sách thúc đẩy minh b ch và phòng chống tham nhũng.
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12.2.1 M t s v n đ chung
Do công tác đền bù, GPMB là một vấn đề khá phức t p, với nhiều sự khác biệt giữa quy
định hiện hành c a Chính ph Việt Nam và NHTG nên tr ớc khi đi vào các nội dung mang
tính h ớng dẫn nghiệp v , phần đầu tiên c a m c này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ và
nguyên tắc cơ b n trong chính sách đền bù, tái định c c a Dự án GNTN.
12.2.1.1 M t s khái ni m đ c thù
Điều tra dân số và kiểm kê tài sản: Nếu tiểu dự án thay đ i việc sử d ng đất hoặc thu h i
đất cho m c đích c a dự án, t ng điều tra ng ời và tài s n BAH cũng sẽ đ ợc thực hiện
dựa vào thiết kế kỹ thuật c a dự án. T ng điều tra dân số bao g m các thông tin kinh tế xã
hội quan trọng nh nghề nghiệp chính; ngu n thu nhập và mức thu nhập để xác định các
hộ gia đình dễ bị t n th ơng trong vùng dự án, cũng nh thiết lập dữ liệu cơ b n cho việc
giám sát ph c h i sinh kế c a các hộ BAH. Việc kiểm kê tài s n bao g m các miêu t chi
tiết về tất c các lo i đất, cây cối, công trình BAH bị thu h i vĩnh viễn hoặc t m thời để
hoàn thành cho m c tiêu c a dự án; tên ng ời đ ợc đền bù (từ việc điều tra dân số), và các
chi phí thay thế đ ợc ớc tính đầy đ ... T ng điều tra sơ bộ và thông tin kiểm kê tài s n là
một phần c a Khung chính sách tái định c tùy thuộc vào dự án và các thông tin có sẵn.
Đền bù (bằng tiền mặt hoặc hiện vật): liên quan đến việc đền bù thiệt h i tài s n và các
biện pháp khôi ph c và c i thiện thu nhập đ ợc xác định trong quá trình tham vấn với
ng ời BAH c a dự án. Việc đền bù thiệt h i tài s n sẽ đ ợc tính ở mức giá thay thế...
Giá thay thế: là khái niệm để tính toán số tiền đền bù cho một tài s n, bao g m giá thị
tr ờng hiện t i cộng với chi phí giao dịch đi kèm nh các lo i thuế, lệ phí, phí vận chuyển,
nhân công... (theo OP 4.12, chú thích 11 c a NHTG). Giá thay thế đ ợc xác định bởi ban
QLDA, đ ợc xác nhận c a chính quyền địa ph ơng có sự tham vấn với ng ời BAH. Các
ph ơng pháp ớc tính giá thị tr ờng hiện hành có thể tiến triển theo thời gian để h ớng tới
một thực hành tốt.
Cải thiện sinh kế (thu nhập): liên quan đến việc đền bù cho những ng ời BAH mất ngu n
thu nhập hoặc các ph ơng tiện sinh kế nhằm khôi ph c thu nhập và mức sống c a họ ở
mức tr ớc khi di dời.
Các nhóm và cá nhân có nguy cơ dễ bị thổn thương: là những ng ời chịu t n lớn hơn từ
các tác động bất lợi c a dự án và ít có kh năng tiếp cận với lợi ích, việc đền bù c a dự án
bao g m c i thiện sinh kế và b i th ờng tài s n, khi so sánh những ng ời BAH khác c a
dự án. Ng ời dễ bị t n th ơng bao g m những ng ời do đặc điểm giới tính, dân tộc, tu i
tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, BAH nặng
nề hơn về kinh tế hoặc di dời so với cộng đ ng dân c khác trong việc đề nghị hoặc tận
d ng các hỗ trợ tái định c và lợi ích phát triển khác. L u Ủ rằng, đây có thể là một nhóm
(ví d : cộng đ ng dân tộc thiểu số) hoặc một hộ gia đình cá nhân.
Tiêu chuẩn hợp lệ: là các điều kiện tiêu chuẩn để nhận sự trợ cấp c a ch ơng trình tái định
c . Khung chính sách tái định c sẽ cung cấp các h ớng dẫn chung về vấn đề này và sẽ
đ ợc khẳng định dứt khoát ở thời điểm xây dựng kế ho ch tái định c .
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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12.2.1.2 T i sao ph i có chính sách riêng c a D án v đ n bù, gi i phóng m t b ng
Can thiệp c a Dự án g m nhiều công trình CSHT do cộng đ ng đề xuất. Mặc dù chính
sách c a Dự án là gi m thiểu tối đa yêu cầu thu h i đất, GBMP, tái định c phát sinh từ các
TDA CSHT nh ng quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi phát sinh những yêu cầu này.
Hiện nay, quy định c a Chính Ph Việt Nam và NHTG có những điểm khác biệt nhất định
trong xử lý thu h i đất, hỗ trợ tái định c đối với các hộ BAH. Vì vậy, Dự án cần có chính
sách về b i th ờng, hỗ trợ tái định c đ ợc Chính Ph Việt Nam và NHTG chấp thuận.
Những khác biệt chính trong quy định c a Chính Ph Việt Nam và NHTG về vấn đề thu
h i đất, GPMB và tái định c đ ợc tóm tắt trong b ng sau (xem Ph l c 12.1 mô t khung
pháp lý về thu h i đất, GPMB, và tái định c c a Chính ph Việt Nam).
Chính sách c a NHTG
(OP 4.12)

Chính sách c a Chính
Ph Vi t Nam

Chính sách đ c đ
xu t cho d án

M c tiêu c a
chính sách

Ng ời BAH cần ph i
đ ợc hỗ trợ để khôi ph c
hoặc c i thiện mức sống
c a họ giống nh tr ớc
khi có dự án.

Khu tái định c và cơ sở
h tầng c a khu ph i có
điều kiện phát triển
t ơng đ ơng hoặc tốt
hơn những thứ hiện có.

Sinh kế và ngu n thu
nhập đ ợc khôi ph c.

H ớng xử lý
đối với ng ời
sử d ng đất
không chính
thức hoặc bất
hợp pháp

Hỗ trợ ph c h i cho tất
c những ng ời BAH
nhằm đ t đ ợc m c tiêu
chính sách.

Hỗ trợ ph c h i theo
các mức độ khác nhau
ph thuộc vào tình tr ng
“bất hợp pháp” c a
ng ời sử d ng đất.

Hỗ trợ ph c h i cho tất
c những ng ời BAH,
bất kể tình tr ng hợp
pháp c a họ.

Đền bù cho
các công trình
bất hợp pháp

Đền bù theo chi phí thay
thế cho các công trình
bất kể tình tr ng pháp lý

Cung cấp để trang tr i
các chi phí xây dựng
mới. Tùy thuộc vào
“tình tr ng bất hợp
pháp”, vào kho ng giữa
80% và 100% t ng chi
phí.

Hỗ trợ tới mức giá thay
thế cho toàn bộ công
trình bất kể tình tr ng
pháp lý.

Ph ơng pháp
xác định giá
đền bù

Đền bù do mất đất và
các tài s n khác ph i
đ ợc tr theo mức giá
thay thế.

Đền bù cho tài s n bị
mất đ ợc tính toán sát
với giá giao dịch trên thị
tr ờng. Chính quyền
tỉnh ban hành b ng giá
hàng năm cho các lo i
tài s n khác nhau.

Đơn vị thẩm định giá
độc lập xác định giá thị
tr ờng, tham m u cho
UBND tỉnh để xác định
giá đền bù.

Đền bù cho
kho n lỗ/ thiệt
h i về thu
nhập

Toàn bộ kho n thiệt h i
về thu nhập ph i đ ợc
đền bù

Kho n lỗ chỉ đ ợc hỗ
trợ cho việc đăng kỦ
kinh doanh

Toàn bộ thu nhập bị lỗ
ph i đ ợc đền bù và
ph c h i l i.

Chính sách
Đ t/Tài s n

Đ n bù
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Chính sách đ c đ
xu t cho d án

Chính sách c a NHTG
(OP 4.12)

Chính sách c a Chính
Ph Vi t Nam

Đền bù cho
những t n
thất gián tiếp
bởi việc thu
h i đất hoặc
cơ sở h tầng.

Kinh nghiệm tốt là bên
vay nhằm thực hiện
đánh giá xư hội và thực
hiện các biện pháp gi m
thiểu những tác động bất
lời về kinh tế và xã hội,
đặc biệt đối với nhóm
ng ời nghèo và dễ bị t n
h i.

Không đề cập đến

Thực hiện việc đánh
giá về mặt xã hội và các
biện pháp gi m thiểu
những tác động tiêu
cực, đặc biệt là đối với
nhóm ng ời nghèo và
dễ bị t n th ơng.

Hỗ trợ và
khôi ph c về
sinh kế

Cung cấp hỗ trợ và khôi
ph c sinh kế để đ t đ ợc
các m c tiêu chính sách.

Cung các các biện pháp
hỗ trợ và khôi ph c sinh
kế.
Không theo dõi cho việc
khôi ph c sinh kế đầy
đ sau khi hoàn thành
tái định c .

Cung cấp khôi ph c
sinh kế và hỗ trợ để đ t
đ ợc các m c tiêu chính
sách.

Tham vấn và
công bố thông
tin

Tham gia vào việc lập kế
ho ch và thực hiện. Xác
nhận tiêu chuẩn hợp lệ
nhận đền bù và hỗ trợ
và tiếp cận với cơ chế
khiếu kiện.

Chỉ giới h n ch yếu
vào việc chia sẻ và công
bố thông tin.

Tham gia thiết kế và
thực hiện nhằm đ t
đ ợc m c tiêu chính
sách.

Cơ chế khiếu
n i và gi i
quyết

Cơ chế khiếu n i và gi i
quyết ph i độc lập

Cơ quan ra quyết định
về đền bù, tái định c
cũng là đơn vị xử lý ban
đầu về khiếu n i.

Cơ chế khiếu n i và gi i
quyết ph i đ ợc thiết
lập.

Giám sát &
đánh giá

Giám sát nội bộ và độc
lập là cần thiết

Không có yêu cầu rõ
ràng về việc giám sát,
bao g m c giám sát
độc lập nội bộ và bên
ngoài.

C gi m sát nội bộ và
độc lập đều đ ợc thực
hiện.

Chính sách

12.2.1.3 M t s nguyên t c v đ n bù, gi i phóng m t b ng
Theo Khung Chính sách Tái định c (RPF) c a Dự án đư đ ợc phê duyệt, các nguyên tắc
chung c a chính sách đền bù, GPMB g m:
 Tất c những ng ời bị di dời có tài s n hoặc c trú trong ph m vi phần đất bị thu h i c a
dự án tr ớc ngày khóa s kiểm kê đều đ điều kiện nhận đền bù hoặc hỗ trợ thiệt h i.
Những ng ời bị mất thu nhập hoặc sinh kế sẽ có đ điều kiện để đ ợc hỗ trợ khôi ph c
sinh kế dựa trên các tiêu chí hợp lệ theo quy định c a dự án và có sự tham vấn với những
ng ời bị di dời.1 Đến cuối kỳ dự án, nếu không chứng minh đ ợc sinh kế đư đ ợc khôi
ph c so với thời điểm tr ớc dự án, các biện pháp cần thiết b sung sẽ đ ợc xem xét.
1

Theo quy định c a NHTG, việc đóng góp tự nguyện có thể đ ợc cho phép bởi một số lo i dự án cho vay
trong đó có các dự án do cộng đ ng định h ớng (CDD) nh là Dự án GNTN. Theo đó, các đối t ợng th

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 9

Quyển 12 – Chính sách An toàn
 Giá đền bù sẽ đ ợc xác định dựa trên kết qu thẩm định đất/ tài s n độc lập một cách kịp
thời và có sự tham vấn. Tất c các lệ phí và thuế chuyển nh ợng đất hoặc nhà sẽ đ ợc
miễn hoặc mặt khác bao g m trong gói đền bù đất, cơ cấu/ nhà hay doanh nghiệp. Chính
quyền địa ph ơng sẽ đ m b o rằng những ng ời lựa chọn tự di dời sẽ có đ ợc chứng nhận
quyền sử d ng đất và tài s n gắn liền trên đất mà không ph i chịu thêm bất cứ chi phí nào
so với những ng ời chuyển vào các khu tái định c .
 Nguyên tắc đền bù “đất đ i đất” hoặc tiền mặt tùy theo sự lựa chọn c a ng ời BAH.
Nguyên tắc “đất đ i đất” ph i đ ợc đề xuất cho những ng ời bị mất 20% diện tích đất s n
xuất trở lên. Nếu đất không có sẵn, bên vay ph i đ m b o rằng trên thực tế đúng là nh
vậy. Những ng ời BAH mất từ 20% đất trở lên sẽ đ ợc hỗ trợ c i t o sinh kế. Các nguyên
tắc t ơng tự áp d ng cho những ng ời nghèo và những ng ời dễ bị t n th ơng mất 10%
diện tích đất s n xuất trở lên.
 Những ng ời BAH mong muốn chọn “đất đ i đất” hơn sẽ đ ợc cung cấp lô đất có năng
lực/kh năng s n xuất t ơng đ ơng với phần đất bị mất hoặc kết hợp đất (một lô đất tiêu
chuẩn) ở khu vực dân c mới gần đó làm đất ở , và tiền mặt chênh lệch giữa phần đất bị
mất c a họ với lô đất đ ợc cung cấp. Khu vực tái định c sẽ đ ợc quy ho ch phù hợp và
đ ợc thực hiện có sự tham vấn với ng ời BAH. Tất c các cơ sở h tầng cơ b n, nh
đ ờng nhựa, vỉa hè, hệ thống thoát n ớc, hệ thống cung cấp n ớc, đ ờng dây điện tho i và
đ ờng điện sẽ đ ợc cung cấp.
 Những ng ời BAH muốn nhận đền bù theo hình thức “tiền mặt đ i đất” sẽ đ ợc đền bù ở
mức giá thay thế. Những ng ời này sẽ đ ợc hỗ trợ c i t o sinh kế và sắp xếp riêng cho họ
tự tái định c .
 Việc đền bù cho tất c các công trình nhà ở, th ơng m i hoặc các công trình khác sẽ đ ợc
đề xuất ở mức giá thay thế, không có khấu hao công trình hoặc khấu trừ các nguyên liệu sử
d ng l i. Các công trình sẽ đ ợc đánh giá riêng, độc lập. Khi giá b i th ờng đ ợc đặt theo
các lo i công trình, giá cao nhất cho nhóm công trình đó sẽ đ ợc áp d ng (không ph i thấp
nhất) .
 Những ng ời bị di dời sẽ đ ợc cung cấp, hỗ trợ đầy đ (bao g m ph cấp vận chuyển) để
vận chuyển đ đ c và các tài s n cá nhân, bên c nh việc đền bù nhà cửa, đất đai và các tài
s n khác c a họ theo mức giá thay thế.
 Đền bù và hỗ trợ c i t o ph i đ ợc cung cấp cho mỗi ng ời bị di dời ít nhất 30 ngày cho
những ng ời không ph i di dời và 60 ngày cho những ng ời ph i di dời tr ớc khi thu h i
tài s n c a họ. Tr ờng hợp ngo i lệ nh các nhóm dễ bị t n th ơng có thể cần nhiều thời
gian hơn.
 Đến cuối kỳ dự án, nếu không chứng minh đ ợc sinh kế c a ng ời BAH khôi ph c so với
tr ớc thời điểm dự án, các biện pháp b sung cần ph i đ ợc xem xét.
 Hỗ trợ tài chính (nh các kho n vay hoặc tín d ng) sẽ đ ợc cung cấp cho ng ời BAH nếu
cần thiết. Số tiền và tiến độ thanh toán sẽ nằm trong kh năng tr nợ c a ng ời BAH.
h ởng có thể đóng góp tự nguyện phần đất BAH cho việc xây dựng dự án. Th t c để xác định và cung cấp
t liệu tự nguyện đóng góp nên đ ợc thiết lập và đ ợc ghi rõ trong kế ho ch tái định c (RP).
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 Những nỗ lực thêm, nh hỗ trợ ph c h i kinh tế, đào t o/ tập huấn và các hình thức hỗ trợ
khác ph i đ ợc cung cấp cho ng ời BAH mất ngu n thu nhập, đặc biệt là cho các nhóm dễ
bị t n th ơng để đ m b o t ơng lai c c i t o sinh kế và c i thiện đời sống.
 Các dịch v và ngu n lực cộng đ ng ph i đ ợc duy trì và ph c h i nh tr ớc khi BAH..
 Các cơ quan thực hiện sẽ không ra thông báo bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu đến khi
ng ời đứng đầu c a Hội đ ng đền bù GPMB (nh d ới đây) chính thức xác nhận bằng văn
b n là (i) thanh toán đư đ ợc gi i ngân hoàn toàn cho những ng ời BAH và các biện pháp
c i thiện cuộc sống đ ợc thực hiện; (ii) đư đền bù, hỗ trợ cho những ng ời BAH trong khu
vực một cách kịp thời; và (iii) khu vực này không có bất kỳ trở ng i/tranh chấp nào.

12.2.2 Qu n lỦ công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng
Trách nhiệm c thể trong lĩnh vực thu h i đất và đền bù thiệt h i c a mỗi cơ quan đ ợc
miêu t sau đây:
BĐPTW:
 Chuẩn bị RPF và trình Th t ớng Chính ph (hoặc cơ quan y quyền) phê duyệt. Đ m b o
tuân th thích hợp với RPF trong việc thực hiện dự án t i các tỉnh dự án;
 Phối hợp các tỉnh dự án để kịp thời chuẩn bị và trình RPF hàng năm c a tỉnh để NHTG
xem xét và GPMB;
 Phối hợp với các tỉnh dự án để t chức đào t o cho thực hiện RP và/hoặc các cuộc hội th o
về việc đền bù, hỗ trợ và tái định c cho nhân viên chịu trách nhiệm trong các tỉnh dự án;
 Chỉ đ o và hỗ trợ các BQLDA (tỉnh và huyện) để thực hiện giám sát nội bộ c a các ho t
động đ ợc xác định trong RP hàng năm;
 Nộp báo cáo tiến độ hàng quý tới NHTG về việc thực hiện RP hàng năm;
 Lựa chọn và giám sát việc thực hiện tái định c c a t vấn giám sát độc lập;
 Phối hợp với UBND các tỉnh gi i quyết kịp thời những khó khăn trong việc thực hiện RP
Hội đ ng đền bù GPMB huyện;
UBND các t nh d án:
 Phê duyệt RP hàng năm cho BQLDA tỉnh .
 Phê duyệt giá đất, ban hành b ng giá đền bù tài s n, cung cấp các mức hỗ trợ và các biện
pháp hỗ trợ thuộc thẩm quyền, cung cấp các kế ho ch tái định c , kế ho ch đào t o chuyển
đ i nghề thuộc thẩm quyền;
 Bố trí đầy đ và kịp thời vốn đối ứng cho việc chuẩn bị và thực hiện RP hàng năm c a
tỉnh;
 Phê duyệt kế ho ch đền bù chi tiết, hỗ trợ và tái định c áp d ng cho các mức độ c a TDA;
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 Phê duyệt đơn giá đ ợc nêu chi tiết trong báo cáo điều tra chi phí thay thế c a Giám định
viên đ điều kiện để t o điều kiện cho Hội đ ng đền bù GPMB để hoàn thành ph ơng án
đền bù;
 Đôn đốc Hội đ ng đền bù GPMB c a huyện (hay bất kỳ cơ quan/đơn vị liên quan nào chịu
trách nhiệm đền bù, thu h i đất nh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện – TT PTQĐ) để
thực hiện ph ơng án đền bù đư đ ợc phê duyệt. H ớng dẫn các cơ quan có liên quan để
thực hiện việc gi i quyết khiếu n i c a công dân về đền bù, hỗ trợ và tái định c thuộc
thẩm quyền theo quy định c a pháp luật;
 Chỉ đ o, kiểm tra và xử lý vi ph m trong đền bù, hỗ trợ và tái định c ;
 Phối hợp với các bên liên quan khác để quyết kịp thời những khó khăn trong việc thực hiện
RP c a Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện.
BQLDA T nh:
 Chuẩn bị và trình RP hàng năm tới UBND tỉnh, Bộ KHĐT, NHTG cho phê duyệt và
GPMB;
 Phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện dự án trong việc thực hiện RP,
đ m b o tiến độ là phù hợp với tiến độ xây dựng;
 Tiến hành giám sát nội bộ việc thực hiện RP, chuẩn bị và nộp báo cáo hàng quý c a tỉnh
cho BĐPTW;
 Hỗ trợ và phối hợp với các chuyên gia t vấn giám sát độc lập giám sát việc thực hiện
công tác GPMG, tái định c ;
 Phối hợp với các bên liên quan khác để gi i quyết kịp thời những khó khăn trong việc thực
hiện RP ở các huyện dự án.
UBND các huy n d án:
 Chỉ đ o, t chức, tuyên truyền và khuyến khích tất c các t chức, hộ gia đình, cá nhân
thực hiện với việc đền bù, hỗ trợ, chính sách tái định c và thực hiện GPMB theo quyết
định c a cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền;
 Phê duyệt đền bù chi tiết, hỗ trợ và tái định c c a tiểu dự án (đầu t ) trên địa bàn;
 Phối hợp với các sở, ngành, các t chức và nhà đầu t để thực hiện các dự án đầu t xây
dựng và kế ho ch xây dựng các khu tái định c theo sự phân công c a UBND tỉnh;
 Gi i quyết khiếu n i và khiếu kiện liên quan đến đền bù, hỗ trợ và tái định c trong ph m
vi thẩm quyền c a công dân; quyết định t chức và lực l ợng GPMB và thu h i đất liên
quan đến tr ờng hợp không muốn theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan có thẩm
quyền t chức thi hành theo quyết định c a cơ quan có thẩm quyền.
 Phối hợp với các bên liên quan khác để gi i quyết kịp thời những khó khăn trong việc thực
hiện RP c a Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ.
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H i đ ng đ n bù GPMB ho c TT PTQĐ huy n:
 H ớng dẫn phát triển các chi tiết đền bù, hỗ trợ và tái định c cho TDA ở địa ph ơng
(phối hợp với BQLDA tỉnh);
 Theo chỉ đ o c a UBND tỉnh và UBND huyện, hỗ trợ việc ph biến thông tin về chính
sách đền bù, tái định c , cung cấp h ớng dẫn và câu tr lời cho ng ời sử d ng đất về việc
đền bù, hỗ trợ và tái định c ;
 Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý c a số liệu kiểm kê, tính pháp lý c a đất và tài
s n đ ợc đền bù và hỗ trợ hoặc không đ ợc đền bù và hỗ trợ theo RP; chỉ định các t chức
để thực hiện việc đền bù, hỗ trợ và tái định c ; kế ho ch đền bù, hỗ trợ và tái định c ; t
chức thực hiện đền bù, hỗ trợ và tái định c đư đ ợc phê duyệt c a cơ quan có thẩm quyền;
tham vấn tiến hành và các ho t động sự tham gia, ch ơng trình ph c h i thu nhập và hợp
tác với các bên liên quan khác trong việc thực hiện RP;
 Thực hiện đền bù, hỗ trợ và trợ cấp cho ng ời BAH sau khi RP đ ợc phê duyệt. Đ m b o
cung cấp kịp thời các kho n thanh toán đền bù, hỗ trợ và các lợi ích khác cho ng ời dân
BAH;
 T chức tái định c cho các hộ gia đình BAH theo chính sách dự án;
 Hỗ trợ UBND huyện trong việc gi i quyết khiếu n i ở cấp huyện;
 Cung cấp báo cáo hàng tháng cho UBND huyện; BQLDA tỉnh về việc thực hiện đền bù,
hỗ trợ và tái định c , khiếu n i và gi i quyết khiếu n i;
 Phối hợp với các cơ quan khác trong việc thiết kế và thực hiện các biện pháp ph c h i thu
nhập và tái định c c a các hộ gia đình;
 Các nhiệm v khác theo quy định c a pháp luật c a UBND tỉnh và phù hợp với các thỏa
thuận với nhà tài trợ.
BQLDA huy n:
 Phối hợp với HĐ ĐBGPMB hoặc TT PTQĐ trong việc phát triển các chi tiết đền bù, hỗ
trợ và tái định c cho các TDA trên địa bàn.
 Phối hợp với các phòng ban và UBND các huyện c a dự án trong việc thực hiện RP, đ m
b o tiến độ là phù hợp với tiến độ xây dựng;
 Tiến hành giám sát nội bộ thực hiện RP;
 Chuẩn bị và nộp báo cáo hàng quý cho BQLDA tỉnh;
 Phối hợp với các chuyên gia t vấn giám sát độc lập;
 Hỗ trợ UBND huyện trong việc gi i quyết khiếu n i ở cấp huyện;
 Phối hợp với các bên liên quan khác để quyết kịp thời những khó khăn trong việc thực hiện
RP c a HĐ ĐBGPMB hoặc TTPTQĐ.
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UBND các xã d án:
 T chức tuyên truyền về m c đích c a việc thu h i đất đai, đền bù, hỗ trợ và chính sách tái
định c c a dự án;
 Thực hiện việc chuẩn bị và thực hiện hàng ngày theo RP;
 Chỉ đ o BPT xã, hoặc trong tr ờng hợp cần thiết thì thành lập các t nhiệm v xã, phân
công cán bộ xư để hỗ trợ Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện trong việc thực
hiện kiểm kê, lập h sơ thu h i đất cho dự án, chuẩn bị và thực hiện các ho t động tái định
c ;
 Xác định đất thay thế cho các hộ gia đình BAH trong đó có đ điều kiện và đề xuất các
ch ơng trình ph c h i thu nhập phù hợp với điều kiện c a ng ời dân và địa ph ơng;
 Ký mẫu đo đ c kiểm đếm chi tiết, xác nhận giấy tờ pháp lý hay lịch sử sử d ng, chuyển
nh ợng đất đai cho các hộ gia đình BAH để thực hiện các yêu cầu cho việc chuẩn bị
ph ơng án đền bù cho họ;
 Gi i quyết khiếu n i, yêu cầu ở cấp đầu tiên theo yêu cầu c a pháp luật;
 Tích cực tham gia tất c các ho t động thu h i đất, đền bù, hỗ trợ và tái định c và các
công trình khác có liên quan;
 Báo cáo với Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện thực hiện đền bù, hỗ trợ và tái
định c cũng nh các khiếu n i và gi i quyết khiếu n i c a ng ời BAH hàng tháng.
BPT xã:
 Hỗ trợ UBND xã thực hiện các công việc đ ợc phân công để thực hiện trách nhiệm c a
UBND xư trong công tác đền bù, GPMB;
 Thực hiện rà soát các TDA theo quy trình lập kế ho ch hàng năm để đ m b o không nằm
trong Danh m c lo i trừ c a Dự án và hỗ trợ BQLDA huyện trong sàng lọc các TDA để
phân lo i áp d ng chính sách đền bù.

12.2.3 Quy trình th c hi n công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng
Quy trình thực hiện các th t c đền bù, GPMB c a Dự án đ ợc tóm tắt theo sơ đ d ới đây
(xem trang bên). Theo đó, việc sàng lọc các TDA đầu t sẽ đ ợc thực hiện đầu tiên.
BQLDA huyện ch trì việc sàng lọc các TDA với sự hỗ trợ c a các BPT xã. Việc sàng lọc
ph i đ m b o các TDA không vi ph m Danh m c lo i trừ c a Dự án (xem chi tiết trong
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Ph l c 12.2).
Kết qu c a quá trình sàng lọc sẽ phân các TDA thành 3 nhóm, g m (i) TDA không có yêu
cầu đền bù, GPMB; (ii) TDA có phát sinh đền bù, GPMB nh ng các hộ BAH tự nguyện
hiến đất; và (iii) TDA có yêu cầu đền bù, GPBM. Các TDA thuộc lo i 1 không ph i áp
d ng các quy định về đền bù, GPMB nh quy định trong Quyển 12 này. Với các TDA
thuộc lo i 2 và lo i 3 thì yêu cầu thực hiện đ ợc h ớng dẫn d ới đây.
Không có
yêu cầu đền
bù, GPMB

Sàng lọc
TDA

Có GPMB
nh ng các hộ
BAH hiến đất
tự nguyện

Có yêu cầu
đền bù,
GPMB đối
với các hộ
BAH

Thực hiện theo các yêu
cầu về hiến đất tự nguyện
c a Dự án (nh d ới đây)

Áp
d ng
chính
sách
đền bù

Chuẩn
bị RP

Thực
hiện
RP

Giám
sát, đánh
giá việc
thực
hiện RP

Gi i
quyết
khiếu
n i, tố
cáo

12.2.3.1 Các TDA có đ n bù, GPMB nh ng các h BAH t nguy n hi n đ t
Hi n đ t t nguy n trong D án GNTN
Theo RPF c a Dự án, hiến đất tự nguyện đ ợc cho phép trong một số TDA do cộng đ ng
định h ớng. Tuy nhiên, chính sách chung c a Dự án là không khuyến khích việc tự nguyện
hiến đất do những tác động tiềm tàng đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu số, nghèo trong
vùng dự án. Do đó, việc áp d ng hiến đất tự nguyện đối với các TDA cần ph i đ ợc thực
hiện một cách hết sức cẩn trọng và đ m b o đáp ứng các tiêu chí nh đư đ ợc xác định trong
RPF c a Dự án.
Quy trình th c hi n hi n đ t t nguy n
Theo OP 4.12 c a NHTG, quy trình thực hiện hiến đất tự nguyện cần ph i đ ợc thực hiện
theo các b ớc sau đây:
Bước 1 – Xác định và tài liệu hóa việc hiến đất tự nguyện (HĐTN) là có thể áp dụng
B ớc đầu tiên là xác định liệu việc HĐTN có thể đ ợc áp d ng hay không. Theo RPF c a
Dự án, HĐTN cần ph i đáp ứng đ ợc những tiêu chí sau:
 Những ng ời đóng góp tự nguyện đ ợc h ởng lợi trực tiếp c a các tiểu dự án;
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 TDA đ ợc đề xuất không có yêu cầu c thể về vị trí;
 Không có di dời hoặc không có tác động đáng kể lên thu nhập, đời sống ; tác động c a dự
án là nhỏ hoặc không quá 10% diện tích c a bất kỳ diện tích đất BAH nào;
 Ph m vi đất hiến tặng đ ợc xác định bởi ng ời BAH;
 Đất hiến tặng không ph i lấn chiếm đất, hoặc có tranh chấp về quyền sở hữu;
 Xác nhận c a đất hiến tặng tự nguyện cần đ ợc cung cấp, và các giao dịch đất đ ợc hỗ trợ
bởi các tài liệu pháp lý;
 Những ng ời BAH có quyền từ chối (không hiến đất), và tham vấn đ ợc tiến hành một
cách minh b ch;
 Các cơ chế khiếu kiện đ ợc cung cấp;
 Ng ời BAH đ ợc đề nghị đền bù cho phần BAH.
Trong tr ờng hợp có tài s n khác trên đất hiến tặng nh cây cối, hoa màu, hàng rào hoặc
các bộ phận c a công trình (nh lăng mộ, đất g ch, bể chứa n ớc, t ờng...), mà các hộ
BAH cũng đóng góp tự nguyện (không cần đền bù), sự hiến tặng các tài s n này ph i đ ợc
xác nhận cho từng tr ờng hợp, t ơng tự nh xác nhận đư hiến đất tự nguyện. Tuy nhiên,
các hộ BAH đ ợc nhận đền bù theo quy định c a pháp luật đối với tài s n và các công
trình trên đất BAH nếu họ chỉ muốn hiến đất và từ chối tặng những tài s n và các công
trình.
Bước 2 – Công bố thông tin và tham vấn
Quyết định hiến đất tự nguyện cần ph i đ ợc đ a ra trên cơ sở hiểu biết đầy đ nhất về TDA
và nh h ởng c a việc hiến tặng. Vì vậy, sau khi đư xác minh việc đáp ứng các tiêu chí
HĐTN nh trên, BQLDA huyện cần công bố thông tin đến tất c các đối t ợng liên quan
một cách đầy đ và chính xác về m c đích sử d ng đất hiến tặng, thời gian sử d ng, các chi
phí phát sinh trong quá trình HĐTN (chi phí đo đ c, tài liệu hóa, điều chỉnh giấy tờ sở hữu
đất...), và đặc biệt quan trọng là thông tin về nh h ởng có thể có c a việc hiến tặng đối với
ng ời sử d ng/sở hữu đất.
Cần l u Ủ rằng có thể có nhiều tr ờng hợp ng ời BAH không hiểu một cách cặn kẽ và đầy
đ những nh h ởng c a việc HĐTN, nhất là với những nhóm DTTS có tập quán coi đất đai
là sở hữu cộng đ ng, nên việc cung cấp các thông tin đầy đ và chính xác cho các bên liên
quan là rất cần thiết. Trong một số tr ờng hợp, ngoài đối t ợng là ch hộ, BQLDA huyện có
thể cân nhắc tham vấn thêm với các thành viên khác trong hộ (nh vợ hoặc chống c a ch
hộ).
Bước 3 – Khẳng định sự đồng thuận
Trên cơ sở đư thông báo công khai thông tin đến các bên liên quan và tham vấn đầy đ với
các đối t ợng BAH, điều hết sức quan trọng tr ớc khi thực hiện các th t c tiếp theo là
BQLDA huyện ph i có đầy đ cơ sở để chắc chắn rằng quyết định HĐTN c a những hộ
BAH là một quyết định đư đ ợc đ ng thuận c a các bên liên quan. Sự đ ng thuận này đ ợc
khẳng định trên cơ sở đ m b o rằng các đối t ợng BAH hiểu:
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 Phần đất hiến tự nguyện sẽ đ ợc sử d ng nh thế nào? ai sử d ng? và trong bao nhiêu
lâu?;
 Việc HĐTN dẫn đến việc từ bỏ quyền sở hữu hay quyền sử d ng với phần đất đ ợc hiến
và Ủ nghĩa đầy đ c a việc này;
 Họ có quyền từ chối không HĐTN;
 Nếu có những ph ơng án thay thế khác thay vì sử d ng phần đất đó;
 Những công việc cần làm để thực hiện việc HĐTN (ví d nh kỦ kết các giấy tờ cần thiết);


nh h ởng c a HĐTN đối với ng ời BAH và gia đình họ, nếu họ muốn đòi l i phần đất
đó thì có thể làm gì?

Cần l u Ủ rằng quyền c a ng ời BAH đ ợc từ chối HĐTN cần đ ợc tôn trọng một cách
tuyệt đối và vô điều kiện. Do đó, BQLDA huyện cần đ m b o rằng quyết định HĐTN là một
quyết định hoàn toàn tự nguyện mà không có bất kỳ áp lực nào từ bất kỳ đối t ợng liên quan
nào đối với ng ời BAH trong việc ra quyết định HĐTN. Đối với những phần đất thuộc sở
hữu tập thể hoặc c a cộng đ ng thì việc HĐTN cần ph i đ ợc sự đ ng ý c a tất c các cá
nhân đang chiếm hữu hoặc sử d ng phần đất đó.
Bước 4 – Tài liệu hóa
Cần phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa (i) sự đ ng thuận HĐTN và (ii) các tài liệu xác thực
việc HĐTN và chuyển giao quyền sở hữu c a phần đất đ ợc hiến. Để thực hiện việc tài liệu
hóa này, BQLDA huyện cần:
 Xác định các lo i tài liệu cần thiết (g m biên b n tham vấn, cam kết HĐTN c a hộ BAH,
cam kết c a UBND xã t i nơi có hộ BAH với cấp có thẩm quyền – theo mẫu trong Ph l c
12.3)
 Đ m b o rằng tất c các bên liên quan ký xác nhận vào những tài liệu trên;
 Trong tr ờng hợp việc HĐTN dẫn đến ng ời BAH chuyển các giấy tờ về quyền sử d ng
đất đ ợc hiến thì cần có những tài liệu đi kèm theo quy định c a luật pháp hiện hành về
chuyển quyền sử d ng đất;
 Nếu việc HĐTN dẫn đến ng ời BAH ph i điều chỉnh các giấy tờ chứng thực quyền sử
d ng với phần đất còn l i thì cũng cần b n sao các tài liệu điều chỉnh này.
BQLDA huyện cần thực hiện việc l u trữ các tài liệu cho từng m nh đất đ ợc HĐTN để
NHTG có thể kiểm tra bất kỳ khi nào cần thiết.
Bước 5 – Giải quyết khiếu nại
L u Ủ rằng gi i quyết khiếu n i không ph i là b ớc cuối cùng trong quy trình HĐTN. Trong
thực tế, gi i quyết khiếu n i cần đ ợc thực hiện bất kỳ khi nào có những khiếu n i phát sinh
trong quá trình thực hiện các th t c HĐTN. Quy trình gi i quyết khiếu n i nếu phát sinh
đ ợc mô t trong đo n cuối c a m c 12.2.3.2 d ới đây.
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12.2.3.2 Các TDA có đ n bù, GPMB
Áp d ng chính sách đ n bù
 Thông qua việc sàng lọc và xác định quy mô nh h ởng, BQLDA huyện sẽ xác định có
cần ph i lập Kế ho ch tái định c (RP) hay không, và nếu ph i lập thì lo i hình RP nào
(đầy đ hay rút gọn) sẽ đ ợc lựa chọn áp d ng (xem mẫu về RF đầy đ trong Ph l c
12.5).
 Các tiêu chí để lựa chọn chính sách đền bù đ ợc quy định nh sau:
Lo i RP
RP rút gọn

Tiêu chí áp d ng


Ít hơn 200 ng ời BAH;



Không cần thiết ph i di dời

hoặc


Nhiều hơn 200 ng ời BAH;



Tác động nhỏ (ít hơn 20% (hay10% cho nhóm dễ t n
th ơng) t ng diện tích đất sở hữu)



Không cần thiết ph i di dời

RP rút gọn (thêm phần 
phần khôi ph c sinh kế)

RP đầy đ

Ít hơn 200 ng ời BAH;
Cần thiết ph i di dời;



Nhiều hơn 200 ng ời BAH;



Tác động nhỏ (ít hơn 20% (hay 10% cho nhóm dễ t n
th ơng) t ng diện tích đất sở hữu).

hoặc


Nhiều hơn 200 ng ời BAH;



Tác động nhỏ (ít hơn 20% (hay 10% cho nhóm dễ t n
th ơng) t ng diện tích đất sở hữu);



Cần thiết ph i di dời.

 BQLDA huyện sau đó sẽ gửi kết qu c a rà soát và (áp d ng chính sách đền bù lên
BQLDA tỉnh để báo cáo.
Chu n b RP
 Trên cơ sở báo cáo c a BQLDA các huyện, BQLDA tỉnh thẩm định thông tin và quyết
định danh sách các TDA và lo i RP nào (nh trong b ng trên) cần đ ợc chuẩn bị (xem
mẫu về RF đầy đ trong Ph l c 12.5). Các lo i RF c a Dự án nh trong b ng trên g m:
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RP rút gọn sẽ bao g m các nội dung sau đây: (1) kh o sát điều tra dân số c a ng ời bị
di dời và định giá tài s n, (2) mô t về đền bù, hỗ trợ tái định c khác đ ợc cung cấp:
(3) tham kh o ý kiến ng ời ph i bị di dời về các gi i pháp chấp nhận đ ợc (4) chịu
trách nhiệm t chức thực hiện, th t c khiếu n i đền bù, và (5) một thời gian biểu và
ngân sách.



RP (với việc c i thiện sinh kế) sẽ đ ợc phát triển trong tr ờng hợp tác động nhỏ nh ng
tái định c bắt buộc. Kế ho ch này g m RP rút gọn (nh trên) và b sung thêm một
phần về các biện pháp khôi ph c thu nhập.



RP đầy đ sẽ bao g m: (1) mô t c a dự án, (2) tác động tiềm tàng c a dự án; (3) m c
tiêu, (4) nghiên cứu kinh tế-xã hội; (5) khung pháp lý, (6) khuôn kh thể chế; (7) đ
điều kiện; (8) đánh giá và đền bù thiệt h i; (9) các biện pháp tái định c ; (10) khu vực
lựa chọn dự án, chuẩn bị và di chuyển khu vực dự án, (11) nhà ở, cơ sở h tầng và dịch
v xã hội; (12) b o vệ và qu n lỦ môi tr ờng; (13) tham gia và tham vấn; (14) hội nhập
với dân sở t i; (15) th t c khiếu n i, (16) trách nhiệm t chức, (17) tiến độ thực hiện;
(18) chi phí và ngân sách; và (19) giám sát và đánh giá.

 Trên cơ sở đó, BQLDA tỉnh chuẩn bị một Kế ho ch năm về Đền bù và Khôi ph c thu
nhập cho tất c các đối t ợng BAH bởi các TDA trong khuôn kh THP1.1 và THP3.1. Các
nội dung chính c a Kế ho ch này g m: (i) Xác định cơ quan chức năng với các lĩnh vực,
vai trò và trách nhiệm liên quan; (ii) điều tra chi phí thay thế; (iii) danh m c thiệt h i; (iv)
tính hợp lệ đ ợc đền bù; (v) xây dựng khu vực tái định c (nếu có); (vii) chiến l ợc khôi
ph c thu nhập (xem chi tiết trong Phụ lục 2.14).
 BQLDA tỉnh gửi dự th o Kế ho ch năm về Đền bù và Khôi ph c cuộc sống cho BĐPTW
để xem xét tr ớc khi trình NHTG xem xét và có Th không ph n đối.
T ch c th c hi n RP
Trên cơ sở Kế ho ch năm c a Dự án và Kế ho ch năm về Đền bù và Khôi ph c cuộc sống,
UBND huyện sẽ ra quyết định thu h i đất cho từng TDA và giao trách nhiệm cho Hội đ ng
đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện triển khai công việc. Các b ớc công việc c thể sau
đó sẽ g m:
Bước 1 - Khảo sát, đo đạc chi tiết, kiểm kê tài sản BAH và lập phương án bồi thường
 Sau khi có quyết định thu h i đất cho từng TDA, Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ
huyện sẽ phối hợp với BQLDA hyện và UBND các xã Dự án tiến hành kh o sát đo đ c chi
tiết tài s n BAH cho mỗi TDA dựa trên thiết kế chi tiết. Kết qu kh o sát đ ợc cập nhật
cho các RP (nh đư đ ợc xây dựng ở trên) và đ a ra ph ơng án b i th ờng.
 Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý c a số
liệu kiểm kê, tính pháp lý c a đất đai, tài s n đ ợc b i th ờng, hỗ trợ hoặc không đ ợc b i
th ờng, hỗ trợ trong ph ơng án đền bù và khôi ph c thu nhập.
 Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ phối hợp với BPT xã tiến hành niêm yết công
khai ph ơng án b i th ờng t i tr sở UBND các xã nơi có công trình đi qua và t i các
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điểm sinh ho t khu dân c nơi có đất bị thu h i. Việc niêm yết ph i đ ợc lập thành biên
b n có xác nhận c a đ i diện UBND xư, đ i diện y ban MTTQ cấp xư, đ i diện những
ng ời có đất bị thu h i.
 Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là 20 ngày kể từ ngày đ a ra niêm
yết. Hết thời h n niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ
huyện có trách nhiệm t ng hợp ý kiến đóng góp bằng văn b n, nêu rõ số l ợng ý kiến đ ng
ý, số l ợng ý kiến không đ ng ý, số l ợng ý kiến khác đối với ph ơng án b i th ờng, hỗ
trợ, tái định c . Trên cơ sở đó, Hội đ ng hoàn chỉnh và gửi ph ơng án b i th ờng kèm
theo b n t ng hợp ý kiến đóng góp đến Phòng Tài nguyên và Môi tr ờng (TN&MT) để
thẩm định.
Bước 2 - Thẩm định, phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư
 Sau khi nhận đ ợc ph ơng án đền bù và khôi ph c thu nhập, Phòng TN&MT sẽ tiến hành
thẩm định ph ơng án với sự phối hợp c a các cơ quan khác có liên quan và trình UBND
huyện phê duyệt.
 Sau khi ph ơng án đền bù và khôi ph c thu nhập đư đ ợc UBND huyện phê duyệt, Hội
đ ng ĐB GPMB hoặc TT PTQĐ huyện, BQLDA huyện, BPT xã chuẩn bị tiến hành công
tác đền bù và khôi ph c thu nhập theo ph ơng án đ ợc phê duyệt.
Bước 3 - Thông báo phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng BAH
Trong thời h n không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận đ ợc ph ơng án đền bù và khôi
ph c thu nhập đư đ ợc phê duyệt, Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện có trách
nhiệm:
 Phối hợp với BPT xã thông báo và niêm yết công khai quyết định phê duyệt ph ơng án b i
th ờng t i tr sở UBND xư và địa điểm sinh ho t khu dân c nơi có đất bị thu h i.
 Gửi quyết định đền bù và khôi ph c thu nhập cho ng ời có đất bị thu h i, trong đó nêu rõ
về mức b i th ờng, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định c (nếu có), thời gian, địa điểm
chi tr tiền b i th ờng, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đư bị thu h i.
Bước 4 - Thực hiện thanh toán tiền đền bù, hỗ trợ và GPMB
 Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện thực hiện công tác chi tr tiền b i th ờng,
hỗ trợ và bố trí tái định c cho những ng ời BAH bởi các TDA đúng theo ph ơng án đền
bù và khôi ph c thu nhập đư đ ợc phê duyệt.
 Khi chi tr tiền b i th ờng cho ng ời bị thu h i đất, bị thiệt h i về tài s n ph i lập đầy đ
chứng từ thanh toán và có ký nhận c a ng ời nhận. Thanh toán đầy đ tiền b i th ờng,
không khấu trừ bất kỳ kho n nào mà ng ời dân còn nợ chính quyền (ví d nh thuế đất).
 Sau khi hoàn tất việc đền bù và khôi ph c thu nhập cho những ng ời BAH, Hội đ ng đền
bù GPMB hoặc TT PTQĐ huyện kết hợp với chính quyền địa ph ơng tiến hành thực hiện
GPMB và thu h i đất để giao cho ch đầu t TDA.
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 Trong tr ờng hợp h sơ địa chính hoặc giấy chứng nhận quyền sử d ng nhà đất c a ng ời
BAH cần chỉnh sửa, b sung hoặc làm mới sau khi tài s n bị thu h i bởi TDA thì ng ời
BAH không ph i nộp bất kỳ một kho n kinh phí nào cho công việc này.
Bước 5 - Thực hiện chương trình khôi phục thu nhập
 Ph c h i thu nhập là một phần quan trọng c a công tác tái định c khi những ng ời BAH
bị mất cơ sở s n xuất, kinh doanh, việc làm, hoặc các ngu n thu nhập khác cho dù họ có
mất c nhà cửa hay không.
 M c đích chung c a ch ơng trình này là sẽ khôi ph c sinh kế c a những ng ời BAH ở
mức tr ớc khi có Dự án hoặc cao hơn, và sẽ đ m b o rằng ng ời BAH thích nghi với điều
kiện mới trong thời gian ngắn nhất.
 Khôi ph c thu nhập này là một phần c a RP nhằm gi m thiểu tác động xấu c a việc thực
hiện TDA đến đời sống c a ng ời BAH. Do vậy, sau khi tiến hành các ho t động chi tr
đền bù, hỗ trợ cho ng ời BAH, Hội đ ng đền bù GPMB hoặc TT PTQĐ có phối hợp
BQLDA huyện, BPT xã để thực hiện việc ph c h i thu nhập.
 Khi thực hiện các ho t động này, cần tính đến:


Thiết lập các ph ơng án ph c h i thu nhập khác nhau cho ng ời BAH (ví d : đất thay
thế, t o ăn việc làm, kinh doanh, các doanh nghiệp cộng đ ng, đào t o và phát triển kỹ
năng …) dựa trên đánh giá mô hình t o thu nhập hiện t i và có tính đến các ho t động
sinh kế trong Dự án;



Đặc biệt chú Ủ đến đặc điểm c a các hộ BAH yếu thế nh : hộ nghèo, hộ DTTS nghèo,
DTTS b n địa, ph nữ để thực hiện các can thiệp khôi ph c thu nhập phù hợp.

Giám sát vi c th c hi n RP
Giám sát thực hiện RP g m hai lo i giám sát:
 Giám sát độc lập đ ợc thực hiên bởi t vấn giám sát độc lập theo OP 4.12 c a NHTG.
Giám sát độc lập sẽ do BĐPTW thuê tuyển t vấn và chỉ đ o thực hiện. T vấn giám sát
độc lập sẽ:


Xác định các th t c cho ng ời BAH tham gia và cung cấp đền bù và quyền lợi ph c
h i cuộc sống khác đư đ ợc thực hiện theo khung chính sách này;



Đánh giá liệu m c tiêu khung chính sách nhằm nâng cao hoặc ít nhất khôi ph c mức
sống và thu nhập c a ng ời BAH có đ ợc đáp ứng hay không;



Thu thập các chỉ báo định tính về các nh h ởng kinh tế-xã hội từ việc thực hiện dự án
đối với những ng ời BAH.



Đề nghị sửa đ i trong th t c thực hiện, nếu có, để đ t đ ợc các nguyên tắc và m c
tiêu c a RPF c a Dự án.

 Giám sát nội bộ: BQLDA tỉnh phối hợp với BQLDA huyện, BPT xã và các cấp chính
quyền huyện/xã liên quan thực hiện giám sát nội bộ một cách th ờng xuyên quá trình thực
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hiện RP. Công tác giám sát nội bộ đối với đền bù và khôi ph c thu nhập cần đ ợc thực
hiện dựa theo các nội dung c a Kế ho ch Đền bù và Khôi ph c thu nhập (nh mẫu trong
Ph l c 12.4). Kết qu giám sát nội bộ về thực hiện đền bù và khôi ph c thu nhập sẽ đ ợc
BQLDA huyện t ng hợp, báo cáo BQLDA tỉnh để t ng hợp và trình UBND tỉnh,
BĐPTW, và NHTG. Đ ng thời, giám sát nội bộ cũng là một đầu vào quan trọng c a giám
sát độc lập. Giám sát nội bộ sẽ:


Kiểm tra l i công tác kiểm kê tài s n BAH có sự tham gia c a ng ời BAH có đ ợc
thực hiện hay không, định giá tài s n bị mất hoặc bị h h i, việc đền bù tái định c và
các ho t động ph c h i khác có đ ợc thực hiện phù hợp với RPF và RAP hay không?



Kiểm tra xem việc thực hiện RAP có theo đúng nội dung đư đ ợc phê duyệt hay
không?



Giám sát xem ngu n kinh phí đối ứng để thực hiện RP đ ợc cung cấp cho BQLDA
huyện có thời gian và đ cho thực hiện hay không?



Ghi l i mọi khiếu n i, gi i quyết khiếu n i và đ m b o rằng những khiếu n i này đ ợc
gi i quyết kịp thời.

Khi u n i và gi i quy t khi u n i
Tr ớc hết, cần nhấn m nh rằng việc gi i quyết khiếu n i có thể diễn ra bất cứ khi nào trong
quá trình thực hiện công tác đền bù, GPMB. Việc đ a nội dung công việc gi i quyết khiếu
n i sau khi mô t các b ớc công việc ở trên không có nghĩa là khiếu n i chỉ đ ợc gi i
quyết sau khi thực hiện các b ớc công việc đó.
Ng ời BAH có quyền khiếu n i các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm c a
mình trong việc thực hiện dự án, nh ng không giới h n với những việc nh quyền lợi đền
bù, chính sách đền bù, đơn giá, việc thu h i đất, việc tái định c và các chế độ khác liên
quan đến các ch ơng trình hỗ trợ khôi ph c cuộc sống. Khiếu n i cũng có thể liên quan
đến an toàn xây dựng, các phiền hà gây ra bởi việc xây dựng. Tất c các kiếu n i sẽ đ ợc
ghi nhận, công nhận và xử lý bởi các cơ quan chức năng ở tất c các cấp. Các t chức đoàn
thể địa ph ơng nh Mặt trận T quốc, Hội Nông dân, Hội LHPN... đ ợc huy động tham
gia tích cực vào quá trình gi i quyết khiếu n i, thắc mắc. Ng ời BAH có thể báo cáo khiếu
n i c a họ cho các đơn vị chịu trách nhiệm trực thuộc UBND cấp huyện, xã.
Th t c khiếu n i g m các b ớc:
 B c 1. Ng ời nào không hài lòng với bất kỳ nội dung ch ơng trình ph c h i kinh tế và
tái định c có thể báo cáo bằng lời nói và bằng văn b n cho UBND xã và xã sẽ chịu trách
nhiệm gi i quyết khiếu n i trong vòng 15 ngày thông qua việc kiểm tra, xác định và đề
nghị các cơ quan cấp trên.
 B c 2. Sau ngày hết h n, nếu không có thỏa thuận, hòa gi i đ ợc hình thành giữa ng ời
BAH và UBND xã hoặc không có câu tr lời từ UBND xã, ng ời BAH có thể khiếu n i
đến UBND huyện. UBND huyện sẽ đ a ra quyết định c a mình trong vòng 30 ngày sau
khi nhận đ ợc khiếu n i.
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 B c 3. Nếu sau ngày hết h n, nếu không có thỏa thuận, hòa gi i đ ợc hình thành giữa
ng ời BAH và UBND huyện hoặc không có câu tr lời từ UBND huyện, ng ời BAH có
thể trình lên các đơn vị có trách nhiệm c a UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ đ a ra quyết định
c a mình trong vòng 30 ngày sau khi nhận đ ợc khiếu n i.
 B c 4. Nếu ng ời BAH không hài lòng với quyết định c a cấp tỉnh, họ có thể trình v
việc lên Tòa Án Nhân Dân Tỉnh để gi i quyết.
Khi gi i quyết khiếu n i, trừ những tr ờng hợp ph i gi i quyết tranh chấp t i tòa án, ng ời
BAH sẽ đ ợc miễn gi m tất c các lo i phí/lệ phí hành chính phát sinh.
L u Ủ rằng tình tr ng khiếu n i sẽ đ ợc h n chế một khi ng ời BAH đ ợc tham vấn đầy đ
về TDA, về chính sách c a Dự án đối với công tác đền bù và khôi ph c thu nhập, về quyền
lợi c a họ; đ ợc cập nhật thông tin về chính sách b i th ờng, kế ho ch thực hiện GPMB,
nhận đền bù và hỗ trợ. Do đó, việc thực hiện đầy đ quy trình tham vấn, công bố thông tin
trong suốt quá trình thực hiện công tác đền bù và khôi ph c thu nhập là rất quan trọng.
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12.3 CHệNH SÁCH DỂN T C THI U S
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12.3.1 T i sao ph i có chính sách c a D án v dân t c thi u s
Dự án thực hiện các can thiệp trên địa bàn 26 huyện dự án với đến 41 dân tộc cùng sinh
sống, trong đó các nhóm DTTS chiếm 60%, dân tộc Kinh chiếm gần 40% (theo số liệu
t ng hợp từ 26 huyện dự án trong T ng Điều tra Nông nghiệp 2011). So với nhóm dân tộc
Kinh, các nhóm DTTS, nhất là các nhóm DTTS b n địa, có nhiều bất lợi thể hiện ở hầu
nh tất c các khía c nh c a đời sống. Báo cáo Đánh giá Tác động Xã hội c a Dự án chỉ ra
rằng nếu không có những chính sách tích cực thì có kh năng các đối t ợng dễ bị t n
th ơng nhất – ch yếu là đ ng bào DTTS – sẽ có những r i ro nhất định trong tham gia và
h ởng lợi từ Dự án.
Vì vậy, các can thiệp c a Dự án cần thiết ph i (i) phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế-xã
hội c a các nhóm DTTS; (ii) đ m b o rằng các nhóm DTTS, nhất là các nhóm DTTS b n
địa có thể tham gia và h ởng lợi đầy đ từ các hỗ trợ c a Dự án.
L u Ủ rằng khái niệm về “hộ DTTS” trong Dự án này đ ợc hiểu thống nhất là hộ có đặc tính
dân tộc đ ợc xác định theo ch hộ. Nghĩa là ch hộ ng ời Ê-đê thì hộ đó đ ợc xác định là hộ
dân tộc Ê-đê. Cách xác định này cũng có h n chế nhất định vì sẽ không thật sự chính xác trong
tr ờng hợp có hôn nhân chéo giữa các nhóm dân tộc. Tuy nhiên, theo số liệu c a T ng điều tra
Dân số 2009 thì tỷ lệ các hộ có hôn nhân chéo giữa các nhóm dân tộc hiện chỉ chiếm d ới 1%
dân số nên h n chế c a cách xác định này là không lớn.

12.3.2 C s pháp lý cho chính sách c a D án v dân t c thi u s
Dự án tuân th theo các ch tr ơng chính sách c a Chính ph Việt Nam về công tác dân
tộc và quy định c a NHTG về ng ời b n địa theo OP4.10. C thể:
 Về phía Việt Nam: Có nhiều các chính sách/ch ơng trình hỗ trợ phát triển đời sống c a
đ ng bào DTTS. Một số ch ơng trình/chính sách chính g m:


Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 về Chiến l ợc công tác dân tộc đến năm
2020 là sự c thể hóa gần đây nhất về chiến l ợc c a Việt Nam về công tác dân tộc;



Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/1/2013 phê duyệt Ch ơng trình 135 về hỗ trợ đầu t
CSHT, hỗ trợ phát triển s n xuất cho các xư đặc biệt khó khăn, xư biên giới, xã an toàn
khu, các thôn/b n đặc biệt khó khăn;



Quyết định 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng
cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho ng ời nghèo, đ ng bào DTTS t i các huyện
nghèo giai đo n 2011 – 2020;



Quyết định 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 về việc hỗ trợ t chức, đơn vị sử d ng
lao động là ng ời DTTS c trú hợp pháp t i các tỉnh Tây Nguyên;



Và nhiều các VBQPPL về những chế độ, chính sách khác hỗ trợ cho đ ng bào DTTS.

 Về phía NHTG: Theo OP4.10, NHTG yêu cầu các dự án có các biện pháp để (a) tránh tác
động tiêu cực tiềm tàng đối với các cộng đ ng ng ời b n địa; hay (b) khi không tránh đ ợc
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các tác động, gi m thiểu tối đa, đền bù cho các tác động đó. Đ ng thời, OP4.10 cũng quy
định dự án ph i đ ợc thiết kế để đ m b o các DTTS đ ợc các lợi ích kinh tế và xã hội phù
hợp với văn hóa, giới tính và các thế hệ.

12.3.3 Các bi n pháp đ m b o th c thi chính sách c a D án v dân t c thi u s
Dự án tuân th theo các ch tr ơng chính sách c a Việt Nam về công tác dân tộc và quy
định c a NHTG về ng ời b n địa theo OP4.10. C thể:
Các bi n pháp đ đ m b o th c hi n chính sách c a D án v dân t c thi u s
Dự án đ a ra nhiều biện pháp để đ m b o những can thiệp c a Dự án mang l i tác động
tích cực đối với các đối t ợng h ởng lợi dễ bị t n th ơng, đặc biệt là các nhóm DTTS
nghèo. C thể, bên c nh các biện pháp áp d ng chung cho tất c các đối t ợng h ởng lợi,
Dự án đ a ra một số biện pháp c thể sau:
 Các biện pháp đ m b o sự tham gia c a các hộ DTTS trong quá trình tham vấn, lập kế
ho ch Dự án;
 Các biện pháp nhằm đ m b o sự tham gia tích cực c a các hộ DTTS vào các ho t động do
Dự án hỗ trợ;
 Tăng c ờng truyền thông để ph biến thông tin về hỗ trợ c a Dự án đến các hộ DTTS;
 Tập huấn NCNL s n xuất cho các hộ DTTS;
 Giám sát về mức độ tham gia và th h ởng Dự án c a các hộ DTTS.
Chi tiết về các biện pháp áp d ng đ ợc diễn gi i d ới đây.
Các bi n pháp đ tăng c
l p k ho ch

ng s tham gia c a các h dân t c thi u s trong quá trình

 Dự án đ m b o tiếng nói c a các đối t ợng dễ bị t n th ơng, nhất là các hộ DTTS, đ ợc
phát huy một cách đầy đ trong quá trình lập kế ho ch ho t động hàng năm c a Dự án.
 Theo quy trình lập kế ho ch hàng năm c a Dự án, sự tham gia c a ng ời dân đ ợc thể
hiện trong họp thôn (b ớc 1 c a quy trình – xem thêm Quyển 2). Dự án quy định các cuộc
họp thôn b n cần có đ i diện c a tối thiểu 51% các hộ trong thôn, trong đó:


Ph nữ tham gia tối thiểu là 30% số ng ời tham dự;



Đai diện hộ nghèo chiếm tối thiểu 50% số ng ời tham dự; và



Đ i diện hộ DTTS chiếm tối thiểu 50% số ng ời tham dự (đối với những thôn có ít
đ ng bào DTTS nên không đáp ứng đ ợc tỷ lệ tối thiểu này thì cần đ m b o tối thiểu
50% hộ DTTS có đ i diện tham gia).
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Bi n pháp đ m b o s tham gia tích c c c a các h dân t c thi u s vào nh ng ho t
đ ng c a D án
 Dự án đ a ra nhiều quy định để thúc đẩy sự tham gia c a các nhóm dễ bị t n th ơng vào
các ho t động do Dự án hỗ trợ. C thể:


Đối với các LEG trong THP2.1: (i) hộ nghèo/cận nghèo chiếm tối thiểu 75% (trong đó
hộ cận nghèo chiếm không quá 25%); và (ii) hộ DTTS chiếm tối thiểu 50%. Riêng với
các LEG an ninh l ơng thực, 100% thành viên t nhóm là ph nữ;



Đối với các LEG trong THP2.2: (i) hộ nghèo/cận nghèo chiếm tối thiểu 50%; và (ii) hộ
DTTS chiếm tối thiểu 50%;



Với các TDA CSHT: Dự án khuyến khích sử d ng hình thức đấu thầu có sự tham gia
c a cộng đ ng để t o việc làm và thu nhập cho lao động t i chỗ. Với các công trình
thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu khác, Dự án đ a ra yêu cầu tối thiểu về sử
d ng lao động t i chỗ cho các công việc lao động ph thông là 80%.



L u ý rằng những tiêu chí về thành phần tham gia ở trên mang tính định h ớng. Trong
thực tế, kh năng đáp ứng đ ợc những tỷ lệ này còn ph thuộc vào điều kiện c thể c a
các xã và thôn b n dự án. Do đó, tỷ lệ tham gia c a các hộ nghèo, cận nghèo, DTTS
trong từng nhóm có thể sẽ đ ợc cân nhắc trong quá trình thẩm định các Đề xuất
TDASK nh ng đ m b o các tỷ lệ nói trên ph i đ ợc đáp ứng khi t ng hợp thành phần
tham gia các LEG trong từng xã dự án.

Bi n pháp đ thúc đ y truy n thông đ n các h dân t c thi u s
 Dự án thực hiện các ho t động truyền thông trong THP3.3 với m c tiêu ph biến thông tin
về các hỗ trợ c a Dự án và lợi ích mà các hỗ trợ này mang l i cho ng ời dân. Các nội dung
truyền thông đ ợc chuyển t i kết hợp nhiều kênh truyền thông, phù hợp với đối t ợng
nhận thông tin, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ DTTS; tần suất truyền thông đ ợc lặp đi lặp l i
nhiều lần. C thể, Dự án quy định:


Các nội dung truyền thông chính ph i đ ợc chuyển t i bằng tiếng Việt và ít nhất một
thứ tiếng c a DTTS (tùy theo điều kiện đặc thù c a từng địa bàn mà chọn thứ tiếng
DTTS ph biến nhất).



Nội dung, hình nh truyền thông, ph ơng tiện truyền thông sử d ng ph i phù hợp với
đặc điểm văn hóa c a các đối t ợng tiếp nhận, đặc biệt là văn hóa đặc tr ng c a các
nhóm DTTS.

 H ớng dẫn chi tiết về ho t động truyền thông đ ợc đề cập trong Quyển 6.
Bi n pháp đ thúc đ y NCNL cho các h dân t c thi u s
 Tập huấn NCNL cho các đối t ợng h ởng lợi là một chiến l ợc trọng tâm c a Dự án đ ợc
thể hiện trong nhiều ho t động. Trọng tâm này đ ợc nhấn m nh cho tất c các đối t ợng,
trong đó u tiên các hộ nghèo, hộ DTTS. C thể:
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THP1.1: Dự án khuyến khích hình thành các LEG xây dựng g m các lao động t i chỗ.
Dự án hỗ trợ thành lập và NCNL cho những nhóm này (xem Quyển 11);



THP1.2: Dự án quy định các thôn b n thành lập T Tự qu n để thực hiện các ho t
động vận hành và b o trì. Căn cứ vào yêu cầu từ các cộng đ ng, Dự án có thể thực hiện
các ho t động NCNL cho các T Tự qu n để đáp ứng yêu cầu VH&BT.



Với HP2, Dự án đặt yêu cầu NCNL nh là một điều kiện bắt buộc đối với các LEG.
Lần rút tiền đầu tiên c a các LEG ph i đ ợc sử d ng cho các ho t động NCNL. Chỉ
khi các thành viên c a LEG đư đ ợc tập huấn NCNL và đ ợc xác nhận bởi cán bộ CF
là đư nắm đ ợc yêu cầu về kỹ thuật thì Dự án mới tiếp t c cho phép các LEG thực hiện
các lần rút tiền để t chức ho t động sinh kế đăng kỦ (xem thêm Quyển 11).

 Chi tiết về ph ơng pháp NCNL đ ợc h ớng dẫn trong Quyển 5.
Bi n pháp giám sát s tham gia vƠ h

ng l i các h dân t c thi u s

 Việc tuân th các quy định c a Dự án về đ m b o sự tham gia và h ởng lợi c a các hộ
DTTS là một trọng tâm trong xây dựng và vận hành hệ thống GS&ĐG c a Dự án. Nh
h ớng dẫn chi tiết trong Quyển 4, khi phù hợp và có thể, thông tin GS&ĐG c a Dự án
đ ợc thu thập riêng theo các nhóm DTTS chính để đ m b o có thông tin giám sát về mức
độ tham gia c a các hộ DTTS vào các ho t động c a Dự án.
 Các chỉ số c a Khung Kết qu c a Dự án (nh trong Báo cáo NCKT) sẽ đ ợc thu thập
theo mức độ chi tiết để cho phép có thể tính toán đ ợc các chỉ số này theo giới, theo thành
phần dân tộc, theo tình tr ng nghèo c a hộ.
 Mức độ tham gia và h ởng lợi c a các hộ DTTS cũng sẽ là một trọng tâm giám sát trong
các đợt giám sát hàng năm và khi có yêu cầu do NHTG thực hiện.
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12.4 CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TR

NG

N i dung :
12.4.1 Cơ sở pháp lý c a chính sách an toàn môi tr ờng.................................................... 30
12.4.2 Các biện pháp gi m thiểu tác động c a môi tr ờng ................................................. 31
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12.4.1 C s pháp lý c a chính sách an toƠn môi tr

ng

Dự án có các ho t động phát triển CSHT, thúc đẩy sinh kế theo h ớng tăng c ờng áp d ng các
kỹ thuật canh tác mới, có sử d ng đầu vào hóa chất (phân bón, thuốc b o vệ thực vật...) nên có
những tác động nhất định đối với môi tr ờng. Để đ m b o an toàn môi tr ờng, Dự án xây
dựng Khung Chính sách Xã hội và Môi tr ờng (ESMF) nh là một văn kiện độc lập cùng với
Báo cáo NCKT để đánh giá tác động môi tr ờng và đề ra các nguyên tắc, chính sách đ m bao
an toàn môi tr ờng c a Dự án. Theo ESMF đư đ ợc phê duyệt, khung pháp lý về an toàn môi
tr ờng cho Dự án g m (i) các quy định c a Việt Nam; và (ii) quy định c a NHTG. C thể:
Các quy đ nh c a Vi t Nam
G m các quy định chính nh d ới đây:
 Luật B o vệ môi tr ờng số 52/2005/QH11;
 Luật B o vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;
 Luật Đa d ng sinh học số 20/2008/QH12;
 Luật Di s n văn hóa số 28/2001/QH10;
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11;
 Luật Lao động năm 2002;
 Luật tài nguyên n ớc, ban hành ngày 20 tháng 5 năm 1998;
 Nghị định 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và h ớng dẫn thực hiện một số điều c a
Luật B o vệ môi tr ờng;
 Nghị định 21/2008/NĐ-CP về điều chỉnh và b
80/2006/NĐ-CP;

sung một số điều c a Nghị định

 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/4/2011 về đánh giá chiến l ợc môi tr ờng,
đánh giá tác động môi tr ờng và cam kết b o vệ môi tr ờng;
 Thông t 26/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 08/9/206 c a Bộ TNMT về quy định chi
tiết Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi tr ờng chiến l ợc;
 Nghị định 179/1999/NĐ-CP ban hành ngày 30/9/1999 c a Chính ph về thực hiện Luật
Tài nguyên n ớc;
 Các Quy chuẩn Kỹ thuật (QCVN) liên quan đến đất, n ớc, chất th i, tiếng n.
Các quy đ nh c a NHTG
OP 4.01 Đánh giá Môi tr ờng đ ợc áp d ng cho dự án. Đánh giá Môi tr ờng đ ợc thực hiện
để xác định các r i ro môi tr ờng, tác động môi tr ờng trong vùng dự án. Đ ng thời, Đánh giá
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cũng xem xét các kh năng thay thế, cũng nh xác định cách thức để c i thiện việc lựa chọn
TDA, lập kế ho ch, kh o sát thiết kế nhằm ngăn chặn, gi m thiểu, và đền bù các thiệt h i về
môi tr ờng do Dự án gây ra. Chính sách c a NHTG là đề cao các biện pháp phòng ngừa hiện
là những biện pháp gi m thiểu hay đền bù.
OP 4.09 (Qu n lý sâu bệnh) – Vì các tiểu dự án sinh kế nông nghiệp thuộc hợp phần 2 có thể
bao g m các ho t động mua sắm thuốc trừ sâu và phân bón do đó chính sách này c a Ngân
hành Thế giới đ ợc áp d ng nhằm m c đích gi m thiểu và kiểm soát các r i ro môi tr ờng và
sức khỏe và khuyến khích và hỗ trợ kiểm soát sâu bệnh một cách an toàn, hiệu qu và thân
thiện với môi tr ờng.
OP 4.36 (Rừng) – Chính sách này c a Ngân hàng Thế giới đ ợc áp d ng do các tiểu dự án
sinh kế nông nghiệp thuộc hợp phần 2 có thể bao g m các ho t động liên quan đến rừng.
Chính sách này đ ợc áp d ng để đ m b o rằng việc qu n lý rừng và đất rừng là bền vững, n
định tài nguyên rừng và b o vệ ngu n n ớc, c i thiện bền vững sinh kế thông qua cung cấp n
định các s n phẩm rừng.

12.4.2 Các bi n pháp gi m thi u tác đ ng c a môi tr
Các TDA có kh năng gơy tác đ ng môi tr

ng

ng

 TDA CSHT: quá trình thực hiện các TDA đầu t phát triển, VH&BT CSHT cấp xã và
thôn b n (trong HP1) và CSHT kết nối cấp huyện (trong THP3.1) có kh năng gây ra một
số tác động nhất định đối với môi tr ờng.
 Các TDA trong HP2: HP2 g m các TDA về phát triển sinh kế.


Đối với sinh kế nông nghiệp: sử d ng phân bón, thuốc b o vệ thực vật có thể là một
trong những đề xuất c a nhiều nhóm LEG trong đề xuất TDA sinh kế (xem chi tiết
trong Quyền 11). Từ phía Chính ph Việt Nam, chỉ những lo i hóa chất đ ợc phép sử
d ng theo quy định đ ợc cập nhật hằng năm c a Bộ NN&PTNT mới đ ợc đề xuất
trong các TDA sinh kế. Đối với NHTG, các th t c và quy định trong OP4.09 về qu n
lý sâu bệnh h i sẽ áp d ng trong tr ờng hợp này.



Đối với sinh kế lâm nghiệp: Trong Báo cáo NCKT c a Dự án, sinh kế lâm nghiệp
đ ợc đ a vào Danh m c những ho t động lo i trừ cho Kế ho ch 18 tháng. Tuy nhiên,
do Dự án sử d ng cách tiếp cận do cộng đ ng định h ớng (CDD) nên các ho t động
sinh kế lâm nghiệp có thể xuất hiện theo đề xuất c a ng ời h ởng lợi trong quá trình
lập Kế ho ch dự án hàng năm. Từ phía NHTG, OP4.36 sẽ áp d ng cho những đề xuất
về sinh kế lâm nghiệp. Từ phía Chính Ph Việt Nam, Luật B o vệ và Phát triển rừng
(và các văn b n quy ph m pháp luật liên quan) sẽ áp d ng đối với những đề xuất về
sinh kế lâm nghiệp.
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Sàng l c các TDA CSHT
 Để đ m b o Dự án sẽ không gây ra tác động môi tr ờng hay xã hội đáng kể nào, BQLDA
các cấp tiến hành sàng lọc cẩn thận để lo i bỏ bất cứ TDA nào mà bao g m các tác động
tiêu cực đáng chú Ủ trong quá trình thực hiện.


Ph l c 2.12 liệt kê các ho t động thuộc Danh sách những ho t động lo i trừ c a Dự án.

Các th t c đ các TDA đ

c phê chu n và tri n khai th c hi n

Các TDA phát triển CSHT c a Dự án sau khi đư qua sàng lọc chỉ đ ợc phê chuẩn và triển
khai thực hiện khi đư xây dựng các cam kết và kế ho ch b o vệ môi tr ờng. Dự án có 3
công c b o vệ môi tr ờng mà các TDA sẽ ph i thực hiện g m:
 Theo quy định c a Việt Nam: Cam kết b o vệ môi tr ờng (EPC) là bắt buộc theo quy định
c a thông t số 26/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 18/11/2011 để gi i quyết các tác
động môi tr ờng và xã hội gắn liền với sự thực hiện các đề án CSHT quy mô nhỏ mà
không cần ph i đánh giá tác động môi tr ờng theo quy định t i Nghị định 29/2011/NĐ-CP
ban hành ngày 18/4/2011 (xem mẫu trong Ph l c 12.7).
 Theo quy định c a NHTG: có hai công c b o vệ môi tr ờng theo OP/BP4.01, g m:


Quy tắc môi tr ờng thực tiễn (ECOP): ECOP đ ợc sử d ng để gi i quyết các tác động
liên quan đến ho t động xây dựng, các ho t động ch yếu là t m thời và t ơng tự t i
các địa ph ơng khác nhau trong vùng Dự án. Dự án đ a ra các ECOP khác nhau cho
từng lo i công trình (xem mẫu trong Ph l c 12.8).



Kế ho ch qu n lỦ môi tr ờng (EMP): để xử lỦ các tác động môi tr ờng và xã hội liên
quan đến việc thực hiện các TDA CSHT, Dự án yêu cầu các TDA CSHT cần lập Kế
ho ch qu n lỦ môi tr ờng nh mẫu trong Ph l c 12.9.

Trách nhi m c a các bên liên quan trong t ch c th c hi n chính sách an toàn môi
tr ng
Trách nhiệm chính c a các bên liên quan trong đ m b o an toàn môi tr ờng cho các TDA
đ ợc quy định nh sau (xem Khung ESMF c a Dự án để có thêm chi tiết):
 BĐPTW:


Đào t o cho cán bộ ph trách công tác an toàn XH&MT c a các BQLDA tỉnh và
huyện;



Kiểm tra chéo việc tuân th các quy định về chính sách an toàn XH&MT;



Chuẩn bị các báo cáo tiến độ định kỳ và báo cáo hàng năm.

 Sở TN&MT các tỉnh dự án:


Trong tr ờng hợp có những TDA có tính chất phức t p về môi tr ờng v ợt quá thẩm
quyền c a UBND huyện thì Sở sẽ thẩm định và phê duyệt đánh giá môi tr ờng;
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Khi cần thiết, kiểm tra tất c các tài liệu liên quan về đánh giá tác động môi tr ờng
thuộc các TDA CSHT c a Dự án đầu t .

 BQLDA tỉnh:


Lập kế ho ch t ng thể, qu n lỦ và giám sát ch ơng trình qu n lỦ môi tr ờng;



Đ m b o rằng tất c các công c b o vệ môi tr ờng đ ợc triển khai theo đúng quy định
c a Luật pháp Việt Nam và c a NHTG;



Báo cáo UBND tỉnh về các vấn đề liên quan để xin chỉ đ o khi cần thiết;



Phối hợp với UBND huyện trong các ho t động qu n lỦ môi tr ờng đối với các TDA
trên địa bàn huyện;



Báo cáo tuân th b o vệ môi tr ờng cho Sở TN&MT, BĐPTW và NHTG;



Thực hiện các thay đ i hay điều chỉnh theo khuyến nghị c a Sở TN&MT nhằm b o vệ
môi tr ờng theo tiêu chuẩn, luật và quy định c a Việt Nam;



Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và sao l u, các tài liệu môi tr ờng b sung và thông báo tới
cán bộ môi tr ờng cấp huyện;



Xem xét danh sách kiểm tra sàng lọc môi tr ờng các TDA đ ợc đệ trình để đ m b o
chúng là đầy đ và chính xác.

 UBND huyện:


Xem xét và phê duyệt các EPC;



Phối hợp với Sở TN&MT để giám sát quá trình thực hiện các biện pháp b o vệ môi
tr ờng, gi m thiểu tác động môi tr ờng trong và sau giai đo n xây dựng.

 BQLDA huyện:


Đào t o, t o điều kiện cho cán bộ cấp huyện, các BPT xã và Nhà thầu về chính sách
b o bệ môi tr ờng c a Dự án;



Chuẩn bị các công c b o vệ môi tr ờng cho các TDA đư đ ợc xác định t i cấp huyện;



Hỗ trợ BPT xã chuẩn bị đánh giá môi tr ờng cho các TDA do cấp xã làm ch đầu t ;



Giám sát ho t động b o vệ môi tr ờng cho các TDA trên địa bàn huyện;



Chuẩn bị các báo cáo tiến độ định kỳ bao g m c các vấn đề môi tr ờng.

 BPT xã:


Giai đo n tr ớc thi công: hỗ trợ BQLDA huyện thực hiện công tác sàng lọc về môi
tr ờng cho các TDA do cấp xã làm ch đầu t ;



Giai đo n thi công: Hỗ trợ giám sát các ho t động b o vệ môi tr ờng;



Giai đo n vận hành: Hỗ trợ giám sát và qu n lý vận hành các TDA.

 Cộng đ ng/Ng ời h ởng lợi:
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Cung cấp thông tin về các vấn đề môi tr ờng liên quan để những vấn đề này có thể
đ ợc xem xét đầy đ trong quá trình lập kế ho ch, t chức thực hiện các TDA CSHT;



Khi đ ợc yêu cầu, tham gia đánh giá môi tr ờng, nghiên cứu hay xem xét và cung cấp
ph n h i và khuyến nghị đối với Dự án;



Đóng vai trò chính trong qu n lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đ ng bao g m c
việc b o vệ, phân giới cắm mốc các khu rừng đặc d ng và rừng phòng hộ;



Cung cấp thông tin ph n h i về những thay đ i quan sát đ ợc trong các điều kiện môi
tr ờng nh là kết qu c a việc thực hiện hay hoàn thành TDA và khuyến nghị nguyên
nhân và sự gi m thiểu có thể thực hiện đ ợc;



Hợp tác với cán bộ các cấp có liên quan để giám sát các điều kiện hợp đ ng liên quan
đến môi tr ờng có đ ợc đáp ứng hay không;



Khi đ ợc yêu cầu, có ý kiến khuyến nghị về tuyển d ng Nhà thầu cho các công việc
trong t ơng lai;
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12.5 THÚC Đ Y MINH B CH VẨ PHọNG CH NG
THAM NHǛNG

N i dung:
12.5.1 Khái quát các gi i pháp c a Dự án để phòng, chống tham nhũng ........................... 36
12.5.2 Các ph i pháp c thể c a Dự án để phòng, chống tham nhũng................................ 36
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12.5.1 Khái quát các gi i pháp c a D án đ phòng, ch ng tham nhǜng
Kế ho ch Phòng chống Tham nhũng (PCTN) c a Dự án đ ợc mô t chi tiết trong Báo cáo
NCKT. Kế ho ch này bao g m 03 nhóm gi i pháp, c thể:
 Nhóm 1: Tăng c ờng kiểm soát qui trình đặc thù cho các giai đo n có r i ro tham nhũng
g m lập kế ho ch, thiết kế, đấu thầu và t chức thực hiện;
 Nhóm 2: Tăng c ờng các biện pháp kiểm tra, giám sát và thực thi nói chung nh (i) đánh
giá độc lập; (ii) kiểm toán độc lập; (iii) cơ chế báo cáo, khiếu n i và xử lý khiếu n i; (iv) hỗ
trợ và giám sát c a Nhà tài trợ; (v) hỗ trợ c a chính quyền địa ph ơng;
 Nhóm 3: các biện pháp b trợ nhằm nâng cao nhận thức/năng lực và tăng c ờng cam kết
c a các bên tham gia Dự án đối với công tác PCTN cũng nh tăng c ờng tính minh b ch
trong qu n lý Dự án.

12.5.2 Các ph i pháp c th c a D án đ phòng, ch ng tham nhǜng
Nhóm gi i pháp 1 - Tăng c
Giai đo n

ng ki m soát

R i ro

Các hƠnh đ ng gi m thi u r i ro

L pk
ho ch D
án

Có sự thông đ ng/gian lận
trong quá trình lập kế ho ch
dẫn đến việc Dự án không
tuân theo các kế ho ch phát
triển kinh tế xã hội hoặc các
tiêu chí hiệu qu kinh tế, xã
hội, môi tr ờng.

Công bố tất c các quyết định liên quan đến
lựa chọn đầu t , ph m vi, chi phí, ng ời
h ởng lợi, các gi i pháp thay thế, chính sách
tái định c , b o vệ môi tr ờng.

Thi t k

Xác định chi phí cao hơn Thẩm định thiết kế một cách chặt chẽ.
thực tế (giá và/hoặc khối
l ợng).
Thiết kế theo tiêu chuẩn cao
hơn cần thiết.

Đ u th u

Kế hoạch lựa chọn nhà Kết hợp các yêu cầu đấu thầu nhỏ thành
thầu:
những gói thầu lớn hơn một cách hợp lỦ để
Chia thành các gói thầu nhỏ có thể sử d ng các ph ơng pháp đấu thầu
để có thể sử d ng ph ơng c nh tr nh hơn.
pháp đấu thầu ít c nh tranh Khi xác định ph ơng pháp đầu thầu, u tiên
hơn hoặc tránh bị xét duyệt sử d ng ph ơng pháp đầu thầu thích hợp và
bắt buộc.
có tính c nh tranh cao (xem thêm Quyển 7).
Gửi kế ho ch lựa chọn nhà thầu hàng năm
để NHTG xem xét và phê duyệt tr ớc khi

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 36

Quyển 12 – Chính sách An toàn
Giai đo n

R i ro

Các hƠnh đ ng gi m thi u r i ro
mời thầu theo kế ho ch đó (xem thêm
Quyển 3).
Kế ho ch lựa chọn nhà thầu đư đ ợc phê
duyệt ph i đ ợc thông báo qu ng cáo rộng
rãi trên ph ơng tiện thông tin đ i chúng khi
mời thầu (xem thêm Quyển 3).

Các tài liệu đấu thầu (qu ng cáo, phát hành
Che đậy thông tin, không tài liệu thầu, mở thầu, thành viên Ban xét
qu ng cáo hoặc đ a ra đ thầu và đề xuất đơn vị trúng thầu) bao g m
các thông tin về nội dung, c nh báo về hình thức xử lỦ đối với thông
chi tiết và qui mô cho các đ ng, gian lận và tham nhũng.
Nhà thầu liên quan, làm Không h n chế bán hoặc phát hành tài liệu
gi m tính c nh tranh trong đấu thầu cho tới tr ớc khi hết h n nộp H sơ
quá trình đấu thầu.
đấu thầu và bất cứ ai tr tiền mua H sơ đấu
thầu đều đ ợc quyền mua.
Mời thầu:

Trong các qu ng cáo/mời thầu, cần đ a
thông tin về tên và địa chỉ liên l c c a cán
bộ cấp cao hơn cấp mời thầu để những
ng ời muốn tham gia đấu thầu có thể liên
l c trong tr ờng hợp gặp khó khăn khi mua
tài liệu đấu thầu.
Không yêu cầu nộp lệ phí dự thầu hoặc sơ
tuyển nhà thầu.
Tài liệu đấu thầu:

Đ a vào H sơ mời thầu một điều kho n
Chỉ một số Nhà thầu biết giá yêu cầu các Nhà thầu không đ ợc dính dáng
đến thông đ ng/tham nhũng/gian lận.
dự tính.
Qu ng cáo mời thầu đ a ra
các tiêu chí kỹ thuật/tiêu
chuẩn chỉ có lợi cho một số
Nhà thầu không c nh tranh.

Tiêu chí đánh giá cần đ ợc qui định rõ ràng
trong tài liệu mời thầu.
Đ a vào h sơ mời thầu điều kho n cho
phép các Nhà thầu khiếu n i.
Đ m b o rằng các H sơ mời thầu có các
điều kho n cập nhật về thông đ ng, gian lận,
tham nhũng và hình thức xử lý.

Nộp hồ sơ thầu và mở thầu:

Tất c các H sơ thầu nộp tr ớc khi đóng
Kéo dài thời h n nộp thầu thầu đều đ ợc chấp nhận, mở và đánh giá.
hoặc đọc và ghi l i các Tất c các H sơ thầu ph i đ ợc mở ra ngay
thông tin sai trong quá trình sau khi đóng thầu với sự có mặt c a các đ i
mở thầu có lợi cho một số diện Nhà thầu và những ng ời dân địa
Nhà thầu đ ợc u đưi.
ph ơng h ởng lợi từ Dự án muốn tham dự
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Giai đo n

R i ro

Các hƠnh đ ng gi m thi u r i ro
mở thầu.
Trong quá trình mở thầu, tên nhà thầu, giá
thầu và đề xuất gi m giá, đọc to và ghi chép
l i, dù có hay không có th đ m b o thầu.
Đ i diện ng ời h ởng lợi trong cộng đ ng
đ ợc phép tham dự mở thầu.
Tất c những ng ời tham dự sẽ ký vào biên
b n mở thầu, bao g m mọi thành viên trong
ban mở thầu và đ i diện các nhà thầu, đ i
diện cộng đ ng, và sau đó sẽ đ ợc sao gửi
ngay cho tất c các Nhà thầu đư nộp H sơ
thầu và những ng ời đ i diện cho cộng đ ng
tham dự mở thầu.
Một b n sao biên b n mở thầu có đ các chữ
ký sẽ đ ợc dán ở nơi công cộng dễ thấy
ngay sau khi mở thầu cho tới 1 tháng sau khi
công bố đơn vị trúng thầu.

Đánh giá thầu:

Qui định thành phần ban xét thầu về mặt
Kh năng đánh giá kém c a chuyên môn kỹ thuật và số l ợng thành viên
các thành viên Ban xét thầu ban xét thầu.
sẽ dẫn đến việc lựa chọn Trong Báo cáo đánh giá thầu cần có một
Nhà thầu không đ năng phần về cấu kết thông đ ng/tham
lực.
nhũng/gian lận. Nếu có phát hiện thấy
Xây dựng tiêu chí lựa chọn những dấu hiệu này, ban xét thầu có nghĩa
có lợi cho một số Nhà thầu v ph i kèm theo báo cáo những b n sao c a
những thành phần thể hiện thông đ ng, cấu
và t vấn.
Thành viên c a ban xét thầu kết đư nêu lấy từ các đơn dự thầu và chuyển
có quan hệ họ hàng hoặc tài báo cáo cho cơ quan cấp thẩm quyền cao
hơn trong Dự án để thẩm định.
chính với các Nhà thầu.

Qui trình bị trì hoãn dẫn đến Ban đánh giá thầu cần nêu rõ trong công văn
sai sót trong giá trị hiệu lực đề nghị xem xét/phê duyệt đơn vị trúng thầu
rằng với kh năng tốt nhất c a mình, ban xét
c a đơn dự thầu.
thầu không thấy có dấu hiệu thông
đ ng/tham nhũng/gian lận trong các H sơ
thầu. Nếu thấy dấu hiệu, ban xét thầu ph i
ghi chép vào báo cáo xét thầu và đề xuất với
ch Dự án hình thức xử lỦ đối với những
dấu hiệu vi ph m.
Các thành viên ban xét thầu ph i xác nhận
mình không có liên quan với bất cứ Nhà
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Giai đo n

R i ro

Các hƠnh đ ng gi m thi u r i ro
thầu nào và đư thực hiện công việc xét thầu
theo đúng những tiêu chí xét thầu đư đ ợc
xác lập tr ớc đó. Bất cứ thành viên nào c a
ban xét thầu có liên quan với một Nhà thầu
về tài chính hoặc kinh doanh hoặc có quan
hệ họ hàng cho đến đời thứ ba, sẽ ph i công
bố mối quan hệ tr ớc khi bắt đầu xét thầu và
rời khỏi ban xét thầu. Nếu thành viên đó
không tuân th sẽ bị xử ph t theo quy định
qu n lý Dự án, các quy định c a Chính ph
Việt Nam và c a NHTG.

Thông tin trúng thầu (bao g m c thông tin
R i ro Nhà thầu trúng thầu về tên các Nhà thầu không trúng và lý do bị
bị yêu cầu ph i đ a tiền cắt lo i) ph i đ ợc công bố đ ợc đăng ở nơi
xén l i trong quá trình trong công cộng mọi ng ời dễ tiếp cận.
các cuộc th ơng th o.
Làm rõ cơ chế khiếu n i đối với Nhà thầu
trúng thầu.
Trúng thầu:

Cơ chế tiếp nhận và giải Trong tài liệu đấu thầu, xây dựng một cơ
quyết các khiếu nại của Nhà chế tiếp nhận và gi i quyết khiếu n i c a các
thầu:
Nhà thầu mà không ph i ngừng quá trình
Cơ chế không ho t động đấu thầu.
đúng.
Trì hoãn trong việc gi i
quyết các khiếu n i dẫn đến
chậm trễ tiến độ đấu thầu.
Quá trình Quản lý Tài chính:
Th c hi n Biển th .

Hệ thống báo cáo và kế toán tích hợp: Dự án
có hệ thống kế toán vi tính hoá cho phép chỉ
Sử d ng tài s n sai m c có duy nhất một bộ các báo cáo tài chính.
Kiểm soát nội bộ đ t yêu cầu: duy trì các
đích.
tiêu chuẩn cao đối với kiểm soát nội bộ và
các nhân viên có năng lực.
Quy trình kiểm toán nội bộ đ t yêu cầu: Ch
Dự án thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ
và báo cáo th ờng xuyên cho các cơ quan
ch qu n (UBND tỉnh, huyện) để theo dõi
kết qu và thực hiện những b ớc tiếp theo.
Quy trình báo cáo: Công bố các báo cáo tài
chính giữa kỳ và báo cáo tài chính năm có
những chỉ số nêu bật những điểm không
nhất quán giữa tiến độ về tài chính và tiến

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 39

Quyển 12 – Chính sách An toàn
Giai đo n

R i ro

Các hƠnh đ ng gi m thi u r i ro
độ thực hiện Dự án.
Kiểm toán kỹ thuật: chú trọng trách nhiệm
gi i trình đối với việc sử d ng vốn, có kiểm
toán c tiến độ thực hiện, đấu thầu, an toàn
XH&MT.

Chất lượng thực hiện:

Định nghĩa rõ vai trò c a các ch Dự án,
Chất l ợng công trình và BQLDA tỉnh, BQLDA huyện, BPT xã), t
vấn giám sát (nếu có), giám sát cộng đ ng,
hoặc dịch v kém.
và các bên liên quan đến giám sát trong quá
trình thực hiện Dự án.
Kiểm toán kỹ thuật độc lập.
Đền bù tái định cư:

Công bố kế ho ch và khung chính sách tái
Không đúng với vị trí và định c .
phần đất ban đầu dẫn đến Công bố cơ chế đền bù và khiếu n i.
thất thoát ngân sách nhà Xây dựng cơ chế cho phép ng ời h ởng lợi
n ớc và bất công trong đền tham gia vào quá trình giám sát thanh toán
bù.
đền bù.
Thành lập các Hội đ ng ĐB GPMB hoặc TT
PTQĐ ở tất c các huyện BAH bởi Dự án.
Tác động môi trường:
Không theo kế ho ch qu n
lỦ môi tr ờng trong quá
trình thực hiện.

Công bố kế ho ch qu n lỦ môi tr ờng cho
những ng ời h ởng lợi và các cộng đ ng
BAH bởi Dự án.
Nâng cao nhận thức cho các Nhà thầu và t
vấn giám sát về các điều kiện c a Kế ho ch
qu n lỦ môi tr ờng.
Ch đầu t sử d ng những cán bộ có chuyên
môn để đ m b o thực hiện đúng kế ho ch.

Nhóm gi i pháp 2 ậ Tăng c

ng ki m tra, sám sát

Nhóm bi n pháp

Các hƠnh đ ng

H tr c a lãnh
đ o đ a ph ng.

Quyết định kịp thời c a lưnh đ o trong việc xác định hành động
thông đ ng/tham nhũng/gian lận.
Theo dõi kiểm tra do Bên vay thực hiện đối với các sự v vi ph m
và các vấn đề về liêm minh với các biện pháp chỉnh sửa phù hợp.

NHTG giám sát

Tham vấn NHTG: Cán bộ Dự án có thể tham vấn với cán bộ NHTG
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và h tr .

bất cứ khi nào.
Xét duyệt bởi NHTG: Đối với những hợp đ ng ph i đ ợc NHTG
xét duyệt tr ớc khi tiến hành, tài liệu liên quan đến cách thức xử lý
các ho t động thông đ ng/tham nhũng/gian lận cũng ph i đ ợc gửi
tr ớc kèm với hợp đ ng. Đối với những hợp đ ng thuộc d ng xét
duyệt sau, Dự án cần l u trữ những tài liệu nói trên.
Việc xét duyệt tr ớc và xét duyệt sau c a NHTG nhằm chú Ủ đặc
biệt đến các hành động liên quan đến thông đ ng/tham nhũng/gian
lận.
Theo dõi/giám sát bởi NHTG: NHTG theo dõi kiểm tra một cách có
hệ thống về các v việc vi ph m và các vấn đề về liêm chính với các
biện pháp điều chỉnh phù hợp.

C ch gi i
quy t khi u n i.

Thiết lập các cơ chế và th t c đối với báo cáo về các biểu hiện,
khiếu n i hành động tham nhũng, qu n lý h sơ l u, xử lý công
bằng, theo dõi kiểm tra và tính b o mật.
Các khóa tập huấn tuyên truyền dành cho các bên tham gia để nâng
cao nhận thức và năng lực sẽ đ ợc thực hiện để đ a ra những chỉ
dẫn và địa chỉ liên l c cho việc khiếu n i và tiếp nhận ph n h i.

Bi n pháp xử lý
th ng, ph t và
kh c ph c.

Kế ho ch thực hiện Dự án cần bao g m các th t c cho toàn Dự án
về xác định, báo cáo và xử lỦ thông đ ng/tham nhũng/gian lận,
trong đó có qui định rõ trách nhiệm ở từng cấp/từng đơn vị và ph n
ánh rõ hình thức giám sát cần thiết để gi m thiểu những r i ro x y
ra thông đ ng/tham nhũng/gian lận.
Kế ho ch thực hiện Dự án cần có một điều kho n liên quan đến hình
thức xử ph t/đối với các BQLDA và các Nhà thầu tham gia việc
thông đ ng/tham nhũng/gian lận.
Thông báo trên trang thông tin điện tử c a Dự án và các báo địa
ph ơng tất c các hình thức xử lỦ đối với các Nhà thầu thông đ ng
trong vòng hai tuần sau khi xác định sự việc.

Ki m toán do t
v n đ c l p ti n
hành.

Kiểm toán thực hiện độc lập nhằm đặc biệt chú Ủ đến những hành
động thông đ ng/tham nhũng/gian lận.
Ph m vi kiểm toán có các ph ơng diện kỹ thuật và tài khoá ở tất c
các giai đo n c a Dự án/c a hợp đ ng: lập kế ho ch, thiết kế, đấu
thầu, thực hiện (bao g m qu n lý tài chính, chất l ợng và công tác
b o vệ môi tr ờng và xã hội).
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Nhóm gi i pháp 3 - Nâng cao nh n th c
Các hƠnh đ ng

Nhóm bi n pháp
Nâng cao nh n
th c.

Tuyên truyền về PCTN: định nghĩa tham nhũng (theo Luật PCTN);
các chính sách và quy chế phòng chống tham nhũng trong Dự án
đến các đối t ợng tham gia Dự án.

Cam k t và
Trách nhi m
liêm chính c a
các bên tham
gia.

Ch đầu t và các bên tham gia hợp đ ng áp d ng và thực hiện tiêu
chuẩn đ o đức nghề nghiệp, biện pháp kiểm soát liêm chính c a Dự
án, thực hiện công bằng và báo cáo các tr ờng hợp xử lý:
Chuẩn bị cam kết tiêu chuẩn đ o đức và tính minh b ch Dự án cho
các cán bộ Dự án.
Chuẩn bị và thông qua các tài liệu về tham nhũng và tính minh b ch
để đ a vào tài liệu Dự án một cách phù hợp.
Tập hợp các thông tin có giá trị hiệu lực về minh b ch và tiêu chuẩn
đ o đức trong Dự án từ các lưnh đ o ch chốt đến cán bộ trong Dự
án.
Thông báo cho Nhà thầu và t vấn c a Dự án về các yêu cầu c a kế
ho ch PCTN tr ớc khi ký hợp đ ng.

Minh b ch và
công khai.

Công khai và cập nhật th ờng xuyên thông tin Dự án cho các bên
tham gia.
Thiết lập và đ a vào ho t động các ph ơng tiện thông tin về Dự án
(trang web) và sử d ng các ph ơng tiện khác (ấn phẩm, thông tin
đ i chúng).
Cập nhật thông tin đấu thầu, đơn vị trúng thầu, quá trình triển khai
các gói thầu trên trang web c a Dự án và các b ng tin nội bộ c a Dự
án.
Đ a các thông tin cơ b n về Dự án (Ph m vi, chi phí và t chức (Tài
liệu thẩm định Dự án, Hiệp định, Kế ho ch thực hiện Dự án, cán bộ
Dự án…) trên các ph ơng tiện phù hợp (trang web, các b ng tin nội
bộ).
Các tài liệu và s sách l u trữ có thể công khai (Kế ho ch tái định
c , Kế ho ch lựa chọn nhà thầu, …).
Công khai ngân sách Dự án hàng năm và ngu n vốn c a Dự án.
Công khai các chính sách Dự án:
 H ớng dẫn về đấu thầu, tài chính, an toàn XH&MT, PCTN;
 Các chính sách khác đ ợc áp d ng trong Dự án;
 Cơ chế khiếu n i và báo cáo.
Cập nhật tiến độ Dự án theo định kỳ (tình hình đấu thầu và gi i
ngân; GS&ĐG kết qu thực hiện; tình hình thực hiện tái định c ) và
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công khai các báo cáo tài chính đư đ ợc kiểm toán.
Thông tin tham kh o và địa chỉ liên l c c a mỗi đơn vị tham gia hợp
đ ng với Dự án.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 43

Quyển 12 – Chính sách An toàn

12.6 PH L C

N i dung:
Ph l c 12.1 Khung Pháp lý ................................................................................................ 45
Ph l c 12.2 Danh m c Lo i trừ (Negative List) ................................................................ 46
Ph l c 12.3 Một số biểu mẫu đối với HĐTN .................................................................... 49
Ph l c 12.4 Nội dung Kế ho ch năm về Đền bù và Khôi ph c thu nhập .......................... 53
Ph l c 12.5 Cấu trúc Kế ho ch Hành động Tái định c (RP) ........................................... 60
Ph l c 12.6 Báo cáo Giám sát............................................................................................ 62
Ph l c 12.7 Nội dung cam kết b o vệ môi tr ờng (EPC) .................................................. 64
Ph l c 12.8 Quy tắc môi tr ờng thực tiễn (ECOP) ........................................................... 66
Ph l c 12.9 Kế ho ch Qu n lý Môi tr ờng (EMP)............................................................ 74

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 44

Quyển 12 – Chính sách An toàn

Ph l c 12.1 Khung Pháp lý
Khung pháp lý c a Chính ph Việt Nam g m các luật, nghị định và qui định ch yếu c a
nhà n ớc về việc thu h i đất, đền bù và tái định c . C thể:
 Hiến pháp c a Việt Nam ban hành năm 1992 đư xác nhận quyền sở hữu nhà ở c a công
dân và b o vệ quyền sở hữu nhà ở;
 Luật Đất đai 2003 ban hành ngày 26/11/2003;
 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 h ớng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 sửa
đ i;
 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về đền bù, hỗ trợ và tái định c khi Nhà
n ớc thu h i đất;
 Thông t 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 h ớng dẫn thực hiện Nghị định
197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về b i th ờng, hỗ trợ và tái định c khi Nhà n ớc thu
h i đất.
 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về ph ơng pháp xác định giá đất và khung
giá các lo i đất;
 Thông t 114/2004/TT-BTC ngày 16/11/2004 h ớng dẫn thực hiện Nghị định số
188/2004/NĐ-CP;
 Thông t 69/2006/RR-BTC ngày 2/8/2006 về sửa đ i và b sung một số điều c a thông t
116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 h ớng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/ND-CP ngày
3/12/2004 về b i th ờng, hỗ trợ và tái định c khi Nhà n ớc thu h i đất;
 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định b sung về việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử d ng đất, thu h i đất, thực hiện quyền sử d ng đất, trình tự, th t c b i th ờng,
tái định c khi Nhà n ớc thu h i đất và gi i quyết khiếu n i về đất đai;
 Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 về sửa đ i và b sung một số điều trong Nghị
định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về ph ơng pháp xác định giá đất và khung giá các
lo i đất;
 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 sửa đ i một số điều về lập kế ho ch sử d ng
đất, cho thuê đất, thu h i đất, b i th ờng và tái định c ;
 Thông t số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 h ớng dẫn thực hiện Nghị định số
69/2009/NĐ-CP;
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Ph l c 12.2 Danh m c Lo i trừ (Negative List)
Các ho t đ ng lo i trừ chung áp d ng cho toàn D án:


Không đem l i lợi ích trực tiếp cho những ng ời dân bình th ờng (ví d nh nâng cấp tr
sở chính quyền địa ph ơng);



Liền kề hay trong các khu vực môi tr ờng nh y c m nh các khu vực đ ợc b o t n, vùng
đệm c a khu b o t n, các khu vực đặc biệt để b o t n đa d ng sinh học;



Liên quan đến ho t động mua bán và sử d ng các chất nguy hiểm nh hóa chất độc h i,
chất n , chất dễ cháy, phóng x ;



Liên quan đến ho t động giới thiệu, sử d ng loài ngo i lai xâm h i và loài ngo i lai có
nguy cơ xâm h i theo quy định c a các cơ quan chuyên ngành Nhà n ớc;



Liên quan đến vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật hoang dã hoặc các s n phẩm
động vật hoang dã.



Gây mất mát/t n h i đến các giá trị sinh thái quý (ví d nh kết qu c a sự xâm lấn
rừng/đầm lầy) hoặc khu vực/công trình lịch sử/văn hóa, gián đo n th y văn các ngu n
n ớc tự nhiên gây nguy cơ lũ l t trong khu vực và mối nguy hiểm khác;



Gây ra xung đột về quyền cung cấp n ớc và xung đột xã hội liên quan;



Gây ra vấn đề sinh thái tiềm năng do sự gia tăng xói mòn đất và b i lắng, dẫn đến gi m
kh năng dòng ch y;



Liên quan đến đầu t khai thác khoáng s n và các công trình thuỷ điện quy mô lớn;



Tài trợ cho nhà máy hay x ởng chế biến gỗ (trừ việc tận d ng gỗ nguyên liệu sẵn có trong
tự nhiên d ới d ng gốc/cành cây khô ... để s n xuất các s n phẩm th công mỹ nghệ);



Đang hoặc đư đ ợc xác nhận sẽ nhận đ ợc tài trợ từ những ngu n vốn khác;



Dùng vốn IDA tài trợ các chi tiêu th ờng xuyên c a Chính ph (ví d nh tiền l ơng cho
cán bộ Chính ph );



Xây dựng hoặc sửa chữa và mua những thiết bị cho văn phòng c a các cơ quan chính
quyền (trừ các kho n đầu t cho trang thiết bị cho các BQLDA ph c v trực tiếp công tác
qu n lý dự án);



Xây dựng hoặc sửa chữa những nơi thờ tự tôn giáo; tài trợ cho các ho t động chính trị và
tôn giáo;



Tr l ơng cho các ho t động thuê ng ời lao động d ới 16 tu i;



Tài trợ các ho t động không công bằng đối với ph nữ hoặc nam giới ở mọi lứa tu i, hoặc
không công bằng đối với các nhóm DTTS;



Mua sắm các ph ơng tiện đi l i đư qua sử d ng hoặc đ ợc sửa chữa dẫn đến thay đ i mô
t hoặc đặc tính kỹ thuật quan trọng;

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 46

Quyển 12 – Chính sách An toàn


Sử d ng vốn IDA để tài trợ cho các ho t động đền bù, PGMB;

Các ho t đ ng lo i trừ b sung áp d ng cho THP1.1:


Mang l i lợi ích cho ít hộ gia đình (d ới 5 hộ);



Đầu t xây mới hay nâng cấp những công trình quy mô quá lớn v ợt quá quy mô cấp xã;



Các TDA CSHT do cấp xã làm ch đầu t nh ng có phát sinh yêu cầu đền bù, GPMB, tái
định c ;



Các TDA CSHT do cấp xã làm ch đầu t có giá trị cao hơn mức vốn quy định đối với
TDA CSHT cấp xã do BĐPTW và NHTG quy định cho từng giai đo n thực hiện Dự án;



Các TDA CSHT không sử d ng lao động t i chỗ;



Các TDA CSHT sử d ng vốn c a Dự án để b sung cho các công trình CSHT đ ợc xây
dựng từ những ngu n vốn khác;



Đầu t xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà làm việc, c ng, t ờng rào khuôn viên và các
h ng m c để hoàn thiện công trình tr sở UBND xã;



Bất kỳ ho t động xây dựng cơ sở h tầng, công trình công cộng nào mà ph i thuê đơn vị
xây dựng chuyên ngành thi công.

Các ho t đ ng lo i trừ b sung áp d ng cho THP1.2:


Các TDA VH&BT có giá trị cao hơn mức vốn quy định do BĐPTW và NHTG quy định
cho từng giai đo n thực hiện Dự án;



Các TDA VH&BT có yêu cầu kỹ thuật phức t p v ợt quá kh năng có thể tự thực hiện
c a các T Tự qu n thôn b n;



Các TDA VH&BT nh ng có tính chất t ơng tự nh xây mới;



Các kho n chi cho công tác b n d ỡng không có lợi ích công cộng lâu dài (ví d nh việc
sơn l i hay trang trí l i các phòng học).

Các ho t đ ng lo i trừ b sung áp d ng cho HP2:


Sử d ng các hóa chất không nằm trong danh m c đ ợc phép sử d ng do Bộ NN&PTNT
và các cơ quan khác có thẩm quyền c a Việt Nam công bố;



Sử d ng hóa chất nh ng không có các biện pháp thích hợp để qu n lý sâu bệnh h i theo
quy định c a OP4.09 c a NHTG;



Các ho t động sinh kế lâm nghiệp nh ng không thực hiện đầy đ các th t c nh quy định
trong OP4.36 c a NHTG và các quy định về qu n lý, b o vệ tài nguyên rừng c a Chính
ph Việt Nam;
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Các ho t động thuộc nhóm LEG đa d ng hóa sinh kế hoặc kết nối thị tr ờng nh ng không
xác định đ ợc rõ ràng thị tr ờng cơ chế tiêu th s n phẩm đầu ra.

Các ho t đ ng lo i trừ b sung áp d ng cho THP3.1:


Các TDA CSHT có giá trị cao hơn mức vốn quy định đối với TDA CSHT cấp huyện do
BĐPTW và NHTG quy định cho từng giai đo n thực hiện Dự án;



Các TDA cấp huyện nh ng không xác định đ ợc rõ tác d ng kết nối c a các công trình
đ ợc đề xuất này.
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Ph l c 12.3 M t s bi u m u đ i v i HĐTN
M u 1 ậ Biên b n h p thôn v v n đ HĐTN
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

DA GNKVTN

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

UBND xã....
Thôn...

---o0o--................, ngày.......... tháng .......... năm ........

BIÊN B N H P THÔN
v/v hi n đ t t nguy n cho TDA CSHT ầ..
Ng ời ch trì: ........................................................................ Chức v : ...................................
Th kỦ: ....................................................................................................................................
Số hộ cử đ i diện tham gia:............................ng ời, chiếm...% t ng hộ. Trong đó:
Đ i diện hộ là nữ: .........................................................................................................
Đ i diện từ hộ nghèo: ...................................................................................................
Đ i diện hộ là DTTS: ...................................................................................................
Đ i diện BPT xã: ......................................................................................................................
Cán bộ CF:................................................................................................................................
Cán bộ từ BQLDA huyện (ghi rõ tên cán bộ và vị trí công tác)
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
Đ i diện các t chức đoàn thể (ghi rõ từng tổ chức và số người đại diện)
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
Địa điểm: ..................................................................................................................................
Thời gian: từ ........ giờ ....... đến ....... giờ....... , ngày ...... tháng ...... năm ..............................
Tiến trình cuộc họp:
-

Giới thiệu m c đích cuộc họp thôn;

-

Thông báo về TDA CSHT có nh h ởng đến đất c a một số hộ đang sử d ng;

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 49

Quyển 12 – Chính sách An toàn
-

Trình bày các thông tin về HĐTN (nh mô t trong b ớc công bố thông tin và tham vấn);

-

Th o luận về các vấn đề liên quan;

Kết luận: ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Biên b n đ ợc thông qua vào h i ......... giờ .......... cùng ngày.
Kèm theo:
(1) ........................................................................................................................ Đ
ề xuất kế ho ch cấp thôn
(2) ........................................................................................................................ D
anh sách các thành viên tham gia nhóm LEG có TDASK đ ợc ng ời dân bình bầu
Ch trì cu c h p

Đ i di n ng

i dân

Th kỦ

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Cán b CF

Đ i di n BPT xã

Đ i di n cán b BQLDA huy n

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)
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M u 2 ậ Cam k t c a các h BAH v HĐTN
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
---o0o--................, ngày.......... tháng .......... năm ........

B N CAM K T
v/v hi n đ t t nguy n cho TDA CSHT ầ..
Tên tôi là: ................................... ch (nhà, công trình, v ờn, cây cối, hoa mầu, đất) t i
tuyến đ ờng từ ................................... nằm cách (................................... ghi một vị trí liên
quan đến TDA ở đây, ví d : chân ta-luy đ ờng đắp), thuộc thôn ..................................., xã
..................................., huyện ..................................., tỉnh ...................................
Gia đình chúng tôi đ ợc biết đến công trình ................................... đ ợc đầu t bằng ngu n
vốn c a Dự án GNTN. Phát huy tinh thần nhà n ớc và nhân dân cùng làm, gia đình chúng
tôi xin cam kết tự nguyện hiến (nhà, công trình, v ờn, cây cối, hoa mầu, đất) để GPMB thi
công công trình. C thể: (ghi rõ nội dung mô tả đất, nhà, công trình, vườn, cây cối, hoa
mầu tự nguyện hiến)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Cán b CF

Đ i di n BPT xã

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)
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M u 3 ậ Cam k t c a UBND xã
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

DA GNKVTN

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

UBND xã....

---o0o--................, ngày.......... tháng .......... năm ........

B N CAM K T
v/v hi n đ t t nguy n cho TDA CSHT ầ..
Kính gửi: UBND huyện………………………………
Căn cứ vào h sơ TDA CSHT .................................. đ ợc đầu t bằng ngu n vốn c a Dự
án GNTN, UBND xã .................................. đư t chức họp với các hộ BAH và các hộ dân
khác nơi có TDA sẽ thực hiện (có biên b n kèm theo).
Thực hiện ch tr ơng Nhà n ớc và nhân dân cùng làm, UBND xã chúng tôi xin cam kết
rẳng các hộ BAH bởi TDA đư đ ợc thông báo đầy đ các thông tin liên quan theo quy định
trong S tay H ớng dẫn Thực hiện Dự án GNTN và trên cơ sở đó đư có sự đ ng thuận đối
với việc hiến đất tự nguyện cũng nh nhà, công trình, v ờn, cây cối, hoa mầu liên quan
đến các phần đất đ ợc hiến tự nguyện. C thể: (ghi rõ nội dung hiến đất tự nguyện của các
hộ BAH)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu UBND huyện phát hiên bất kỳ hiện t ợng gì
không thuân th theo th t c hiến đất tự nguyện nh quy định c a Dự án, xã chúng tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.

N i nh n:

T/M UBND xã

- ...

Ch t ch

- ...

(ký và ghi rõ họ tên)

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 52

Quyển 12 – Chính sách An toàn

Ph l c 12.4 N i dung K ho ch năm v Đ n bù và Khôi ph c thu nh p
A. H p ph n h t ng c s
1. B ng t ng hợp
2. Mô t các TDA
3. Các nỗ lực gi m thiểu tác động tiêu cực
4. Các kết qu điều tra tình hình kinh tế - xã hội
5. Khối l ợng đền bù và khôi ph c cuộc sống
B. Chu n b cho đi m tái đ nh c (n u có)
C. Ch

ng trình khôi ph c thu nh p (n u có)

D. S tham gia và tham kh o ý ki n c a nh ng ng

i BAH b i D án

E. Trình t gi i quy t khi u n i và th c m c
F. Ngân sách và ngu n tƠi chính cho đ n bù/khôi ph c cu c s ng
G. Ti n đ th c hi n và k ho ch chi tr đ n bù
H. Các thu x p v t ch c và th ch
I. Các thu x p v giám sát ki m tra
J. Ph l c
1. B ng kê các hộ BAH bởi Dự án
2. Biểu quyền lợi c a các hộ BAH
3. B ng kh o sát số liệu về kinh tế xã hội hộ BAH
4. Kế ho ch thực hiện chi tr đền bù (mỗi TDA ph i chuẩn bị)
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M u1
Vi t Nam: D án Gi m nghèo Khu v c Tây Nguyên

B NG KÊ TÀI S N THI T H I C A CÁC H

B D

ÁN NH H

NG

Hợp phần: _________________
Tỉnh: _______________

Huyện: _________________

Xã: ________________

M t v tài s n

STT Tên ch h

T ng
S nhân
Di n tích
di n tích
kh u
đ tb
đ ts
trong h
m
t (m2)
h u (m2)
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Lo i
đ t*

TDA: ________________

M t v mùa màng

M t các tài
s n khác

%đ tb
m t trên
Các lo i Ví d nh m
Diện Diện tích Lo i &
Diện tích
Diện tích
t ng
khác
tích xây đất th c số cây ăn
m , giếng
tr ng lúa
di n tích xây cất cố cất t m bị mất
qu bị
n ớc.. (Lo i
(Ghi c
định (m2)
(m2)
(m2)
mất
& số l ợng)
(m2)
thể)

Các thi t h i khác
Thiệt h i
Mất thu
về kinh
nhập
(ph i thuê)
doanh
Nơi c trú
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M t v tài s n

STT Tên ch h

T ng
S nhân
Di n tích
di n tích
kh u
đ tb
đ ts
trong h
m
t (m2)
h u (m2)

Lo i
đ t*

M t v mùa màng

M t các tài
s n khác

%đ tb
m t trên
Các lo i Ví d nh m
Diện Diện tích Lo i &
Diện tích
Diện tích
t ng
đất
th
c
khác
tích xây
số cây ăn
m , giếng
tr ng lúa
di n tích xây cất cố cất t m bị mất
qu bị
n
ớc.. (Lo i
(Ghi
c
2
định (m )
(m2)
2
(m2)
mất
&
số l ợng)
(m )
thể)

Các thi t h i khác
Thiệt h i
Mất thu
về kinh
nhập
(ph i thuê)
doanh
Nơi c trú

* Các lo i đất đ ợc phân ra nh sau: (điền vào các lo i đất phù hợp ở Việt nam)
1. Tr ng lúa
4. Rừng
7. Các lo i khác
2. Đất n ơng
5. Th c
3. V ờn
6. Kinh doanh
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Mẫu 2

Vi t Nam: D án Gi m nghèo Khu v c Tây Nguyên

B NG KÊ B I TH

NG CHO CÁC H

B D

ÁN NH H

NG

Hợp phần: ________________
Tỉnh: _______________

Huyện: _________________

Xã: ________________

TDA: _______________
B i th

B i th
Stt

Tên ch h

S
nhân
kh u

Số
Đơn giá
l ợng
(VNĐ/m2)
(m2)
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B i th

ng v đ t

Đất
đ i
đất
(m2)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

ng v công trình
xây d ng

Số
Đơn giá
l ợng
(VNĐ/m2)
(m2)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

B i th

Số
l ợng
từng
lo i

ng v mùa màng và
cây c i

Đơn giá
(VNĐ)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

ng v tài s n và các
thi t h i khác

(ví d nh m m , giếng n ớc,
kinh doanh. . .)
Số
l ợng
từng
lo i

Đơn giá
(VNĐ)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

T ng
c ng
(VNĐ)
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B i th
B i th
Stt

Tên ch h

S
nhân
kh u

Số
Đơn giá
l ợng
(VNĐ/m2)
(m2)
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B i th

ng v đ t

Đất
đ i
đất
(m2)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

ng v công trình
xây d ng

Số
Đơn giá
l ợng
(VNĐ/m2)
(m2)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

B i th

Số
l ợng
từng
lo i

ng v mùa màng và
cây c i

Đơn giá
(VNĐ)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

ng v tài s n và các
thi t h i khác

(ví d nh m m , giếng n ớc,
kinh doanh. . .)
Số
l ợng
từng
lo i

Đơn giá
(VNĐ)

T ng số
tiền b i
th ờng
(VNĐ)

T ng
c ng
(VNĐ)
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Mẫu 3

Vi t Nam: D án Gi m nghèo Khu v c Tây Nguyên

B NG S

LI U KINH T - XÃ H I H

B

NH H

NG

Hợp phần: ________________
Tỉnh: _______________

STT

Đ a ch c a h

Huyện: _________________

Tên ch h và các thành viên
trong h

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Xã: ________________

Gi i tính

Tu i

Dân t c

TDA: _______________

Trình đ
văn hoá

Ngh nghi p và
ngu n thu nh p

Tình tr ng
vi c làm

c l ng t ng thu
nh p m t năm
(VNĐ)
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STT

Đ a ch c a h

Tên ch h và các thành viên
trong h
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Gi i tính

Tu i

Dân t c

Trình đ
văn hoá

Ngh nghi p và
ngu n thu nh p

Tình tr ng
vi c làm

c l ng t ng thu
nh p m t năm
(VNĐ)
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Ph l c 12.5 C u trúc K ho ch HƠnh đ ng Tái đ nh c (RP)
[L u Ủ: Ph l c này đ a ra cấu trúc c a RP đầy đ . Cấu trúc c a RP rút gọn hoặc RP rút gọn (thêm phần khôi
ph c sinh kế) đ ợc rút gọn từ cấu trúc cho RP đầy đ này]
I.

GI I THI U

1.1.

Giới thiệu Dự án và TDA

1.2.

Các biện pháp gi m thiểu các tác động bất lợi

1.3.

M c tiêu c a Kế ho ch hành động tái định c

II.

CÁC TÁC Đ NG C A TDA

2.1.

Các ph ơng pháp và th t c đánh giá thiệt h i

2.2.

Các tác động c a TDA

III.

K T QU

3.1.

Kh o sát KTXH vùng BAH bởi TDA

3.2.

Các đặc điểm nhân khẩu c a các hộ BAH

3.3.

Các vấn đề về Giới

IV.

KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ QUY N L I

4.1.

Các cơ sở pháp lý về thu h i đất và tái định c

4.2.

Chính sách b i th ờng

4.3.

Các th t c b i th ờng

V.

CÁC BI N PHÁP KHÔI PH C THU NH P

VI.

B

VII.

PH

7.1.

Ph biến thông tin

7.2.

Tham vấn cộng đ ng

7.3.

Cơ chế gi i quyết khiếu n i

KH O SÁT KTXH

TRệ TÁI Đ NH C
BI N THÔNG TIN, THAM V N C NG Đ NG VÀ THAM GIA

VIII. C

CH GI I QUY T KHI U N I

IX.

T

CH C TH C HI N

9.1.

Cấp trung ơng

9.2.

Trách nhiệm c a các UBND (cấp tỉnh, huyện và xã)

9.3.

Trách nhiệm c a Hội đ ng b i th ờng

X.

GIÁM SÁT VẨ ĐÁNH GIÁ

10.1.

Giám sát nội bộ

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 60

Quyển 12 – Chính sách An toàn
10.2.

Giám sát độc lập

XI.

NGU N KINH PHÍ VÀ CHI PHÍ B I TH

11.1.

Các ngu n kinh phí cho các ho t động tái định c

C TÍNH

ớc tính kinh phí b i th ờng và hỗ trợ

11.2.
11.3.

NG

Dự phòng

PHÂN B

TH I GIAN TH C HI N TÁI Đ NH C
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Ph l c 12.6 Báo cáo Giám sát
(Báo cáo về công tác thực hiện Kế hoạch năm về Đền bù và Khôi phục thu nhập)
Báo cáo này đ ợc BQLDA tỉnh t ng hợp trình BĐPTW hàng trên cơ sở t ng hợp lũy kế
công tác đền bù, GPMB theo kế ho ch RPF năm đó. BQLDA huyện có thể sử d ng mẫu
Báo cáo này để t ng hợp và báo cáo công tác thực hiện kế ho ch năm về đền bù và khôi
ph c thu nhập cho BQLDA tỉnh.
1. Tóm l

c ph m vi nh h

ng c a D án

Trình bày ngắn gọn ph m vi BAH c a Dự án ở thời điểm báo cáo.
Liệt kê những khác biệt giữa Kế ho ch năm về Đền bù và Khôi ph c thu nhập đư đ ợc phê
chuẩn và triển khai công tác đền bù và khôi ph c thu nhập trong thực tế.
B ng ầ Ph m vi nh h
STT

Huy n

1

…

2

…

3

...

ng c a d án t nh ầ (tính đ n th i đi m báo cáo)
S công trình
có nh h ng

S h BAH
Trên 10%

D

i 10%

Di n tích đ t
BAH

T ng
2. Công tác ph bi n thông tin v chính sách đ n bù c a D án
Trình bày các ho t động đư triển khai để ph biến thông tin chính sách đền bù và khôi ph c
thu nhập; kết qu c a công tác này.
3. Ti n đ ki m kê tài s n và l p ph

ng án đ n bù

Trình bày tiến độ kiểm kê và lập ph ơng án đền bù; cách áp giá và đơn giá đền bù; và các
khó khăn trong t chức thực hiện kiểm kê tài s n, lập ph ơng án đền bù.
4. Ti n đ chi tr đ n bù, h tr và ph c h i cu c s ng
Trình bày kết qu thực hiện công tác chi tr đền bù, hỗ trợ cho ng ời BAH; những khó
khăn trong quá trình triển khai đền bù và khôi ph c thu nhập.
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B ngầ T ng h p k t qu chi tr đ n bù, h tr (đ n th i đi m hi n t i)
S h BAH ph i đ n bù
STT

Huy n Số hộ BAH Số hộ ch a
đư nhận tiền nhận tiền đền
đền bù
bù

1

…

2

…

3

...

Giá tr đ n bù
S h BAH
không yêu Giá trị tiền Giá trị tiền ng ời
c u đ n bù đư thanh
dân không yêu
toán đền bù
cầu đền bù

T ng
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Ph l c 12.7 N i dung cam k t b o v môi tr

ng (EPC)

I. Thông tin chung
1.1. Tên d án đ u t :
1.2. Tên doanh nghi p, c quan ch d án:
1.3. Đ a ch liên h c a doanh nghi p, c quan ch d án:
1.4. Ng

i đ ng đ u doanh nghi p, c quan ch d án:

1.5. Ph

ng ti n liên l c v i doanh nghi p, c quan ch d án:

1.6. Đ a đi m th c hi n d án
II. Các tác đ ng môi tr

ng

2.1. Các lo i ch t th i phát sinh
2.1.1. Khí th i:
2.1.2. N ớc th i:
2.1.3. Chất th i rắn:
2.1.4. Chất th i khác:
[L u Ủ: Đối với mỗi lo i chất th i ph i nêu đ các thông tin về: ngu n phát sinh, t ng
l ợng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất th i và hàm l ợng/n ng độ c a
từng thành phần]
2.2. Các tác đ ng khác
[L u Ủ: Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, tr ợt, s t, lở, lún đất; sự xói lở
bờ sông, bờ suối, bờ h , bờ biển; sự b i lắng lòng sông, lòng suối, lòng h ; sự thay đ i
mực n ớc mặt, n ớc d ới ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đ i vi khí hậu; sự
suy thoái các thành phần môi tr ờng; sự biến đ i đa d ng sinh học và các yếu tố khác]
III. Bi n pháp gi m thi u tác đ ng tiêu c c
3.1. Xử lý ch t th i
Mỗi lo i chất th i phát sinh đều ph i có kèm theo biện pháp xử lỦ t ơng ứng, thuyết minh
về mức độ kh thi, hiệu suất/hiệu qu xử lỦ. Trong tr ờng hợp không thể có biện pháp
hoặc có nh ng khó kh thi trong khuôn kh c a dự án ph i nêu rõ lý do và có kiến nghị c
thể để các cơ quan liên quan có h ớng gi i quyết, quyết định.
Ph i có chứng minh rằng, sau khi áp d ng biện pháp thì các chất th i sẽ đ ợc xử lỦ đến
mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Tr ờng
hợp không đáp ứng đ ợc yêu cầu quy định thì ph i nêu rõ lý do và có những kiến nghị c
thể để các cơ quan liên quan có h ớng gi i quyết, quyết định.
3.2. Gi m thi u các tác đ ng khác
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Mỗi lo i tác động phát sinh đều ph i có kèm theo biện pháp gi m thiểu t ơng ứng, thuyết
minh về mức độ kh thi, hiệu suất/hiệu qu xử lý. Trong tr ờng hợp không thể có biện
pháp hoặc có nh ng khó kh thi trong khuôn kh c a dự án thì ph i nêu rõ lý do và có kiến
nghị c thể để các cơ quan liên quan có h ớng gi i quyết, quyết định.
IV. Các công trình xử lỦ môi tr

ng, ch

4.1. Các công trình xử lỦ môi tr

ng

ng trình giám sát môi tr

ng

Liệt kê đầy đ các công trình xử lỦ môi tr ờng đối với các chất th i rắn, lỏng, khí và chất
th i khác trong khuôn kh c a dự án; kèm theo tiến độ thi công c thể cho từng công trình;
Các công trình xử lỦ môi tr ờng ph i đ ợc làm rõ về ch ng lo i, đặc tính kỹ thuật, số
l ợng cần thiết.
4.2. Ch

ng trình giám sát môi tr

ng

Đòi hỏi ph i giám sát l u l ợng/t ng l ợng th i và giám sát những thông số ô nhiễm đặc
tr ng cho chất th i c a dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành c a Việt Nam, với tần
suất tối thiểu 01 lần/06 tháng. Các điểm giám sát ph i đ ợc thể hiện c thể trên sơ đ với
chú gi i rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.
V. Cam k t th c hi n
Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất th i, gi m thiểu tác động khác nêu
trong b n cam kết; cam kết xử lỦ đ t các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi
tr ờng; cam kết thực hiện các biện pháp b o vệ môi tr ờng khác theo quy định hiện hành
c a pháp luật Việt Nam.
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Ph l c 12.8 Quy t c môi tr
Đ

ng th c ti n (ECOP)

ng giao thông nông thôn
Tác đ ng môi tr

ng

Bi n pháp gi m thi u

Xói mòn từ vết xẻ đ ờng mới, H n chế di dời đất đến mùa khô.
lấp đầy và b i lắng t m thời các B o vệ bề mặt khu vực đất dễ bị t n th ơng bằng lớp
đ ờng n ớc tự nhiên.
ph .
Lắp đặt các hố lắng, tr ng cây chống xói bề mặt ngay
khi có thể.
Ô nhiễm n ớc mặt và n ớc Thu gom và tái chế các chất bôi trơn.
ngầm do dầu, mỡ, nhiên liệu Phòng ngừa tránh các r i ro tràn dầu.
trong khu vực thiết bị.
T o ra các vũng n ớc ứ đọng
trong khu vực mỏ vật liệu, mỏ
đá… dễ dàng cho muỗi sinh s n
và các sinh vật truyền bệnh khác.

Nhà thầu đ ợc yêu cầu bởi các điều kiện hợp đ ng
ph i ph c h i các công tr ờng nh điều kiện ban đầu
ở những nơi có thể để tránh t o ra các khu vực tù
đọng n ớc.

Phá h y các công trình, thực vật
và đất trong phần GPMB, các
mỏ vật liệu, bưi đ th i và khu
vực để thiết bị.

Các liên kết thay thế.
Thu ho ch và sử d ng tài nguyên trong ph m vi công
cộng tr ớc khi thi công.
B i th ờng cho ch đất t nhân.
Nhà thầu đ ợc yêu cầu bởi các điều kiện hợp đ ng
ph i ph c h i các công tr ờng nh điều kiện ban đầu
ở những nơi có thể để tránh t o ra các khu vực tù
đọng n ớc.

Làm gián đo n tầng đất cát và Lắp đặt các công trình thoát n ớc phù hợp.
các nguyên mẫu thoát n ớc
đ ờng bộ (trong khu vực cắt
hoặc b i lấp).
Lở đất, s t, tr ợt đất và các thay Liên kết các tuyến đ ờng để tránh các khu vực không
đ i khối l ợng khác t i khu vực n định.
vết cắt đ ờng.
Thiết kế các công trình thoát n ớc để gi m thiểu tối
đa sự thay đ i dòng ch y bề mặt và phù hợp với điều
kiện địa ph ơng, theo các kh o sát tr ớc đó.
n định các vết cắt đ ờng bằng các kết cấu (t ờng bê
tông, xây t ờng khô, rọ đá…).
n định đất vùng cao và các công trình thoát n ớc.
Xói mòn đất d ới lòng đ ờng do Tăng c ờng số l ợng cửa cống thoát n ớc.
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dòng ch y tập trung t i các cống Đặt các cửa cống sao cho tránh đ ợc hiện t ợng xối
kín hoặc hở.
n ớc m nh.
Lót bề mặt nhận n ớc bằng đá, bê tông hay xây dựng
các bể lắng.
Làm tăng lắng cặn lơ lửng trong
sông suối do xói mòn vết cắt
đ ờng, suy gi m chất l ợng
n ớc và tăng b i lắng d ới h
ngu n.

Thiết lập che ph thực vật trên bề mặt dễ xói lở ngay
khi có thể (che ph bề mặt đất bằng cách tr ng cây)
Thiết lập các hố thu để gi m thiểu lắng cặn tr ớc khi
n ớc ch y vào sông suối.

Các mối nguy h i tới sức khỏe Kiểm soát b i bằng cách áp d ng biện pháp t ới
và nh h ởng tới sự tăng tr ởng n ớc hay sử d ng hóa chất.
c a cây tr ng c nh các tuyến
đ ờng do sự phát tán b i.
Nguy cơ tai n n liên quan đến xe
cộ l u thông và giao thông vận
t i, có thể gây ra sự cố tràn vật
liệu độc h i, th ơng tích hoặc
thiệt h i về ng ời.

Quy định về vận chuyển vật liệu độc h i để gi m
thiểu nguy hiểm.
Cấp phép vận chuyển chất th i độc h i thông qua các
khu vực nh y c m về mặt sinh thái.
Sử d ng biển báo đ ờng và kiểm soát giao thông hợp
lý.
Giáo d c các tài xế và ng ời bộ hành địa ph ơng.
Lắp đặt rào c n t i các khu vực nguy hiểm trong các
khu vực dốc với những đ ờng cong đột ngột.

T o ra con đ ờng mới cho các Thiết lập dịch v vệ sinh động vật, cây tr ng và các
sinh vật truyền bệnh nh h ởng điểm kiểm tra liên quan.
đến con ng ời và động vật.
Các phát hiện ngẫu nhiên.

Ch TDA và Nhà thầu ph i t m dừng công việc thi
công và thông báo tới cơ quan công quyền có trách
nhiệm về văn hóa và thông tin kịp thời.
Khi nhận đ ợc thông tin, cơ quan này ph i có biện
pháp để xử lý kịp thời nhằm đ m b o tiến độ. Trong
tr ờng hợp cần thiết ph i đình chỉ thi công để b o t n
nguyên tr ng c a di tích, cơ quan này ph i thông báo
đến cơ quan có trách nhiệm cao hơn để ra quyết định.
Trong tr ờng hợp ph i thăm dò và khai quật, ngân
sách cho ho t động này đ ợc quyết định bởi Chính
ph (điều 37 c a Luật Di s n văn hóa số
28/2011/QH10).

Vật liệu ch a n (UXO).

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Nếu UXO đ ợc tìm thấy trong khi thi công, Nhà thầu
ph i dừng thi công, b o vệ khu vực nguy hiểm và
thông báo tới cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức.

Trang | 67

Quyển 12 – Chính sách An toàn
Cơ quan có thẩm quyền áp d ng các biện pháp/kỹ
thuật đặc biệt để thăm dò, kiểm soát và di dời UXO
kịp thời để đ m b o tiến độ thi công.
Ho t động thi công chỉ đ ợc bắt đầu trở l i khi công
tr ờng đư trong tình tr ng an toàn.
H th ng cung c p n

c nông thôn

Các tác đ ng môi tr

ng

Bi n pháp gi m thi u

Bệnh dịch do chất l ợng n ớc
u tiên phát hiện rò rỉ và sửa chữa hệ thống đ ờng
kém:
ống.
Ô nhiễm do rò rỉ n ớc từ nhà vệ Xét nghiệm vi khuẩn và hóa chất chất l ợng n ớc từ
sinh, rác th i công nghiệp hay các ngu n so sánh liền kề tr ớc khi lắp đặt ngu n
các khu vực nông nghiệp.
mới.
Hàm l ợng khoáng cao.
Hình thành các h tù đọng n ớc.

Thiết kế l i để tránh ô nhiễm nếu các ngu n so sánh
đ ợc tìm thấy liền kề cũng bị ô nhiễm.
Tiếp t c giám sát ngu n đư đ ợc ph c h i hay lắp
đặt.
Vị trí thích hợp, t ờng chống xói và đ ờng thoát
n ớc quanh các giếng khoan và giếng đào để tránh tù
đọng n ớc.
Cung cấp mái che ph và bơm tay để ngăn ngừa ô
nhiễm giếng đào.
Vị trí nhà vệ sinh chìm đ ợc sử d ng thì chúng ph i
đ ợc đặt cách xa ít nhất 10m từ mọi ngu n cấp n ớc.
Đáy ph i đ ợc che kín và tách rời bởi ít nhất 2m cát
hay mùn đất từ mực n ớc ngầm.
Nơi nhà vệ sinh hay bể tự ho i đ ợc xây dựng ph i
đ ợc đóng kín. Vị trí n ớc thoát ra đ ợc hay thấm
ph i cách xa ít nhất 10m từ bất cứ ngu n n ớc nào
hay đ ợc kết nối với đ ờng thoát n ớc hiện có.

Suy gi m ngu n n ớc:
Khai thác quá mức n ớc ngầm.

Can thiệp đô thị và khai thác n ớc giới h n để lập kế
ho ch điều tra n ớc ngầm.

Nguy cơ lún đất.

Lập kế ho ch sử d ng n ớc địa ph ơng (tham vấn
công nghệ và cộng đ ng).

Các phát hiện ngẫu nhiên.

Ch TDA và Nhà thầu ph i t m dừng công việc thi
công và thông báo tới cơ quan công quyền có trách
nhiệm về văn hóa và thông tin kịp thời.
Khi nhận đ ợc thông tin, cơ quan này ph i có biện
pháp để xử lý kịp thời nhằm đ m b o tiến độ. Trong
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tr ờng hợp cần thiết ph i đình chỉ thi công để b o t n
nguyên tr ng c a di tích, cơ quan này ph i thông báo
đến cơ quan có trách nhiệm cao hơn để ra quyết định.
Trong tr ờng hợp ph i thăm dò và khai quật, ngân
sách cho ho t động này đ ợc quyết định bởi Chính
ph (điều 37 c a Luật Di s n văn hóa số
28/2011/QH10).
Nếu UXO đ ợc tìm thấy trong khi thi công, Nhà thầu
ph i dừng thi công, b o vệ khu vực nguy hiểm và
thông báo tới cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức.

UXO

Cơ quan có thẩm quyền áp d ng các biện pháp/kỹ
thuật đặc biệt để thăm dò, kiểm soát và di dời UXO
kịp thời để đ m b o tiến độ thi công.
Ho t động thi công chỉ đ ợc bắt đầu trở l i khi công
tr ờng đư trong tình tr ng an toàn.
Hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ

Tác đ ng môi tr

ng

Xói mòn đất (rãnh, bề mặt).

Bi n pháp gi m thi u
Quy ho ch và thiết kế rưnh hay cánh đ ng hợp lỦ để
tránh đ ờng dốc tuột.
Làm phẳng đất.
Thiết kế kiểu ruộng bậc thang trên s ờn đ i để gi m
thiểu tối đa nguy cơ xói mòn bề mặt.
Gi m thiểu việc cày xới mặt đất, nhất là mùa m a, áp
d ng biện pháp che ph mặt đất bằng cách tr ng cây
(t o lớp ph thực vật)

Đất bị úng n ớc.

Quy định việc sử d ng n ớc để tránh t ới quá nhiều
(bao g m ngu n ra đ ợc kiểm soát để cho phép ngắt
ngu n cung cấp n ớc tới các m ơng th y lợi).

Đất bị nhiễm mặn.

Lo i bỏ muối bằng cách rửa đất định kỳ.
Tr ng cây tr ng có kh năng chịu mặn.

C n trở kênh t ới tiêu do b i Biện pháp gi m thiểu tối đa xói mòn trên cánh đ ng.
lắng.
Thiết kế và qu n lỦ kênh m ơng để gi m thiểu tối đa
b i lắng.
Cung cấp đ ờng dẫn tới các kênh m ơng để lo i bỏ
cỏ d i và trầm tích.
Lo i bỏ chất dinh d ỡng từ đất.

Tránh t ới quá nhiều.
Thay thế chất dinh d ỡng bằng phân bón hay luân
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canh.
Sự gia tăng nhanh cỏ d i và t o Gi m đầu vào và gi i phóng các chất dinh d ỡng
nở hoa.
(nitơ và phốt pho) ở các cánh đ ng.
C n trở kênh m ơng do cỏ d i.

Thiết kế và qu n lỦ kênh m ơng để h n chế tối đa cỏ
d i phát triển.
Cung cấp đ ờng dẫn tới các kênh m ơng để xử lý và
lo i bỏ cỏ d i.

Suy gi m chất l ợng n ớc sông
trong khu vực Dự án và ô nhiễm
n ớc ngầm địa ph ơng (độ mặn
cao hơn, các chất dinh d ỡng,
hóa chất nông nghiệp) nh
h ởng đến th y s n và ng ời sử
d ng d ới h l u.

Qu n lý ngu n n ớc đư đ ợc c i thiện, các ho t động
nông nghiệp đư đ ợc c i tiến và kiểm soát các đầu
vào (đặc biệt là chất diệt sinh vật và phân bón hóa
học).
Áp d ng tiêu chuẩn chất l ợng n ớc.

Gi m dòng ch y h l u nh Thay đ i địa điểm hay thiết kế l i Dự án.
h ởng đến việc sử d ng đ ng Quy định việc tháo n ớc để gi m thiểu tác động.
bằng phù sa, sinh thái đ ng bằng Các biện pháp đền bù những nơi có thể.
phù sa, th y s n ven và cửa
sông, ng ời sử d ng n ớc và sự
pha loãng các chất ô nhiễm.
Lấn chiếm đầm lầy và các khu Chọn địa điểm Dự án để tránh hoặc gi m thiểu xâm
vực sinh thái nh y c m khác.
lấn vào các khu vực quan trọng.
Thay đ i hay phá h y môi
tr ờng sống c a động vật hoang
dã hay c n trở sự di chuyển c a
chúng.

Chọn địa điểm Dự án để gi m thiểu mất mát hay
tránh xâm lấn vào các khu vực quan trọng hay nh y
c m nhất.
Thiết lập các khu b o t n hay công viên để bù l i.
Thay đ i địa điểm và gi i cứu động vật.
Cung cấp hành lang cho sự di chuyển c a chúng.

C n trở sự đi l i c a vật nuôi và Cung cấp các lối đi.
con ng ời.
Đe dọa tính thẩm mỹ, văn hóa và Chọn địa điểm Dự án để tránh mất mát.
lịch sử.
Cứu hoặc b o vệ các địa điểm văn hóa.
Thay thế hay gây ra mất mát Chọn địa điểm Dự án để các khu vực ít bị t n
thực vật trong vùng đ ng bằng th ơng.
phù sa.
Giới h n và quy định sự tháo n ớc để gi m thiểu các
vấn đề đến mức độ có thể.
Xáo trộn dân số và cộng đ ng.

Chọn vị trí Dự án để gi m thiểu tác động.
Ch ơng trình tái định c đ m b o ít nhất mức sống
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t ơng đ ơng.
Gây ra hay làm tăng tỷ lệ mắc
bệnh liên quan đến n ớc hay do
n ớc (sán máng, sốt rét, bệnh
giun chỉ …).

Các biện pháp phòng tránh:
Sử d ng kênh lót hay đ ờng ống để ngăn c n các
sinh vật truyền bệnh;
Tránh tù đọng n ớc hay làm n ớc ch y chậm ;
Sử d ng các kênh thẳng hoặc có độ cong không lớn;
Lắp đặt cửa cống t i các điểm cuối kênh m ơng để
cho phép x toàn bộ n ớc;
Lấp hoặc thoát n ớc các hố dọc kênh m ơng hay các
con đ ờng;
Phòng ngừa bệnh dịch;
Điều trị bệnh.

Bệnh dịch và các vấn đề sức Xử lỦ n ớc th i (ví d nh bể xử lỦ) tr ớc khi sử
khỏe từ việc sử d ng n ớc th i d ng.
trong hệ thống th y lợi.
Thiết lập và tăng c ờng tiêu chuẩn cho việc sử d ng
n ớc th i.
Các phát hiện ngẫu nhiên.

Ch TDA và Nhà thầu ph i t m dừng công việc thi
công và thông báo tới cơ quan công quyền có trách
nhiệm về văn hóa và thông tin kịp thời.
Khi nhận đ ợc thông tin, cơ quan này ph i có biện
pháp để xử lý kịp thời nhằm đ m b o tiến độ. Trong
tr ờng hợp cần thiết ph i đình chỉ thi công để b o t n
nguyên tr ng c a di tích, cơ quan này ph i thông báo
đến cơ quan có trách nhiệm cao hơn để ra quyết định.
Trong tr ờng hợp ph i thăm dò và khai quật, ngân
sách cho ho t động này đ ợc quyết định bởi Chính
ph (điều 37 c a Luật Di s n văn hóa số
28/2011/QH10).

Công trình xây d ng quy mô nh
Tác đ ng môi tr

ng

Bưi đ th i không phù hợp.

Bi n pháp gi m thi u
Đ m b o các tiện nghi vệ sinh phù hợp và duy trì.

Các vấn đề vệ sinh.

Đ m b o các quy ho ch, thiết kế và duy trì CSHT
Xây dựng các vấn đề liên quan phù hợp với nhu cầu, truyền thống, văn hóa và mong
nh ng th ờng ít x y ra trong tự muốn c a địa ph ơng.
nhiên.
Đ th i phù hợp chất th i rắn, thùng chứa, rác th i
gây bệnh.
Các phát hiện ngẫu nhiên.
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công và thông báo tới cơ quan công quyền có trách
nhiệm về văn hóa và thông tin kịp thời.
Khi nhận đ ợc thông tin, cơ quan này ph i có biện
pháp để xử lý kịp thời nhằm đ m b o tiến độ. Trong
tr ờng hợp cần thiết ph i đình chỉ thi công để b o t n
nguyên tr ng c a di tích, cơ quan này ph i thông báo
đến cơ quan có trách nhiệm cao hơn để ra quyết định.
Trong tr ờng hợp ph i thăm dò và khai quật, ngân
sách cho ho t động này đ ợc quyết định bởi Chính
ph (điều 37 c a Luật Di s n văn hóa số
28/2011/QH10).
Nếu UXO đ ợc tìm thấy trong khi thi công, Nhà thầu
ph i dừng thi công, b o vệ khu vực nguy hiểm và
thông báo tới cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức.

UXO

Cơ quan có thẩm quyền áp d ng các biện pháp/kỹ
thuật đặc biệt để thăm dò, kiểm soát và di dời UXO
kịp thời để đ m b o tiến độ thi công.
Ho t động thi công chỉ đ ợc bắt đầu trở l i khi công
tr ờng đư trong tình tr ng an toàn.
Nông nghi p quy mô nh
Tác đ ng môi tr

ng

Bi n pháp gi m thi u

Mất độ che ph thực vật, suy Tránh vi ph m các khu vực đ ợc b o vệ, môi tr ờng
gi m dinh d ỡng đất.
sống quan trọng hay các khu vực đa d ng sinh học
Phá vỡ hệ thống th y lợi và đáng chú Ủ (ví d nh các vùng đất ngập n ớc).
không đ ợc sửa chữa.

Đ m b o rằng ho t động xây dựng và ph c h i hệ
Nguy cơ làm chệch h ớng tài thống th y lợi đ ợc tiến hành sử d ng các vật liệu dễ
nguyên n ớc từ vị trí/ngu n tự tìm thấy t i các địa ph ơng.
nhiên c a nó.
Sử d ng và sử d ng l m d ng
thuốc trừ sâu và phân bón: dẫn
đến các vấn đề về sức khỏe con
ng ời, ô nhiễm đất n ớc và
không khí .

Đào t o nông dân về Qu n lý dịch h i t ng hợp
(IPM).
H n chế sử d ng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.
Sử d ng thuốc trừ sâu đ ợc cấp phép và tuân th
nghiêm ngặt với chỉ dẫn c a nhà s n xuất.
Áp d ng các kỹ thuật s n xuất nông nghiệp sinh thái
và các tiêu chuẩn s n xuất an toàn.

Các phát hiện ngẫu nhiên
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nhiệm về văn hóa và thông tin kịp thời.
Khi nhận đ ợc thông tin, cơ quan này ph i có biện
pháp để xử lý kịp thời nhằm đ m b o tiến độ. Trong
tr ờng hợp cần thiết ph i đình chỉ thi công để b o t n
nguyên tr ng c a di tích, cơ quan này ph i thông báo
đến cơ quan có trách nhiệm cao hơn để ra quyết định.
Trong tr ờng hợp ph i thăm dò và khai quật, ngân
sách cho ho t động này đ ợc quyết định bởi Chính
ph (điều 37 c a Luật Di s n văn hóa số
28/2011/QH10).
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Ph l c 12.9 K ho ch Qu n lý Môi tr

ng (EMP)

1. Gi i thi u – cung cấp thông tin ngắn gọn nh ng súc tích về m c tiêu c a EMP và kết
nối c a nó với ESMF và Dự án.
2. Khung th ch , quy đ nh và chính sách
2.1 Quy đ nh c a Chính ph - cung cấp một thông tin ngắn gọn về các quy định c a
Chính ph liên quan đến EIA và các tiêu chuẩn đ ợc áp d ng cho TDA.
2.2 Chính sách an toàn c a NHTG – danh sách chính sách đ ợc áp d ng c a NHTG.
3. Mô t D án – cung cấp mô t c a TDA bao g m b n đ vị trí hiển thị vị trí trong khu
vực Dự án cũng nh các chi tiết ở cấp TDA, điều này là cung cấp cho độc gi những ng ời
không ph i là quen thuộc với khu vực này để hiểu vấn đề rõ ràng hơn.
4. C s môi tr ng - cung cấp thông tin quan trọng trên nền t ng môi tr ờng c a TDA
cũng nh kết nối với các khu vực Dự án, bao g m b n đ ; trọng tâm nên cung cấp dữ liệu
rõ ràng về địa hình, sử d ng n ớc và đất chính, lo i đất (ASS hay không), dòng n ớc, và ô
nhiễm/chất l ợng n ớc. Mô t ngắn gọn về điều kiện kinh tế xã hội và qu n lỦ môi tr ờng
cũng cần đ ợc cung cấp.
5. Các bi n pháp gi m thi u vƠ các tác đ ng xã h i, môi tr ng ti m năng – cung cấp
các kết qu rà soát an toàn theo tiêu chuẩn trong ESMF, xác định các tác động tiềm năng
(tích cực và tiêu cực) và các biện pháp gi m thiểu; các tác động nên đ ợc miêu t trong
giai đo n chuẩn bị, xây dựng và vận hành; sử d ng định d ng ma trận có thể giúp kết nối
sự hiểu biết giữa các tác động và biện pháp gi m thiểu tốt hơn.
6. T ch c th c hi n – gi i thích các cơ quan chịu trách nhiệm (bao g m năng lực c a
chúng để tiến hành các ho t động đ ợc xác định trong EMP và nhu cầu đào t o), kế ho ch
triển khai, chi phí dự kiến, và EMP đ ợc tích hợp nh thế nào trong TDA, bao g m tuyên
bố rõ ràng rằng ECOP sẽ đ ợc bao g m trong tài liệu đấu thầu c a Nhà thầu.
7. Tham v n và công b thông tin – cung cấp b n tóm tắt c a các ho t động tham vấn và
các bên liên quan trong EMP ở cấp TDA (điều này có thể đ ợc kết hợp với RP) và các
quan ng i và ph n ứng. Ph i cung cấp thông tin về địa điểm và ngày công bố EMP.
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Ch u trách nhi m n i dung:

BAN ĐI U PH I D

ÁN TRUNG

NG

T ng 16, Tòa nhà ICON4, s 243A Đê La ThƠnh, HƠ N i
ĐT: 04 6272 1199; Fax: 04 6267 1199

T v n biên so n:

Công ty Nghiên c u vƠ T v n Đông D
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