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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ 

Người bị ảnh hưởng  Những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh 

hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các 

tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài 

trợ, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp 

cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương 

tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi 

khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng là người có sinh kế 

bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc hạn chế một cách bắt buộc 

sự tiếp cận các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được 

bảo vệ. 

Ngày khóa sổ  Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu 

hồi đất trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (Khoản 1, điều 67 

Luật đất đai 2013). Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng 

địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng 

hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới vùng dự án sau ngày này sẽ 

không được quyền nhận đền bù và hỗ trợ từ dự án. 

Tính hợp lệ  Các tiêu chí để được nhận các quyền lợi bồi thường hay hỗ trợ theo 

chương trình tái định cư trong dự án. 

Quyền lợi  Là quyền nhận được bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những 

người bị ảnh hưởng tùy thuộc vào loại hình bị ảnh hưởng và mức 

độ thiệt hại. 

Khôi phục (sinh kế) thu 

nhập 

 Các hoạt động hỗ trợ người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập 

hoặc sinh kế phục hồi sinh kế và điều kiện sống, bằng hoặc tốt hơn 

khi chưa có dự án. 

Kiểm kê thiệt hại (IOL)  Là quá trình tính toán, xác định tài sản và thu nhập bị ảnh hưởng do 

thu hồi đất thực hiện dự án. 

Sinh kế  Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động, lao 

động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản 

thân để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia 

đình một cách bền vững. 

Tác động dự án  Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn 

chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu 

vực được bảo tồn. Những người ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu 

hồi đất có thể bị mất nhà, đất trồng trọt, chăn nuôi, tài sản, hoạt 

động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách 

khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc các quyền sử 

dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận. 

Giá thay thế  Là thuật ngữ dùng để xác định giá trị đủ để thay thế tài sản bị mất 

và trang trải các chi phí giao dịch. Đối với những mất mát không dễ 

định giá hoặc bồi thường bằng tiền như tiếp cận các dịch vụ công 

cộng, khách hàng, và các nguồn cung cấp; hoặc đánh bắt cá, đồng 

cỏ chăn nuôi, rừng… việc thiết lập khả năng tiếp cận tới các nguồn 

lực tương đương và phù hợp về văn hoá và các cơ hội tạo thu nhập 
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sẽ được thực hiện.   

Tái định cư 
 Theo thuật ngữ của Ngân hàng Thế Giới trong Chính sách Tái định 

cư không tự nguyện (OP 4.12), tái định cư bao hàm tất cả những 

thiệt hại (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc quyền tiếp 

cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập, phương tiện sinh kế, 

dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển đến một vị trí khác hay 

không. 

Người bị ảnh hưởng 

nặng/Người di dời 

 

 Là tất cả những người bị ảnh hưởng (i) mất từ 20% (đối với hộ 

nghèo và hộ  dễ  bị  tổn  thương  là  10%)  trở  lên  diện  tích  đất  

sản  xuất  và  tài  sản, và/hoặc nguồn thu nhập bị mất do thực hiện 

Dự án; và/hoặc (ii) phải tái định cư. 

Các bên có liên quan  Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế có 

quan tâm đến dự án, có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, hoặc có 

thể ảnh hưởng đến dự án. 

Nhóm dễ bị tổn thương  Các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không 

tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động 

của tái định cư, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, 

góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) người tàn 

tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, 

(iii) người nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, (iv) người không 

có đất đai, và (v) người dân tộc thiểu số. 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Giới thiệu dự án 

1. Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung  được chính phủ 

Việt Nam để xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới (NHTG) đầu tư tại 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi,  

Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.Mục tiêu Phát triển của Dự án là tái thiết và phục hồi cơ sở hạ 

tầng cho các tỉnh dự án bị ảnh hưởng do thiên tai (85%) và nâng cao năng lực của Chính phủ nhằm 

ứng phó các hiện tượng thiên tai trong tương lai một cách hiệu quả (15%). Mục tiêu phát triển của 

dự án sẽ được thực hiện thông qua công tác tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng dự trên phương pháp 

“tái thiết sau thiên tai” trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cơ sở hạ tầng, bao gồm việc 

thiết kế, xây dựng, và bảo trì, và nâng cao năng lực thể chế về ứng phó với biến đổi khí hậu và 

Quản lý rủi ro thiên tai. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: 

- Hợp phần 1: Xây dựng tái thiết các công trình bị hư hỏngcấp tỉnh 

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực về phục hồi tái thiết 

- Hợp phần 3:  Quản lý dự án 

Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư 

2. Liên quan đến công tác bồi thường và thu hồi đất sẽ có 01RAP được xây dựng cho Tiểu dự 

án tỉnh Phú Yên. Báo cáo này được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê người/ tài sản bị ảnh hưởng 

trong khu vực Tiểu dự án, khảo sát giá thay thế, rà soát chính sách quyền lợi liên quan đã được xác 

định trong RPF của dự án. Kế hoạch hành động tái định cư này bao gồm phạm vi tác động do thu 

hồi đất và tái định cư, các nguyên tắc về chính sách, quyền lợi và các tiêu chuẩn hợp lệ được bồi 

thường, tổ chức thực hiện; giám sát và đánh giá, khung chính sách tham gia và tham vấn cộng 

đồng, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

Phạm vi và Tác động Thu hồi đất 

3. Việc triển khai thực hiện các Hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 423hộ 

gia đình, trong đó có 403 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 20 hộ gia đình BAH gián 

tiếp do canh tác trên diện tích đất của UBND xã/thị trấn quản lý.Ngoài ra việc triển khai thực hiện 

dự án còn ảnh hưởng đất công ích của 12 xã/thị trấn. 

4. Dự kiến các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 375.582m² đất của 403 

hộ gia đình. Trong đó: Diện tích đất ở BAH là: 7.726m
2
; Diện tích đất nông nghiệp BAH là: 

124.854 m
2
; Đất công ích BAH là: 245.833m

2 
bao gồm đất chuyên dùng, đất sông suối, đất ven bờ. 

5. Trong số 423 hộ BAH về đất và các tài sản trên đất, không có hộ gia đình nào BAH về nhà 

ở phải di dời TĐC. Tuy nhiên có 118 hộ bị ảnh hưởng nặng do bị thu hồi đất nông nghiệp, trong đó 

có 111 hộ mất từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên và7 hộ thuộc nhóm dễ BTT mất từ 

10% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên. Hơn nữa, có 34 hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương 

(gồm 17 hộ nghèo; 04 hộ gia đình chính sách; 05 hộ có người già neo đơn và 08 hộ có chủ hộ là nữ 

và có người phụ thuộc). 

Các biện pháp giảm thiểu 

6. Trong quá trình thiết kế Dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT 

tỉnh Phú Yên đã đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia Tái định cư 

nhằm tránh hoặc giảm thiểu phạm vi thu hồi đất. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự 

án được tiến hành thông qua nghiên cứu các phương án thiết kế dự án nhằm mục tiêu phát huy tính 

hiệu quả đầu tư của dự án đồng thời hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất. 

7. Đồng thời, kế hoạch giảm thiểu các tác động tạm thời trong giai đoạn thi công cũng đã 

được nghiên cứu và đề xuất, nhằm tránh và/hoặc giảm thiểu tối đa các tác động này trong quá triển 

khai dự án. 

Khung chính sách và quyền lợi 
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8. Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiêu dự án tỉnh Phú Yên sẽ được tuân 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, 

quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa 

chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. 

9. Nguyên tắc cơ bản áp dụng cho việc chuẩn bị bản Kế hoạch hành động tái định cư này là 

tất cả các hộ BAH của dự án sẽ được bồi thường theo chi phí thay thế và hỗ trợ các biện pháp phục 

hồi để giúp họ cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập và mức độ sản xuất so với trước khi có 

dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án. 

Chương trình phục hồi cuộc sống 

10. Chương trình phục hồi sinh kế là một hoạt động quan trọng của kế hoạch bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư. Trong dự án này, một chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của 

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đã được nghiên cứu và đề xuất áp dụng cho các đối 

tượng thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án, góp phần khôi phục sinh kế và đảm bảo mức sống của họ 

ít nhất là như trước khi có dự án. Ngoài ra các hộ nếu có nhu cầu, cũng sẽ được vay vốn Ngân hàng 

Chính sách Xã hội tỉnh Phú Yên để phát triển kinh tế hộ gia đình với chính sách ưu đãi và được 

hướng dẫn cụ thể hoặc/và miễn những chi phí về thủ tục, giấy tờ liên quan. 

Tổ chức thực hiện 

11. Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát 

của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên và do Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất các huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần 

có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền thị trấn, xã và cộng đồng dân cư 

trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, 

minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt. 

Tham vấn và Tham gia 

12. Kế hoạch hành động tái định cư dự án đã được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính 

quyền địa phương, đại diện cộng đồng tại địa phương và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền 

tại các thị trấn, xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các hình thức và kênh 

thông tin khác nhau bao gồm các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, điều tra theo Phiếu điều tra đối 

với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Những thông tin thu được trong quá 

trình tham vấn là cơ sở quan trọng trong việc lập chính sách tái định cư của dự án gồm các phương 

án bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập.   

Giám sát và Đánh giá 

13. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên. Đồng thời, Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên cũng tuyển dụng một đơn vị/ cá nhân giám sát độc lập để 

giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động tái định cư.  

14. Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu 

của chính sách tái định cư có đạt được hay không và đặc biệt là đánh giá điều kiện sống, khả năng 

phục hồi sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tái định cư. Trong trường hợp kết quả đánh 

giá cho thấy những mục tiêu này chưa đạt được thì Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN 

& PTNT tỉnh Phú Yên sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới tiếp tục 

giám sát  đến khi NHTG thấy phù hợp. 

Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại 

15. Dự án sẽ thành lập một ban Giải quyết khiếu nại độc lập với các cơ quan hỗ trợ giải quyết 

và giám sát các quá trình liên quan đến khiếu nại, phàn nàn và các thắc mắc như một kết quả của sự 

can thiêp của dự án. Hệ thống được thiết lập bởi dự án này nhằm cho phép người bị ảnh hưởng 

khiếu nại và nhận được trả lời khiếu nại, theo khuôn khổ chính sách của dự án (RPF) và hướng dẫn 

hoạt động của dự án. Cán bộ phụ trách mảng Tái định cư của Ban QLDA sẽ làm việc trực tiếp với 
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những người bị ảnh hưởng, đây là bước đầu tiên chính thức trước khi tới Ban giải quyết khiếu nại. 

Các thông tin về cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo đầy đủ cho người bị ảnh hưởng 

bằng các biện pháp thích hợp. 

Dự toán 

16. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự 

án là 16,086,209,802 VNĐ, (tương ứng 708,644 USD), với tỷ giá quy đổi: 22.700 VNĐ = 1 USD). 

Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi dự án, chương 

trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá và quản lý thực hiện và dự phòng 

phí. Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phòng mặt bằng triển khai dự án sẽ được cập nhật 

theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả của đơn vị thẩm định 

giá độc lập. 

17. Kinh phí bồi thường, tái định cư của Tiểu dự án và chi phí tư vấn thẩm định giá độc lập, 

chi phí đào tạo thực hiện công tác Tái định cư, chi phí Giám sát độc lập Tái định cư sẽ lấy từ nguồn 

vốn đối ứng của dự án.  

1. MÔ TẢ DỰ ÁN 

1.1. Bối cảnh chung 

1. Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Khắc 

phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh Miền Trung bao gồm các tỉnh Phú Yên, Phú Yên, Bình 

Định, Phú Yên và Ninh Thuận (sau đây gọi là Dự án EFDR
1
). Dự án được thực hiện nhằm tái thiết 

các công trình hạ tầng ưu tiên tại một số tỉnh bị thiệt hại bởi bão lụt năm 2016 và tăng cường năng 

lực để phản ứng hiệu quả đối với các vấn đề thiên tai trong tương lai cho 5 tỉnh. Dự án sẽ mang lại 

lợi ích cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bao gồm người nghèo, phụ nữ và DTTS thông 

qua cải thiện tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu và tăng cường khả năng thích ứng cũng 

như hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thông qua cải thiện các công trình thủy lợi. Các hạng mục đầu tư 

cụ thể bởi dự án hiện đang được xác định với mục tiêu không gây ra những ảnh hưởng xã hội tiêu 

cực nghiêm trọng. 

2. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng kinh phí là 118triệu USD, trong 

đó vốn IDA là 118triệu USD, gồm 3hợp phần: 1) Xây dựng tái thiết các công trình bị hư hỏng; 2) 

Nâng cao năng lực về phục hồi tái thiết; 3) Quản lý dự án;  

3. Mục tiêu phát triển của Dự án là tái thiết các công trình hạ tầng tại các địa bàn dự án. Mục 

tiêu này sẽ được đạt thông qua công tác tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng dự trên phương pháp “tái 

thiết sau thiên tai” trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cơ sở hạ tầng, bao gồm việc thiết 

kế, xây dựng, và bảo trì, và nâng cao năng lực thể chế về ứng phó với biến đổi khí hậu và Quản lý 

rủi ro thiên tai. 

4. Mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm: 

- Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy 

lợi, đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, cấp nước sinh hoạt...) nhằm khôi phục sản 

xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các rủi ro do thiên tai gây ra. 

- Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của 

nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho vận 

chuyển lực lượng cứu hộ, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cấp 

bách cho nhân dân địa phương vùng ngập lũ, hạn hán khi có thiên tai, lụt bão xảy ra trong 

vùng. 

- Hỗ trợ tăng cường năng lực của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án. 

                                                 
1
Tên Tiếng Anh của Dự án: Vietnam Emergency Natural Disaster Reconstruction Project (Viết tắt là ENDR). 
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1.2. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án 

tỉnh Phú Yên 

5. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh 

Phú Yên được thực hiện trên phạm vi tỉnh Phú Yên, tại tất cả các khu vực bị tác động bởi thiên tai, 

trong đó tập trung ưu tiên khắc phục các công trình thiết yếu để đảm bảo đời sống, khôi phục sản 

xuất và đảm bảo giao thông thông suốt.  

6. Ước tính có khoảng 651.000 người dân sinh sống trên địa bàn các huyện dự án của tỉnh 

Phú Yên sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình được tái thiết, phục hồi của Tiểu dự án. Bên 

cạnh đó, các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong vùng cũng sẽ được hưởng lợi từ Tiểu dự án nhờ 

các công    thủy lợi được phục hồi; tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại trong vùng dự án nhờ các 

công trình giao thông được cải thiện.  

7. Theo ước tính sơ bộ, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến cho Tiểu dự án là 17.916triệu USD. 

Trong đó: 

- Nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi (IDA) từ Ngân hàng thế giới là: 16 triệu USD 

- Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là: 1.916 triệu USD 

8. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh 

Phú Yên gồm có 3 Hợp phần như sau: 

 Hợp phần 1: Xây dựng, tái thiết các công trình bị hư hỏng và phòng ngừa thiên tai 

trong tương lai 

a. Tiểu Hợp phần 1.1: Thủy lợi (chi phí dự kiến 9,08 triệu USD) 

 Hợp phần này sẽ tài trợ cho công tác phục hồi, tái thiết 2 km đê, kè sông, đê biển bao gồm (i) 

Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, L= 2km, (ii) Kè chống sạt 

lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân Sơn, L= 2km, (iii) Sửa chữa khôi phục hệ thống đập dâng 

thủy lợi; Kè bảo vệ suối Đá xã An Hiệp, L= 4km và sửa chữa tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, L= 

0,9km. 

b. Tiểu Hợp phần 1.2: Giao thông (chi phí dự kiến 4,89 triệu USD) 

 Hợp phần này sẽ tài trợ cho việc (i) sửa chữa, khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, 

ĐT.642, với tổng chiều dài khoảng 13km; và (ii) sửa chữa, phục hồi tuyến đường quản lý vận hành 

công trình hồ chứa nước Xuân Bình, dài khoảng 12km, mặt đường kết cấu bằng bê tông xi măng 

(Chi tiết công trình thuộc các tiểu hợp phần được thể hiện trong Bảng 1 dưới đây) 

 Hợp phần 2: Tăng cường năng lực 

9. Để quản lý tốt các công trình được xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống 

thiên tai, Dự án sẽ tài trợ một khoản ngân sách từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh để tiến hành một số 

hoạt động như đào tạo, tăng cường năng lực, truyền thông cộng đồng và chi phí ban đầu cho các 

hoạt động O&M. Các hoạt động này sẽ hỗ trợ việc vận hành và quản lý công trình một cách bền 

vững trong giai đoạn sau này. 

10. Ngoài ra, Nhà tài trợ WB cũng cam kết tìm kiếm một số khoản Viện trợ không hoàn lại để 

tiến hành một số hoạt động nghiên cứu, tăng cường năng lực và đào tạo để phát huy hiệu quả các 

công trình đươc tài trợ của Dự án. Nội dung chi tiết của Hợp phần này sẽ được làm rõ trong giai 

đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

 Hợp phần 3: Quản lý Dự án 

11. Mục tiêu của Hợp phần này là nhằm cung cấp các hỗ trợ để thực hiện dự án một cách hiệu 

quả, bao gồm các hoạt động kiểm toán dự án, giám sát, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, cung cấp thiết 

bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án, có thể bao gồm các 

dịch vụ tư vấn cá nhân và chi phí vận hành BQLDA. Hợp phần này cũng sẽ cung cấp các báo cáo 

và hỗ trợ quản lý dự án cho các hợp phần khác. Sẽ cung cấp các hỗ trợ về mặt thể chế và tăng 

cường năng lực for công tác quản lý dự án, phối hợp, xem xét và đánh giá các khía cạnh về kỹ 
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thuật, an toàn môi trường và xã hội và giám sát đánh giá dự án. Hợp phần này sẽ cung cấp các cuộc 

hội thảo để nâng cao nhận thực của cán bộ quản lý cũng như cộng đồng liên quan đến vấn đề thiên 

tai. Mặt khác, hợp phần này cũng sẽ hỗ trợ ngân sách cho các cán bộ chuyên trách chính tham gia 

Dự án, bao gồm Giám đốc dự án, các kỹ sư xây dựng và các chuyên gia trong các lĩnh vực về quản 

lý rủi ro thiên tai, giám sát tuân thủ, tài chính, đấu thầu và các lĩnh vực khác liên quan của Dự án. 

Các cán bộ chính này sẽ được thuê tuyển theo Hợp đồng thời gian và theo lịch trình của Dự án.   

Bảng1: Các công trình dự kiến đầu tư của Tiểu dự án tỉnh Phú Yên 

TT Gói thầu Công trình 
Danh sách các xã 

thuộc công trình 

A 
Hợp phần 1: Xây dựng, tái thiết các công trình bị hư hỏng và phòng ngừa thiên tai trong tương 

lai 

I Tiểu hợp phần Thủy lợi 

1 

PY-01-XL 

Kè chống 

sạt lở bờ 

sông Ba 

đoạn qua 

thôn Phong 

Niên, xã 

Hoà Thắng  

Xây dựng mới kè bảo vệ bờ bằng hình thức kè mái nghiêng, 

L=2,1km, mái kè được gia cố bằng bê tông, chân kè bằng cọc 

bê tông, đỉnh kè được bằng bê tông 

 

Xã Hoà Thắng 

 

2 

PY-02-XL 

Sửa chữa, 

khôi phục 

hệ thống 

đập dang 

thuỷ lợi, kè 

bảo vệ bờ 

Suối Đá xã 

An Hiệp, 

sửa chữa 

khôi phục 

tuyến đường 

An Hiệp -  

An Lĩnh, 

huyện Tuy 

An, và kè 

chống sạt lở 

bờ song Kỳ 

Lộ đoạn qua 

cầu Ngân 

Sơn 

Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập dâng thuỷ Lợi Xã An Hiệp 

Sữa chữa khôi phục tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh Xã An Hiệp, Xã An 

Lĩnh 

Kè bảo vệ bờ suối Đá An Hiệp Xã An Hiệp 

Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân Sơn, huyện 

Tuy An 

Xã An Định, Thị trấn 

Chí Thạnh 

II Tiểu hợp phần Giao thông 

3 

PY-03-XL 

Sửa chữa 

khôi phục 

các tuyến 

tỉnh lộ 

ĐT.643, 

ĐT.650, 

ĐT.642 

Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.642 đoạn từ Km1 + 607,00 

đến Km13 + 789,75 

Xã Xuân Sơn Bắc, 

Xuân Thọ 2, TT La 

Hai 

Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.650 với chiều dài L = 

99,61m 

Xã An Xuân 

Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT. 643 đoạn từ Km3 + 

223,62 đến Km3 + 302,60 

Xã An Mỹ 
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TT Gói thầu Công trình 
Danh sách các xã 

thuộc công trình 

4 

PY-08-XL 

Sửa chữa 

tuyến đường 

quản lý vận 

hành hồ 

chứa nước 

Xuân Bình 

Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành công trình hồ chứa 

nước Xuân Bình với tổng chiều dài là: L = 9.783,95m 

Xã Xuân Bình, Xã 

Xuân Lộc, Thị xã 

Sông Cầu 

B Hợp phần 2: Nâng cao năng lực 

C Hợp phần 3: Quản lý dự án 
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2. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ 

2.1. Mục tiêu của việc lập Kế hoạch hành động tái định cư 

12. Tại Điều 51 của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về Quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có 

nêu một nguyên tắc cơ bản trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: “Việc bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư trong thực hiện chương trình, dự án thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và 

điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế 

đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.Khoản 2 Điều 87 của 

Luật đất đai 45/2013/QH13 cũng quy định: ”Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, 

nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thì thực hiện theo khung chính sách đó”. 

13. Kế hoạch hành động tái định cưnày được xây dựng dựa trên Khung chính sách Tái định cư 

của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời 

điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới 

(NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư.  

14. Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm: 

(i) Tái định cư bắt buộc cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, sau khi đưa ra 

nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật; 

(ii) Trong trường hợp tái định cư bắt buộc là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư 

cần được quan niệm và thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, cung cấp 

đầy đủ các nguồn lực để cho phép những người bị ảnh hưởng bởi dự án có phần hưởng 

lợi. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào việc 

lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư.  

(iii) Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ cùng với nỗ lực của họ để cải thiện sinh 

kế và mức sống, hoặc ít nhất là khôi phục lại được mức sống theo đúng nghĩa bằng với 

mức sống trước khi có dự án hoặc bằng với mức sống phổ biến trước khi bắt đầu thực 

hiện dự án, tùy thuộc theo mức nào cao hơn. 

15. Theo đó, tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong 

khu vực bị chiếm dụng phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được đền bù cho các thiệt 

hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế 

căn cứ theo các tiêu chí hợp lệ do Dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc 

Dự án nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có 

các biện pháp bổ sung. 

16. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường 

và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục của Tiểu dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, bồi 

thường và tái định cư, không phụ thuộc vào nguồn tài chính. 

2.2. Phạm vi của Kế hoạch hành động tái định cư 

17. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh 

Phú Yên bao gồm có 4 hợp phần với 9 công trình. Báo cáo Kế hoạch hành động Tái định cư này 

được chuẩn bị cho 4 hợp phần với 9 công trình tại Phú Yên.  
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3. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG 

3.1. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư 

3.1.1. Mục tiêu 

18. Nguyên tắc đầu tiên trong Hướng dẫn OP 4.12 của WB là tránh hoặc giảm thiểu các tác 

động về thu hồi đất và tái định cư. Trong trường hợp việc tái định cư là không thể tránh khỏi thì cần 

áp dụng mức bồi thường thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

3.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động 

19. Trong quá trình thiết kế Dự án, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn chuẩn 

bị dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu mức độ thu hồi đất và đảm bảo 

rằng phạm vi tác động thu hồi đất và tái định cư được giảm thiểu ở tất cả các hạng mục công trình 

thuộc các Hợp phần của Tiểu dự án.  

20. Nhằm giảm thiểu tác động của dự án đến các hộ gia đình, bao gồm cả các hộ ảnh hưởng 

trực tiếp và các hộ ảnh hưởng gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như sau: 

(i) Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế của dự án tiến hành khảo sát, nghiên 

cứu về vị trí, quy mô của từng hạng mục công trình để đưa ra các phương án thiết kế tối ưu 

nhất nhằm hạn chế tối thiểu mức độ ảnh hưởng thu hồi đất của các hộ gia đình. Các 

phương án kỹ thuật giảm qui mô thiết kế, bề rộng các tuyến kè, các tuyến đường hay các 

nút giao thông đã được đưa ra phân tích và lựa chọn. Theo đó, đối với các hạng mục công 

trình về đường và cầu chủ yếu là được xây dựng hoặc cải tạo theo nền hiện trạng. Đối với 

các tuyến kè, các phương án thiết kế tối ưu nhất đã được lựa chọn để hạn chế mức độ ảnh 

hưởng đến các hộ dân, diện tích đất BAH chủ yếu là đất giao thông, thủy lợi và đất nông 

nghiệp. 

(ii) Trong quá trình chuẩn bị dự án và xây dựng RAP, nhiều cuộc tham vấn cộng đồng đã được 

Ban QLDA và đơn vị tư vấn Tái định cư tổ chức trên địa bàn dự án nhằm công khai (i) 

thông tin về dự án và (ii) các tác động dự kiến cũng như các biện pháp thu hồi đất và bồi 

thường tái định cư...giúp các hộ dân nắm được thông tin về vị trí và lợi ích của dự án cũng 

như các tác động dự kiến để từ đó, có thể cùng nhau giảm thiểu các tác động. Trong các 

cuộc tham vấn, rất nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi, thảo luận: chính sách bồi, hỗ trợ 

của dự án, các chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH nặng nhằm đưa ra các giải 

pháp phù hợp.Tất cả người dân đều rất ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai. 

(iii) Để giảm thiểu tác động tới các hộ gia đình sống ở hai bên đường trong quá trình thi công, 

đơn vị tư vấn tái định cư đã tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và các hộ gia 

đình sống ở đó để đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp với từng địa phương.Theo đó, 

một số biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công sẽ được áp dụng như tiến 

hành thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm thi công từng đoạn.  

(iv) Thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi theo quy định cho chính quyền địa phương 

và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, để các hộ BAH có kế hoạch canh tác cho phù hợp. 

(v) Đơn vị tư vấn tái định cư đã tiến hành tổ chức các cuộc hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế 

của dự án để xác định vị trí các công trình dân sinh, công trình công cộng cùng việc lựa 

chọn các giải pháp thiết kế nhằm tránh/giảm thiểu tác động bất lợi đến người dân... Đồng 

thời cùng nhau xây dựng các tiêu chí nhằm giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công 

như xây dựng các kế hoạch an toàn lao động (khi xây dựng cạnh sát khu dân cư), bố trí các 

nguyên liệu, dụng cụ phù hợp (biển báo, vách ngăn với khu dân cư...), thời gian, lịch trình 

thi công... để giảm thiểu các tác động tạm thời trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng 

như khi dự án đi vào hoạt động.  

21. Mặc dù đã áp dụng nhiều biên pháp giảm thiểu như đã trình bày ở trên nhưng tác động thu 

hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với các công trình xây dựng của dự án là không thể tránh khỏi. 

Phạm vi và mức độ tác động của Tiểu dự án được thể hiện trong phần 3.2 dưới đây: 
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3.2. Quy mô thu hồi đất và tái định cư 

3.2.1. Tổng quan thu hồi đất 

22. Một cuộc điều tra, bao gồm khảo sát sơ bộ, tính toán khối lượng bị ảnh hưởng đã được 

triển khai cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi các hạng mục công trình của Tiểu dự án nhằm xác 

định những tổn thất về đất đai và tài sản cố định như: công trình, cây cối, sinh kế và tiếp cận nguồn 

lực cộng đồng do công tác thu hồi đất để thực hiện dự án.  

23. Kết quả khảo sát cho thấy, việc triển khai thực hiện các Hạng mục công trìnhcủa Tiểu dự 

ánsẽ ảnh hưởng đến 396hộ gia đình. Số hộ BAH ở từng hạng mục công trình được trình bày trong 

bảng dưới đây:  

Bảng 2: Số hộ bị ảnh hưởng bởi Hạng mục của Tiểu dự án 

TT Hạng mục  Địa điểm 
Tổng số hộ 

BAH 

1 
Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong 

Niên, xã Hoà Thắng 
Xã Hoà Thắng 97 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè 

bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi phục 

tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và 

kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu Ngân Sơn 

  180 

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập dâng thuỷ lợi, Kè 

suối Đá An Hiệp 
An Hiệp 73 

b, Kè bảo vệ bờ suối Đá An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp  3 

Xã An Lĩnh 8 

c, 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân 

Sơn, huyện Tuỳ An 

TT Chí Thạnh 25 

Xã An Định 71 

3 
Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, 

ĐT.650, ĐT.642 
  119 

a, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh lộ ĐT. 642 

Xã Xuân Thọ 2 63 

TT. La Hai 0 

Xã Xuân Sơn Bắc 56 

b, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.650 Xã An Xuân - 

c, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.643 Xã An Mỹ - 

4 
Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa 

nước Xuân Bình 
  - 

a, 
Sửa chửa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa 

nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình - 

Xã Xuân Lộc - 

Tổng số hộ 396.00 

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, tháng 03- 04/2017)
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24. Một số hộ BAH sẽ mất hơn 1 loại tài sản ví dụ như đất ở, đất trồng cây hàng năm, công 

trình kiến trúc, cây cối và hoa màu. Trong tổng số 396 hộ BAH không có hộ nào bị ảnh hưởng toàn 

bộ về nhà ở và vật kiến trúc cần phải di dời, tái định cư. Kết quả điều tra cho thấy, trong tổng số 

396 hộ BAH không có hộ nào là hộ dân tộc thiểu số. Số hộ gia đình và tổ chức BAH được tổng hợp 

cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3: Tóm tắt mức độ ảnh hưởng thu hồi đất tại Phú Yên 

Nội dung ĐVT 
Khối lượng 

ảnh hưởng 

Tổng hộ gia đình bị ảnh hưởng  Hộ 396 

Nhân khẩu Người 1584 

1. Hộ bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất Hộ 396 

 + Hộ BAH về đất vườn liền kề đất ở Hộ 19 

 + Hộ BAH cả về đất vườn liền kề đất ở và đất nông nghiệp Hộ 19 

+ Hộ BAH về đất nông nghiệp Hộ 377 

2. Số cơ quan, tổ chức BAH (UBND các xã)  12 

3. Số hộ BAH về nhà cửa  Hộ 0 

4. Số hộ phải di dời  Hộ 0 

5. Số hộ BAH về cây cối, hoa màu    Hộ 396 

+ Bị ảnh hưởng trực tiếp do bị thu hồi đất  Hộ 317 

+ Canh tác trên diện tích đất của UBND các xã/phường quản lý  Hộ 79 

6. Số hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương Hộ 15 

 + Hộ nghèo    Hộ 15 

 + Hộ gia đình chính sách   Hộ - 

 + Hộ già neo đơn   Hộ - 

 + Hộ có phụ nữ là chủ hộ và có người phụ thuộc Hộ - 

7. Hộ BAH từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên (Hộ dễ 

BTT mất từ 10% trở lên tổng diện tích đất nông nghiệp) 
  Hộ 15 

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, tháng 03- 04/2017) 

25. Dự án sẽ ảnh hưởng đến 298,129.7 m² đất của 396hộ gia đình và thuộc quản lý của 12 

UBND xã/thị trấn. Trong đó: 

- Diện tích đất ở BAH là: 3,637m
2
 ( đất vườn liền kề đất ở) 

- Diện tích đất nông nghiệp BAH là: 120,953.8m
2
 

- Đất công ích BAH là: 173,538,8m
2 
thuộc về đất của 12 UBND xã/thị trấn quản lý, bao gồm 

đất chuyên dùng, đất sông suối, đất ven bờ,… 

Bảng 4Bảng tổng hợp mức độảnh hưởng thu hồi đất của Tiểu dự án 

TT Hạng mục  Địa điểm 

Diện tích đất BAH 
Tổng diện 

tích đất BAH 

(m2) Đất ở (m2) 
Đất nông 

nghiệp (m2) 

Đất công 

ích (m2) 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 
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TT Hạng mục  Địa điểm 

Diện tích đất BAH 
Tổng diện 

tích đất BAH 

(m2) Đất ở (m2) 
Đất nông 

nghiệp (m2) 

Đất công 

ích (m2) 

1 

Kè chống sạt lở bờ sông Ba 

đoạn qua thôn Phong Niên, 

xã Hoà Thắng 

Xã Hoà 

Thắng 
1112.7 4,217.8 49,895.2 55,225.7 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ 

thống đập dâng thuỷ lợi, kè 

bảo vệ bờ suối Đá xã An 

Hiệp, sửa chữa khôi phục 

tuyến đường An Hiệp – An 

Lĩnh, huyện Tuy An và kè 

chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ 

qua cầu Ngân Sơn 

  0 60.223,00 8.275,00 68.498,00 

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống 

Đập dâng thuỷ lợi 
Xã An Hiệp Nằm chung Với kè  Suối Đá - 

b, Đường  An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp  - 6,758.9 - 6,758.9 

Xã An Lĩnh - 5,248.4 - 5,249 

c, 
Kè bảo vệ bờ suối Đá An 

Hiệp, và đập dâng thủy lợi 
Xã An Hiệp - 19,751.5 3,000 22,751.50 

d, 

Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ 

Lộ đoạn qua cầu Ngân Sơn, 

huyện Tuỳ An 

TT chí Thạnh - 4,021.7 - 4.021,7 

Xã An Định - 24,442.5 5,275 29,717.5 

3 

Sửa chữa khôi phục các 

tuyến tỉnh lộ ĐT.643, 

ĐT.650, ĐT.642 

  2,524.3 56,5130 59,072.8 118,110.10 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường 

tỉnh lộ ĐT. 642 

Xã Xuân Thọ 

2 
2,524.3 21,488.8 37,107.7 61,120.8 

TT. La Hai - - 1,650 1,650 

Xã Xuân Sơn 

Bắc 
 

35,024.2 

 

20,315.1 

 

55,339.3 

 

b, 
Sửa chữa, khôi phục đường 

tỉnh ĐT.650 
Xã An Xuân - 1,030 1,700 2,730 

c, 
Sửa chữa, khôi phục đường 

tỉnh ĐT.643 
Xã An Mỹ - 1,600 1,605 3,205 

4 

Sửa chữa tuyến đường 

quản lý vận hành hồ chứa 

nước Xuân Bình 

  - - 56,295.9 56,295.9 

  

Sửa chửa tuyến đường quản 

lý vận hành hồ chứa nước 

Xuân Bình 

Xã Xuân Bình - - 47,324.9 47,324.9 

Xã Xuân Lộc - - 8.971 8.971 

Tổng 3,637 120,953.8 173,538.9 298,129.7 

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, Tháng 4 năm 2017)
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26. Các hộ bị ảnh hưởng được đề cập ở trên đảm bảo tính hợp lệ đểnhận bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư (nếu có) cho đất và các tài sản khác bị ảnh hưởng theo Chính sách Tái định cư của Dự 

án, chi tiết thể hiện trong Phần 6 của báo cáo.  

3.2.2. Thống kê thu hồi đất và các tài sản khác 

3.2.2.1. Ảnh hưởng Thu hồi Đất ở 

27. Ước tính chỉ có 2 hạng mục công trình ảnh hưởng đến đất vườn liền kề đất ở  của 19hộ với 

tổng diện tích đất ở BAH là: 3,637m
2
. Tất cả các hộ chỉ BAH một phần về đất ở và công trình trên 

đất. Chính vì vậyviệc triển khai thực hiện các công trình của Tiểu dự án sẽ không có hộ gia đình 

nào phải di dời TĐC. 

28. Mức độ ảnh hưởng đối với đất ở đối với từng hạng mục của Tiểu dự án được thể hiện trong 

bảng sau:  

Bảng5: Bảng tổng hợp Ảnh hưởng Đất ở 

TT Hạng mục  Địa điểm 

Số hộ BAH 
Tổng diện 

tích đất BAH 

(m2) BAH một phần BAH toàn bộ 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 
Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua 

thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

Xã Hoà 

Thắng 
1                       - 1112,7 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng 

thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An 

Hiệp, sửa chữa khôi phục tuyến đường 

An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và 

kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

  0  0                   0  

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập dâng 

thuỷ lợi 
An Hiệp - - - 

b, Đường An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp  - - - 

Xã An Lĩnh - - - 

c, Kè bảo vệ bờ suối Đá An Hiệp Xã An Hiệp - - - 

d, 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn 

qua cầu Ngân Sơn, huyện Tuỳ An 

TT Chí 

Thạnh 
- - - 

Xã An Định - - - 

3 
Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ 

ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 
  18 - 2,524.3 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh lộ ĐT. 

642 

Xã Xuân 

Thọ 
18 - 2,524.3 

TT. La Hai - - - 

Xã Xuân 

Sơn Bắc 
- - - 
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TT Hạng mục  Địa điểm 

Số hộ BAH 
Tổng diện 

tích đất BAH 

(m2) BAH một phần BAH toàn bộ 

b, 
Dửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.650 
Xã An Xuân                       -                          -                        -    

c, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.643 Xã An Mỹ                       -                          -                        -    

Tổng                      19                       -    3,637.00  

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, Tháng 4 năm 2017) 

3.2.2.2. Ảnh hưởng Đất nông nghiệp 

29. 120,953.8m
2
đất nông nghiệp của  317hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Diện tích đất nông 

nghiệp BAH chủ yếu là đất trồng lúa; đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm. Trong tổng 

số 317 hộ BAH về đất nông nghiệp có 23hộ BAH nặng (trong đó có 23 hộ bị mất từ 20% trở lên 

tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 15 hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT mất từ 10% tổng diện tích 

đất canh tác hiện có của hộ gia đình). Mức độ ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp ở từng hạng mục 

của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng6:  Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp 

TT Hạng mục  Địa điểm 

Số hộ BAH 

Tổng diện 

tích đất nông 

nghiệp BAH 

(m2) 

< 20% hoặc 

< 10% đối 

với hộ DBTT 

Từ 20% trở 

lên hoặc từ 

10% trở lên 

đối với hộ 

DBTT 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 
Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua 

thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 
Xã Hoà Thắng 35 - 3.296 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập 

dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã 

An Hiệp, sửa chữa khôi phục tuyến 

đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện 

Tuy An và kè chống sạt lở bờ song Kỳ 

Lộ qua cầu Ngân Sơn 

  18 9 19.473,3 

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập dâng 

thuỷ lợi, Kè bảo vệ bờ suối Đá An Hiệp 
Xã An Hiệp 5 3 8.230,5 

b, Đường  An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp  2 - 772,2 

Xã An Lĩnh 3 - 410,4 

c,      

d, 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn 

qua cầu Ngân Sơn, huyện Tuỳ An 

TT Chí Thạnh 3 3 2.399,9 

Xã An Định 5 
 

3 
7660,3 

3 
Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ 

ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 
  58 14 26.629 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh lộ ĐT. 

642 
Xã Xuân Thọ 2 53 11 21.488 
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TT Hạng mục  Địa điểm 

Số hộ BAH 

Tổng diện 

tích đất nông 

nghiệp BAH 

(m2) 

< 20% hoặc 

< 10% đối 

với hộ DBTT 

Từ 20% trở 

lên hoặc từ 

10% trở lên 

đối với hộ 

DBTT 

TT. La Hai  - - 

Xã Xuân Sơn 

Bắc 
5 3 2.511 

b, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.650 Xã An Xuân - - - 

c, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.643 Xã An Mỹ - - - 

4 
Sửa chữa tuyến đường quản lý vận 

hành hồ chứa nước Xuân Bình 
  - - - 

a, 
Sửa chửa tuyến đường quản lý vận hành 

hồ chứa nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình - - - 

Xã Xuân Lộc - - - 

Tổng 111 23 49,398.3 

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, Tháng 4 năm 2017) 

3.2.2.3. Ảnh hưởng Cây cối, Hoa màu 

30. Theo kết quả kiểm kê sơ bộ,việc triển khai thực hiện các công trìnhcủa Tiểu dự án sẽ ảnh 

hưởng đến cây cối, hoa màu của 396 hộ gia đình. Trong đó có 396 hộ BAH trực tiếp về cây cối hoa 

màu do bị thu hồi đất và 79 hộ BAH gián tiếp về cây cối hoa màu do canh tác trên phần đất của 

UBND các xã/thị trấn quản lý. Tổng cộng sẽ có 2.133cây ăn quả các loại ( nhãn, bưởi, chuối...); 

2.751cây lấy gỗ các loại và khoảng 4.740 cây tre BAH, ngoài ra có khoảng 27.091m
2
lúa; 741 m

2 

rau màukhác bị ảnh hưởng bởi các công trình của Tiểu dự án. Dưới đây là bảng tổng hợp khối 

lượng cây cối và hoa màu BAH bởi Tiểu dự án:  
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Bảng 7: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây cối và Hoa màu 

TT Hạng mục  
Địa 

điểm 

Số hộ BAH Ảnh hưởng về cây cối 
Ảnh hưởng về hoa 

màu 

Số hộ 

BAH trực 

tiếp bởi 

hoạt động 

thu hồi đất 

Số hộ BAH 

gián tiếp bởi 

thu hồi đất 

(đất của UB 

quản lý) 

Cây 

ăn 

quả 

(cây) 

Cây 

lấy gỗ 
Tre 

Lúa 

(m2) 

Rau, 

màu 

(m2) 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi               

1 

Kè chống sạt lở 

bờ sông Ba đoạn 

qua thôn Phong 

Niên, xã Hoà 

Thắng 

Xã Hoà 

Thắng 
                     

36  
2 348 238 3067 

         

2.228  

              

-    

2 

Sửa chữa, khôi 

phục hệ thống 

đập dâng thuỷ 

lợi, kè bảo vệ bờ 

suối Đá xã An 

Hiệp, sửa chữa 

khôi phục tuyến 

đường An Hiệp 

– An Lĩnh, 

huyện Tuy An 

và kè chống sạt 

lở bờ sông Kỳ 

Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

  123                     
                       

32  

       

3071  

       

4137  

       

17623  
0         

              

43203    

a, 

Sửa chữa khôi 

phục hệ thống 

Đập dâng thuỷ 

lợi, Kè suối Đá 

An Hiệp 

An Hiệp 62 10 110 1405 8463  0  19780,7 

b, 
Đường An Hiệp 

– An Lĩnh 

Xã An 

Hiệp  
2 2 805 710 1030 0  4033 

Xã An 

Lĩnh 
3 4 2105 1700 2350 0  8125,3 

          

d, 

Kè chống sạt lở 

bờ sông Kỳ Lộ 

đoạn qua cầu 

Ngân Sơn, 

huyện Tuỳ An 

TT chí 

Thạnh 
19 3 42 185 3248 0 2674,6 

Xã An 

Định 
37 13 9 137 2532 0 8589,4 

3 

Sửa chữa khôi 

phục các tuyến 

tỉnh lộ ĐT.643, 

ĐT.650, ĐT.642 

  98 4 751 1.330 823 325 
              

-    

a, 
Sửa chữa, khôi 

phục đường tỉnh 

Xã Xuân 

Thọ 2 
75 - 560 678 487 325   
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TT Hạng mục  
Địa 

điểm 

Số hộ BAH Ảnh hưởng về cây cối 
Ảnh hưởng về hoa 

màu 

Số hộ 

BAH trực 

tiếp bởi 

hoạt động 

thu hồi đất 

Số hộ BAH 

gián tiếp bởi 

thu hồi đất 

(đất của UB 

quản lý) 

Cây 

ăn 

quả 

(cây) 

Cây 

lấy gỗ 
Tre 

Lúa 

(m2) 

Rau, 

màu 

(m2) 

lộ ĐT. 642 TT. La 

Hai 
- -       

Xã Xuân 

Sơn Bắc 
8 - 148 64 180    

b, 

Sửa chữa, khôi 

phục đường tỉnh 

ĐT.650 

Xã An 

Xuân 
- - - - -   

c, 

Sửa chữa, khôi 

phục đường tỉnh 

ĐT.643 

Xã An 

Mỹ 
- - - -    

4 

Sửa chữa tuyến 

đường quản lý 

vận hành hồ 

chứa nước Xuân 

Bình 

  - - - - - - - 

  

Sửa chữa tuyến 

đường quản lý 

vận hành hồ 

chứa nước Xuân 

Bình 

Xã Xuân 

Bình 
- - - - - - - 

Xã Xuân 

Lộc 
- - - - - - - 

Tổng 403 20 2.133 2.751 4.740 27.091 
           

741  

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, Tháng 3 năm 2017) 

3.2.2.4. Ảnh hưởng về Nhà ở và các công trình vật kiến trúc 

31. Phương pháp thiết kế kỹ thuật được lựa chọn đã giúp tránh và giảm thiểu mức độ ảnh 

hưởng đối với các hộ gia đình do thu hồi, tác động đối với đất sinh hoạt và các công trình trên đất 

được xác định là nhỏ. 

32. Theo kết quả kiểm kê, sơ bộ trong tổng số 317 hộ BAH về đất có 42 hộ BAH về công trình 

vật kiến trúc như: sân, tường, chuồng trại chăn nuôi... Bảng tổng hợp số liệu về loại hình nhà ở và 

các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng ở các công trình của Tiểu dự ánđược thể hiện trong bảng sau:  
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Bảng 8: Bảng tổng hợp Ảnh hưởng về nhà ở và công trình vật kiến trúc 

TT Hạng mục  Địa điểm 

Số hộ 

BAH về 

VKT 

Khối lượng VKT bị ảnh hưởng 

Nhà ở 

(m2) 

Tường 

bờ rào 

(m2) 

Sân 

(m2) 

Chồng 

trại chăn 

nuôi 

(m2) 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 

Kè chống sạt lởbờ sông Ba 

đoạn qua thôn Phong Niên, 

xã Hoà Thắng 

Xã Hoà 

Thắng 
1 

                    

-    

              

136  

              

-    
               -    

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ 

thống đập dâng thuỷ lợi, kè 

bảo vệ bờ suối Đá xã An 

Hiệp, sửa chữa khôi phục 

tuyến đường An Hiệp – An 

Lĩnh, huyện Tuy An và kè 

chống sạt lở bờ song Kỳ 

Lộ qua cầu Ngân Sơn 

  33 0 120,75 135 125,36 

a, 

Sửa chữa khôi phục hệ 

thống Đập dâng thuỷ lợi, 

Kè bảo vệ bờ suối Đá An 

Hiệp 

An Hiệp 
                      

22    
0 61 50 56 

b, 
Đường  An Hiệp – An 

Lĩnh 

Xã An Hiệp  
                      

-    

                    

-    

                

-    

              

-    
               -    

Xã An Lĩnh 
                      

-    

                    

-    

                

-    

              

-    
               -    

        

d, 

Kè chống sạt lở bờ sông 

Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân 

Sơn, huyện Tuỳ An 

TT chí 

Thạnh 
5 0 59,75 65 30,36 

Xã An Định 6 0 0 20 95 

3 

Sửa chữa khôi phục các 

tuyến tỉnh lộ ĐT.643, 

ĐT.650, ĐT.642 

  8 - 80 - 64 

a, 
Sửa chữa, khôi phục 

đường tỉnh lộ ĐT. 642 

Xã Xuân 

Thọ 2 
8 - 80 - 64 

TT. La Hai - - - - - 

Xã Xuân 

Sơn Bắc 

                      

-    

                    

-    

                

-    

              

-    
               -    

b, 
Sửa chữa, khôi phục 

đường tỉnh ĐT.650 
Xã An Xuân 

                      

-    

                    

-    

                

-    

              

-    
               -    

c, 
Sửa chữa, khôi phục 

đường tỉnh ĐT.643 
Xã An Mỹ 

                      

-    

                    

-    

                

-    

              

-    
               -    

Tổng 42 0 256.76 135 189.36 

(Nguồn: Khảo sát Kiểm đếm thiệt hại, Tháng 3 năm 2017) 
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3.2.3. Ảnh hưởng đến đất công ích 

33. Ngoài việc ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của các hộ gia đình việc triển khai các công trình của 

Tiểu dự án còn ảnh hưởng đến 173,538.9m
2 

 đất công ích của 12 UBND xã/ thị trấn, bao gồm đất 

chuyên dùng, đất sông suối, đất giao thông. Đối với diện tích đất công ích của xã/ thị trấn bị thu hồi sẽ 

được hỗ trợ, mức hỗ trợ 80% giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất quy định hiện hành của 

UBND tỉnhPhú Yên. 

3.2.4. Ảnh hưởng về Thu nhập và Kinh doanh 

34. Kết quả điều tra khảo sát sơ bộ cho thấy trong tổng số 423 hộ BAH bởi các công trình của Tiểu 

dự án không có hộ gia đình nào BAH trực tiếpvề hoạt động kinh doanh buôn bán do bị thu hồi đất.  

35. Tuy nhiên, trong số 317hộ BAH đất nông nghiệp có 23 hộ BAH nặng do bị mất đất nông 

nghiệp(trong đó có 23 hộ bị mất từ 20% trở lên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 15 hộ thuộc 

nhóm hộ dễ BTT mất từ 10% tổng diện tích đất canh tác hiện có của hộ gia đình). Đối với các hộ BAH 

về thu nhập và kinh doanh ngoài các bồi thường, hỗ trợ các hộ gia đình này sẽ được tham gia vào các 

chương trình phục hồi thu nhập. Chi tiết chương trình phục hồi thu nhập và sinh kế được trình bày 

trong chương tiếp theo của báo cáo. 

3.3. Ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công 

36. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy trong quá trình thi công các công trình của Tiểu dự án cũng sẽ 

gây ảnh hưởng tạm thời đến đất nông nghiệp của khoảng 60 hộ dân và đất công ích của 12 xã/thị trấn, 

với tổng diện tích đất BAH tạm thời là 31.810 m
2
, trong đó diện tích đất nông nghiệp BAH là 8.500m

2
, 

đất công ích là 23.310m
2
bao gồm đất chuyên dụng, đất sông, suối, đất giao thông không có bất kỳ tài 

sản hay cây cối, hoa màu. 

37. Diện tích đất BAH tạm thời trong quá trình thi công chủ yếu dùng để làm điểm tập kết nguyên 

vật liệu, làm đường trách, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công. Việc bồi thường, hỗ trợ 

cho phần diện tích đất BAH tạm thời sẽ được nhà thầu chi trả dựa trên mức độ BAH và thời gian thi 

công cụ thể của dự án.Trong trường hợp có bất kỳ các công trình, vật kiến trúc, cây trồng và cây cối 

nào khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng thì sẽ được bồi thường theo chính sách của dự án 

(xem Phần 6.2.2). 

3.4. Các dự án liên quan 

38. Kết quả sàng lọc cho thấy không có dự án nào đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

có liên quan tới Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án 

tỉnh Phú Yên.  

4. THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI 

4.1. Thông tin chung về tỉnh Phú Yên 

 Điều kiện tự nhiên 

39. Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có tọa độ địa lý: Điểm cực Bắc: 

13041'28"; Điểm cực Nam: 12042'36"; Điểm cực Tây: 108040'40" và điểm cực Đông: 109027'47".  

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định;  

- Phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk;  

- Phía Nam giáp tỉnh Khánh Hoà;  

- Phía Đông giáp biển Đông. Phú Yên có vị trí địa lý và giao thông tương đối thuận lợi để phát 

triển kinh tế - xã hội. 
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40. Tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên 5.152,49km
2
, chiều dài bờ biển 189km, Phú Yên bao gồm 

1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. 

 Điều kiện kinh tế xã hội 

Đặc điểm dân số, lao động:  

41. Dân số trung bình của tỉnh Phú Yên 

(tính đến năm 2015) là 1.247.644người, mật 

độ dân số năm 2015là 242 người/km2. Tổng 

số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc 

dân toàn tỉnh Phú Yên là 498.710 người. 

Trong đó, tỷ lệ lao động trong khu vực nông, 

lâm, ngư nghiệp là 295.236 người chiếm 

59,2%; khu vực công nghiệp - xây dựng là 

81.789 người chiếm 16,4%; khu vực dịch vụ là 

121.685 người chiếm 24,4% tổng số lao động 

làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 9: Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2015 tỉnh Phú Yên 

STT Huyện/Thành Phố 
Đơn vị hành 

chính 

Diện tích 

(km2) 

Dân số trung bình 

(Người) 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

1 TP. Tuy Hoà 6 107 202.030 1.900 

2 H. Đồng Xuân 11 1.063 63.715 60 

3 H. Đồng Hoà 10 26.959 115.246 - 

4 H. Sông Hinh 11 887 48.000  

5 H. Phú Hoà 9 263 105.068  

6 H. Sơn Hoà 14 950,33 57.835  

7 H. Tuy An 15 435 133.000  

8 H. Tây Hoà 12 61.043 125.617  

9 Tx. Sông Cầu 14 489.284 101,521 188.139 

  Tổng 184 5.152,49 1.247.644 242 

(Nguồn: Niên giám thống kê của tỉnhPhú Yên năm 2015) 

 

Bản đồ hành chính - tỉnh Phú Yên 
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42. Tỉnh Phú Yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vớitốc độ tăng trưởng bình quân 

giai đoạn đến năm 2010 đạt 13,6%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 15,2%/năm và giai đoạn 2016 - 

2020 đạt 15,3%/năm.Thu nhập bình quân đầu ngườinăm 2010 là 750 USD/người/năm; năm 2015 là 

1.600 USD/người/năm, dự kiến đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu ngườilà 3.000 USD/người/năm. 

43. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các 

ngành công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế: năm 2010: nông nghiệp 24,5%, công nghiệp 38,5%, 

dịch vụ 37%; đến năm 2015: nông nghiệp chỉ còn 16%, công nghiệp chiếm 44% và dịch vụ 40%; dự 

kiến đến năm 2020: nông nghiệp giảm còn 10%, công nghiệp tăng lên thành 47% và dịch vụ 43%. Tốc 

độ tăng thu ngân sách: Tỷ lệ thu ngân sách so GDP năm 2010: 11,5%; năm 2015: 15% và năm 2020 

đạt 20%.  

44. Tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ 

năm 2010 đạt 150 triệu USD, năm 2015 đạt 1.000 triệu USD, dự kiến năm 2020 sẽ đạt 1.500 triệu USD 

4.2. Thông tin Kinh tế xã hội các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực dự án 

45. Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Phú 

Yên bao gồm có 4 hợp phần với 9 hạng mục công trình. Các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ 

được triển khai trên địa phận 12xã/thị trấn của các huyện Đồng Xuân, huyện Phú Hoà, huyện Tuy An,  

và Thị xã Sông Cầu. Các thông tin về kinh tế xã hội của các xã/thị trấn dự án được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 10: Thông tin KTXH về các xã/thị trấn được triển khai thực hiện các hạng mục của Tiểu 

dự án 

STT Xã/thị trấn Huyện Dân số Số hộ 

Tỷ lệ gia 

tăng dân 

số tự nhiên 

(%) 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

(%) 

Tỷ lệ hộ 

cận nghèo 

(%) 

1 An Mỹ Tuy An 3.399 - 0,9 9,53 17,18 

2 An Hiệp Tuy An 6538 - 0,88 9,05 11,46 

3 An Lĩnh Tuy An 4.467 1.294 - 13,83 8,96 

4 An Xuân Tuy An - - 0,4 13,06 16,76 

5 An Định Tuy An - 1660 0,35 10,13 - 

6 Thị Trấn Chí Thạnh Tuy An - 3300 0,85 11,99 13.06 

7 Thị trấn La Hai Đồng Xuân 10.150 2534 0,2 7,14 - 

8 Xuân Sơn Bắc Đồng Xuân 3280 - - 31,62 17,80 

9 Xuân Thọ 2 TX. Sông Cầu 3.687 914 0,93 13,35 10,71 

10 Xuân Bình TX. Sông Cầu 10.000 2570 - 15,14 10,33 

11 Xuân Lộc TX. Sông Cầu - - 0,95 2,7 - 

12 Hoà Thắng Phú Hoà 21.049 5.411 0,97 10,05 4,81 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình phát triển KT – XH năm 2016 của các xã/thị trấn) 
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4.2.1. Điều tra khảo sát và phương pháp thực hiện 

 Cách tiếp cận 

46. Cách tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng được sử dụng trong việc lập Kế hoạch hành động 

tái định cư. Theo đó, người BAH được tham gia vào quá trình chuẩn bị Kế hoạch TĐC như trả lời phỏng 

vấn, thảo luận nhóm, đi thăm thực địa khu vực BAH cùng các chuyên gia. Đại diện của Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, UBND cấp xã/thị trấn BAH cũng được 

mời tham gia. 

 Phương pháp thực hiện 

47. Các phương pháp đã được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch hành động tái định cưcho Tiểu 

dự án tỉnh Phú Yên bao gồm: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu  

48. Đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập, xem xét, nghiên cứu và phân tích/đánh giá các tài liệu liên 

quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án. Các tài liệu được thu thập tạiBan quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, UBND các xã/thị trấn khu vực dự án, bao 

gồm: (i) Hồ sơ dự án (Thuyết minh và bản vẽ thiết kế các hạng mục dự án; Khung chính sách Tái định 

cư của Dự án;...); (ii) Các bản đồ giải thửa, trích lục bản đồ và các báo cáo Kinh tế - xã hội do UBND 

các xã/thị trấn cung cấp; (iii) Các chính sách có liên quan của WB, của Chính phủ Việt Nam và của 

UBND tỉnh Phú Yên. Việc nghiên cứu các tài liệu của dự án và địa phương nhằm: (1) tìm hiểu các quy 

trình, quy định đã được đề xuất và đã được phê duyệt từ các tài liệu của dự án, (2) tìm hiểu các phương 

án kỹ thuật đề xuất cho các hạng mục của Dự án, (3) xem xét các báo cáo kinh tế - xã hội sẵn có của 

địa phương, (4) đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động và hướng dẫn các hoạt động tiếp theo của 

Dự án. 

Phương pháp nghiên cứu đinh tính. 

• Đơn vị tư vấn đã tiến hành 09 cuộc thảo luận nhóm tập trung (focus-group discussions)  với đại 

diện chính quyền địa phương và các hộ BAH tại các xã/thị trấn BAH (bao gồm cả những hộ 

BAH nặng và những hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương) về các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, 

bồi thường và hỗ trợ. 

• Đơn vị tư vấn cũng đã tiến hành 23 cuộc phỏng vấn sâu (in-depth interviews) đối với những 

người cung cấp thông tin chính (key-informants) bao gồm 4 trưởng thôn, 4 lãnh đạo UBND xã 

và 15 hộ gia đình có diện tích đất bị thu hồi nhiều hơn các hộ gia đình khác (trong đó có 6 hộ 

BAH từ 20% trở lên tổng diện tích đất nông nghiệp, 5 hộ thuộc nhóm dễ BTT và 4 hộ BAH về 

đất ở). Tổng số người tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu là 89 người, 

trong đó có 47 người tham dự là nam và 42 người tham dự là nữ. Danh sách tham dự và các 

biên bản làm việc được đính kèm Báo cáo này tại Phụ lục 02. 

• Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực dự án để xác định các tác động tiềm 

ẩn đối với người dân địa phương trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng. 

• Trong thời gian từ ngày 03/04/2017 đến ngày 10/04/2017, Đơn vị tư vấn tái định cư đã tiến 

hành cuộc điều tra kinh tế xã hội
2
và thông kê đất đai/tài sản bị ảnh hưởng tại 12 xã/thị trấn của 

các huyện Phú Hoà, huyện Tuỳ An, Tx. Sông Cầu, Huyện Đồng Xuân. 

• Khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội (SES) bằng bảng hỏi: Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo 

sát40% tổng số hộ BAH bởi Tiểu dự án. Bao gồm: (i) Các hộ BAH nặng (mất từ 20% tổng 

                                                 
2
Sử dụng mẫu Bảng hỏi khảo sát kinh tế - xã hội cho Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – 

Tiểu dự án tỉnh Phú Yên 
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diện tích đất nông nghiệp trở lên; bị ảnh hưởng về thu nhập); (ii) Các hộ BAH về đất ở và (iii) 

các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ nghèo, hộ có người già neo 

đơn…).và một số hộ BAH gián tiếp từ Tiểu dự án. Tổng số hộ đã được khảo sát bằng bảng hỏi 

trong khu vực dự án là 116 hộ. Mẫu bảng Khảo sát KTXH đối với các hộ BAH được đính kèm 

tại Phụ lục 03 của Báo cáo này. 

• Kiểm đếm thiệt hại (IOL) được thực hiện với 100% các hộ bị ảnh hưởng. 

49. Nhập và xử lý dữ liệu. Các thông tin thu thập được từ giám sát thực địa sẽ được xử lý trên các 

phần mềm chuyên dụng như SPSS (định lượng) và NVIVO (định tính). 

4.2.2. Kết quả khảo sát  về tình hình tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực dự án 

4.2.2.1. Quy mô điều tra 

50. Liên quan đến tác động thu hồi đất để thực hiện các công trình của Tiểu dự án, kết quả khảo sát 

cho thấy, việc triển khai thực hiện công trình này sẽ ảnh hưởng đến 423 hộ gia đình, trong đó có 403 

hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và 20 hộ gia đình BAH gián tiếp do canh tác trên diện tích 

đất của UBND xã/thị trấn quản lý.  

51. Do vậy trong thời gian từ ngày 03/04/2017 đến ngày 10/04/2017, Đơn vị tư vấn tái định cư đã 

tiến hành điều tra kinh tế xã hội đối với 116 hộ trong tổng số 423 hộ BAH (chiếm 27% tổng số hộ 

BAH). Số liệu cụ thể về quy mô khảo sát ở từng hạng mục công trình của dự án được thể hiện chi tiết 

trong bảng sau: 

Bảng 10: Quy mô điều tra KTXH trong khu vực dự án 

TT Hạng mục Xã/thị trấn 

 

Số hộ được khảo sát  

Hộ thuộc 

nhóm dễ BTT 

Hộ BAH về 

đất ở 

Hộ BAH từ 

20% diện 

tích đất NN 

trở lên 

Hộ BAH 

nhẹ 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a,  

Kè chống sạt lởbờ sông Ba 

đoạn qua thôn Phong Niên, xã 

Hoà Thắng 

Hoà Thắng 0 1 0 3 

2 
Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi phục tuyến 

đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu Ngân Sơn 

a, 

Sửa chữa khôi phục hệ thống 

Đập Dâng thuỷ lợi, Kè bảo vệ 

bờ suối đá An Hiệp 

Xã An Hiệp 0 0 0 0 

b, 
Sửa chữa khôi phục tuyến 

đường An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp 0 0 2 0 

Xã An Lĩnh 0 0 2 0 

       

d, 
Kè chống sạt lở bờ song Kỳ 

Lộ qua cầu Ngân Sơn 
TT Chí Thạnh 0 0 4 0 
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TT Hạng mục Xã/thị trấn 

 

Số hộ được khảo sát  

Hộ thuộc 

nhóm dễ BTT 

Hộ BAH về 

đất ở 

Hộ BAH từ 

20% diện 

tích đất NN 

trở lên 

Hộ BAH 

nhẹ 

Xã An Định 0 0 14 0 

II Tiểu hợp phần giao thông 

3 Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường 

Tỉnh ĐT.642 

Xã Xuân Thọ 2 2 15 6 0 

Xã Xuân Sơn 

Bắc 
4 0 2 2 

TT La Hai 0 0 0 0 

c, 
Sửa chữa, khôi phục đường 

tỉnh ĐT.650 
Xã An Xuân 0 0 0 0 

 
Sửa chữa, khôi phục đường 

tỉnh ĐT.643 
Xã An Mỹ 0 0 0 0 

4 Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

a, 

Sửa chữa tuyến đường quản lý 

vận hành công trình hồ chứa 

nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình 0 0 0 0 

Xã Xuân Lộc 0 0 0 0 

  Tổng 34 32 45 5 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

(Ghi chú: Một hộ BAH có thể vừa là hộ BAH về kinh doanh, vừa phải tái định cư hoặc/và thuộc nhóm 

dễ bị tổn thương.) 

52. Trong số 116 hộ bị ảnh hưởng được khảo sát, có 19 hộ bị ảnh hưởng BAH về đất vườn liền kề 

đất ở; 39 hộ bị mất từ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên (10% trở lên đối với hộ dễ bị tổn 

thương); 15  hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương, 5 có hộ BAH nhẹ do canh tác trên đất của UBND các 

xã/thị trấn quản lý. Những hộ được lựa chọn khảo sát là những hộ/ nhóm hộ điển hình, có tính đặc 

trưng và tiêu biểu cho mẫu được chọn thực hiện khảo sát trong khu vực thực hiện dự án. 

53. Sự lựa chọn các hộ gia đình cho cuộc khảo sát kinh tế xã hội dựa trên quy mô tác động thu hồi 

đất, như mất đất nông nghiệp, mất đất ở và các hộ BAH vĩnh viễn bởi hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh việc khảo sát kinh tế xã hội (khoảng 27%) các hộ BAH, đơn vị tư vấn cũng đã tiến hành họp 

tham vấn cộng đồng với chính quyền địa phương và các hộ bị ảnh hưởng ở các hạng mục công trình 

của tiểu dự án. 
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4.2.2.2. Đặc điểm nhân khẩu hộ gia đình 

54. Theo số liệu khảo sát từ 116 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp ở các công trình của Tiểu dự án 

được ưu tiên thực hiện trong Giai đoạn 18 tháng đầu cho thấy phần lớn các hộ gia đình có từ 3 đến 5 

nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 61,5%), tiếp theo là các hộ có từ 6 đến 9 nhân khẩu chiếm 30% và các hộ có từ 

1 – 2 người chỉ chiếm 9,1%. Trung bình mỗi hộ gia đình BAH trong khu vực dự án có 4,3 khẩu/hộ và 

số lao động chính trung bình của mỗi hộ là 2 người. Trong 12 xã/thị trấn được ưu tiên đầu tư trong Giai 

đoạn 18 tháng đầu không có hộ nào là hộ dân tộc thiểu số. 

4.2.2.3. Trình độ học vấn 

55. Theo số liệu khảo sát từ 116 hộ gia đình bị ảnh hưởng cho thấy, trình độ học vấn của người 

dân trong khu vực dự án chưa cao, tỷ lệ chủ hộ có trình độ ở bậc tiểu học chiếm tới 14,7%, trong đó tỷ 

lệ phụ nữ là 9,8% cao hơn nam giới là 5,6%, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học là 20,7%, trong đó tỷ 

lệ nam giới là 33,3%, nữ giới chiếm 8,8%,phần lớn người dân tốt nghiệp trung học cơ sở (chiếm 

52,5%), trong đó nam giới chiếm 38,9%, nữ giới chiếm 65,6%, tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, đại học là 

4,3%. Trong khi đó, số tỉ lệ mù chữ/không đi học là 7,8%,  do điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó 

khăn, cơ sở hạ tầng ở địa phương còn nhiều thiếu thốn do vậy họ không có điều kiện để đến trường.  

Bảng 11: Trình độ học vấn của chủ hộ 

STT Trình độ học vấn của Chủ hộ Nam Nữ Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ (%) 

SL % SL % 

1 Mù chữ 3  5,6  6  9,8  9 7,8 

2 Tốt nghiệp tiểu học 9  16,7  8  13,1  17 14,7 

3 Tốt nghiệp THCS 21  38,9  40  65,6  61 52,5 

4 Tốt nghiệp THPT 18  33,3  6  9,8  24 20,7 

5 Cao đẳng/Đại học 3  5,6  2  1,6  5 4,3 

 Tổng 54 100,0  62 100,0  116 100 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

4.2.2.4. Nghề nghiệp của chủ hộ 

56. Kết quả khảo sát cho thấy, nguồn thu nhập chính của các hộ bị ảnh hưởng tại các xã bị ảnh 

hưởng chủ yếu dựa vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp: trồng rừng, trồng lúa và chăn nuôi… 

chiếm đa số, hoạt động sản xuất nông nghiệp quyết định rất lớn đến sự ổn định và mức sống của hộ gia 

đình.Trong tổng số 116 hộ BAH được khảo sát có 108 chủ hộ (chiếm 93,1%) làm nghề nông nghiệp; 7 

hộ bị ảnh hưởng có chủ hộ làm công nhân, lao động tự do chiếm 6,0% và có 0,9% là công chức, viên 

chức. 

Bảng12: Nghề nghiệp chủ hộ phân chia theo giới  

Nghề nghiệp 
Nam Nữ Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

SL % SL % 

Nông nghiệp 49  90,7  59  95,1  108  93,1  

Công nhân 4  7,4  3  4,9  7  6,0  

Buôn bán/dịch vụ 0  -    0  -    0  -    
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Công chức, viên 

chức 
1  1,9  0  -    1  0,9  

Total 54  100,0  62  100,0  116  100,0  

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

57. Nghề nghiệp của chủ hộ phân chia theo từng hạng mục của Tiểu dự án 

Bảng13: Nghề nghiệp của chủ hộ phân chia theo từng hạng mục của Tiểu dự án 

TT Hạng mục Xã/thị trấn 

Nghề nghiệp 

Nông, 

ngư 

nghiệp 

Công 

Nhân 

Công 

chức/viê

n chức 

Buôn 

bán/ 

dịch vụ 

 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a,  
Kè chống sạt lởbờ sông Ba đoạn qua 

thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 
Hoà Thắng 7 1 0 0 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi 

phục tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ qua cầu Ngân 

Sơn 

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập 

Dâng thuỷ lợi 
An Hiệp 0 0   

b, 
Sửa chữa khôi phục tuyến An Hiệp – 

An Lĩnh 

Xã An Hiệp 6    

Xã An Lãnh 4    

c, Kè bảo vệ bờ suối đá An Hiệp Xã An Hiệp 28 2   

d, 
Kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

TT Chí Thạnh 6    

Xã An Định 14 2   

II Tiểu hợp phần giao thông 

3 Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường Tỉnh 

ĐT.642 

Xã Xuân Thọ 2 19 2 1  

Xã Xuân Sơn 

Bắc 
8    

TT. La Hai 0 0 0 0 

b, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.650 
Xã An Xuân 3    

c, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.643 

Xã An Mỹ 
3    

 

4 Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

a, 
Sửa chữa tuyến đường quản lý vận 

hành công trình hồ chứa nước Xuân 
Xã Xuân Bình 5 0   
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TT Hạng mục Xã/thị trấn 

Nghề nghiệp 

Nông, 

ngư 

nghiệp 

Công 

Nhân 

Công 

chức/viê

n chức 

Buôn 

bán/ 

dịch vụ 

 

Bình 
Xã Xuân Lộc 5 0   

  Tổng 108 7 1 0 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

4.2.2.5. Thu nhập và chi tiêu 

58. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình bị ảnh hưởng, mức thu nhập của các hộ 

dân bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ở nhóm có thu nhập dưới 1 triệu đồng/người/tháng (chiếm 25%). Tiếp 

đó là tỷ lệ hộ có mức thu nhập từ 1,1 – 3 triệu đồng/người/tháng (chiếm 65,5%); tỷ lệ các hộ có mức 

thu nhập trên 3 triệu/người/tháng chiếm9,5%. Trong đó, với mức thu nhập dưới 1 triệu đồng, nam giới 

chiếm 22,2% và nữ giới chiếm 27,4%. Với mức thu nhập từ 1,1 – 3 triệu đồng, số lượng nam giới 

chiếm 63% và nữ giới chiếm 67,7%, và 14,8% nam giới và 4,8% nữ giới có thu nhập trên 3 triệu đồng. 

 Bảng 14: Thu nhập bình quân người/tháng phân chia theo giới  

 

Thu nhập 

Nam Nữ 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

SL % SL % 

Dưới 1 triệu 

VNĐ/tháng 
12 22.2 17 27,4 29 25 

Từ 1,1 triệu – 3 

triệu VNĐ/tháng 
34 63.0 42 67,7 76 65,5 

Trên 3 triệu 

VNĐ/tháng 
8 14.8 3 4,8 11 9,5 

Tổng 54 100.0 62 100,0 116 100 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

59. Số liệu cụ thể về mức thu nhập bình quân/người/tháng của các hộ gia đình BAH được khảo sát 

được trình bày trong bảng dưới đây:   

Bảng 15: Thu nhập bình quân/người/tháng 

TT Hạng mục Xã/thị trấn 

Mức thu nhập (%) 

Dưới 1 

triệu đồng/ 

tháng 

Từ 1,1 triệu 

– 3 triệu 

đồng/ tháng 

Trên 3 

triệu đồng/ 

tháng 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 
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Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

60. Theo kết quả tổng kết từ các Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của các xã/thị trấn trong khu vực 

dự án năm 2016 cho thấy, mức thu nhập trung bình của các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án 

vào khoảng 18,6 triệu đồng/người/năm. Trong đó của thị trấn Thí Thạnh là nơi có mức thu nhập bình 

1 Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a,  
Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua 

thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 
Hoà Thắng 3 3 1 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi 

phục tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu Ngân 

Sơn 

a, 
Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập Dâng 

thuỷ lợi 
Xã An Hiệp 0 0   

b, 
Sửa chữa khôi phục tuyến An Hiệp – 

An Lĩnh 

Xã An Hiệp  4 2 

Xã An Lãnh  4  

c, Kè bảo vệ bờ suối đá An Hiệp Xã An Hiệp 3 23 4 

d, 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

TT Chí Thạnh 2 4  

Xã An Định 2 14  

II Tiểu hợp phần giao thông  

3 Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường Tỉnh 

ĐT.642 

Xã Xuân Thọ 2 2 17 4 

Xã Xuân Sơn 

Bắc 
4 4 0 

TT. La Hai    

b, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.650 Xã An Xuân 3 0  

C, Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh ĐT.643 Xã An Mỹ 3 0  

4 Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

a, 
Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành 

công trình hồ chứa nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình 3 2 0 

Xã Xuân Lộc 4 1  

Tổng 29 76 11 
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quân trên đầu người cao nhất với mức thu nhập là 28,8 triệu đồng/người/năm, 2 xã Xuân Thọ 2 và xã 

An Định của huyện Tuỳ An là 2 địa phương có mức thu nhập bình quân trên đầu người thấp nhất với 

mức thu nhập chỉ khoảng 5,5 triệu đồng/người/năm. 

61. Trong tổng số 7 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương bị mất từ 10% tổng diện tích đất nông 

nghiệp trở lên, có 4 hộ thuộc hộ nghèo có mức thu nhập dưới 700 nghìn đồng/người/tháng, 3 hộ gia 

đình chính sách có mức thu nhập từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/người/tháng. 

62. Đối với 8hộ gia đình BAH có phụ nữ làm chủ hộ, kết quả khảo sát cho thấy hộ gia đình này có 

mức thu nhập trung bình là từ 800.000 – 1.000.000 đồng/tháng, kinh tế của gia đình này phụ thuộc 

hoàn toàn vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, do đó cuộc sống cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, 

phần lớn các hộ có phụ nữ làm chủ hộ trong khu vực dự án đều thuộc vào diện hộ cận nghèo của địa 

phương. 

63. Mức thu nhập của các hộ gia đình quyết định đến mức chi tiêu của hộ, với mức thu nhập như 

vậy, phần lớn các hộ được khảo sát đều cho biết họ không có có tiền đủ tiền để trang trải cho cuộc sống 

sinh hoạt (bao gồm: ăn uống, đầu tư cho con cái học hành, khám chữa bênh...), nguồn thu nhập của họ 

phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Do vậy,trong quá trình thực hiện dự án, các đối tượng là hộ 

nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách... cần phải được quan tâm xác đáng vì nếu phải tái 

định cư, di dời đến nơi ở mới thì cơ hội để phục hồi thu nhập và duy trì cuộc sống cho các hộ này là rất 

khó khăn. 

4.2.2.6. Phương tiện sinh hoạt của gia đình 

64. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. 

Trong khu vực các xã/thị trấn được khảo sát, tỷ lệ hộ nghèo và hộ có mức sống trung bình chiếm đa số, 

do vậy các phương tiện sinh hoạt của các hộ chủ yếu là các vật dụng thiết yếu, mang tính phổ biến và 

không có giá trị cao. Cụ thể: có 68,5% số hộ có xe đạp, 86 % có điện thoại, chỉ có 91,6 % số hộ sở hữu 

xe máy, 95,8% số hộ sở hữu ti vi màu….Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình được thể hiện 

chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 16: Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình 

STT Tiện nghi sinh hoạt Số hộ Tỷ lệ 

1 Bàn ghế gỗ cao cấp      87 75% 

2 Xe máy 101 87% 

3 Xe đạp 98 84% 

4 Đài 79 68% 

5 Tivi màu 109 94% 

6 Tủ lạnh 92 79% 

7 Máy giặt 39 34% 

8 Điện thoại 113 97% 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

4.2.2.7. Hộ dễ bị tổn thương 

65. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát bằng bảng hỏi trong khu vực dự án 

cho thấy, trong số 384hộ bị ảnh hưởng bởi các công trình của Tiểu dự án có 34 hộ BAH thuộc nhóm dễ 

BTT, trong đó có : 

- 15 hộ nghèo. 
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- Không có hộ gia đình chính sách. 

- Không có hộ người già neo đơn. 

- Không có hộ có phụ nữ làm chủ hộ. 

66. Thông tin về các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương BAH ở từng công trình của Tiểu dự án được 

trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 17: Thông tin về các hộ dễ bị tổn thương trong khu vực dự án 

TT Hạng mục Xã/thị trấn 

 Số hộ dễ bị tổn thương 

Hộ 

Nghèo 

Hộ gia 

đình 

chính 

sách 

Hộ có 

người 

già neo 

đơn 

Hộ có phụ 

nữ làm chủ 

hộ 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi 

1 Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a,  

Kè chống sạt lởbờ sông Ba đoạn 

qua thôn Phong Niên, xã Hoà 

Thắng 

Hoà Thắng 0 0 0 0 

2 
Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi 

phục tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

a, 

Sửa chữa khôi phục hệ thống Đập 

dâng thuỷ lợi, Kè bảo vệ bờ suối 

đá An Hiệp 

Xã An Hiệp 6    

b, 
Sửa chữa khôi phục tuyến đường 

An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp     

Xã An Lãnh     

       

d, 
Kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ 

qua cầu Ngân Sơn 

TT Chí  Thạnh 3    

Xã An Định 1    

II Tiểu hợp phần giao thông  

3 Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 
Sửa chữa, khôi phục đường Tỉnh 

ĐT.642 

 

Xã Xuân Thọ 2 
0 0   

TT. La Hai     

Xã Xuân Sơn 5 0   

       

c, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.650 
Xã An Xuân 0    

 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.643 

Xã An Mỹ 
0    
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TT Hạng mục Xã/thị trấn 

 Số hộ dễ bị tổn thương 

Hộ 

Nghèo 

Hộ gia 

đình 

chính 

sách 

Hộ có 

người 

già neo 

đơn 

Hộ có phụ 

nữ làm chủ 

hộ 

4 Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

a, 

Sửa chữa tuyến đường quản lý 

vận hành công trình hồ chứa 

nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình 0  0 0 

Xã Xuân Lộc    0 

  Tổng 5 - - - 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

67. Trong tổng số 15 hộ BAH thuộc nhóm dễ BTT, không có hộ gia đình nào BAH nặng phải di dời 

tái định cư, tuy nhiên có 3 hộ bị mất từ 10% tổng diện tích đất nông nghiệp trở lên, 12 hộ còn lại chỉ 

BAH nhẹ. Thông tin về các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương BAH nặng trong khu vực dự án được trình 

bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 18: Các hộ dễ bị tổn thương BAH nặng trong khu vực dự án 

TT Hạng mục  Địa điểm 

Các hộ dễ BTT bị ảnh hưởng nặng 

Bị mất từ 10% tổng 

diện tích đất nông 

nghiệp trở lên9 

Phải di dời 

TĐC 

I Tiểu hợp phần thuỷ lợi   

1 Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a, 
Kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua 

Phong Niên 
Xã Hoà Thắng 0 - 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dâng thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ suối Đá xã An Hiệp, sửa chữa khôi 

phục tuyến đường An Hiệp – An Lĩnh, huyện Tuy An và kè chống sạt lở bờ song Kỳ Lộ qua cầu 

Ngân Sơn 

a, 

Sửa chữa khôi phục hệ thống đập 

dâng thuỷ lợi. Kè bảo vệ bờ suối 

Dá An Hiệp 

Xã An Hiệp 3 3 

b, 
Sửa chữa khôi phục tuyến dường 

An Hiệp – An Lĩnh 

Xã An Hiệp - - 

Xã An Lĩnh - - 

     

d, 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ 

đoạn đầu cầu Ngân Sơn 

TT Chí Thạnh 3 - 

Xã An Định 1 - 
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II Tiểu hợp phần Giao thông 

3 Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 
Sửa chữa khôi phục đường tỉnh 

ĐT.642 

Xã Xuân Thọ 2 0 
- 

Xã Xuân Sơn Bắc  5 
- 

TT. La Hai - - 

b, 
Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 

ĐT.650 
Xã An Xuân 

- - 

c,  
Sửa chữa, khôi phục đưởng Tỉnh 

ĐT.650 
Xã An Mỹ -  - 

4 Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

a, 
Sửa chữa tuyến đường quản lý vận 

hành hồ chứa nước Xuân Bình 

Xã Xuân Bình   - 

Xã Xuân Lộc - - 

Tổng   12 3 

Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội, tháng 4/2017 

4.2.2.8. Quyền sử dụng đất 

68. Qua khảo sát GCNQSDĐ hoặc GCNQSDĐ và nhà ở trên đất (nói chung là giấy CNQSDĐ), 

89,4% số hộ đã có GCNQSDĐ; 10,6% thuộc diện thuê đất của UBND sở tại để canh tác nông nghiệp. 

Tất cả các hộ BAH đều có quyền được nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ từ dự án. Trong tổng số 

89,4% số hộ có GCNQSDĐ có 58% hộ có 2 vợ chồng cùng đứng tên trong GCNQSDĐ, 31% số hộ là 

do người chồng đứng tên và 11% số hộ là phụ nữ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4.2.2.9. Các tiện ích và dịch vụ 

69. Sử dụng điện: Theo kết quả tham vấn, 99,7%  hộ được khảo sát sử dụng lưới điện nhà nước với 

công tơ riêng, tiền điện trung bình tiêu thụ của một hộ gia đình khoảng 114.000 đồng/hộ/tháng.  

70. Sử dụng nước cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất: trong tổng số 116 hộ BAH được khảo sát  có 

tới 40,7% số hộ sử dụng nước sông, suối để sinh hoạt và ăn uống; 43,2% số hộ sử dụng nước nước 

giếng đào nước giếng khoan; 17,9% số hộ sử dụng nước mưa và chỉ có 17,2% số hộ sử dụng nước máy 

để sinh hoạt và ăn uống.  

71. Sử dụng nhà vệ sinh: trong tổng số 116 hộ BAH được khảo sát mới có 84,1% số hộ gia đình đã 

có nhà vệ sinh; 15,9% hộ vẫn chưa có nhà vệ sinh. Trong khu vực dự án đa số các hộ sử dụng nhà vệ 

sinh hai ngăn và nhà vệ sinh đổ do, nhà vệ sinh tự hoại chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. 

72. Thu gom rác thải: Hiện nay trong khu vực dự án mới có thị trấn Chí Thạnh và thị trấn La Hai 

có hệ thống thu gom rác thải, hoạt động này được triển khai khá hiệu quả với tần suất thu gom rác 1 

lần/1 ngày. Ở các xã khác, chưa có hệ thống thu gom rác thải, các hộ gia đình thường vứt rác thải ra 

sông suối hoặc đổ ra vườn.  

5. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ 

73. Để hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến tái định cư, phần này cung cấp những 

nguyên tắc, mục tiêu và tiêu chuẩn hợp lệ cho người tái định cư cũng như lợi ích, khung thể chế và 

khung pháp lý liên quan đến công tác bồi thường và các biện pháp phục hồi dựa theo Chính sách của 

WB về Tái định cư bắt buộc (OB/BP 4.12) (được sửa đổi tháng 5 năm 2011) và Chính sách pháp lý của 

Chính phủ Việt nam.  
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74. Kế hoạch hành động tái định cư này được lập trên cơ sở Khung chính sách Tái định cư của Dự 

án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và WB chấp thuận. Đồng thời, Kế hoạch hành động tái 

định cư này sẽ tuân thủ theo luật pháp, thông tư, nghị định quy định việc thu hồi đất, bồi thường và tái 

định cư tại Việt Nam, và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện. 

5.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: 

75. Các Luật, Nghị định chủ yếu của nhà nước về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư ở Việt Nam và các quy định của các tỉnh/thành phố tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư, 

Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án bao gồm như sau: 

- Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Đất đai năm 2013 (số 45/2013/QH13) có hiệu lực ngày 01/07/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thực hiện một số 

điều của Luật đất đai số 45/2013/QH13.  

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;  

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu phí sử dụng 

đất.  

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất và 

thuê mặt nước.  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.   

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

- Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển nhà và tái định cư;  

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết phương 

pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định 

giá đất 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

- Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 

người lao động bị thu hồi đất. 

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 17/11/2009 phê duyệt đề 

án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 

76. Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất và tái định cư gồm 

có: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; Nghị định 

102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính 

phủ, ban hành ngày 12/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 126/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản 

và quyền sử dụng đất phải đề tên của cả vợ và chồng;  
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77. Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 98/2010/NĐ-

CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  

không xâm phạm hoặc làm tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành.  

78. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu nại 02/2011/QH13 

ngày 11 tháng 11 năm 2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

79. Các quyết định của tỉnh Phú Yên liên quan tới chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 

địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng, cụ thể: 

- Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về  

Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND Quy định chi tiết trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ 

thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

- Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên quy 

định về Đơn giá bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên quy 

định về Đơn giá bồi thường về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

- Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 về Quy định về Bảng giá đất 

năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) 

5.2. Chính sách của Ngân hàng Thế giới đối với Tái định cư không tự nguyện (OP 4.12) 

80. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần 

cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải 

pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của WB quy định về các chính sách 

an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái 

định cư không tự nguyện gây ra. 

81. Mục tiêu của Chính sách Tái định cư bắt buộc bao gồm: 

(i) Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa 

ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế thay thế kỹ thuật và lựa chọn vị trí, 

ở  đó mặc dù không tránh được thu hồi đất, nhưng có thể giảm thiểu tác động; 

(ii) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các chương trình tái 

định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem xét các lợi ích 

của dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của dự án.  

(iii) Những người bị di dời phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập 

kế hoạch và thực hiện dự án. 

(iv) Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức 

sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển 

hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án. 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-13-2015-qd-ubnd-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-quang-ngai-414ee.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-44-2016-qd-ubnd-trinh-tu-thu-tuc-thuc-hien-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-phu-yen-4e83f.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-44-2016-qd-ubnd-trinh-tu-thu-tuc-thuc-hien-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-phu-yen-4e83f.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-13-2015-qd-ubnd-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-quang-ngai-414ee.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-13-2015-qd-ubnd-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-quang-ngai-414ee.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-75-2014-qd-ubnd-ve-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ha-tinh-3e9db.html
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82. Biện pháp cần thiết. Để giải quyết tác động của Dự án, chủ Dự án lập kế hoạch hành động tái 

định cư trong đó trình bày các biện pháp đảm bảo người BAH được: 

(a) Thông báo về phương án và quyền lợi đối với tái định cư 

(b) Tham vấn về những phương án được đề xuất và được cung cấp các phương án tái định cư khả 

thi về mặt kỹ thuật và kinh tế; và  

(c) Được chi trả bồi thường kịp thời và hiệu quả theo giá thay thế cho tài sản tổn thất liên quan 

trực tiếp đến dự án. 

5.3. So sánh cách tiếp cận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới 

83. Có một vài sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến 

thu hồi đất/ tái định cư và chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự 

nguyện. Những khác biệt về chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư cũng như các chính sách được đề 

xuất cho dự án ENDR được thể hiện trong Khung Tái định cư đã được phê duyệt. 

84. Việt Nam là một quốc gia thành viên của WB, do vậy Chính phủ Việt Nam đã cam kết rằng 

nếu các hiệp định quốc tế được ký kết hoặc gia nhập của Việt Nam với Ngân hàng Thế giới nếu có các 

điều khoản khác với các điều khoản của khung pháp lý tái định cư hiện hành tại Việt Nam thì các điều 

khoản của hiệp định quốc tế với Ngân hàng thế giới sẽ được áp dụng. Theo khoản 2, Điều 87 của Luật 

Đất đai năm 2013: “Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước 

Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung 

chính sách đó.”  

85. Khung chính sách TĐC khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam và UBND Tỉnh Phú Yên, khi 

phê duyệt văn kiện này (RPF), đã cho phép miễn áp dụng một số điều khoản tương ứng trong pháp luật 

Việt Nam có mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các mục tiêu nêu trong Khung chính sách GPMB và 

TĐC này. Các biện pháp được thực hiện để giải quyết những khác biệt và tuân thủ chính sách của 

Ngân hàng Thế giới được trình bày trong Khung Chính sách TĐC và được án dụng cho RAP này. 

6. NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

6.1. Nguyên tắc chung 

86. Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm 

dụng để phục vụ dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê đều có quyền được nhận bồi thường, hỗ trợ cho các 

thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện, được nhận hỗ trợ phục hồi 

sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp thức do Dự án quy định, có tham khảo ý kiến với các hộ BAH. 

Trước khi kết thúc Dự án, nếu thấy sinh kế của các hộ BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức 

trước khi có dự án thì cần chủ Dự án cần xem xét và có các biện pháp hỗ trợ, điều chỉnh bổ sung. 

(a) Các đơn giá bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định một cách kịp thời và có sự tham vấn dựa 

trên các kết quả xác  định giá cụ thể về đất do Đơn vị Trung tâm phát triển quỹ đất ở các 

Huyện trong vùng dự án thực hiện. Đối với đơn giá bồi thường về cây cối/hoa màu/tài sản 

trên đất sẽ được áp theo đơn giá của UBND tỉnh Phú Yên ban hành hàng năm dựa trên kết 

quả khảo sát giá thị trường của Sở xây dựng tỉnh Phú Yên. Đơn vị giám sát độc lập sẽ 

đánh giá về mức độ phù hợp của các đơn giá này. 

(b) Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở và phí cấp GCNQSDĐ sẽ 

được miễn trừ  đối với các hộ phải di dời đã nộp lệ phí trước bạ khi nhận giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đât. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH sẽ được bố trí 

tái định cư và sẽ được miễn phí giao dịch giống như những người phải di dời đến khu tái 

định cư của dự án. 

(c) Phương án bồi thường có thể là “đất đổi đất”, bằng tiền mặt hoặc do người BAH chọn. 

Phương án đất đổi đất sẽ dành cho những đối tượng mất 20% đất sản xuất trở lên. Nếu 
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không có sẵn đất đền bù, người vay phải đảm bảo yêu cầu của Ngân hàng về. Những 

người mất 20% đất sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế. Các nguyên tắc áp dụng cho người 

nghèo và người dễ bị tổn thương mất 10% đất sản xuất. 

(d) Các hộ BAH mong muốn “đất đổi đất” đối với đất thổ cư sẽ được cấp đất với giá trị tương 

ứng với đất đã mất hoặc khu đất (lô đất tiêu chuẩn) ở khu tái định cư mới gần đó đối với 

đất thổ cư và điều chỉnh giá tiền cho số tiền chênh lệch giữa đất bị mất và lô đất được cấp. 

Khu đất tái định cư sẽ được quy hoạch hợp lý và triển khai phù hợp trong các cuộc tham 

vấn với người BAH. Tất cả các cơ sở hạ tầng cơ bản như đường được lát, vỉa hè, thoát 

nước, cấp nước, đường điện và điện thoại sẽ được trang bị đầy đủ.   

(e) Người BAH mong muốn phương án bồi thường bằng tiền mặt sẽ được đền bù bằng 100% 

giá thay thế. Các hộ này sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế và tự tái định cư. 

(f) Bồi thường cho tất cả các công trình nhà ở, công trình thương mại, hoặc các công trình 

khác theo mức giá thay thế đầy đủ mà không xét đến giá trị khấu hao còn lại của công 

trình cũng như không khấu trừ khỏi giá bồi thường đối với những vật tư có thể tận dụng 

được. Các công trình kiến trúc sẽ được đánh giá riêng rẽ. Các mức bồi thường, hỗ trợ theo 

loại công trình sẽ phải áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ cao nhất cho loại công trình đó 

(không áp dụng mức thấp nhất). 

(g) Đối với các hộ di dời do bị ảnh hưởng tới chỗ ở (di dời khỏi khu dân cư hiện tại do phần 

đất còn lại không đủ để xây nhà hoặc đề xuất thu toàn bộ đất), ban tái định cư địa phương 

cần triển khai các cuộc tham vấn và đề xuất các giải pháp hỗ trỡ chỗ ở mới cho hộ BAH. 

(h) Hộ phải di dời do ảnh hưởng đến nơi ở có thể xây dựng nhà trên phần đất còn lại (không 

cần phải di dời) sẽ được hưởng các chính sách chung của dự án tuân thủ theo ma trận 

quyền lợi. 

(i) Hộ BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm trợ cấp vận chuyển) để vận chuyển đồ đạc và tài 

sản, ngoài đền nhà cửa đất đai và các tài sản khác. 

(j) Việc bồi thường và hỗ trợ phục hồi cho người BAH phải được thực hiện ít nhất 30 ngày 

trước khi chiếm dụng tài sản đối với những người không phải di dời đi và 60 ngày đối với 

những người sẽ phải di dời. Cần có ngoại lệ cho các nhóm dễ bị ảnh hưởng, những người 

này có thể cần có thêm thời gian để di dời. 

(k) Nếu cuối dự án, sinh kế của người BAH không được phục hồi như trước khi có dự án thì 

sẽ tính đến các biện pháp bổ sung. 

(l) Các nỗ lực khác như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo và các hình thức hỗ trợ khác sẽ được 

cung cấp cho người BAH bị mất nguồn thu nhập, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương nhằm 

thúc đẩy việc phục hồi và cải thiện sinh kế trong thời gian tới 

6.2. Chính sách về quyền lợi 

87. Những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư (nếu có) phù hợp với các quy định của Việt Nam và chính sách OP4.12 của Ngân hàng Thế 

giới. Người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ không được xem xét để nhận bồi thường hoặc hỗ trợ khi vào 

khu vực dự án sau ngày khóa sổ được công bố. 

Chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án như sau:  

6.2.1. Chính sách bồi thường cho các ảnh hưởng vĩnh viễn 

6.2.1.1. Chính sách bồi thường đất nông nghiệp 

88. Đối với những người có quyền sử dụng hợp pháp hoặc có thể hợp pháp hóa quyền sử dụng 

đất: 
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(i) Quỹ đất nông nghiệp của các xã/thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay là không có sẵn 

do vậy địa phương không còn quỹ đất để bồi thường theo nguyên tắc “đất đổi đất” do vậy 

việc bồi thường cho các hộ BAH về đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng tiền cho diện 

tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và tài sản trên đất bị thu hồi, với 100% chi phí thay thế;  

(ii) Trường hợp diện tích đất còn lại sau khi thu hồi không còn đủ điều kiện để canh tác,Dự án 

sẽ thu hồi toàn bộ mảnh đất và việc bồi thường sẽ được bồi thường bằng tiền cho diện tích 

đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và tài sản trên đất bị thu hồi, với 100% chi phí thay thế;  

(iii) Ngoài bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích bị thu hồi như quy định ở trên, người BAH về 

đất nông nghiệp còn được hưởng các khoản hỗ trợ để phục hồi sinh kế như được đề cập 

trong Khung chính sách Tái định cư của dự án. 

(iv) Đối với những trường hợp đất vượt hạn mức giao đất của địa phương (không phải là đất do 

thừa kế, được tặng cho hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) thì không được bồi 

thường về đất nhưng được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét hỗ trợ phù hợp với thực tế của địa phương. 

89. Những người sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất công/đất của xã:  

(i) Đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng đang sử dụng đất do Nhà nước giao khoán vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ) của các nông - lâm trường quốc doanh khi dự án thu hồi thì không 

được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản tạo lập 

trên đất với 100% chi phí thay thế, và những người bị ảnh hưởng cũng sẽ nhận được hỗ trợ 

thêm cho phục hồi thu nhập nếu họ trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp theo quy định của Chính phủ.  

(ii) Người BAH thuê đất trên cơ sở hợp đồng với cá nhân, hộ gia đình, hay tổ chức, khác với 

trường hợp quy định tại điểm (i) của mục này sẽ được bồi thường đối với chi phí đầu tư vào 

đất còn lại, tài sản mà họ tạo lập trên đất với 100% chi phí thay thế. 

90. Người không có quyền sử dụng đất hợp pháp (theo phong tục và theo pháp lý): 

(i) Đối với trường hợp đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử 

dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được bồi thường với 100% 

chi phí thay thế theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai.  

(ii) Đối với các trường hợp khác, người bị ảnh hưởng sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương đương với 

giá trị đầu tư còn lại vào đất. Khoản hỗ trợ này sẽ được quyết định bởi UBND tỉnh.  

(iii) Trường hợp Dự án gây hạn chế việc tiếp cận nguồn lực hoặc cơ sở của người dân, những hộ 

bị ảnh hưởng như vậy sẽ được nhận bồi thường hoặc hỗ trợ bổ sung cần thiết.  

6.2.1.2. Bồi thường đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

91. Đối với các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì sẽ được 

bồi thường theo từng trường hợp cụ thể sau:  

(i) Hộ gia đình, cá nhân có GCNQSDĐ hoặc đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ: i) Nếu qũy 

đất tại địa phương sẵn có, ưu tiên bồi thường theo phương thức đất đổi đất với giá trị tương 

đương; ii) Nếu qũy đất không có sẵn, bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế. Hộ gia đình, 

cá nhân được bồi thường tài sản trên đất với 100% chi phí thay thế. 

(ii) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuê: nếu đất thuê trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một 

lần nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường 

cho chi phí đầu tư trên đất còn lại và tài sản trên đất với 100% chi phí thay thế. 



 

 

Trang 39 

(iii) Tổ chức hợp lệ (tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính) đang sử dụng đất 

SXKD trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, tiền thuê đất không sử dụng ngân sách nhà 

nước, có GCNQSDD hay đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất thì được bồi thường bằng đất 

tương ứng nếu qũy đất tại địa phương sẵn có, nếu không sẽ được bồi thường bằng tiền mặt 

với 100% chi phí thay thế. 

(iv) Tổ chức hợp lệ (tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính) đang sử dụng đất 

SXKD là đất thuê trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần nhưng được miễn tiền thuê đất thì 

không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường cho chi phí đầu tư trên đất còn lại và 

tài sản trên đất với 100% chi phí thay thế. 

92. Ngoài nhận được các khoản bồi thường nêu trên, Dự án cũng sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ di 

chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức/cá nhân BAH. 

6.2.1.3. Chính sách bồi thường đất ở 

93. Người bị ảnh hưởng đất ở sẽ được nhận bồi thường như sau:  

94. Đất ở không có công trình trên đất:  

(i) Người có đủ điều kiện nhận bồi thường về đất: được bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền 

mặt với 100% chi phí thay thế; 

(ii) Người sử dụng không có quyền sử dụng đất hoặc không thể hợp pháp hóa: sẽ được nhận 

khoản hỗ trợ tương đương với giá trị đầu tư còn lại vào đất. Mức hỗ trợ sẽ được UBND tỉnh 

xem xét quyết định. 

95. Đất ở có các công trình kiến trúc mà diện tích đất còn lại đủ để xây dựng lại nhà ở theo quy 

định của UBND tỉnh (Người BAH tự sắp xếp lại):  

(i) Bồi thường cho phần diện tích đất ở bị thu hồi bằng tiền với 100% chi phí thay thế cho người 

có đủ điều kiện nhận bồi thường về đất;  

(ii) Người không đủ điều kiện nhận bồi thường về đất sẽ được nhận khoản hỗ trợ bằng tiền mặt 

tương đương với giá trị đầu tư còn lại vào đất. Khoản hỗ trợ này sẽ do UBND tỉnh quy định. 

(iii) Bồi thường cho các công trình bị ảnh hưởng với 100% chi phí thay thế.  

(iv) Nếu nhà, công trình bị ảnh hưởng một phần, người sử dụng sẽ được trợ cấp một khoản hỗ trợ 

sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại như được đề cập trong Khung chính sách tái định cư của dự 

án. 

96. Đất ở có công trình trên đất mà phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại theo quy định 

của UBND tỉnh (người BAH phải di dời): 

(i) Người BAH có quyền hợp pháp hoặc có thể hợp pháp hóa với đất BAH có thể lựa chọn một 

trong những phương thức bồi thường đất sau: 

 Trường hợp người BAH mong muốn được bồi thường theo phương án “đất đổi đất với giá trị 

tương đương”: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư của Dự án được xây 

dựng đầy đủ hạ tầng và việc phân giao đất/căn hộ tái định cư tuân theo quy định của UBND 

tỉnh và theo điều kiện qũy đất của địa phương. Người BAH sẽ được cấp đầy đủ giấy chứng 

nhận về quyền sử dụng đất/nhà ở mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.  

 Trong trường hợp giá trị bồi thường đất ở lớn hơn giá trị lô đất hay nhà ở tái định cư được 

cấp, phần chênh lệch giá trị sẽ được trả bằng tiền mặt cho người BAH.  

 Trong trường hợp số tiền bồi thường (hoặc hỗ trợ) thấp hơn giá của một lô đất/căn hộ tái định 

cư tối thiểu trong khu tái định cư của Dự án, mà người BAH không còn đất ở nơi khác để 
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chuyển đến, thì những người bị di dời sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch để mua được lô đất 

hoặc căn hộ tái định cư đó mà không phải bỏ thêm chi phí nào. 

 Trường hợp người BAH không muốn được bồi thường bằng đất, họ sẽ được nhận bồi thường 

bằng tiền mặt cho toàn bộ diện tích đất ở bị thu hồi với 100% giá thay thế cộng với khoản hỗ 

trợ tái định cư theo quy định của UBND tỉnh để họ tự di chuyển. 

 Trong trường hợp phần đất ở còn lại không đủ diện tích để xây dựng lại nhà ở nhưng nằm 

trong cùng thửa đất với đất vườn ao liền kề hoặc đất nông nghiệp, hộ gia đình có thể đề xuất 

chuyển đổi mục đích sử dụng một phần đất vườn ao liền kề hoặc đất nông nghiệp thành đất ở 

theo quy định của UBND tỉnh Phú Yênđể có thể xây dựng nhà ở tại chỗ. 

(ii) Người bị ảnh hưởng không đủ điều kiện để nhận bồi thường về đất hoặc không thể hợp pháp 

hóa quyền sử dụng đất sẽ được hưởng quyền lợi như sau: 

 Một khoản tiền hỗ trợ sẽ được xem xét và quyết định bởi UBND tỉnh. 

 Người BAH không còn nơi nào để cư trú sẽ được giao một lô đất tái định cư tối thiểu hoặc 

một căn hộ trong khu TĐC để mua trả góp hoặc thuê để sinh sống. 

97. Trong trường hợp người BAH thuộc nhóm/hộ gia đình nghèo hoặc dễ bị tổn thương thì sẽ 

được xem xét hỗ trợ (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) để bảo đảm người BAH có đủ khả năng để di dời tới 

nơi ở mới. UBND tỉnh Phú Yênsẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ cho những đối tượng này. 

6.2.1.4. Chính sách bồi thường công trình, vật kiến trúc 

98. Chính sách bồi thường công trình, vật kiến trúc bị thiệt hại đươc thể hiện như sau:  

99. Đối với công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng:  

(i) Người có công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường như sau: 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ công trình bị ảnh hưởng bằng 100% chi phí thay thế cho 

vật liệu, nhân công, không kể đến họ có chứng nhận sử dụng đất hay giấy phép xây dựng hay 

không. Kinh phí bồi thường đủ để xây dựng mới lại công trình tương đương công trình cũ theo 

thời giá thị trường.  

 Nếu công trình bị ảnh hưởng một phần, dự án sẽ bồi thường thêm kinh phí sửa chữa, để khôi 

phục lại công trình như cũ hoặc tôt hơn. 

 Các khoản bồi thường và hỗ trợ được trả bằng tiền mặt. Không tính khấu hao giá trị sử dụng 

cũng như không khấu trừ đối với vật liệu tận dụng lại.  

 Giá bồi thường được tính theo diện tích thực tế bị ảnh hưởng chứ không căn cứ vào diện tích 

sử dụng.  

(ii) Người thuê nhà của nhà nước hoặc tổ chức sẽ được hưởng sẽ được quyền thuê hoặc mua một 

căn hộ mới có diện tích bằng với diện tích của căn nhà bị ảnh hưởng nếu có nhu cầu; hoặc được 

hỗ trợ 60% chi phí thay thế cho đất và nhà bị ảnh hưởng. Công trình, cây cối, hoa màu… trên đất 

do chính người BAH bởi dự án tạo lập trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ được bồi thường theo mức 

chi phí thay thế đầy đủ. 

(iii) Những người thuê nhà để ở sẽ được cung cấp một khoản trợ cấp di chuyển cho việc di chuyển tài 

sản, cũng như hỗ trợ trong việc xác định chỗ ở thay thế. 

100. Đối với mồ mả:  

(i) Đối với việc di chuyển mồ mả thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi 

thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực 



 

 

Trang 41 

tiếp. UBND tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa 

phương. 

(ii) Đối với những mồ mả vô chủ bị ảnh hưởng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình NN & PTNT tỉnh Phú Yênký hợp đồng với đơn vị độc lập nhận bồi thường và sẽ tổ 

chức di dời mộ đến vị trí khác. 

(iii) Mộ của cá nhân và của gia tộc được coi là tài sản văn hóa vật thể và mặc dù các chi phí liên 

quan đến việc di dời mồ mả có thể đã nằm trong Kế hoạch hành động TĐC, nhưng vẫn cần áp 

dụng chính sách của NHTG OP 4.11 về tài sản văn hóa vật thể và cần tham chiếu tới Kế 

hoạch Quản lý Môi trường hoặc Sổ tay thực hiện dự án. 

6.2.1.5. Chính sách bồi thường cây cối, hoa màu và vật nuôi 

101. Đối với câu cối, hoa màu bị ảnh hưởng, bất kể tình trạng sở hữu, người BAH sản xuất trên đất 

đó sẽ được bồi thường đầy đủ theo chi phí thay thế. Cây bị ảnh hưởng có thể di dời và vận chuyển 

được thì sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển và trồng lại. 

102. Đối với vật nuôi (bao gồm cả sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản), người bị ảnh hưởng sẽ được 

bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế tại thời điểm thu hồi đất. Không bồi thường đối với vật nuôi 

có thể di chuyển hoặc đến kỳ thu hoạch nhưng bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển. 

6.2.1.6. Bồi thường đối với các tài sản khác 

103. Trong trường hợp các hộ gia đình bị ảnh hưởng có hệ thống điện thoại, đồng hồ nước, đồng hồ 

điện, truyền hình cáp, truy cập internet (thuê bao) bị ảnh hưởng, cũng sẽ được bồi thường theo đơn giá 

lắp đặt mới theo đơn giá mà nhà cung cấp thông báo và quy định. 

6.2.1.7. Bồi thường cho công trình công cộng bị ảnh hưởng 

104. Đối với các công trình công cộng như trường học, các cầu, nhà máy, nguồn nước, đường giao 

thông, hệ thống thu gom, chứa rác thải v.v. bị ảnh hưởng bởi dự án, UBND TỉnhPhú Yên, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên sẽ phải đảm bảo rằng các công trình 

hạ tầng đó được phục hồi hoặc sửa chữa lại tùy theo trường hợp cụ thể, và cộng đồng không phải trả 

cho chi phí đó. 

105. Đối với các công trình công cộng của cộng đồng phục vụ trực tiếp đến nhu cầu phát triển và 

đời sống dân sinh như kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện, viễn thông, 

cáp quang (trừ các công trình có giấy phép xây dựng bị ràng buộc tự tháo dỡ di dời) cần phải được bồi 

thường theo giá thay thế hoặc phục hồi với chất lượng bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án. 

6.2.2. Chính sách bồi thường cho các tác động tạm thời trong thời gian thi công 

106. Trường hợp dự án cần có mặt bằng thi công tạm thời thì đơn vị thực hiện dự án sẽ thuê đất của 

người sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự. 

107. Đối với với thiệt hại về các công trình kiến trúc của tư nhân hoặc công cộng phát sinh trong 

quá trình thi công, người BAH được hưởng như sau: 

(i) Tài sản bị hư hại sẽ được nhà thầu thi công chịu toàn bộ chi phí để khôi phục ngay lập tức về 

nguyên trạng sau khi hoàn thành các công trình xây lắp; 

(ii) Theo những điều khoản cụ thể trong Hợp đồng xây lắp, nhà thầu được yêu cầu phải hết sức 

cẩn thận để tránh làm hư hại tài sản khi thực hiện các hoạt động thi công. Trường hợp thiệt hại 

xảy ra, nhà thầu sẽ được yêu cầu sửa chữa thiệt hại và có thể bị yêu cầu bồi thường ngay cho 

các gia đình, các nhóm, các cộng đồng, hoặc các cơ quan bị ảnh hưởng ở mức bồi thường 

được áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án. 
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6.2.3. Các thiệt hại khác có thể xác định trong quá trình thực hiện 

108. Các tác động khác được xác định trong quá trình thực hiện dự án sẽ được bồi thường phù hợp 

với các nguyên tắc của Khung chính sách TĐC và chính sách OP4.12 của WB. Bất kỳ sự gián đoạn 

kinh doanh sẽ được bồi thường theo các nguyên tắc của Khung chính sách TĐC của dự án. 

6.2.4. Các khoản hỗ trợ phục hồi sinh kế 

109. Bên cạnh việc bồi thường trực tiếp cho những tài sản bị thiệt hại, những người BAH còn được 

nhận các khoản hỗ trợ để trang trải cho những chi phí trong giai đoạn chuyển tiếp. Các mức hỗ trợ sẽ 

được điều chỉnh, có tính đến yếu tố lạm phát và tăng giá cho phù hợp với thời gian chi trả. Các khoản 

hỗ trợ này bao gồm, nhưng không giới hạn, những khoản sau: 

 Hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng tới đất ở 

110. Hỗ trợ di chuyển chỗ ở:  Các hộ di dời sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt để di dời đến nơi ở 

mới như quy định của UBND tỉnh. 

111. Hỗ trợ thuê nhà ở: những hộ phải di dời trong thời gian chờ phân đất và xây dựng nhà mới 

hoặc chờ nhận căn hộ tái định cư sẽ được nhận hỗ trợ thuê nhà bằng tiền mặt theo quy định của UBND 

tỉnh.  

112. Hỗ trợ tự di dời: Nếu hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư mà tự lo chỗ ở, ngoài được 

nhận bồi thường cho diện tích đất ở bị thu hồi với 100% chi phí thay thế, sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt 

tương đương chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho một suất tái định cư. Mức hỗ trợ này sẽ do UBND tỉnh 

quyết định. 

113. Hỗ trợ sửa chữa: Nếu nhà hoặc các cấu trúc bị ảnh hưởng một phần và phần cấu trúc còn lại có 

khả năng sử dụng được tiếp, dự án sẽ trợ cấp một khoản chi phí sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ để các hộ bị ảnh hưởng khôi 

phục ở mức ban đầu hoặc tốt hơn.Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét và quyết định bởi UBND tỉnh phù 

hợp với mỗi địa phương. 

114. Đối với những hộ gia đình/cá nhân bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh phải di dời: được hỗ trợ 

đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của UBND tỉnh đối với các nhân khẩu 

trong độ tuổi lao động hiện có của hộ gia đình. 

115. Hỗ trợ ổn định đời sống: Những người phải di dời hoặc phải xây dựng lại nhà trên diện tích đất 

còn lại sẽ được nhận hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền mặt trong giai đoạn chuyển tiếp theo quy định 

của UBND tỉnhPhú Yên. 

 Hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng tới đất nông nghiệp 

116. Hỗ trợ ổn định đời sống (trong giai đoạn chuyển tiếp): những người BAH đất nông nghiệp như 

quy định dưới đây sẽ được nhận một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương 30 kg gạo/khẩu/tháng, cụ 

thể: 

(i) Người BAH bị mất từ 20% đến 70% đất nông nghiệp (hoặc từ 10% đến -70% đối với các 

nhóm dễ bị tổn thương và người nghèo) sẽ được hỗ trợ trong 6 tháng nếu không phải di dời, 

và trong 12 tháng nếu phải di dời. Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện 

kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng;  

(ii) Người BAH bị mất trên 70% đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng nếu không phải 

di dời và trong 24 tháng nếu phải di dời. Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có 

điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng; 

(iii) Đối với các hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh 

tác còn lại không đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng.  
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117. Hỗ trợ ổn định sản xuất: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được 

hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các 

dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ 

thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Hình thức và mức hỗ trợ cụ 

thể theo quy định của UBND tỉnhPhú Yên. 

118. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Mức hỗ trợ theo quyết định số 57 

/2014/UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quy định chi tiết một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

119. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất vườn, đất ao hồ liền kề khu dân cư, và không nằm trong 

hạng mục đất ở sẽ được thực hiện theo quy định của UBND tỉnhPhú Yên. 

 Hỗ trợ đối với các trường hợp mất nguồn thu nhập và kinh doanh 

120. Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh:  

(i) Đối với các doanh nghiệp/ hộ gia đình có đăng ký kinh doanh sẽ được bồi thường hỗ trợ tối 

đa bằng 30% thu nhập sau thuế của 01 năm dựa trên thu nhập bình quân hàng năm của họ 

khai báo với cơ quan thuế trong ba năm gần nhất;  

(ii) Đối với các hộ gia đình không có giấy phép kinh doanh nhưng đã thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ 

được bồi thường, hỗ trợ tương đương 50% mức hỗ trợ đối với với doanh nghiệp/ hộ gia đình 

có đăng ký kinh doanh. 

121. Hỗ trợ di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh: Tổ chức và người BAH được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thì được hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt lại. Mức hỗ trợ được tính 

theo chi phí thực tế tại thời điểm di dời, trên cơ sở tổ chức tự kê khai và tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường kiểm tra trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

122. Trợ cấp ngưng việc: Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng có hợp 

đồng lao động được nhận trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo quy định trong thời gian 

chuyển đổi tối đa là 6 tháng và được hỗ trợ tìm kiếm việc làm thay thế nếu có nhu cầu.  

 Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã/thị trấn: 

123. Đối với diện tích đất công ích của xã/thị trấn bị thu hồi sẽ được hỗ trợ, mức hỗ trợ 80% giá đất 

nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất quy định hiện hành của UBND tỉnh. Tiền hỗ trợ sẽ được đưa 

vào dự toán ngân sách hàng năm của UBND xã/thị trấn. Tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây 

dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã/thị trấn theo như quy định tại Điều 

24 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP.  

 Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương 

(i) Đối với các hộ gia đình không có đất: hỗ trợ thông qua việc cung cấp một căn hộ theo hình 

thức mua hoặc thuê để ở (tùy theo sự lựa chọn của người BAH). Hỗ trợ bổ sung sẽ được 

xem xét nếu cần thiết để đảm bảo người BAH có nơi sinh sống. 

(ii) Các hộ gia đình chính sách: các hộ gia đình di dời là các hộ có bà mẹ anh hùng, anh hùng 

lực lượng vũ trang. anh hùng lao động, cựu chiến binh, thương binh hoặc liệt sĩ sẽ được hỗ 

trợ theo quy định của UBND tỉnh cho mỗi hộ gia đình(có xác nhận của chính quyền địa 

phương). 

(iii) Đối với các hộ nghèo: ngoài những hỗ trợ theo quy định khi bị ảnh hưởng về đất sẽ được 

hưởng hỗ trợ dễ bị tổn thương như sau: 

 Hộ nghèo phải di dời, hộ nghèo mất từ 10% diện tích đất sản xuất trở lên, hộ nghèo mất dưới 

10% nhưng diện tích đất còn lại không đủ để canh tác: sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt tương 
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đương 30kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 24 tháng hoặc theo chính sách của tỉnh, tùy theo 

mức hỗ trợ nào cao hơn thì áp dụng mức hộ trợ đó.   

 Các hộ nghèo BAH khác: được hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương 30kg gạo/khẩu/tháng trong 

thời gian 6 tháng hoặc theo chính sách của tỉnh, tùy theo mức hỗ trợ nào cao hơn thì áp dụng 

mức hỗ trợ đó. 

(iv) Các nhóm dễ bị tổn thương khác: Nữ chủ hộ có người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn 

tật, người già không có nguồn hỗ trợ và các hộ gia đình dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm 

giống như những hộ nghèo theo chính sách của tỉnh hoặc hỗ trợ bằng tiền tương đương với 

30 kg gạo/khẩu/tháng trong vòng 6 tháng, tùy theo mức hỗ trợ nào cao hơn thì áp dụng mức 

hỗ trợ đó. 

 Các trợ cấp, hỗ trợ khác 

124. Tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ: Tất cả các hộ bị ảnh hưởng dọn ra khỏi vùng đất 

bị ảnh hưởng ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp sẽ được trợ cấp ưu đãi tùy theo khả năng 

của mỗi địa phương. 

125. Những người BAH bị mất nguồn thu nhập sẽ được tham gia trong các chương trình phục hồi 

thu nhập. Các biện pháp phục hồi thu nhập cũng như các dịch vụ khuyến nông, đào tạo và tạo nghề, 

tiếp cận tín dụng và giao đất phi nông nghiệp cho kinh doanh hay hoạt động phi nông nghiệp và/hoặc 

các biện pháp khác phù hợp sẽ được trao cho người BAH mất đi nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống 

của họ được phục hồi như trước khi có dự án. 

126. Ngoài các hỗ trợ nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế dự án có thể xem xét quyết định các 

biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống, văn hóa tinh thần, sản xuất và sinh kế cho người 

BAH. 

127. Bảng ma trận quyền lợi dưới đây trình bày chi tiết về mức độ AH và chính sách bồi thường, hỗ 

trợ cho các hộ BAH bởi các công trình của Tiểu dự án 

 

 



 

 

Trang 45 

Bảng 19: Bảng Ma trận quyền lợi 

Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

I - ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI ĐẤT VĨNH VIỄN 

1.1. Đất nông 

nghiệp
3
 

1.1.1. Ảnh 

hưởng nhẹ 

(<20 % tổng 

diện tích đất 

hoặc <10% 

đối với nhóm 

dễ bị tổn 

thương)  

Diện tích đất 

còn lại của lô 

bị ảnh hưởng 

vẫn đủ điều 

kiện sử dụng 

hoặc đáp ứng 

khả năng sinh 

lợi cho người 

sử dụng. 

1.1.1.1. Những người 

có quyền sử dụng hợp 

pháp hoặc có thể hợp 

pháp hóa quyền sử 

dụng đất 

(381 hộ) 

Đối với đất BAH: 

(i) Quỹ đất nông nghiệp của các xã/thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay là không có 

sẵn do vậy địa phương không còn quỹ đất 

để bồi thường theo nguyên tắc “đất đổi đất” 

do vậy việc bồi thường cho các hộ BAH về 

đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng 

tiền cho diện tích đất nông nghiệp bị ảnh 

hưởng và tài sản trên đất bị thu hồi, với 

100% chi phí thay thế;  

(ii) Trường hợp diện tích đất còn lại sau khi thu 

hồi không còn đủ điều kiện để canh tác,Dự 

án sẽ thu hồi toàn bộ mảnh đất và việc bồi 

thường sẽ được bồi thường bằng tiền cho 

diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và 

tài sản trên đất bị thu hồi, với 100% chi 

phí thay thế;  

(iii) Ngoài bồi thường bằng tiền mặt cho diện 

tích bị thu hồi như quy định ở trên, người 

BAH về đất nông nghiệp còn được hưởng 

các khoản hỗ trợ để phục hồi sinh kế như 

được đề cập trong Khung chính sách Tái 

 Người BAH phải được 

thông báo trước ít nhất 

90 ngày trước khi bị thu 

hồi đất.   

 Chủ sử dụng đất sẽ bàn 

giao đất ít nhất 20 ngày 

(cập nhật theo quy định 

tại thời điểm thực hiện 

dự án) kể từ khi Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ 

và TĐC cấp huyện trả 

đầy đủ chi phí bồi 

thường đất. 

 Trong trường hợp 

phương án bồi thường 

“đất đổi đất với giá trị 

tương đương” được áp 

dụng, các hộ BAH nặng 

hơn sẽ được ưu tiên xét 

duyệt đất bồi thường 

trước.  

 Đất bồi thường phải đáp 

                                                 
3
Phân loại đất nông nghiệp được quy định tại Điều 10 của Luật đất đai 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

định cư của dự án. 

(iv) Với trường hợp đất vượt hạn mức giao đất 

của địa phương (không phải là đất do thừa 

kế, được tặng cho hay nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất) thì không 

được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ 

chi phí đầu tư vào đất còn lại. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ phù 

hợp với thực tế của địa phương. 

Bồi thường cho tài sản trên đất bị ảnh hưởng tham 

chiếu tại các mục 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 của Ma trận 

này. 

Các hỗ trợ phục hồi sinh kế như: Hỗ trợ ổn định sản 

xuất; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm 

kiếm việc làm 

Ngoài ra, đối với đất bị thu hồi là đất nông nghiệp, 

đất vườn, đất ao/hồ liền kề khu dân cư, và không nằm 

trong hạng mục đất ở, người BAH sẽ nhận khoản hỗ 

trợ theo quy định của UBND tỉnh. 

ứng những nguyên tắc 

sau: a) tương đương với 

diện tích đất BAH 

nhưng không vượt quá 

hạn mức giao đất ở địa 

phương; b) cùng loại đất 

(hoặc khả năng sản 

xuất); c) tại địa điểm mà 

người BAH có thể chấp 

thuận; d) có đầy đủ 

quyền sử dụng đất của 

cả chủ hộ và vợ/chồng 

chủ hộ (nếu có); và e) 

không phải nộp thuế, 

phí đăng ký và phí 

chuyển quyền sử dụng 

đất. Nếu đất bồi thường 

có diện tích nhỏ hơn hay 

chất lượng thấp hơn đất 

bị thu hồi, người bị ảnh 

hưởng sẽ được bồi 

thường bằng tiền tương 

đương với sự chênh lệch 

đó. 

 Trường hợp thu hồi đất 

mà diện tích đất đo đạc 

thực tế khác với diện 

tích ghi trên giấy tờ về 

quyền sử dụng đất thì 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

được bồi thường theo 

diện tích đo đạc thực tế 

trừ trường hợp lấn 

chiếm. 

1.1.1.2. Những người 

sử dụng đất tạm thời 

hoặc thuê đất công/đất 

của xã 

(20 hộ) 

(i) Đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng đang sử dụng 

đất do Nhà nước giao khoán vào mục đích sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng 

thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ) của các nông - lâm trường quốc doanh 

khi dự án thu hồi thì không được bồi thường về 

đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất 

còn lại, tài sản tạo lập trên đất với 100% chi phí 

thay thế.  

(ii) Người BAH thuê đất trên cơ sở hợp đồng với cá 

nhân, hộ gia đình, hay tổ chức, khác với trường 

hợp quy định tại điểm (i) của mục này sẽ được 

bồi thường đối với chi phí đầu tư vào đất còn lại, 

tài sản mà họ tạo lập trên đất với 100% chi phí 

thay thế. 

 

1.1.2. Ảnh 

hưởng nặng 

(≥20% hoặc 

≥10% đối với 

nhóm dễ bị 

tổn thương) 

Những người có quyền 

sử dụng hợp pháp hoặc 

có thể hợp pháp hóa 

quyền sử dụng đất 

(118 hộ) 

 Bồi thường và hỗ trợ như áp dụng với mục 1.1.1.1 

của Ma trận này, ưu tiên phương án bồi thường 

“đất đổi đất với giá trị tương đương” trong trường 

hợp qũy đất tại địa phương sẵn có và người BAH 

lựa chọn. 

 Ngoài ra, được hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền 

mặt được quy định cụ thể tại mục 3.1.2 của Ma 

 Khoản hỗ trợ phục hồi 

được cấp khi không thể 

áp dụng phương thức 

bồi thường đất đổi đất 

với giá trị tương đương. 

Hình thức hỗ trợ cần 

được kết hợp với các hỗ 

trợ khuyến nông/phù 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

trận này. hợp để giúp đỡ những 

hộ nông dân nghèo, khó 

khăn, cải thiện năng lực 

sản xuất của họ. 

1.2. Đất ở 1.2.1. Ảnh 

hưởng nhẹ 

 Đất ở không 

có công 

trình trên 

đất; 

Hoặc 

 Đất ở có các 

công trình 

kiến trúc mà 

diện tích đất 

còn lại đủ 

để xây dựng 

lại nhà ở 

theo quy 

định của 

UBND tỉnh 

(Người 

BAH tự sắp 

xếp lại) 

1.2.1.1. Người có đủ 

điều kiện nhận bồi 

thường về đất 

(40 hộ) 

(i) Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền mặt với 

100% chi phí thay thế; 

(ii) Bồi thường cho tài sản trên đất bị ảnh hưởng 

tham chiếu tại các mục 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 của 

Ma trận này. 

 Các hộ dân phải được 

thông báo trước ít nhất 

180 ngày trước khi bị 

thu hồi đất.   

 Chủ sử dụng đất sẽ bàn 

giao trong vòng 20 ngày 

kể từ khi Hội đồng bồi 

thường và thu hồi đất trả 

đầy đủ chi phí bồi 

thường. 

 Trường hợp thu hồi đất 

mà diện tích đất đo đạc 

thực tế khác với diện 

tích ghi trên giấy tờ về 

quyền sử dụng đất thì 

được bồi thường theo 

diện tích đo đạc thực tế 

trừ trường hợp lấn 

chiếm. 

1.2.1.2. Người có quyền 

sử dụng tạm thời hoặc 

thuê đất 

(i) Không được bồi thường về đất, nhưng được bồi 

thường về tài sản trên đất do họ tạo lập với 100% 

chi phí thay thế theo qui định ở Mục 1.4,1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 của Ma trân này. 

1.2.1.3. Người BAH 

không có quyền sử 

dụng đất hoặc không 

thể hợp pháp hóa 

(i) Không được bồi thường về đất nhưng sẽ được 

nhận khoản hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương với 

giá trị đầu tư còn lại vào đất. Khoản hỗ trợ này sẽ 

do UBND tỉnh quy định. 

(ii) Bồi thường cho tài sản trên đất bị ảnh hưởng 

tham chiếu tại các mục 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 của 

Ma trận này. 

 

1.2.1.4. Người bị ảnh 

hưởng có quyền sử 

dụng tạm thời hoặc 

(i) Không được bồi thường về đất, nhưng được bồi 

thường về tài sản trên đất do họ tạo lập với 

100% chi phí thay thế theo qui định ở Mục 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

thuê đất 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.8 của Ma trân này. 

(ii) Bồi thường bằng tiền cho phần giá trị còn lại của 

hợp đồng thuê. 

(iii) Hỗ trợ di chuyển chỗ ở theo qui định ở Mục 

3.2.2 của Ma trận này. 

1.2.1.5. Người BAH 

không có quyền sử 

dụng đất hoặc không 

thể hợp pháp hóa 

(i) Không được bồi thường về đất. Một khoản 

tiền hỗ trợ sẽ được xem xét và quyết định bởi 

UBND tỉnh. 

(ii) Bồi thường cho tài sản trên đất bị ảnh hưởng 

tham chiếu tại các mục 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

của Ma trận này. 

(iii) Người BAH không còn nơi nào để cư trú sẽ 

được giao một lô đất tái định cư tối thiểu 

hoặc một căn hộ trong khu TĐC với hình 

thức mua trả góp hoặc thuê để sinh sống. 

 Trong trường hợp người 

BAH thuộc nhóm/hộ gia 

đình nghèo hoặc dễ bị 

tổn thương thì sẽ được 

xem xét hỗ trợ (bằng 

tiền mặt hoặc hiện vật) 

để bảo đảm người BAH 

có đủ khả năng để di dời 

tới nơi ở mới. UBND 

tỉnh sẽ xem xét quyết 

định mức hỗ trợ cho 

những đối tượng này. 

1.3. Công 

trình, nhà cửa, 

vật kiến trúc  

Ảnh hưởng 

một phần 

Phần không 

ảnh hưởng của 

kết cấu nhà 

vẫn có thể sử 

dụng được và 

có thể duy trì 

về mặt kỹ 

Chủ sở hữu công trình 

được xây dựng trước 

ngày khóa sổ kiểm kê 

bất kể tình trạng sở hữu 

về đất và có được cấp 

phép xây dựng hay 

không 

(29 hộ) 

(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho phần công trình bị 

ảnh hưởng với 100% chi phí thay thế. Kinh phí 

bồi thường đủ để xây dựng lại công trình mới 

tương đương cấp công trình cũ. Nếu nhà, công 

trình bị ảnh hưởng một phần, người sử dụng sẽ 

được trợ cấp một khoản hỗ trợ sửa chữa (tham 

chiếu mục 3.2.1 của Ma trận này). 

(ii) Các khoản bồi thường và hỗ trợ được trả bằng 

tiền mặt, không tính khấu hao giá trị sử dụng 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

thuật, do đó, 

không yêu cầu 

phải di dời.  

 

cũng như không khấu trừ đối với vật liệu tận 

dụng lại. 

(iii) Giá bồi thường được tính theo diện tích thực tế 

bị ảnh hưởng. 

1.4. Cây cối, 

hoa màu, và 

vật nuôi 

 

 

1.4.1. Cây cối, 

hoa màu bị 

ảnh hưởng 

Chủ sở hữu tạo lập 

trước ngày khóa sổ 

kiểm kê bất kể tình 

trạng sở hữu về đất 

(423 hộ) 

Đối với câu cối, hoa màu bị ảnh hưởng, bất kể tình 

trạng sở hữu đất, người BAH sản xuất trên đất đó sẽ 

được bồi thường đầy đủ theo chi phí thay thế. Cây bị 

ảnh hưởng có thể di dời và vận chuyển được thì sẽ hỗ 

trợ chi phí vận chuyển và trồng lại. 

 

 Người dân sẽ được 

thông báo chậm nhất 90 

ngày trước khi thu hồi 

mặt bằng. Hoa màu 

trồng sau thời hạn sau 

ngày Khóa sổ kiểm kê 

sẽ không được hưởng 

bất cứ chính sách bồi 

thường hỗ trợ nào. 

1.5. Các tài 

sản khác  

Tài sản bị thu 

hồi hoặc bị 

ảnh hưởng 

 Như hệ 

thống điện 

thoại, đồng 

hồ nước, 

đồng hồ 

điện, truyền 

hình cáp, 

truy cập 

internet… 

Người sở hữu/sử dụng 

tài sản được tạo lập 

trước ngày khóa sổ 

kiểm kê bất kể tình 

trạng sở hữu về đất 

Trong trường hợp các hộ gia đình bị ảnh hưởng có hệ 

thống điện thoại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, truyền 

hình cáp, truy cập internet (thuê bao) bị ảnh hưởng, 

cũng sẽ được bồi thường theo đơn giá lắp đặt mới 

theo đơn giá mà nhà cung cấp thông báo và quy định. 

 



 

 

Trang 51 

Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

1.6. Công 

trình công 

cộng. 

Tài sản bị thu 

hồi hoặc bị 

ảnh hưởng 

 

Cộng đồng sở hữu/sử 

dụng công trình công 

cộng bị ảnh hưởng 

được tạo lập trước ngày 

khóa sổ kiểm kê bất kể 

tình trạng sở hữu về đất 

 Đối với các công trình công cộng như trường học, 

các cầu, nhà máy, nguồn nước, đường giao thông, 

hệ thống thu gom, chứa rác thải v.v. bị ảnh hưởng 

bởi dự án, UBND Tỉnh, Ban QLDA sẽ phải đảm 

bảo rằng các công trình hạ tầng đó được phục hồi 

hoặc sửa chữa lại tùy theo trường hợp cụ thể, và 

cộng đồng không phải trả cho chi phí đó. 

 Đối với các công trình công cộng của cộng đồng 

phục vụ trực tiếp đến nhu cầu phát triển và đời 

sống dân sinh như kênh mương thủy lợi, trường 

học, trạm y tế, đường giao thông, điện, viễn thông, 

cáp quang: i) bồi thường theo giá thay thế; hoặc ii) 

phục hồi với chất lượng bằng hoặc tốt như trước 

khi có dự án. 

 Các công trình công 

cộng của cộng đồng 

phục vụ trực tiếp đến 

đời sống và hoạt động 

sản xuất của người dân 

bị ảnh hưởng cần được 

phục hồi trước khi bắt 

đầu công việc. 

II. HỖ TRỢ VÀ TRỢ CẤP 

2.1. Hỗ trợ 

đối với các 

trường hợp bị 

ảnh hưởng đất 

nông nghiệp 

2.1.1. Ảnh 

hưởng nhẹ 

(<20 % tổng 

diện tích đất 

hoặc <10% 

đối với nhóm 

dễ bị tổn 

thương)  

 

Diện tích đất 

còn lại của lô 

Người sử dụng đất: i) 

có quyền sử dụng hợp 

pháp hoặc có thể hợp 

pháp hóa quyền sử 

dụng đất; và ii) do Nhà 

nước giao khoán và 

trực tiếp tham gia vào 

các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp 

(381 hộ) 

 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất 

nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa 

phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

thu hồi đối với các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp; diện tích được hỗ trợ không 

vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa 

phương. Mức hỗ trợ cụ thể theo quy định 

của UBND tỉnh. 

 Hỗ trợ ổn định sản xuất: Hộ gia đình, cá nhân được 

bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 
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bị ảnh hưởng 

vẫn đủ điều 

kiện sử dụng 

hoặc đáp ứng 

khả năng sinh 

lợi cho người 

sử dụng. 

ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, 

giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch 

vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực 

vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật 

nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

công thương nghiệp. Hình thức và mức hỗ trợ cụ 

thể theo quy định của UBND tỉnh. 

2.1.2. Ảnh 

hưởng nặng 

(≥20% hoặc 

≥10% đối với 

nhóm dễ bị 

tổn thương) 

Người sử dụng đất: i) 

có quyền sử dụng hợp 

pháp hoặc có thể hợp 

pháp hóa quyền sử 

dụng đất; và ii) do Nhà 

nước giao khoán và 

trực tiếp tham gia vào 

các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp 

(118 hộ) 

Người BAH được hưởng các khoản hỗ trợ như áp 

dụng với mục 3.1.1 của Ma trận này. 

Ngoài ra, những người BAH đất nông nghiệp như quy 

định dưới đây sẽ được nhận một khoản hỗ trợ: 

Hỗ trợ ổn định đời sống: bằng tiền mặt tương đương 

30 kg gạo/người/tháng, cụ thể:  

(i) Người BAH bị mất từ 20% đến 70% đất nông 

nghiệp (hoặc từ 10% đến 70% đối với các nhóm 

dễ bị tổn thương và người nghèo) sẽ được hỗ trợ 

trong 6 tháng nếu không phải di dời, và trong 12 

tháng nếu phải di dời. Trong một số trường hợp 

đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế khó 

khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng;  

(ii) Người BAH bị mất trên 70% đất nông nghiệp sẽ 

được hỗ trợ trong 12 tháng nếu không phải di 

dời và trong 24 tháng nếu phải di dời. Trong một 

số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện 

kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 

tháng; 

(iii) Hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất nông 

 Giá gạo được tính theo 

giá thị trường tại thời 

điểm bồi thường 

 UBND tỉnh căn cứ theo 

tình hình thực tế sẽ 

quyết định mức hỗ trợ. 
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nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại 

không đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ 

cấp trong 12 tháng.  

2.2. Hỗ trợ đối 

với các trường 

hợp bị ảnh 

hưởng tới đất 

ở 

Ảnh hưởng 

nhẹ 

 Nhà hoặc 

các cấu trúc 

bị ảnh hưởng 

một phần và 

phần cấu trúc 

còn lại có khả 

năng sử dụng 

được tiếp 

Hộ BAH Nhà hoặc các 

cấu trúc bị ảnh hưởng 

một phần và phần cấu 

trúc còn lại có khả năng 

sử dụng được tiếp 

(2 hộ) 

 Hỗ trợ sửa chữa: Nếu nhà hoặc các cấu trúc bị ảnh 

hưởng một phần và phần cấu trúc còn lại có khả 

năng sử dụng được tiếp, dự án sẽ trợ cấp một 

khoản chi phí sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, 

công trình trướcb khi bị phá dỡ để các hộ bị ảnh 

hưởng khôi phục ở mức ban đầu hoặc tốt hơn.Mức 

hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét và quyết định bởi 

UBND tỉnh phù hợp với mỗi địa phương. 

 

2.3. Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

công ích 

Đất công ích 

của xã/thị 

trấn bị thu 

hồi 

Xã/thị trấn quản lý đất 

bị thu hồi 

( 12 xã/thị trấn) 

Đối với diện tích đất công ích của xã/thị trấn bị thu 

hồi sẽ được hỗ trợ 80% giá đất nông nghiệp cùng loại 

trong bảng giá đất quy định hiện hành của UBND 

tỉnh.  

 

 Tiền hỗ trợ sẽ được đưa 

vào dự toán ngân sách 

hàng năm của UBND 

xã/thị trấn. Tiền hỗ trợ 

chỉ được sử dụng để đầu 

tư xây dựng các công 

trình hạ tầng, sử dụng 

vào mục đích công ích 

của xã/thị trấn theo như 

quy định tại Điều 24 của 

Nghị định 47/2014/NĐ-

CP. 



 

 

Trang 54 

Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

2.4. Các trợ 

cấp, hỗ trợ 

khác 

2.4.1. Trợ cấp/ 

hỗ trợ cho các 

hộ dễ bị tổn 

thương 

Các nhóm bị ảnh hưởng 

dễ bị tổn thương không 

kể mức độ nghiêm 

trọng.  

(34 hộ) 

 Đối với các hộ gia đình không có đất: hỗ trợ thông 

qua việc cung cấp một căn hộ theo hình thức mua 

hoặc thuê để ở (tùy theo sự lựa chọn của người 

BAH). Hỗ trợ bổ sung sẽ được xem xét nếu cần 

thiết để đảm bảo người BAH có nơi sinh sống. 

 Các hộ gia đình chính sách: các hộ gia đình BAH 

là các hộ có bà mẹ anh hùng, anh hùng lực lượng 

vũ trang. anh hùng lao động, cựu chiến binh, 

thương binh hoặc liệt sĩ; sẽ được hỗ trợ theo quy 

định của UBND tỉnh cho mỗi hộ gia đình(có xác 

nhận của chính quyền địa phương). 

 Đối với các hộ nghèo: ngoài những hỗ trợ theo quy 

định khi bị ảnh hưởng về đất sẽ được hưởng hỗ trợ 

dễ bị tổn thương như sau: 

a) Hộ nghèo phải di dời, hộ nghèo mất từ 10% diện 

tích đất sản xuất trở lên, hộ nghèo mất dưới 10% 

nhưng diện tích đất còn lại không đủ để canh tác: 

sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương 30kg 

gạo/khẩu/tháng trong thời gian 24 tháng hoặc theo 

chính sách của tỉnh, tùy theo mức hỗ trợ nào cao 

hơn thì áp dụng mức hộ trợ đó   

b) Các hộ nghèo BAH khác: được hỗ trợ bằng tiền 

mặt tương đương 30kg gạo/khẩu/tháng trong thời 

gian 6 tháng hoặc theo chính sách của tỉnh, tùy 

theo mức hỗ trợ nào cao hơn thì áp dụng mức hỗ 

trợ đó 

 Các nhóm dễ bị tổn thương khác: Nữ chủ hộ có 

 Các nhóm dễ bị tổn 

thương đã được xác 

định  trong phần các 

thuật ngữ. 

 Giá gạo được tính theo 

giá thị trường tại thời 

điểm bồi thường. 

 

 



 

 

Trang 55 

Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn tật, 

người già không có nguồn hỗ trợ và các hộ gia 

đình dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm giống 

như những hộ nghèo BAH khác theo chính sách 

của tỉnh hoặc hỗ trợ bằng tiền tương đương với 30 

kg gạo/khẩu/tháng trong vòng 6 tháng, tùy theo 

mức hỗ trợ nào cao hơn thì áp dụng mức hỗ trợ đó. 

2.4.2. Bàn 

giao mặt bằng 

đúng tiến độ 

Hộ bị ảnh hưởng dọn ra 

khỏi vùng đất bị ảnh 

hưởng đúng tiến độ 

(423 hộ) 

Tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ: Tất cả 

các hộ bị ảnh hưởng dọn ra khỏi vùng đất bị ảnh 

hưởng ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp 

sẽ được trợ cấp ưu đãi tùy theo khả năng của mỗi địa 

phương. 

 

2.4.3. Các trợ 

cấp, hỗ trợ bổ 

sung (nếu 

cần) 

  Những người BAH bị mất nguồn thu nhập sẽ được 

tham gia trong các chương trình phục hồi thu nhập. 

Các biện pháp phục hồi thu nhập cũng như các 

dịch vụ khuyến nông, đào tạo và tạo nghề, tiếp cận 

tín dụng và giao đất phi nông nghiệp cho kinh 

doanh hay hoạt động phi nông nghiệp và/hoặc các 

biện pháp khác phù hợp sẽ được trao cho người 

BAH mất đi nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống 

của họ được phục hồi như trước khi có dự án. 

 Ngoài các hỗ trợ nêu trên, căn cứ vào tình hình 

thực tế dự án có thể xem xét quyết định các biện 

pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống, văn 

hóa tinh thần, sản xuất và sinh kế cho người BAH. 

 Chương trình phục hồi 

thu nhập và sinh kế 

được xây dựng kết hợp 

với chương trình của địa 

phương với sự hỗ trợ 

của các chuyên gia sinh 

kế. 

 Chương trình hướng 

mục tiêu đến nhu cầu 

của cả nam giới và nữ 

giới 

 

III.  ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI ĐẤT TẠM THỜI TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 
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3.1. Đất/tài 

sản trên đất mà 

Dự án dự kiến 

sử dụng làm 

mặt bằng thi 

công tạm thời 

Đất/tài sản 

trên đất mà 

Dự án dự kiến 

sử dụng làm 

mặt bằng thi 

công tạm thời 

Chủ sở hữu hay người 

sử dụng đất/tài sản trên 

đất mà Dự án dự kiến 

sử dụng làm mặt bằng 

thi công tạm thời 

(60 hộ) 

 Trường hợp dự án cần có mặt bằng thi công tạm 

thời thì Ban quản lý dự án thực hiện thuê đất của 

người sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân 

sự. 

 

3.2. Ảnh 

hưởng phát 

sinh trong quá 

trình thi công 

Các công 

trình kiến 

trúc của tư 

nhân hoặc 

công cộng 

phát sinh 

trong quá 

trình thi công 

Chủ sở hữu hay người 

sử dụng công trình bị 

ảnh hưởng 

 Tài sản bị hư hại sẽ được nhà thầu thi công chịu 

toàn bộ chi phí để khôi phục ngay lập tức về 

nguyên trạng sau khi hoàn thành các công trình xây 

lắp. 

 Theo những điều khoản cụ thể trong Hợp đồng xây 

lắp, nhà thầu được yêu cầu phải hết sức cẩn thận để 

tránh làm hư hại tài sản khi thực hiện các hoạt 

động thi công. Trường hợp thiệt hại xảy ra, nhà 

thầu sẽ được yêu cầu sửa chữa thiệt hại và có thể bị 

yêu cầu bồi thường ngay cho các gia đình, các 

nhóm, các cộng đồng, hoặc các cơ quan bị ảnh 

hưởng ở mức bồi thường được áp dụng cho tất cả 

các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án. 

 Trong trường hợp ảnh 

hưởng đến sinh kế của 

người bị ảnh hưởng, các 

nhà thầu, đơn vị thi 

công phải thỏa thuận 

với các hộ gia đình bồi 

thường/hỗ trợ cho việc 

gián đoạn kinh doanh. 

IV. CÁC TÁC ĐỘNG  KHÁC 

3.1. Các thiệt 

hại khác  

Các thiệt hại 

khác có thể 

xảy ra trong 

quá trình 

thực hiện dự 

Các cá nhân, tổ chức 

thuộc khu vực dự án 

 Trường hợp Dự án gây hạn chế việc tiếp cận nguồn 

lực hoặc cơ sở của người dân, những hộ bị ảnh 

hưởng như vậy sẽ được nhận bồi thường hoặc hỗ 

trợ bổ sung cần thiết. 

 Các quyền được bồi thường và hỗ trợ khác sẽ được 
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Loại ảnh 

hưởng/tác 

động 

Trường hợp áp dụng 

Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

Mức độ BAH 
Người đủ điều kiện 

hưởng lợi 

án cung cấp phù hợp theo chính sách bồi thường này. 

 Các tác động thứ cấp về sản xuất và kinh doanh 

hoặc việc người bị ảnh hưởng không thể tiếp cận 

các nguồn lực tạm thời phải được bồi thường và hỗ 

trợ theo các nguyên tắc của Khung chính sách tái 

định cư và chính sách OP4.12 của NHTG. 
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7. TIÊU CHÍ HỢP LỆ VÀ QUYỀN LỢI 

7.1. Người bị ảnh hưởng bởi dự án 

128. Người bị ảnh hưởng bởi dự án là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án do bị mất 

đất, nhà ở, các công trình khác, bị mất công việc kinh doanh, các tài sản, hoặc không còn tiếp cận 

được với các nguồn lực, cụ thể là:  

 Người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi dự án;  

 Người có đất ở/nhà cửa sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi dự án; 

 Người có nhà thuê sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi dự án; 

 Người có công việc kinh doanh, hoạt động sản xuất nông nghiệp, việc làm, hoặc nơi làm việc 

sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi dự án; 

 Người có hoa màu/cây cối (hàng năm và lâu năm) sẽ bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ 

bởi dự án;  

 Người có các tài sản khác hoặc việc tiếp cận với các tài sản đó, sẽ bị ảnh hưởng một phần 

hoặc toàn bộ bởi dự án; và 

 Người có sinh kế sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) do hạn chế tiếp cận khu vực 

được bảo vệ bởi dự án. 

7.2. Xác định các nhóm hoặc hộ gia đình dễ bị tổn thương 

129. Theo định nghĩa về nhóm/hộ dễ bị tổn thương tại Khung chính sách tái định cư của Dự án 

và các đối tượng bảo trợ xã hội được xác định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày  27  tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, nhóm/hộ dễ bị tổn thương bởi dự án bao gồm: 

 Các hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Bộ LĐTB & XH và theo quy định 

của địa phương; 

 Các chủ đất nghèo có diện tích đất sản xuất hạn hẹp (xác định bởi diện tích đất 

nông nghiệp tối thiểu cần thiết để canh tác nông nghiệp trong khu vực dự án); 

 Hộ gia đình dân tộc thiểu số (nếu có); 

 Người khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất hoặc người có sức khoẻ thể chất kém; 

trẻ sơ sinh và phụ nữ không có sự trợ giúp; 

 Các hộ có chủ hộ là nữ nghèo nhất hoặc không có sự hỗ trợ khác; 

 Những người BAH khác theo ban quản lý dự án và không được bảo vệ thông qua 

chính sách quốc gia về bồi thường hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất; 

 Bất kỳ nhóm nào khác được xác định qua các cuộc điều tra kinh tế xã hội và tham 

vấn cộng đồng. 

130. Đây là các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng 

hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của tái định cư. Do vậy, trong quá trình lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, Hội đồng bồi thường và Ban Quản lý Dự án 
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phối hợp với UBND thị trấn/ xã sẽ điều tra và cập nhật danh sách các nhóm hoặc hộ dễ bị tổn 

thương để có những hỗ trợ kịp thời và phù hợp đối với họ. 

7.3. Tính hợp lệ 

131. Tính hợp lệ để được hưởng các quyền bồi thường được xác định dựa trên các tiêu chí về 

quyền sở hữu tài sản như sau:  

(i) Những người có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công nhận (bao gồm 

cả các quyền sử dụng đất theo truyền thống và tập quán được luật pháp nhà nước công nhận. 

Khi xem xét các trường hợp này, giấy tờ xác minh thời gian sử dụng đất hoặc các tài sản gắn 

với đất của người BAH sẽ được sử dụng); 

(ii) Những người không có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công nhận tại 

thời điểm bắt đầu thống kê nhưng có yêu cầu bồi thường về đất hoặc các tài sản,  miễn là các 

yêu cầu đó được pháp luật nhà nước công nhận hoặc được công nhận thông qua quá trình 

được xác định trong kế hoạch hành động tái định cư;  

(iii) Những người không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hoặc 

không được công nhận để yêu cầu bồi thường đối với đất đai mà họ đang chiếm giữ. 

132. Những người trong mục (i) và (ii) của đoạn trên đây được bồi thường cho đất bị mất và 

được nhận các hỗ trợ khác theo quy định trong Khung chính sách TĐC. Những người trong mục 

(iii) sẽ không được bồi thường cho đất chiếm giữ bị thu hồi, họ sẽ chỉ được hỗ trợ tái định cư và 

các hỗ trợ khác, nếu cần thiết, để đạt được các mục tiêu đặt ra trong chính sách này nếu đất đó bị 

chiếm giữ trước ngày khóa sổ do Bên vay quy định và được NHTG chấp nhận. Những người lấn 

chiếm vào khu vực Dự án sau ngày khóa sổ sẽ không được hưởng bồi thường hay bất kỳ hình thức 

hỗ trợ tái định cư nào. Tất cả những người trong mục (i), (ii), hoặc (iii) được bồi thường cho những 

thiệt hại về tài sản không phải là đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu. 

133. Theo định nghĩa, ngày khóa sổ là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông 

báo thu hồi đất trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013). Tuy 

nhiên, ngày 30 tháng 3 năm 2017 (ngày hoàn thành báo cáo Kiểm đếm thiệt hại) tạm thời được coi 

là ngày khóa sổ để xác định mức độ tác động do thu hồi đất, từ đó làm cơ sở thiết kế báo cáo RAP 

này. Những người BAH và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về Ngày Khoá sổ đối với 

mỗi hạng mục của Dự án, và được thông báo rằng bất kỳ người nào lấn chiếm địa bàn Dự án sau 

thời hạn này sẽ không được Dự án bồi thường và hỗ trợ.  

7.4. Các trường hợp phát sinh sau ngày khoá sổ 

134. Hộ phát sinh do tách hộ sau ngày khóa sổ đáp ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được công 

nhận như các hộ BAH hợp lệ: 

(i) Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng chung sống trên cùng một thửa đất thu 

hồi có đủ điều kiện để tách hộ;  

(ii) Chứng nhận của chính quyền cấp huyện với sự xác nhận của UBND xã/thị trấn, các hộ 

gia đình đã tách hộ. 
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(iii) Trẻ em mới được sinh ra vợ hoặc chồng của người có tên trong hộ khẩu, người hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, người đi học xa trở về sống chung trong hộ trong thời gian từ 

ngày khóa sổ đến thời điểm khoản bồi thường được chi trả sẽ được hưởng sự hỗ trợ ổn 

định cuộc sống trong khung chính sách này. 

135. Trong trường hợp chính sách nhà nước có sự thay đổi và phát sinh các quyền lợi mới tốt 

hơn các quyền lợi được nêu trong Khung chính sách, thì sẽ áp dụng những quyền lợi mới cho 

những người BAH (nếu có thể).  
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8. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CUỘC SỐNG 

8.1. Chính sách hỗ trợ và phục hồi thu nhập 

136. Việc triên khai thực hiện dự án, bên cạnh việc xây dựng các công trình mang ý nghĩa kinh 

tế - xã hội to lớn thì việc quan tâm đến những người bị ảnh hưởng của dự án để họ có một cuộc 

sống bình thường là sự đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Mục tiêu của chương trình phục 

hồi thu nhập là nhằm giúp cho các đối tượng-hộ bị thiệt hại về thu nhập do việc triển khai dự án 

như: (i) ngừng sản xuất, kinh doanh do mất địa điểm, phương tiện sản xuất và (ii) phải chuyển đổi 

nghề do bị mất đất sản xuất nông nghiệp. v.v....khôi phục nguồn thu như mức trước khi có dự án 

hoặc cao hơn và sẽ đảm bảo rằng những người BAH của dự án thích nghi với điều kiện mới trong 

thời gian ngắn nhất. 

137. Dự án đảm bảo chính sách bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho đất, công trình, tài sản bị ảnh 

hưởng theo chi phí thay thế. Bên cạnh đó các chính sách quyền lợi để hỗ trợ nhằm phụchồi thu 

nhập cho các đối tượng BAH cũng phải được đảm bảo như đã được nêu đầy đủ trong Khung chính 

sách Tái định cư của Dự án . 

8.2. Các biện pháp phục hồi thu nhập 

138. Kinh nghiệm cho thấy, nếu không giảm nhẹ, tổn thương của việc tái định cư kết quả của 

các dự án phát triển thường gây ra các vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế nghiêm trọng: Đối 

với những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất nông nghiệp (đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng nặng, mất 

trên 20% tổng diện tích đất nông nghiệp và những hộ thuộc nhóm dễ BTT) các hệ thống sản xuất bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng, không có khả năng khôi phục mức sản xuất và khả năng đáp ứng cho 

cuộc sống sinh hoạt của hộ bị ảnh hưởng. Người dân đối mặt với việc mất công cụ sản xuất khi tài 

sản sản xuất của họ bị ảnh hưởng hoặc không có nguồn thu nhập thay thế; Còn với những hộ phải 

di dời, tái định cư thì bị ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân phần lớn là trong những 

tháng đầu sau khi di dời nếu thu nhập của hộ dựa vào đất hoặc địa điểm kinh doanh.  

139. Từ những đặc điểm đặc thù của dự án các biện pháp phục hồi sinh kế đối với các hộ BAH 

đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, đơn vị tư 

vấn cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan như Sở Lao động thương binh và 

xã hội, Trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của Tỉnh, Ngân hàng Chính sách tại địa 

phương phối hợp, nghiên cứu xây dựng Chương trình hỗ trợ và phục hồi thu nhập phù hợp dựa trên 

hướng tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng. 

140. Do vậy, một chương trình phục hồi sinh kế với những chính sách và biện pháp phục hồi sẽ 

tập trung vào các hướng sau: Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm; Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn 

thương; Hỗ trợ về tài chính (hỗ trợ vốn cho hộ có khả năng tự kinh doanh và tự tìm việc làm) ... 

Dưới đây là các biện pháp phục hồi thu nhập cụ thể: 

8.2.1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

141. Với Tiểu dự án tỉnh Phú Yên, việc thực hiện triển khai xây dựng các hạngmục của dự án sẽ 

gây ra các tác động thu hồi đất, trong đó có đất nông nghiệp,gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của 

các hộ nông dân, đặc biệt là các hộ thuần nông. Do đó,bên cạnh chính sách bồi thường đầy đủ cho 

đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng theo chi phíthay thế còn áp dụng các hình thức hỗ trợ sau: 
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142. Hỗ trợ tạo việc làm trong nước: Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại 

các Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên 

143. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 

- Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 

- Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháptrước khi đi 

làm việc ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học 

- Hỗ trợ tiền đi lại 1 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ởcách địa 

điểm học trên 15km; 

- Ngoài ra còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hộiđể chi trả 

các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

- Bên cạnh đó còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Trung ương để 

chi trả các chi phí thiết yếu khi làm việc tại nước ngoài trong một thời gian nhất định 

144. Đối với các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp, các hộ sẽ được hỗ trợ 4 lần 

(400%) giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Dự án sẽ ưu tiên 

bố trí việc làm cho người có khả năng kể cả nam và nữ trong quá trình xây dựng và vận hành dự án 

như: Dự án sẽ xem xét ưu tiên cho con em của những hộ BAH làm công nhân trong quá trình xây 

dựng các hạng mục của công trình… 

145. Ngoài ra, trên địa bàn Tỉnh còn có các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao 

động thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên hoạt động rất hiệu quả trong việc đào tạo và giới thiệu 

việc làm cho các lao động có nhu cầu trong Tỉnh như: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên 

(Địa chỉ: Số 118, đường Phan Đình Phùng, thành phố Phú Yên. Điện thoại: 055.3713357). 

146. Tổ chức thực hiện: Song song với việc phổ biến các thông tin về dự án, công bố, niêm yết 

công khai các thông tin liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt 

bằng thì Dự án cũng sẽ lồng ghép để phổ biến thông tin về chương trình đào tạo tới người bị ảnh 

hưởng. 

8.2.2. Đào tạo, tập huấn phát triển các chương trình về nông nghiệp, chăn nuôi:  

147. Qua trao đổi, tham vấn với chính quyền các xã trong khu vực dự án, hiện nay trên địa bàn 

các xã/thị trấn dự án đều tổ chức các lớp tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp do 

Trung tâm Khuyến nông, hợp tác xã và Phòng lao động thương binh xã hội các huyện phối hợp tổ 

chức. Vì vậy chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH do mất nông nghiệp trong khu vực 

dự án sẽ được đề xuất kết hợp với chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang được 

thực hiện tại địa phương. Các lớp tập huấn bao gồm: (i) Ti) lớp tập thú y: kthú y: tchăm sóc và 

phòng bo gồm: i chương, gia cc ; (ii) Chuyi) c và phòng bo gồm: i chương trình đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn đancây công nghiệp và tham gia các chương trình vơng trình đào tạo nghề cho 

lao động nôngrong phát tricác chương trình v, tr phát tricác chương trình vơng trình đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn đanuy tín cho phcác cthutín cho phcác chươnHhutín đào tn cngh  như may 

m cho phcác chương trình vơng trình đào tạo nghềngành nghnh  cho phcác chương trình vơng trìn 



 

 

Trang 63 

148. Bên cạnh đó, đối với người trong độ tuổi lao động bị ảnh hưởng trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp nêu trên và có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm 

theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

149. Hỗ trợ đào tạo nghề: Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề như tham gia khóa học: (i) Khóa học nghề 

ngắn hạn (trình độ sơ cấp hoặc dạy nghề dưới 3 tháng) theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020 của Chính phủ; (ii) Học nghề trình độ trungcấp, cao đẳng. Các trường đào tạo 

nghề tại Phú Yên, bao gồm: 

+ Trường cao đẳng nghề Phú Yên 

Địa chỉ: số 276  Trường Chinh, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

+ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công Đoàn Phú Yên 

Địa chỉ: 274 Trường Chinh, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

150. Cao đẳng nghề, trình độ sơ cấp hoặc dạy nghề dưới 3 tháng) theo Đề án đào tạo nghề cho 

lao động đồng/năm học). Mức cho vay cụ thể từng học sinh, sinh viên được xác định trên cơ sở 

mức thu học phí, mức sinh hoạt phí và nhu cầu vay của người vay nhưng tối đa mỗi học sinh, sinh 

viên không quá 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra đối với các học sinh sinh viên thuộc các đối tượng là 

con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn được miễn giảm học phí.. 

8.2.3. Hỗ trợ vay vốn 

151. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Yên thường xuyên 

phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình tín dụng cho vay 

ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ những đồng vốn đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, diện 

mạo thôn xóm ở Phú Yên ngày một khởi sắc. 

152. Hiện NHCSXH Phú Yên đang triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng: cho vayđối với 

hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh - sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi 

trường nông thôn. Ngoài ra còn có các chương trình vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 

135, vay vốn theo chương trình 22 của Chính phủ, vay vốn duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công 

trình thủy lợi… 

153. Như vậy, chương trình hỗ trợ phục hồi sinh kế của địa phương/dự án như đề cập trên đây, 

sau khi nhận được những phản hồi và đóng góp, trao đổi thẳng thắn nguyện vọng, nhu cầu của các 

hộ bị ảnh hưởng, sẽ căn bản đáp ứng nhu cầu/mong muốn của các hộ. Để phát huy tối đa hiệu quả 

của Chương trình, công tác truyền thông của Dự án tới người dân sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm 

cung cấp thông tin về Dự án cũng như các Chương trình hỗ trợ phục hồi thu nhập trong suốt quá 

trình thực hiện Dự án và kế hoạch hành động tái định cư sau này. 

154. Ngoài những biện pháp trên, UBND tỉnh Phú Yên sẽ có những biện pháp hỗ trợ bổ sung 

(nếu cần thiết) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ dự án được khôi 

phục được cuộc sống. 

8.2.4. Hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương 

155. Đây là những nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng 

hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của việc tái định cư. Họ là: hộ nghèo, hộ gia 
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đình chính sách, người có công với cách mạng, những người già neo đơn và những gia đình có phụ 

nữ làm chủ hộ có người sống phụ thuộc.Họ có thể là những người khó có thể có khả năng cạnh 

tranh trên thị trường lao động khi nguồn sống của họ phụ thuộc vào diện tích đất đai đã bị thu hồi/ 

ảnh hưởng bởi dự án. Do vậy, cần có các chương trình hỗ trợ đặc biệt ưu tiên cho nhóm hộ này. 

Các chương trình này có thể trùng với các chương trình hỗ trợ chung cho toàn bộ các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng của dự án nhưng có những sự ưu tiên nhất định cho nhóm hộ dễ bị tổn thương. 

156. Các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm: 

- Ưu tiên đào tạo nghề hoặc bố trí việc làm. 

- Hỗ trợ lương thực hoặc vật chất đối với những hộ đặc biệt khó khăn và không có khả năng 

lao động (kết hợp với chính sách bảo trợ xã hội của địa phương): 

+ Đối với các hộ nghèo: ngoài những hỗ trợ theo quy định khi bị ảnh hưởng về đất sẽ được 

hưởng hỗ trợ sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương 30kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 

24tháng tùy theo tỷ lệ (%) diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi/diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng. 

+ Các nhóm dễ bị tổn thương khác: Nữ chủ hộ có người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn 

tật, gia đình chính sách, gia đình có đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, 

mức hỗ trợ từ 3 triệu – 5 triệu/hộ. 

157. Bảng 21 mô tả chương trình phục hồi thu nhập cho các bộ ảnh hưởng 

Bảng 20: Chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH 

STT Các chương trình phục hồi thu 

nhập 

Đối tượng tham 

gia 

Đơn vị thực hiện Kế hoạch thực 

hiện 

1 Hỗ trợ đào tạo nghề và hướng 

nghiệp bằng tiền 

Các hộ BAH về 

đất nông nghiệp 

và đất lâm 

nghiệp 

Hội đồng Bồi 

thường GPMB 

hoặc Trung tâm 

PTQĐ các huyện 

Quý III/2017  

2 Đào tạo, tập huấn phát triển 

các chương trình về nông 

nghiệp, chăn nuôi 

Tất cả các hộ 

BAH 

Trung tâm 

Khuyến nông, 

hợp tác xã và 

Phòng lao động 

thương binh xã 

hội các huyện 

Từ Quý III/2017 

– Quý III/2018 

3 Giới thiệu việc làm Tất cả các hộ 

BAH 

Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh 

Phú Yên 

Từ Quý III/2017 

– Quý III/2018 

4 Hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn 

thương 

- Hộ nghèo 

- Hộ gia đình 

chính sách 

- Hộ người 

Hội đồng Bồi 

thường GPMB 

hoặc Trung tâm 

Quý III/2017  
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DTTS 

- Hộ có người tàn 

tật 

- Hộ neo đơn 

- Hộ phụ nữ làm 

chủ hộ có người 

phụ thuộc 

PTQĐ các huyện 

5 Hỗ trợ vay vốn Tất cả các hộ 

BAH 

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội 

(NHCSXH) tỉnh 

Phú Yên 

Từ Quý III/2017 

– Quý III/2018 

 

8.1. Ngân sách thực hiện chương trình phục hồi thu nhập 

158. Kết quả tham vấn các hộ bị ảnh hưởng cho thấy, các hộ đều cho rằng sẽ tiếp tục sản xuất 

trên phần diện tích đất còn lại và có chung ý kiến là dự án nên: (i) hỗ trợ các hộ gia đình duy trì đời 

sống của họ; và (ii) nghiên cứu phương án đền bù, hỗ trợ hợp lý để người dân không bị thiệt thòi. 

Đối với 118 hộ bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất nông nghiệp bởi việc thực hiện Tiểu 

dự án (hoặc 10% đối với nhóm dễ bị tổn thương), khi được hỏi về nhu cầu/mong muốn/lựa chọn 

nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất của các hộ này, kết quả ghi nhận như sau: i) có 49 hộ đề nghị 

được hỗ trợ vốn và kỹ thuật trồng trọt để họ tiếp tục với công việc đồng áng trên mảnh đất còn lại 

của họ; ii) 29 hộ có nguyện vọng được dự án hỗ trợ trong việc đào tào nghề và tìm kiếm công ăn 

việc làm cho các thành viên trong độ tuổi lao động của gia đình mà chưa có việc làm ổn định (iii) 

40 hộ đề nghị được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn phát triển các chương trình về nông nghiệp, 

chăn nuôi, trong đó có 21 hộ đề nghị thành viên nữ của hộ được tham gia vào các chương trình đó. 

159. Tổng dự toán thực hiện chương trình phục hồi thu nhập của Tiểu dự án tỉnh Phú Yên 

khoảng 475.200.000 VNĐ tương đương 20.915 USD. Ngân sách này do UBND tỉnh Phú Yên cung 

cấp bằng nguồn vốn đối ứng. 

Bảng 21: Dự toán thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH 

STT Hoạt động 
Đơn 

vị 
Sốlượng Đơn giá 

Thời 

gian 

(Tháng) 

VND 

USD (1 

USD = 

22.700 

VNĐ) 

1 Hợp phần nông nghiệp 153.600.000 6.767 

- 

Các lớp tập 

huấn. 03 lớp 

ưu tiên tập 

huấn cho phụ 

nữ 

Lớp 12 3.000.000 3 108.000.000 4.758 

- 

Hỗ trợ của 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Cán 

bộ 
1 7.600.000 3 22.800.000 1.004 

- 
Hỗ trợ từ Hội 

Nông dân 

Cán 

bộ 
1 7.600.000 3 22.800.000 1.004 
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2 Hợp phần đào tạo  261.600.000 11.524 

- 
Đào tạo ngắn 

hạn (6 tháng) 
Lớp 12 3.000.000 6 216.000.000 9.515 

- 

Hỗ trợ từ 

Trung tâm đào 

tạo nghề 

Cán 

bộ 
1 7.600.000 6 45.600.000 2.009 

3 Hội thảo Cuộc 12 5.000.000  60.000.000 2.643 

4 
Tổng kinh phí 

IRP 
     475.200.000 20.934 

9. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

9.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin 

160. Phổ biến thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và những cơ quan tham gia là 

một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện Dự án. Tham vấn với những người bị 

ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm 

thiểu rủi ro làm chậm dự án. Điều này cũng cho phép Dự án thiết kế chương trình tái định cư và 

khôi phục như một chương trình phát triển tổng hợp, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của người bị 

ảnh hưởng, và do đó, tăng tối đa hiệu ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư. Các mục tiêu chủ 

yếu của tham vấn và phổ biến thông tin là: 

a) Đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tất cả các biên liên quan chính có tiếng nói trong 

việc đưa ra quyết định của tất cả các vấn đề tái định cư bắt buộc liên quan đến họ; 

b) Giảm thiểu các tác động bất lợi do tái định cư bắt buộc; 

c) Tránh các mâu thuẫn có thể trong quá trình thực hiện dự án 

161. Các hộ BAH bởi dự án cần phải được thông báo đầy đủ và phải được tham vấn kỹ về khu 

vực lựa chọn để tái định cư và các phương án bồi thường, hỗ trợ. Tham vấn người bị ảnh hưởng là 

điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động liên quan đến tái định cư. Người bị ảnh hưởng bởi tái định 

cư có thể e ngại rằng họ có thể mất sinh kế và cộng đồng, hoặc lo sợ họ chuẩn bị không tốt cho 

những đàm phán phức tạp về các quyền lợi. Được tham gia vào lập kế hoạch và quản lý tái định cư 

giúp họ giảm bớt những e ngại và đem lại cho người bị ảnh hưởng cơ hội để tham gia quyết định 

những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc thực hiện tái định cư mà không có sự tham vấn 

có thể dẫn đến một chiến lược không phù hợp và cuối cùng là không có tác dụng. Nếu người bị ảnh 

hưởng được tham vấn kịp thời, mọi xung đột với dự án có thể kịp thời xử lý.  

162. Các điểm sau đây cần được tập trung vào khuyến khích các cơ quan liên quan tham gia 

trongquá trình tham vấn của Dự án: 

a. Xác định và khuyến khích tất cả các cơ quan liên quan,và đặc biệt là người BAH tham gia 

vào tham vấn và tham gia; 

b. Xây dựng chiến lược cho cơ quan liên quan để tham gia vào lập kế hoạch, giám sát, thực 

hiện và đánh giá; 

c. Giải thích chiến lược và chi tiết cho phổ biến thông tin cần thiết và tuyên truyền, và thiết 

lập các thủ tục cho phép người BAH thương lượng quyền lợi của họ; 

d. Thu hút các cơ quan liên quan tham gia trong việc đưa ra quyết định ở các bước khác nhau 

thực hiện dự án (ví dụ như chế độ bồi thường, người BAH tư vấn về tiến độ bồi thường và 

thực hiện, vv); 
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e. Thiết lập một lịch trình cho các hoạt động như cung cấp thông tin, mức bồi thường và 

phương thức và thiết lập quyền lợi, địa điểm và kế hoạch di dời; 

f. Thiết lập quy trình giải quyết khiếu nại 

9.2. Quy trình tham vấn và tham gia 

163. Cơ quan chịu trách nhiệm: Người BAH sẽ được thông báo bởi Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên về trách nhiệm của các tổ chức/cơ quan và 

chính quyền địa phương liên quan tới tái định cư và tên, chức năng của các cán bộ địa phương cùng 

với số điện thoại, địa chỉ và giờ làm việc. 

164. Quy trình thực hiện: Người BAH sẽ được thông báo về quy trình ước tính các hoạt động 

tái định cư quan trọng và việc xây dựng chỉ có thể bắt đầu khi tái định cư được thực hiện và hoàn 

thành và người BAH phải di dời ra khỏi vùng dự án. Cần thiết nhấn mạnh rằng người BAH khi 

nhận được bồi thường cho tài sản của họ, họ phải sớm di dời theo quy định. Các Ban/Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư ở tất cả các cấp sẽ được cung cấp bản đồ, sơ đồ, bảng thống kê mức 

độ thiệt hại liên quan và kế hoạch thực hiện. 

165. Công khai thông tin: Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được đăng cho 

người BAH và cộng đồng của họ ở những nơi công cộng như Ban Quản lý dự án, UBND các huyện 

và các UBND thị trấn/xã và thậm chí tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. 

166. Sau khi RAP được phê duyệt bởi UBND tỉnh, RAP sẽ được phổ biến ở nơi công cộng 

chẳng hạn như Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, 

UBND huyện, xã/thị trấn và trên trang thông tin của Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội và Washington 

D.C.  

9.3. Tham vấn cộng đồng 

167. Trong giai đoạn chuẩn bị Dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục 

đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tái định cư của Dự án và đưa ra các khuyến 

nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực 

tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể 

nảy sinh trong quá trình thực hiện.  

168. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng có thể gồm phương pháp đánh giá 

nhanh nông thôn (PRA) có sự tham gia và tham vấn của các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật 

như tới thăm hộ gia đình và nơi bị ảnh hưởng, họp cộng đồng, họp nhóm và thảo luận nhóm tập 

trung, điều tra kinh tế - xã hội. 

9.3.1. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị 

169. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chính quyền địa phương các cấp đã được thông báovề dự 

án đề xuất và các mục tiêu và hoạt động của dự án. Họ đã được tư vấn và tích cực tham gia vào các 

cuộc thảo luận về nhu cầu cho phát triển ưu tiên của họ, cũng như ý thức của họ về mục tiêu của dự 

án. Người BAH được tư vấn về tác động và biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực và 

nâng cao lợi ích cho cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng đã được tư vấn về thỏa thuận và 

cam kết thực hiện các chính sách tái định cư. 
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170. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, với sự hỗ trợ 

của các chuyên gia tư vấn tái định cư, tiến hành tham vấn về bồi thường và tái định cư với các bên 

liên quan bao gồm cả cán bộ từ UBND thị trấn/xã, các nhà lãnh đạo của các nhóm dân cư và người 

dân địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng. 

171. Đầu tháng 03 năm 2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT 

tỉnh Phú Yên đã gửi Công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã/thị trấn dự án để yêu cầu 

chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, 

đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.   

172. Vào giữa năm 2017, các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được thực hiện ở các xã/thị 

trấncó triển khai thực hiện các công trình của Tiểu dự án để thông báo và tham khảo ý kiến với 

người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Các 

chương trình cụ thể được mô tả như sau: 

Bảng 22: Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư 

TT Địa điểm 

Thời 

gian 

tham 

vấn 

Số 

người 

tham 

dự 

Số 

phụ 

nữ 

Thành phần 

tham dự 

Nội dung/Chương 

trình 

1 

Trụ sở UBND 

Xã Hoà Thắng, 

huyện Phú Hoà 

13h – 

Ngày 3/4 

10 4 Đại diện chính 

quyền địa 

phương và các 

hội/đoàn thể địa 

phương: Hội 

nông dân, Hội 

phụ nữ, Mặt trận 

tổ quốc, Đoàn 

thanh niên… 

Đại diện các hộ 

bị ảnh hưởng bởi 

dự án 

Đại diện Ban 

quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình 

NN & PTNT 

tỉnh Phú Yên 

Đại diện đơn vị 

tư vấn 

Đại diện người 

dân ở một số xã 

có hộ bị ảnh 

hưởng 

1. Giới thiệu dự án 

(mục tiêu, vị trí, quy 

mô và kế hoạch của 

dự án…); 

- Các đề xuất kỹ thuật 

của dự án; Các hạng 

mục/công trình thực 

hiện tại địa bàn thị 

trấn/xã ; 

- Chính sách liên quan 

đến vấn đề bồi 

thường, hỗ trợ và giải 

phóng mặt bằng/tái 

định cư của Chính phủ 

Việt Nam, Ngân hàng 

Thế giới và của Dự án. 

2. Tham vấn ý kiến 

cộng đồng về vấn đề 

tái định cư và phương 

án bố trí tái định cư 

cho các hộ phải di dời 

 

2 
Trụ sở UBND 

xã An Mỹ, 

huyện Tuy An 

8h – ngày 

4/4 

7 2 

3 

 

Trụ sở UBND 

xã An Hiệp, 

huyện Tuy An 

9h– Ngày 

4/4 

22 12 

4 

Trụ sở UBND 

xã An Lĩnh, 

huyện Tuy An 

11h– 

Ngày 4/4 

18 7 

5 
Trụ sở UBND 

xã An Xuân, 

huyện Tuy An 

13h – 

ngày 4/4 

8 6 

6 
Trụ sở UBND 

xã An Định, 

huyện Tuy An 

15h – 

ngày 4/4 

14 5 

7 Trụ sở UBND 

TT Chí Thạnh 

17h – 

ngày 4/4 

17 8 

8 Trụ sở UBND 

TT La Hai, 

Huyện Đồng 

7h30 – 

ngày 5/4 
6 2  
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TT Địa điểm 

Thời 

gian 

tham 

vấn 

Số 

người 

tham 

dự 

Số 

phụ 

nữ 

Thành phần 

tham dự 

Nội dung/Chương 

trình 

Xuân 

9 
Trụ sở UBND 

Xuân Sơn Bắc, 

Thị xã Sông Cầu 

9h – ngày 

5/4 

18 7 

10 
Trụ sở UBND 

xã Xuân Thọ 2, 

TX, Sông Cầu 

11h – 

ngày 5/4 

6 2   

11 
Trụ sở UBND 

xã Xuân Bình, 

thị xã Sông Cầu 

13h – 

ngày 5/5 

10 4   

12 
Trụ sở UBND 

xã Xuân lộc, thị 

xã Sông Cầu 

15h – 

ngày 5/04 

7 3   

(Nguồn: Khảo sát tái định cư. Tháng 03/2017) 

173. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực dự án cho thấy trong khu 

vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện 

các hạng mục của dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở các thị trấn/xã trong khu vực dự án 

được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 23: Kết quả họp tham vấn cộng đồng đối với các hạng mục công trình của Tiểu dự 

án được ưu tiên đầu tư  

STT 

Hợp 

phần/Công 

trình 

Ý kiến của cộng đồng Ý kiến phản hồi từ dự án Kết luận 

I Tiểu hợp phần thủy lợi 

1 PY-01-XL: Kè chống sạt lở bờ song Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng 

a 

Kè chống sạt 

lở bờ song Ba 

đoạn qua thôn 

Phong Niên, xã 

Hoà Thắng 

- Chính quyền đại 

phương và người dân rất 

đồng tình về dự án và 

mong muốn dự án sớm 

triển khai thực hiện.  

- Để nghị bên dự án 

thực hiện chặt chẽ nhằm 

đảm bảo tiến độ chất 

lượng của dự án, khẩn 

trương thực hiện dự án 

trước khi mùa lũ đến. 

-  Ngoài ra, bên đơn 

- Bên dự án sẽ tiếp thu 

những góp ý từ phía bà 

con và đưa ra phương án 

làm sao hạn chế nhất ảnh 

hưởng đến các hộ dân nhất 

có thể. 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

Các đại biểu 

tham gia họp  

tham vấn ở các 

thị trấn dự án 

đều nhất trí ủng 

hộ việc thực 

hiện dự án 
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STT 

Hợp 

phần/Công 

trình 

Ý kiến của cộng đồng Ý kiến phản hồi từ dự án Kết luận 

vị thực hiện dự án phải 

có kế hoạch rõ ràng 

thông báo trước cho địa 

phương trước khi thực 

hiện. 

- Cần công khai chính 

sách bồi thường và hỗ 

trợ sớm đến các hộ dân 

để họ được biết các 

phương án bồi thường 

và có các cơ hội để lựa 

chọn 

gửi xuống địa phương 

- Chính sách bồi thường 

cho các hộ BAH sẽ được 

thực hiện theo chính sách 

của chính phủ việt nam và 

của nhà tài trợ. Ngoài tiền 

bồi thường về đất và các 

tài sản trên đất, các hộ 

BAH sẽ được nhận thêm 

các khoản hỗ trợ khác như 

ổn định đời sống, chuyển 

đổi nghề nghiệp…. 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

2 

Sửa chữa, khôi phục hệ thống đập dang thuỷ lợi, kè bảo vệ bờ Suối Đá xã An Hiệp, sửa 

chữa khôi phục tuyến đường An Hiệp -  An Lĩnh, huyện Tuy An, và kè chống sạt lở bờ 

song Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân Sơn. 

a, 

Sửa chữa khôi 

phục hệ thống 

đập dâng thuỷ 

lợi 

- Người dân rất mong 

dự án sẽ sớm thực hiện. 

- Các hộ BAH hoàn 

toàn nhất trí tham gia 

vào việc giải phóng mặt 

bằng, diện tích phải giải 

phóng mặt bằng chủ yếu 

là đất bãi sông. 

- Cần thông báo kế 

hoạch và tiến độ thực 

hiện dự án để cho các 

hộ BAH được biết để bà 

con bố trí cây trồng cho 

phù hợp 

- Tiến hành triển khai 

các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Chính sách bồi thường 

cho các hộ BAH sẽ được 

thực hiện theo chính sách 

của chính phủ việt nam và 

của nhà tài trợ. Ngoài tiền 

bồi thường về đất và các 

tài sản trên đất, các hộ 

BAH sẽ được nhận thêm 

các khoản hỗ trợ khác như 

ổn định đời sống, chuyển 

đổi nghề nghiệp…. 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

 

b, Sữa chữa khôi - Người dân rất mong - Trước tiến hành triển 100% các đại 
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STT 

Hợp 

phần/Công 

trình 

Ý kiến của cộng đồng Ý kiến phản hồi từ dự án Kết luận 

phục tuyến 

đường An 

Hiệp – An 

Lĩnh 

dự án sẽ sớm thực hiện, 

mỗi năm trên địa bàn xã 

An Hiệp có khoảng 1,2 

ha đất bị sạt lở.  

- Các hộ BAH hoàn 

toàn nhất trí tham gia 

vào việc giải phóng mặt 

bằng, chỉ có 1 đoạn 

BAH về đất nông 

nghiệp, diện tích đất còn 

lại đều là đất bãi sông. 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

 

c,  

Kè bảo vệ bờ 

suối Đá An 

Hiệp 

- Hạn chế những ảnh 

hưởng cũng như tác 

động đến môi trường, 

nhất là ở khu có dân cư 

sinh sống 

- Đảm bảo đường đi 

lại cho người dân, trong 

việc thu hoạch và sản 

xuất nông nghiệp 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

d, 

Kè chống sạt 

lở bờ sông Kỳ 

Lộ đoạn qua 

cầu Ngân Sơn, 

huyện Tuy An 

- Có cầu tạm cho 

người dân đi lại trong 

thời gian thi công 

- Đảm bảo môi 

trường và hạn chế tác 

động khi vận chuyển 

nguyên vật liệu đến khi 

thi công công trình. 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

II Tiểu hợp phần giao thông 

3 PY-03-XL: Sửa chữa khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT.643, ĐT.650, ĐT.642 

a, 

Sửa chữa, khôi 

phục đường 

tỉnh ĐT.642 

đoạn từ Km1 + 

607,00 đến 

Km13 + 

- Chính quyền địa 

phương và người dân rất 

ủng hộ việc triển khai 

dự án 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

- Các đại 

biểu tham gia 

họp  tham vấn 

ở các thị trấn 

dự án đều nhất 

trí ủng hộ việc 
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STT 

Hợp 

phần/Công 

trình 

Ý kiến của cộng đồng Ý kiến phản hồi từ dự án Kết luận 

789,75  gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

thực hiện dự án 

b, 

Sửa chữa, khôi 

phục đường 

tỉnh ĐT.650 

với chiều dài L 

= 99,61m 

- Đảm bảo được hoạt 

động về việc cấp thoát 

nước cho người dân. 

- Nếu công nhân ở 

lâu dài làm ở khu vực 

cần có điều kiện lưu trú 

để đảm bảo an ninh trật 

tự cho người dân 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

c, 

Sửa chữa, khôi 

phục đường 

tỉnh ĐT. 643 

đoạn từ Km3 + 

223,62 đến 

Km3 + 302,60 

- Trong thời gian thi 

công đảm bảo được 

đường đi, cũng như an 

toàn cho người dân di 

chuyển trong thời gian 

thi công 

- Trong quá trình vận 

chuyển đảm bảo môi 

trường, nhất là ở khu 

dân cư, cần có che chắn 

và đảm bảo ảnh hưởng 

đến đường đi của những 

đường khác. 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

theo đúng tiến độ. 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 

thực hiện dự án 

4 PY-04-XL: Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa nước Xuân Bình 

 

Sửa chữa tuyến 

đường quản lý 

vận hành công 

trình hồ chứa 

nước Xuân 

Bình với tổng 

chiều dài là: L 

= 9.783,95m 

- Kiểm soát dòng 

chảy cho người dân nhất 

là nước từ trong rừng 

suối chảy xuống 

- Hỗ trợ đền bù cho 

người dân (cần hộ trợ 

thêm cho một ố hộ 

nghèo, hộ tàn tật, người 

gia) 

- Hạn chế tác hại của 

môi trường khi thi công 

- Trước tiến hành triển 

khai các công việc tại địa 

phương, đơn vị thực hiện 

dự án sẽ có thông báo 

cũng như bản kế hoạch 

triển khai công việc cụ thể 

gửi xuống địa phương 

- Bên dự án mong muốn 

bên chính quyền địa 

phương và người dân hợp 

tác, hỗ trợ phía dự án để 

dự án có thể hoàn thành 

100% các đại 

biểu tham gia 

họp tham vấn ở 

đại phương dự 

án đều thống 

nhất ủng hộ 

thực hiện dự 

án. Các hộ 

BAH sẵn sàng 

tham gia vào 

việc giải phóng 

mặt bằng để 
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STT 

Hợp 

phần/Công 

trình 

Ý kiến của cộng đồng Ý kiến phản hồi từ dự án Kết luận 

hạn chế của việc vận 

chuyển nguyên vật liệu 

- Xe vận chuyển cần 

che tránh đầy đủ 

theo đúng tiến độ. thực hiện dự án 

 

174. Sau khi khảo sát, nhóm tư vấn cũng đã có một cuộc họp với chính quyền địa phương để 

báo cáo tất cả các kết quả khảo sát /tư vấn. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn thu thập thông tin liên 

quan, những lợi thế và bất lợi, bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cho kế hoạch hành động 

tái định cư và thiết lập các chỉ số theo dõi và tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. 

9.3.2. Tham vấn trong quá trình thực hiện dự án 

175. Trong quá trình thực hiện Dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & 

PTNT tỉnh Phú Yên cùng sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vu sau:  

(i) Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo 

đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách Dự án và thủ tục thực hiện. 

(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt 

quá trình dự án. 

(iii) Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong Kế hoạch hành 

động tái định cư cập nhật. Ban Bồi thường cấp huyện sẽ khẳng định lại quy mô thu hồi 

đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và hoàn chỉnh Phương án bồi thường cho 

từng hộ gia đình bị ảnh hưởng.  

(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ 

gia đình, sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết 

quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều 

phải được ghi nhận lúc này. 

(v) Cần gửi các phương án tái định cư tới tất cả những người bị di dời (a) để thông báo cho 

họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về việc lựa chọn từng phương án), 

(b) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư và 

khẳng định sơ bộ của họ về địa điểm khu tái định cư, và (c) đề nghị người bị ảnh hưởng 

nêu rơ các dịch vụ mà họ hiện đang sử dụng như giáo dục/y tế/thị trường và khoảng 

cách tiếp cận các dịch vụ đó nhằm đảm bảo phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong 

tương lai. 

(vi) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi 

phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người 

dễ bị tổn thương. Ban Bồi thường Tái định cư sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về 

phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ 

trợ khôi phục đó. 

176. Tham vấn cộng đồng: Trong quá trình lập Phương án bồi thường chi tiết/ Phương án đào 

tạo, chuyển đổi nghề, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên 

hoặc Ban bồi thường - tái định cư cấp huyện sẽ tổ chức họp cộng đồng ở từng xã bị ảnh hưởng để 

cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công 

khai về chính sách và thủ tục tái định cư. Gửi giấy mời cho tất cả những người bị ảnh hưởng trước 

khi tổ chức cuộc họp ở nơi đó. Mục đích cuộc họp này là làm rơ thông tin đã có tới ngày họp và tạo 

cơ hội cho người bị ảnh hưởng thảo luận những vấn đề quan tâm và làm rơ thông tin. Cùng với thư 
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thông báo cho người bị ảnh hưởng, phải sử dụng các biện pháp thông tin khác để thông tin cho 

người bị ảnh hưởng và công chúng nói chung, ví dụ như áp phích quảng cáo ở những khu vực dễ 

nhìn tại trụ sở UBND xã, nơi mà người bị ảnh hưởng đang sống, thông báo qua đài, báo địa 

phương. Cả nam và nữ của hộ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong cộng đồng có quan tâm 

đều được khuyến khích tham gia. Trong cuộc họp sẽ giải thích về dự án, và quyền lợi và quyền 

được hưởng của hộ gia đình, và cuộc họp sẽ là cơ hội để nêu ra các câu hỏi liên quan. Các cuộc họp 

tương tự sẽ được tổ chức định kỳ trong suốt chu kỳ dự án. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập 

thành biên bản có xác nhận của UBND xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 

đại diện những người có đất bị thu hồi.  

177. Họp cộng đồng: Một cuộc họpvới cộng đồng tại mỗi thị trấn/xã sẽ tổ chức trước khi bước 

vào giai đoạn thiết kế chi tiết để cung cấp cho những người BAH các thông tin bổ sung và tạo cơ 

hội thảo luận công khai về các chính sách và thủ tục tái định cư tại mỗi xã bị ảnh hưởng. Thư mời 

sẽ được gửi đến tất cả những người BAH trước khi có cuộc họp ở khu vực của họ. Cuộc họp này 

nhằm làm rơ những thông tin được đưa ra đến nay, đồng thời để những người BAH có cơ hội thảo 

luận các vấn đề họ quan tâm cũng như làm sáng tỏ những vấn đề đó. Ngoài thư thông báo, các 

phương tiện khác cũng sẽ được sử dụng để thông báo cho những người BAH và người dân nói 

chung được biết như có các áp phích tại các địa điểm dễ nhận biết ở các xã/thị trấn nơi người BAH 

cư trú. Các thông tin qua đài phát thanh, báo cũng được sử dụng để truyền đạt thông tin. Thư và các 

thông báo sẽ chỉ rơ thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp và những người có thể tham dự. Các 

thành viên nam, nữ từ các hộ bị ảnh hưởng, cũng như các thành viên khác của cộng đồng có quan 

tâm đều được khuyến khích tham dự. Cuộc họp sẽ giải thích về Dự án, các quyền và quyền lợi của 

các hộ gia đình, đồng thời sẽ tạo cơ hội để những người tham dự họp đặt câu hỏi. Những cuộc họp 

như thế sẽ được tổ chức định kỳ trong suốt thời gian dự án. 

178. Những thông tin có liên quan sẽ được cung cấp cho những người BAH tại các cuộc họp 

(bằng lời nói, hình ảnh và/hoặc trên các tờ tin được in ấn). Tờ tin sẽ được cung cấp tại các văn 

phòng huyện, xã vùng dự án. Dự kiến các cuộc họp sẽ được thực hiện theo hình thức sau. 

(i) Những giải thích bằng lời nói và hình ảnh, bao gồm những thông tin bằng văn bản và 

các bản vẽ thiết kế đề xuất cho các công trình xây lắp được Dự án hỗ trợ; 

(ii) Người BAH sẽ có cơ hội đầy đủ để đưa ra câu hỏi, bình luận và sẽ được khuyến khích 

để đóng góp ý kiến cho các phương án khôi phục cho người BAH. 

(iii) Ban Bồi thường, Tái định cư cấp huyện sẽ lập một danh sách hoàn chỉnh tất cả những 

người BAH có mặt trong cuộc họp.  

(iv) CRC sẽ ghi chép đầy đủ tất cả câu hỏi, bình luận, ý kiến và quyết định phát sinh tại các 

cuộc họp cung cấp thông tin tham vấn và có báo cáo về tất cả các cuộc họp trên gửi đến 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên.. . 

179. Những thông tin sau sẽ được cung cấp cho người BAH: 

(i) Các hợp phần và tiểu dự án của Dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được 

những thông tin chi tiết về dự án. 

(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong 

khu vực bị ảnh hưởng của dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu 

hồi đất cho dự án. 
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(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được 

xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền 

và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong 

đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm 

và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ 

chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng 

người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến Dự 

án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ. 

(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được thông báo rằng 

các chính sách và thủ tục của Dự án là nhằm đảm bảo mức sống của họ sẽ được khôi 

phục như mức trước khi có dự án. Người BAH cũng sẽ được thông báo rằng Hội đồng 

tái định cư có thể giúp giải quyết nếu có bất kỳ sự không rõ ràng hay hiểu lầm nào về 

bất kỳ khía cạnh nào của dự án. Nếu người BAH có thắc mắc về bất kỳ khía cạnh nào 

liên quan tới việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quá trình khôi phục, kể cả mức 

bồi thường cho những tổn thất của họ thì họ có quyền khiếu nại và được giải quyết 

khiếu nại. Những người BAH sẽ được giải thích về cách thức tiếp cận với các thủ tục 

giải quyết khiếu nại. Họ sẽ có thông tin về chi tiết liên lạc các cơ quan và các điểm liên 

lạc tại địa phương nhằm giải quyết khiếu nại. 

(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về 

việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. 

Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này 

sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo 

những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án. 

(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính 

toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao 

gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm 

độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp.  

(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. 

các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái 

định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và 

giờ làm việc, nếu có. 

(viii) Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt 

động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt 

đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực 

dự án. Cần thông báo rơ là người BAH sẽ chỉ di dời sau khi đã nhận đủ các đền bù cho 

tài sản bị mất. Các kế hoạch và sơ đồ thực hiện sẽ được cung cấp cho Hội đồng tái định 

cư các cấp. 

180. Tờ rơi Dự án: Một tờ rơi cung cấp các thông tin về Dự án sẽ được xây dựng và cung cấp 

tới người dân bị ảnh hưởng của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị Dự án cũng như giai đoạn thực hiện 

Dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và nhận thức rơ về các lợi ích mà Dự án đem lại. Tờ rơi 

dự án cung cấp các chính sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư 

này nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội khi tiểu Dự án có thu hồi đất và giải 

phóng mặt bằng.  

9.4. Công bố thông tin 

181. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án sẽ 

được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, UBND các huyện, thị trấn/xã, Cổng thông tin điện 
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tử tỉnh Phú Yên và Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (VDIC) tại Hà Nội trước và sau khi 

được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 

10. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

10.1. Trách nhiệm 

182. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc trong quá 

trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bao gồm UBND Thành phố, các Sở Ban 

ngành có liên quan, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp, UBND địa phương nơi bị 

ảnh hưởng của dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các Dự án đầu 

tư xây dựng cũng như Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú 

Yên. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, cơ chế giải quyết khiếu nại, thắc mắc của các hộ 

BAH sẽ được quy định theo các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành.  

183. Để đảm bảo các hộ BAH có cơ hội trình bày các khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư, trình tự khiếu nại chi tiết sẽ được thiết lập cho dự án. Mục tiêu là nhằm giải quyết 

các khiếu nại của các hộ BAH nhanh và đúng thủ tục. Cơ chế sẽ được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, 

nhanh chóng, công khai và công bằng. Bằng cách giải quyết các khiếu nại ở từng cấp dự án, tiến độ 

thực hiện dự án chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Những người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với 

quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được khiếu nại theo quy định của 

pháp luật.  

184. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái 

định cư cùng với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu 

nại thực hiện theo quy định tại Điều 204 của Luật Đất Đai 2013, điều 89, 90 của Nghị định số 

43/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Việt Nam về thực hiện Luật Đất đai.  

185. Các trường hợp giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính về quản lý đất đai 

sẽ tuân theo các quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị phương án trong thi 

hành án dân sự đã nêu trong Luật khiếu nại năm 2011 và thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016 

của Bộ Tư Pháp.  

10.2. Thủ tục khiếu nại 

186. Mọi thắc mắc và khiếu nại của người bị ảnh hưởng bởi dự án về quyền hưởng bồi thường, 

chính sách bồi thường, giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư và các quyền được hưởng liên quan 

đến các chương trình hỗ trợ khôi phục sẽ được ghi nhận và xử lý bởi đơn vị chức năng các cấp. Các 

tổ chức xã hội ở địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tổ hoà giải v.v… 

được huy động để tham gia tích cực vào quá trình hòa giải, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của 

người bị ảnh hưởng bởi dự án.  

187. Thủ tục giải quyết khiếu nại gồm bốn bước như sau: 

Bước 1: Những ý kiến thắc mắc, khiếu nại của những người bị ảnh hưởng được gửi đến TT PTQĐ, 

hoặc UBND thị trấn/xã nơi có công trình dự án, hoặc BQL dự án. BQL dự án sẽ kết hợp với các cơ 

quan có liên quan của thành phố để giải quyết những khiếu nại này.  

TT PTQĐ và/hoặc UBND cấp thị trấn/xã có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại của người bị ảnh hưởng. Đối với vụ việc phức tạp thì 
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thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thắc 

mắc, khiếu nại.   

Bước 2: Nếu kết quả giải quyết của TT PTQĐ và/hoặc UBND cấp thị trấn/xã chưa được người bị 

ảnh hưởng đồng thuận thì người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại đến UBND cấp thành phố.  

Phó chủ tịch UBND các huyện là Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổ chức 

xem xét và giải quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng với sự tham gia của các cơ quan đơn bị 

liên quan tham gia hội đồng. Thời gian giải quyết khiếu nại của Hội đồng giải phóng mặt bằng 

trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp thì thời gian giải 

quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu 

nại. 

Trong trường hợp khiếu nại của người bị ảnh hưởng vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Giải 

phóng mặt bằng, Hội đồng sẽ báo cáo UBND huyện giải quyết, đồng thời thông báo cho người bị 

ảnh hưởng biết. Hội đồng Giải phóng mặt bằng có trách nhiệm làm việc với các cơ quan thuộc 

UBND thành phố để giải quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng trong thời hạn 15 ngày. Khi nhận 

được ý kiến giải quyết của UBND huyện, UBND xã/thị trấn có trách nhiệm thông báo kết quả giải 

quyết cho người bị ảnh hưởng.  

Bước 3: Nếu giải quyết UBND huyện (Hội đồng Giải phóng mặt bằng) chưa được người bị ảnh 

hưởng đồng thuận thì người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh. Đơn khiếu nại của 

người bị ảnh hưởng gửi đến UBND tỉnh Phú Yên. 

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan của 

thành phố giải quyết trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày UBND tỉnh tiếp nhận khiếu nại. UBND tỉnh 

có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho người bị ảnh hưởng. 

Bước 4: Nếu người bị ảnh hưởng vẫn không đồng thuận với quyết định giải quyết của UBND tỉnh 

thì người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại đến Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đến Toà án để được giải 

quyết theo luật định. 

Thực tế, theo Luật khiếu nại năm 2011, người bị ảnh hưởng có thể trình lên tòa án tại bất kỳ thời 

điểm nào nếu họ muốn. 

Trường hợp người bị ảnh hưởng gửi khiếu nại đến Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân 

dân sẽ chỉ đạo UBND thành phố xem xét giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại trong 

thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố nhận được đơn khiếu nại. Trong thời 

gian chờ giải quyết khiếu nại, kể cả giải quyết tranh chấp tại tòa án, thì người bị ảnh hưởng phải 

bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng tiến độ. Tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được chuyển vào một tài 

khoản ngân hàng thương mại. 

188. Các cơ quan chịu trách nhiệm về khiếu nại và giải quyết khiểu nại trong quá trình giải 

phóng mặt bằng và bồi thường là UBND các huyện, các phòng ban có liên quan. Ban bồi thường 

giải phóng mặt bằng ở tất cả các cấp và UBND các xã/thị trấn bị ảnh hưởng bởi dự án. Tất cả hồ sơ 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cơ quan liên quan được lưu trữ tại Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất các huyện và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên. Ban Quản 

lý dự án có trách nhiệm cập nhật danh sách các hộ khiếu nại và tình trạng giải quyết khiếu nại thể 

hiện trong các báo cáo giám sát nội bộ. 
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11. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

11.1. Khung thể chế 

189. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức 

địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban Nhân dân mỗi tỉnh tham gia Dự 

án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách tái định cư chung và Kế hoạch 

hành động tái định cư cụ thể của tiểu dự án thuộc tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và 

Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định Nghị định 

47/2014/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung chính sách tái định cư này và của các Kế 

hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư của.Các cơ quan có liên quan đến các hoạt động thu hồi đất và tái định cư bao gồm: 

o Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

o Ủy ban nhân dân các huyện 

o Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên 

o Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện 

o UBND các thị trấn/xã có dự án; 

o Đại diện cộng đồng dân cư các hộ ảnh hưởng bởi dự án; 

o Cơ quan, đơn vị/cá nhân Giám sát độc lập 

11.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

11.2.1. Uỷ ban Nhân dân tỉnhPhú Yên 

190. UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm hoặc uỷ quyền cho UBND các huyện thành lập và 

chỉ đạo Hội đồng Thẩm định phù hợp với nhu cầu của Dự án. UBND tỉnh Phú Yên hoặc UBND 

các huyện (nếu được uỷ quyền) có trách nhiệm: 

(i) Phê duyệt Khung chính sách tái định cư (nếu Chính phủ ủy quyền) 

(ii) Ban hành Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất ngay 

sau khi lựa chọn vị trí các tiểu dự án 

(iii) Thẩm định và phê duyệt các Kế hoạch hành động tái định cư sau khi bản thảo cuối cùng 

được Ngân hàng thông qua; 

(iv) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án; 

(v) Ra quyết định cuối cùng và ban hành đơn giá bồi thường, mức hỗ trợ, trợ cấp, và các chính 

sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng và các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng, theo Khung 

Chính sách này và (các) Kế hoạch hành động tái định cư đã phê duyệt; 

(vi) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và các sở thuộc tỉnh để thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và Tái định cư theo Kế hoạch hành động tái định cư đã phê duyệt; 

(vii) Cấp đầy đủ ngân sách cho các hoạt động tái định cư; 

(viii) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung 

Chính sách và Kế hoạch hành động tái định cư đã được duyệt. 

(ix)  Xem xét về địa điểm tái định cư cho người bị ảnh hưởng nếu được yêu cầu. 

11.2.2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Phú Yên 

191. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên là cơ quan 

chịu trách nhiệm thường trực về thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án. Theo 
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đó, các cán bộ dự án với số lượng phù hợp, có trình độ năng lực và kinh nghiệm sẽ được bổ nhiệm, 

hoặc chỉ định để chịu trách nhiệm về công tác an toàn môi trường và xã hội thuộc Tiểu dự án. Các 

cán bộ này cần được tham gia các khoá đào tạo liên quan đến các chính sách và quy trình thủ tục 

hiện hành trong từng lĩnh vực tương ứng ngay trong giai đoạn đầu thực hiện. Danh sách các cán bộ 

bổ nhiệm, kèm theo lý lịch công tác và chương trình đào tạo nêu trên cần có sự thống nhất và thông 

qua từ phía Ngân hàng thế giới. Cụ thể, trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên bao gồm: 

(i) Thay mặt Chủ đầu tư hoặc thành phố, cử các cán bộ chuyên môn thực hiện và giám sát tất 

cả các hoạt động Tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án, dưới sự quản lý của UBND tỉnh 

hoặchuyện; Để chuẩn bị, phối hợp và giám sát Kế hoạch TĐC. 

(ii) Chuẩn bị và/hoặc cập nhật các kế hoạch hành động tái định cư phù hợp với Khung chính 

sách đã được duyệt, trình ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố và Ngân hàng Thế giới phê 

chuẩn trước khi thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư đã duyệt. 

(iii) Hướng dẫn tất cả các hoạt động Tái định cư của thành phố và thị trấn/xã, thực hiện theo 

các chính sách và hướng dẫn của Kế hoạch hành động tái định cư của dự án; 

(iv) Thiết lập các thủ tục/quy trình mẫu về chiến dịch thông tin và việc tổ chức tham vấn có liên 

quan như thư thông báo hàng tháng tới các cộng đồng về hoạt động dự án. Điều phối giữa 

các bên liên quan tham gia vào kế hoạch hành động tái định cư, thực hiện và giám sát Tái 

định cư. 

(v) Kiểm tra và tư vấn cho UBND tỉnhPhú Yên về đơn giá bồi thường đất và các tài sản khác, 

phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh, dựa trên những nguyên tắc của Khung 

Chính sách tái định cư được duyệt; 

(vi) Phối hợp, giám sát, và theo dõi thực hiện các hoạt động Tái định cư trong dự án của mình; 

(vii) Thiết lập cơ chế liên lạc để đảm bảo trợ giúp kỹ thuật và hậu cần thích hợp cho việc thực 

hiện bồi thường, tái định cư; 

(viii) Thành lập các tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu về những người bị ảnh hưởng của từng hợp phần, 

cũng như cho toàn bộ dự án. 

(ix) Thành lập thủ tục về thực hiện giám sát nội bộ để theo dõi việc tuân thủ chính sách của dự 

án. 

(x) Thiết lập thủ tục phối hợp giám sát giữa nhà thầu với cộng đồng địa phương và đảm bảo 

xác định và bồi thường nhanh chóng cho các tác động về tài sản công cộng và của tư nhân 

trong thời gian thi công. 

(xi) Tuyển chọn, giám sát, và thực hiện theo kiến nghị của tổ chức giám sát độc lập, tổ chức 

thẩm định giá độc lập. 

(xii) Lập thủ tục để nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết và tham mưu cho 

chủ đầu tư giải quyết các khiếu nại.  

(xiii) Phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp cơ hội việc làm liên quan tới dự án cho 

những người bị ảnh hưởng. 

(xiv) Nhận mặt bằng bị thu hồi của các hộ bị ảnh hưởng và chuyển giao mặt bằng cho các đơn vị 

thi công;  

(xv) Lựa chọn và huy động đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập để tiến hành các cuộc khảo sát 

giá đất, nhằm làm cơ sở cho UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định đơn giá đất áp dụng cho dự 

án và đảm bảo sát với giá thị trường. 

(xvi) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức giám sát độc lập và tổ chức thẩm định giá độc lập 

(xvii) Báo cáo định kỳ về các hoạt động TĐC lên Ngân hàng Thế giới. 
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(xviii) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yêncần có một 

nhân viên chuyên trách làm việc trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng như là bước đầu tiên 

trong việc giải quyết khiếu nại. Nhân viên này đồng thời sẽ trợ giúp cho các đối tượng 

không có khả năng/dễ tổn thương trong việc phản ánh khiếu nại. Các hộ dân bị ảnh hưởng 

sẽ được miễn lệ phí hành chính và pháp lý có thể phát sinh trong quá trình khiếu nại và giải 

quyết khiếu nại. Thông tin chi tiết về trách nhiệm của nhân viên này sẽ được mô tả trong 

Điều khoản tham chiếu cho nhân sự chủ chốt về an toàn xã hội. 

11.2.3. UBND cấp huyện 

192. UBNDcác huyện có các trách nhiệm sau: 

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư. 

b) UBND Quận huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng bồi thường quận/huyện lập và tổ 

chức thực hiện phương án bồi thường.  

c) Phối hợp cùng các Sở, ban ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án. 

d) Giải quyết các trường hợp khiếu nại tố cáo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

11.2.4. Ban/Hội đồng bồi thường GPMB các huyện 

Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện  có trách nhiệm thực hiện 

công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn huyện, bao gồm: 

(i) Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động TĐC thường nhật trong phạm vi thành phố.  

(ii) Chịu trách nhiệm về kiểm kê thu hồi đất, hoàn chỉnh biểu bồi thường, chuẩn bị các bảng 

biểu tổng hợp bồi thường để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt và trả tiền bồi thường 

trực tiếp cho từng người bị ảnh hưởng sau khi nhận được vốn bồi thường;  

(iii) Chuẩn bị đất và các thủ tục về đất để TĐC các hộ bị di dời; 

(iv) Cử người hoà giải để giải quyết các khiếu nại của người bị ảnh hưởng bởi dự án về chính 

sách bồi thường và các quyền bồi thường; 

(v) Thành lập, nếu cần thiết, ban bồi thường thiệt hại cấp thị trấn/xã và chỉ đạo hoạt động của 

họ trong thực hiện các hoạt động TĐC; 

(vi) Dành sự quan tâm đặc biệt tới nhu cầu và nguyện vọng của những nhóm đặc biệt (nhóm 

dân tộc thiểu số) và những người dễ tổn thương (trẻ em, người già, chủ hộ là nữ/độc 

thân);  

(vii) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập. 

11.2.5. UBND xã/thị trấn 

193. UBND xã/thị trấnchịu trách nhiệm: 

(i) Thành lập các tổ công tác cấp xã/thị trấn và quản lý chức năng của họ, giao cho các cán 

bộ xã/thị trấn hỗ trợ Ban bồi thường huyện và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên lập Khảo sát đo đạc chi tiết, chuẩn bị hồ sơ thu hồi 

đất cho dự án, chuẩn bị Kế hoạch hành động TĐC và thực hiện các hoạt động tái định cư; 

(ii) Chứng thực các giấy tờ hợp pháp hoặc quá trình sử dụng, chuyển nhượng đất đai cho 

người bị ảnh hưởng nhằm đáp ứng các yêu cầu của các kế hoạch bồi thường cho họ;  

(iii) Hỗ trợ các đơn vị, tổ chức khác trong đó có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, tiến hành đăng tải phổ biến thông tin, và tổ chức các 

cuộc họp gặp cộng đồng và tham vấn ý kiến những người bị ảnh hưởng; 



 

 

Trang 81 

(iv) Hỗ trợ các đơn vị tổ chức khác, kể cả Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

NN & PTNT tỉnh Phú Yên, trong việc khảo sát điều tra nhân khẩu hộ gia đình, khảo sát 

chi phí/giá thay thế, khảo sát điều tra đo đạc chi tiết, và các hoạt động tái định cư khác; 

(v) Tham gia vào mọi hoạt động thu hồi và phân bổ đất, tái định cư, hỗ trợ phục hồi và các 

hoạt động hỗ trợ phát triển xã hội;  

(vi) Hỗ trợ những người BAH trong tất cả các hoạt động TĐC và Khôi phục mức sống.  

(vii) Thông báo cho những người BAH về lịch trình bồi thường và giám sát việc thực hiện bồi 

thường. Đồng thời kí vào các văn bản bồi thường với người BAH;  

(viii) Đảm bảo việc thực hiện đấy đủ cơ chế giải quyết khiếu nại đối với người BAH. Ghi chép 

tất cả các khiếu nại và lưu hồ sơ về tất cả các khiếu nại. Hỗ trợ và tư vấn người BAH, 

nhanh chóng giải quyết các khiếu nại.  

11.2.6. Người bị ảnh hưởng bởi dự án (người BAH)  

194. Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm: 

(i) Phối hợp với các nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác nhận các tài sản và đất đai bị ảnh 

hưởng cũng như các quyền lợi của mình;  

(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch TĐC và 

đưa ra các ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng Kế hoạch TĐC và đưa ra các biện pháp 

thực hiện Kế hoạch TĐC hiệu quả; và  

(iii) Di chuyển đến địa điểm mới theo đúng kế hoạch sau khi được bồi thường đầy đủ các 

quyền lợi. 

11.2.7. Cơ quan Giám sát độc lập 

195. Cơ quan giám sát độc lập (IMA): Cần xác định và thuê một cơ quan/tổ chức, hay viện 

nghiên cứu chuyên về khoa học xã hội, để thực hiện các khảo sát kinh tế xã hội, giám sát và đánh 

giá việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình NN & PTNT tỉnh Phú Yênsẽ kí hợp đồng với tổ chức Giám sát độc lập được lựa chọn này. 

Kinh phí thuê thực hiện giám sát độc lập tái định cư cho Tiểu dự án sẽ lấy từ nguồn vốn IDA của 

Dự án.  Cơ quan Giám sát độc lập sẽ báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện và đưa ra những đề xuất 

kiến nghị liên quan đến giải quyết những vấn đề được phát hiện trong quá trình giám sát.  
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12. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

12.1. Các hoạt động chính 

196. Để đảm bảo dự án được triển khai thành công và mang tính hiệu quả cao, các hoạt động 

chính cần được thiết lập thông qua một kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian. Qua đó có thể 

đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục công việc tại các thời điểm nhất định. Kế hoạch cần được 

vạchra từ khi bắt đầu triển khai dự án, kéo dài trong suốt quá trình thực hiện và liên tục đến giai 

đoạn hoàn thành dự án. Trong một Kế hoạch hành động tái định cư, các nội dung chính cần thực 

hiện từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành bao gồm:  

a. Thông báo ngày khoá sổ thống kê và giới hạn bồi thường: tất cả các hộ BAH của dự án 

được thông báo đầy đủ về quyền lợi, và các chính sách trong RAP, bao gồm tính hợp lệ, 

chính sách quyền lợi, phương thức và tỷ lệ bồi thường, lịch trình, các vấn đề khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại. Sổ tay thông tin (RIB) sẽ được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên chuẩn bị và sau đó sẽ được phân phát cho hộ BAH 

hoặc thông báo tại các cuộc họp ở tổ dân phố, thị trấn, quận hoặc trong các cuộc tham vấn 

cộng đồng. Bên cạnh đó, các tờ rơi, panô, áp phích cũng đồng thời được phân phát tới từng 

hộ dân, dán tại các nơi công cộng như UBND thị trấn/xã, nhà văn hoá, trạm y tế, trường 

học... Thông báo chủ trương thu hồi đất của dự án, quyết định duyệt dự án đầu tư, duyệt 

thiết kế của dự án... 

b. Điều tra khảo sát kinh tế-xã hội khu vực bị ảnh hưởng. 

c. Xây dựng kế hoạch phát triển khu tái định cư. 

d. Xây dựng các biện pháp phục hồi cuộc sống. 

e. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi cuộc sống. 

f. Đánh giá tác động của dự án đối với các hộ BAH: Một năm sau khi dự án kết thúc, một 

cuộc điều tra, khảo sát kinh tế-xã hội khu vực dự án sẽ được tiến hành nhằm đánh giá tác 

động của dự án đối với cộng đồng hưởng lợi và các hộ BAH của dự án. Kết quả của cuộc 

khảo sát này sẽ là căn cứ cho việc đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng và là cơ 

sở cho việc rút ra các bài học kinh nghiệm cho các hoạt động và việc thiết kế, thực hiện dự 

án sau này. 

12.2. Kế hoạch thực hiện 

197. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động thu hồi đất của Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả 

thiên tai của một số tỉnh Miền trung – Tiểu dự án tỉnh Phú Yên được thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 24: Kế hoạch thực hiện 

Các hoạt động chính Thời gian thực hiện 

Kế hoạch tái định cư 

Xác định Vị trí dự án dự kiến và quy mô ảnh hưởng của dự án Quý I – năm 2017 
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Các hoạt động chính Thời gian thực hiện 

Khảo sát kinh tế xã hội, kiểm đếm thiệt hại sơ bộ, tham vấn cộng đồng 

với người bị ảnh hưởng và lập Kế hoạch hành động tái định cư 
Quý I – năm 2017 

Trình Kế hoạch hành động tái định cư cho Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên xem xét 
Quý II – năm 2017 

Trình Kế hoạch hành động tái định cư cho Ngân hàng  Quý II – năm 2017 

Thực hiện kế hoạch tái định cư 

Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc thu hồi đất  Quý III – năm 2017 

Thực hiện Tham vấn cộng đồng và công khai thông tin, đo đạc khảo 

sát chi tiết, khảo sát giá thay thế và chuẩn bị kế hoạch bồi thường chi 

tiết 

Quý III – năm 2017 

Chi trả bồi thường 
Quý III/2017 – Quý 

II/2018 

Giải phóng mặt bằng, Di dời và Biện pháp phục hồi (nếu có) 
Quý III/2017 – Quý 

II/2018 

Đánh giá sau tái định cư 
Quý III – Quý 

IV/2018 

13. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

13.1. Giám sát 

198. Hoạt động giám sát và đánh giá trong thời gian triển khai và cả sau giai đoạn tái định cư 

nhằm đảm bảo việc thu hồi đất và tái định cư được tiến hành phù hợp với những quy định, hướng 

dẫn đã được cụ thể trong kế hoạch hành động tái định cư. Giám sát cung cấp cho tất cả các bên liên 

quan những phản ảnh liên tục về tình hình thực hiện. Hoạt động này giúp đánh giá được thực tế và 

khả năng thành công và khó khăn nảy sinh ngay khi có thể, để tạo điều kiện có thể chấn chỉnh kịp 

thời trong giai đoạn hoạt động Dự án.   

199. Giám sát có 2 mục đích: 

(i) Giám sát các hoạt động của Dự án đó có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả 

về số lượng, chất lượng và thời gian. 

(ii) Đánh giá những hoạt động này có đạt được mục tiêu và mục đích Dự án đề ra hay 

không, và mức độ đạt được như thế nào.  
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200. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên sẽ thuê/tuyển 

Đơn vị tư vấn giám sát độc lập để theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Kế hoạch 

hành động tái định cư. 

13.2. Giám sát nội bộ 

201. Giám sát Nội bộ việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án là trách 

nhiệm của cơ quan thực hiện, với sự hỗ trợ của tư vấn dự án. Các tổ chức thực hiện sẽ giám sát tiến 

độ của việc chuẩn bị và thực hiện TĐC thông qua các báo cáo tiến độ thường xuyên hàng quý.  

202. Giám sát nội bộ nhằm mục đích: 

(i) Đảm bảo thanh toán bồi thường cho người bị ảnh hưởng theo loại hình tổn thất và tác động 

được thực hiện theo chính sách đền bù đã thống nhất trong Khung chính sách TĐC và Kế 

hoạch hành động TĐC. 

(ii) Đảm bảo các hoạt động tái định cư được thực hiện theo chính sách đền bù đã thống nhất 

trong Khung chính sách TĐC và Kế hoạch hành động TĐC. 

(iii) Xác định xem quá trình chuyển đổi, các biện pháp phục hồi thu nhập và hỗ trợ tái định cư 

yêu cầu được cung cấp đúng thời hạn hay không. 

(iv) Đánh giá xem các hỗ trợ phục hồi thu nhập đã được cung cấp chưa và đề xuất các biện 

pháp khắc phục nếu các mục tiêu phục hồi thu nhập của các hộ gia đình không đạt được. 

(v) Phổ biến công khai thông tin và thủ tục tham vấn. 

(vi) Xác định xem các thủ tục khiếu nại có được tuân thủ hay không và có các vấn đề tồn đọng 

cần sự chú ý của cấp quản lý hay không. 

(vii) Ưu tiên cho các mối quan tâm và nhu cầu của người bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hộ gia 

đình nghèo và dễ bị tổn thương. 

(viii) Đảm bảo sự chuyển tiếp giữa di dời và giải phóng mặt bằng và bắt đầu thi công công trình 

dân dụng nhịp nhàng và rằng các khu vực thi công sẽ  không được bàn giao cho các công 

trình dân dụng cho đến khi các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được đền bù, hỗ trợ và tái định 

cư thỏa đáng. 

203. Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi thường khác nhau. 

Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dơi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật 

hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có. 

204. Các cơ quan thực hiện sẽ gửi báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch hành 

động Tái định cư lên Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. 

Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau: 

(i) Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng 

chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục. 

(ii) Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã 

giải ngân cho từng hoạt động. 

(iii) Danh sách các kiến nghị ; 

(iv) Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ 

quan quản lý các cấp giải quyết. 
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(v) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

(vi) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật. 

13.3. Giám sát độc lập 

205. Giám sát độc lập sẽ được tiến hành bởi một tổ chức tư vấn đơn vị /nghiên cứu phi chính 

phủ (NGO) có kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá việc thực hiện các điều tra kinh tế - xã hội. 

Ban quản lý dự án sẽ ký hợp đồng với các tổ chức giám sát độc lập. Việc thực hiện giám sát độc lập 

dự án sẽ được tài trợ từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho dự án. Tổ chức giám sát độc 

lập sẽ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tiến độ thực hiện và đưa ra các khuyến nghị liên quan để giải 

quyết bất kỳ vấn đề nảy sinh trong quá trình giám sát. 

206. Mục tiêu: Tư vấn giám sát độc lập môi trường- xã hội phải đảm bảo mục tiêu chung của 

giám sát độc lập là để cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện 

các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập 

và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của quyền 

được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút 

ra những bài học chiến lược cho việc lập chính sách và kế hoạch sau này. 

207. Cơ quan chịu trách nhiệm: Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh 

giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn giám 

sát độc lập (TVGSĐL), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát  độc lập 

Tái định cư. TVGSĐL nên bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện. 

208. Các chỉ số giám sát chính là: 

a. Thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng theo chính sách bồi thường được 

mô tả trong Kế hoạch hành động tái định cư; 

b. Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tái định cư, phụ cấp và tái định cư; 

c. Thực hiện phục hồi thu nhập và được hưởng hỗ trợ phục hồi; 

d. Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng; 

e. Thủ tục khiếu nại và giải quyết, vấn đề chú trọng là là yêu cầu được giải quyết; 

f. Giám sát tiến độ thu hồi đất ... 

Phương pháp giám sát độc lập và cách tiếp cận: 

Mẫu khảo sát 

209. Tiến hành khảo sát tình hình kinh tế-xã hội trước, trong và sau khi thực hiện tái định cư để 

có thể so sánh rõ ràng những thành công/thất bại của việc thực hiện quá trình tái định cư. Giám sát 

những mẫu điều tra cơ bản. Số lượng mẫu điều tra bao gồm 50% những hộ phải di dời và những hộ 

bị ảnh hưởng nặng, và ít nhất 10% những hộ khác. Thực hiện khảo sát mẫu 02 lần/năm. 

210. Khảo sát mẫu bao gồm phụ nữ, người già, và các nhóm dễ bị ảnh hưởng khác. Cân bằng 

giữa nam và nữ trong các mẫu khảo sát. 

211. Thực hiện đánh giá sau quá trình tái định cư 6 tháng/ lần, sau khi kết thúc hoạt động tái 

định cư. Đơn vị giám sát độc lập sẽ chịu trách nhiệm thực hiện: (i) kiểm tra các tài liệu về bồi 
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thường, hỗ trợ và (ii) làm việc với Ban bồi thường, hỗ trợ và chính quyền địa phương để thu thập 

thông tin và số liệu cần thiết, (iii) phỏng vấn người dân và (iv) thảo luận nhóm 

Thu thập số liệu 

212. Tổ chức giám sát sẽ lưu trữ những thông tin về giám sát tái định cư, bao gồm kết quả giám 

sát độc lập, thu thập và cập nhật những thông tin cơ bản về những hộ bị ảnh hưởng. Tất cả những 

số liệu thu thập và được cập nhật này sẽ được trình lên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, Cơ quan Chủ quản và Ngân hàng. 

Báo cáo giám sát 

213. Báo cáo giám sát sẽ được trình bày trong các buổi họp giữa Đơn vị giám sát độc lập và Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yênngay sau khi nộp báo cáo. 

Những phương án giải quyết sẽ được thực hiện dựa trên những những vấn đề phát sinh được nêu 

trong báo cáo và các buổi thảo luận. 

214. Báo cáo giám sát độc lập được thực hiện trước, trong và sau khi tái định cư. Báo cáo này 

cần phản ánh được các nội dung: 

- Xác minh các kết quả giám sát nội bộ 

- Đánh giá các mục tiêu của TĐC đã đạt được chưa; các nguồn thu nhập và mức sống của 

những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã được phục hồi và cải thiện như thế nào? 

- Xem xét các quyền lợi TĐC có phù hợp phù hợp với điều kiện của những hộ bị ảnh hưởng 

bởi dự án và đáp ứng các mục tiêu TĐC không? 

- Đánh giá hiệu quả, tác động và mức độ bền vững của công tác TĐC; bài học cho việc lập 

kế hoạch và xây dựng chính sách TĐC trong tương lai.  

Đánh giá Sau Tái định cư 

215. Trên thực tế, đây là việc đánh giá tại thời điểm đã quy định về tác động của tái định cư và 

các mục tiêu đã đạt được. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về quá trình tái định cư và tác 

động sau từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Hệ thống câu hỏi 

đánh giá được sử dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và những 

câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát. 

216. Trong trường hợp thông qua việc đánh giá này xác định; các hộ ảnh hưởng nặng chưa được 

phục hồi cuộc sống một cách phù hợp theo đúng mục tiêu của dự án, cấn bổ sung một nguồn vốn 

phù hợp để tiếp tục tiến hành các hỗ trợ cho các hộ dân nói trên. Báo cáo Giám sát độc lập này, 

ngoài việc gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú Yên, 

cần phải gửi trực tiếp đến Ngân hàng Thế giới để theo dõi/giám sát tiến độ và hiệu quả của việc bồi 

thường. Hoặc nói một cách khác, khi một dự án chưa kết thúc, Ngân hàng sẽ tiếp tục tiến hành 

giám sát đến khi các hoạt động tái định cư được đề cập trong báo cáo kế hoạch hành động tái định 

cư đã được thực hiện. Khi hoàn thành dự án, báo cáo kết thúc dự án (ICR) sẽ đánh giá các thành 

tựu đã đạt được của công tác tái định cư và các bài học kinh nghiệm được rút ra và sẽ được tổng 

hợp trong đánh giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Phú 

Yên, yêu cầu này được nêu trong chính sách OP/BP 4.12, đoạn 24.12. Nếu đánh giá này xác định 

mục tiêu của công tác tái định cư chưa đạt được như mong đợi, báo cáo ICR sẽ đánh giá mức độ 

phù hợp của các biện pháp tái định cư mà có thể đề xuất các biện pháp trong thời gian tiếp theo, 
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trong đó bao gồm cả công tác giám sát tiếp theo của Ngân hàng. Nội dung đánh giá của báo cáo 

ICR về phần tiếp theo sẽ được thực hiện dựa trên cuộc khảo sát kinh tế xã hội các hộ BAH, cuộc 

khảo sát này được tiến hành vào thời điểm kết thúc dự án (hoặc kết thúc tiểu dự án), và đưa ra các 

tác động thu hồi đất và các tác động về mặt sinh kế đối với các hộ BAH. 

14. DỰ TOÁN CHI PHÍ 

14.1. Nguồn vốn 

217. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là một phần của vốn đối 

ứng của chính phủ (Ngân sách từ UBND tỉnh Phú Yên). UBND tỉnh Phú Yên sẽ cung cấp vốn đối 

ứng cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư, kinh phí này sẽ được bao gồm trong tổng chi phí 

đầu tư của Dự án. 

218. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện),các đơn 

vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.  

14.2. Định giá và bồi thường các tài sản bị ảnh hưởng 

219. Như yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 

4.12), Khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá thay thế cho tất cả các ảnh 

hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi dự án.  

220. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành 

khảo sát giá thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để 

đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế.  

221. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến 

hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ 

quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên quyết định 

các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả 

cho các tổ chức/cá nhân bị ản hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

14.3. Dự toán chi phí 

222. Chi phí ước tính cho công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm: 

a. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: bao gồm các hạng mục đã được mô tả 

trong ma trận quyền lợi. 

b. Chi phí giám sát độc lập: 

-  Chi phí giám sát độc lập cho RAP ước tính bằng 1% tổng chi phí giai đoạn thực hiện khảo 

sát đo đạc chi tiết, bồi thường và hỗ trợ phục hồi. 

- Tư vấn Giám sát độc lập sẽ chuẩn bị đề xuất kỹ thuật và tài chính cho công tác đấu thầu. 

Chi phí thực tế sẽ được quyết định thông qua giá trị hợp đồng cho Tư vấn giám sát độc lập. 

c. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc 

chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất và chi phí thẩm định giá độc lập… ước tính tối đa bằng 

2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ. 

d. Chi phí dự phòng: Tỷ lệ cho dự phòng tạm tính 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và chuẩn 

bị Kế hoạch hành động tái định cư. Ngân sách dự phòng của sẽ được sử dụng trong trường 
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hợp điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ do lạm phát, hoặc bất kỳ sự điều chỉnh trong quá trình 

thực hiện Kế hoạch hành động TĐC được phê duyệt. 

Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 

16,086,209,802 VNĐ, (tương ứng 708,644 USD).  Dưới đây là bảng dự toán bồi thường cho từng 

hạng mục của Tiểu dự án. Bảng dự toán chi tiết được trình bày cụ thể trong phụ lục 1 của Báo cáo. 

Bảng 26: Bảng dự toán bồi thường cho các hạng mục BAH bởi dự án. 

TT Hạng mục  

Thành tiền: tỷ giá quy đổi: 1 USD = 22.700 

VNĐ 

VNĐ USD 

1 Bồi thường về đất 
2,672,311,400 

 

117,723 

 

2 Bồi thường về tài sản vật kiến trúc 
2,026,231,261 

 

33,625 

 

3 Bồi thường, hỗ trợ về cây cối hoa màu 
763,293,258 

 

89,261 

 

4 Các khoản hỗ trợ 
8,209,941,770 

 

361,671 

 

5 Chương trình phục hồi thu nhập  475,200,000 20,934 

6 Tổng (1+2+3+4+5) 
14,407,711,421 

 

634,701 

 

7 Giám sát độc lập = 1% VI (6) 
144,077,114 

 

6,347 

 

8 Chi phí khảo sát giá thay thế = 0.5% (6) 
72,038,557 

 

3,174 

 

9 Chi phí quản lý = 2% (6) 
260,733,732 

 

11,486 

 

 Tổng (6+7+8+9) 
14,623,827,093 

 

644,221 

 

 Dự phòng chi phí (10% tổng) 
1,462,382,709 

 

64,422 

 

  
TỔNG CỘNG 

16,086,209,802 

 

708,644 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Khảo sát Giá thay thế 

Phụ lục 2: Tờ rơi Thông tin dự án 

Phụ lục 3: Một số Biên bản họp tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án 

Phụ lục 4: Mẫu phiếu khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH trong khu vực dự án 

Phụ lục 5: Một số hình ảnh về công tác tham vấn 

Phụ lục 6: Danh sách các hộ BAH 

Phụ lục 7: Điều khoản tham chiếu của hoạt động giám sát độc lập RAP 
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