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DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 

BAH Bị ảnh hưởng 

Ban QLDA Ban quản lý dự án 

UBND Ủy ban nhân dân 

HĐBT Hội đồng bồi thường tái định cư 

DMS Khảo sát kiểm đếm chi tiết 

Sở LĐTB-XH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

EFDR  Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai các tỉnh miền Trung 

EM Người Dân tộc thiểu số 

EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số 

IMA Đơn vị giám sát độc lập 

GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Bộ LĐ-TB-XH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

OP Chính sách hoạt động của Ngân hàng thế giới 

RPF Khung chính sách tái định cư 

RAP Kế hoạch hành động tái định cư 

DTTS Dân tộc thiểu số 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

NHTG Ngân hàng Thế giới 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

VND Việt Nam đồng 
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SVB Ngân hàng Nhà nước Việt nam 

UBND Ủy ban nhân dân  

EMPF Khung chính sách dân tộc thiểu số 

EMDP Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số 

EM/DTTS Dân tộc thiểu số 
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 GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

 

Tác động dự án  Là các tác động tích cực và tiêu cực của tất cả các hoạt động của các hợp 

phần dự án đến người DTTS. Các tác động tiêu cực thường là hậu quả tức 

thì của việc thu hồi một mảnh đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực 

được chỉ định hợp pháp hoặc khu vực được bảo tồn. Những người bị ảnh 

hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có thể 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. 

Người bị ảnh hưởng Tức là những cá nhân, 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 gây ra, 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 (những người có 

sinh kế bị ảnh hưởng tạm thời hoặc vĩnh viễn). Ngoài ra, người bị ảnh 

hưởng là người bị hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực hợp 

pháp và các khu vực được bảo vệ gây tác động bất lợi đến sinh kế; tuy 

nhiên dự án cũng sẽ tính đến cả trường hợp nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp 

bởi những tác động tích cực và tiêu cực. Ngoài ra người di dời là người bị 

hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực hợp pháp và cũng như 

các khu vực được bảo vệ gây tác động bất lợi đến sinh kế;  

Người bản địa  Tương đương với khái niệm người dân tộc thiểu số tại Việt Nam và đề 

cập tới một nhóm người riêng biệt, dễ bị tổn thương, có đặc điểm xã hội 

và văn hóa riêng, mang trong mình những đặc tính sau đây, ở nhiều cấp 

độ khác nhau: (i) tự xác định như  là thành viên của một nhóm văn hóa 

bản địa riêng biệt và đặc tính này được công nhận bởi các nhóm văn hóa 

khác; (ii) sống thành nhóm gắn với những điểm cư trú riêng biệt về mặt 

địa lý hoặc trên những vùng đất do ông bà, tổ tiên để lại trong khu vực 

dự án và sống gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu 

vực cư trú và lãnh thổ đó; (iii) các thể chế về văn hóa, xã hội, kinh tế, và 

chính trị theo tập tục riêng biệt so với những thể chế tương tự của xã hội 

và nền văn hóa thống lĩnh, và (iv) một ngôn ngữ bản địa riêng, thường 

khác với ngôn ngữ chính thống của quốc gia hoặc vùng. 

Các nhóm dễ bị tổn 

thương  

Được xác định là những người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, 

khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, 

bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác 

và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để 

phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có 

người phụ thuộc (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả 

năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), 

người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo (iv) người không có đất 

đai; và (v) người dân tộc thiểu số. 

Phù hợp về mặt văn hóa  Tức là đã có xét tới mọi mặt của văn hóa và tính dễ tổn thhóng về chức 

năng của chúng. 
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Tham vấn trước, cung cấp 

đầy đủ thông tin và tự do 

tham gia  

Tham vấn trước, cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia với người 

dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nghĩa là quá trình ra quyết định phù hợp 

với văn hóa để có kết quả tham vấn ý nghĩa, tin cậy và người tham gia 

được thông báo về việc chuẩn bị và thực hiện dự án. Như vậy sẽ không 

tạo ra sự bất bình từ các cá nhân hoặc nhóm người. 

Gắn kết theo tập thể  Tức là nói về sự có mặt ở đó và gắn bó về kinh tế với mảnh đất và vùng 

lãnh thổ mà họ có và được truyền lại từ nhiều đời, hoặc họ sử dụng hay 

chiếm hữu theo phong tục, tập quán của nhiều thế hệ của nhóm người 

DTTS đang đề cập tới, bao gồm cả các khu vực có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ 

như các khu vực tâm linh, linh thiêng. “Gắn kết theo tập thể” còn hàm 

chỉ tới sự gắn kết của các nhóm người DTTS hay di chuyển/ di cư/ đối 

với vùng đất mà họ sử dụng theo mùa hay theo chu kì. 

Các quyền về đất và 

nguồn tài nguyên theo 

phong tục, tập quán  

Các quyền về đất và nguồn tài nguyên theo phong tục, tập quán nói tới 

các mẫu hình sử dụng đất và tài nguyên lâu dài của cộng đồng theo 

phong tục, giá trị, tập quán, và truyền thống của người dân tộc thiểu số, 

bao gồm cả việc sử dụng theo mùa hay theo chu kì, hơn là các quyền hợp 

pháp chính thức đối với đất và tài nguyên do Nhà nước ban hành. 
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 TÓM TẮT 

Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Bình Định bao 

gồm có 4 hợp phần. Trong giai đoạn 18 tháng đầu, Tiểu dự án sẽ ưu tiên đầu tư 26 hạng mục công trình 

gồm sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông La Tinh và sông Cạn; sửa chữa nâng cấp đê sông Kôn; sửa 

chữa, nâng cấp và xây mới một số cầu sập và xuống cấp; sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh bị 

hư hỏng nặng.   

Các Hạng mục công trình của Tiểu dự án được triển khai trong Giai đoạn 18 tháng đầu sẽ được thực hiện 

trên điạ bàn 18 xã/phường trong đó có 2 xã (bao gồm xã Cát Sơn, huyện Phù Cát và xã Vĩnh Thuận, 

huyện Vĩnh Thạnh) có người dân tộc thiểu số (dân tộc Bana) BAH bởi việc triển khai thực hiện dự án. 

Các hạng mục công trình có hưởng đến người dân tộc thiểu số bao gồm: Kè chống xói lở bờ suối Tà Dính 

và suối Xem xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh và sửa chữa kè hạ lưu kênh xả trần hồ Hội Sơn. 

Tác động tích cực và tiêu cực 

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

tỉnh Bình Định sẽ tiến hành 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. 

Sau khi cải tạo các tuyến đường, cầu…sẽ phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát 

triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho 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. 

Ước tính khoảng 71.900 hộ dân (tương đương 301.980 người dân) sinh sống trên địa bàn các huyện dự án 

của tỉnh Bình Định sẽ là các đối tượng hưởng lợi chính đối với các kết quả từ công trình được tái thiết, 

phục hồi nêu trên. Bên cạnh đó, các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong vùng cũng sẽ được hưởng lợi từ 

dự án nhờ các công trình hạ tầng 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. 

Tác động tiêu cực. Theo kết quả sàng lọc ban đầu, việc thực hiện dự án sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến 

đất đai và tài sản của 150 hộ DTTS với tổng diện tích đất BAH là 9.660 m2. Trong số 150 hộ DTTS BAH 

của nhóm dân tộc Bana, có 38 hộ BAH nặng, bị mất từ 10% trở lên tổng diện tích đất canh tác của hộ gia 

đình. Không có hộ gia đình nào BAH về đất ở, nhà ở và các công trình vật kiến trúc phải di dời. Tất cả 

các hộ DTTS BAH chủ yếu sống trong khu vực dự án thuộc hạng mục công trình kè suối Tà Dính và suối 

Xem tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Trình. Ngoài tác động về thu hồi đất, dân cư trong khu vực dự án, 

bao gồm cả những người DTTS, sẽ chịu những tác động tiêu cực tiềm tàng trong quá trình thi công. 

Những tác động này được xác định như sau: 

 Các ảnh hưởng tạm thời tiềm tàng đối với sinh kế và thu nhập của các hộ gia đình: đất đai, các 

hoạt động nông nghiệp  

 Ảnh hưởng giao thông đường bộ của người dân trong thời gian thi công.  

 Việc chuyên chở vật liệu và chất đổ thải có khả năng làm hư hại cơ sở hạ tầng. 

 Gia tăng các tệ nạn xã hội do sự gia tăng những người tới khu vực dự án.  

Các biện pháp giảm thiểu. Nhằm hướng dẫn người DTTS bị ảnh hưởng chọn các giống cây trồng có thời 

gian sinh trưởng phù hợp với tiến độ thi công; nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông và 
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phòng tránh tệ nạn xã hội trong giai đoạn thi công; đảm bảo nhà thầu có các biện pháp vận chuyển vật 

liệu và khôi phục các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng trở lại hiện trạng ban đầu.  

Khung pháp lý của Kế hoạch DTTS. Khung pháp lý và chính sách cho việc lập và thực hiện kế hoạch 

DTTS được xác định bằng các luật, nghị định và sắc lệnh có liên quan của Chính phủ Việt Nam (GOV) 

cho cộng đồng các DTTS và phù hợp với hướng dẫn của chính sách dân tộc bản địa OP 4.10 của Ngân 

hàng Thế giới (NHTG). 

Vấn đề giới. Kết quả đánh giá xã hội cho thấy đối với khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, không có biểu 

hiện của sự bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục 

cũng như  các tổ chức văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, theo truyền thống, các thành viên nữ trong gia đình 

không có quyền thừa kế đất đai, do đó phụ nữ bị từ chối khả năng tiếp cận với tài sản quan trọng này.  

Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin. Việc tham vấn đối các nhóm DTTS trong vùng dự án đã 

được thực hiện vào tháng 03 và tháng 4 năm 2017 để đánh giá tác động đến sinh kế và xác định các hoạt 

động/biện pháp giảm thiểu để đáp ứng nhu cầu của của cộng đồng. Kết quả của hoạt động tham vấn cộng 

đồng được phản ánh trong EMDP này. Quá trình tham vấn và công bố thông tin sẽ được tiến hành trong 

suốt quá trình thực hiện dự án. Các hoạt động tham vấn cũng thông tin cho cộng đồng DTTS về các lợi 

ích do Dự án mang lại cũng như các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới người dân trong khu vực. Các cộng 

đồng DTTS trong khu vực Tiểu Dự án đã khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện Tiểu Dự án.  

Tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, đại diện của Chính phủ, là Chủ dự án. 

UBND Tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ dự án. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình NN & PTNT tỉnh Bình Định (Ban QLDA) được thành lập nhằm điều phối việc thực hiện Dự án. 

Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch Phát triển DTTS được chuẩn bị cho Tiểu Dự án và 

đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan của Dự án nắm được mục đích của Khung Chính sách DTTS, và 

cách thức Kế hoạch Phát triển DTTS cho từng Tiểu Dự án được chuẩn bị và chấp thuận trước khi thực 

hiện. 

Cơ chế giải quyết khiếu kiện. Cơ chế giải quyết khiếu nại cho những người DTTS sẽ được thực thiện 

theo cơ chế giải quyết khiếu nại áp dụng chung cho toàn bộ dự án.Tuy nhiên, nếu các lãnh đạo địa 

phương có thể cung cấp hỗ trợ hoặc hướng dẫn giải quyết xung đột, các thủ tục truyền thống cho những 

trường hợp này sẽ được xem xét cân nhắc. 

Giám sát và đánh giá. Việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số sẽ được Ban QLDA giám sát 

và hướng dẫn thường xuyên. Báo cáo giám sát độc lập định kỳ 6 tháng cho việc thực hiện EMDP sẽ được 

đệ trình trực tiếp lên NHTG. 

Các hoạt động đề xuất. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người DTTS từ dự án đầu tư dự kiến sẽ thúc đẩy 

các hoạt động nông nghiệp và kinh doanh, các khóa đào tạo sẽ được thiết kế (i) để người DTTS có thể 

tiếp cận và nội dung khóa đào tạo phải phù hợp về mặt văn hóa đối với cộng đồng DTTS; và (ii) hỗ trợ 

phụ nữ tham gia để đạt ít nhất 30% số người tham gia.  

Ngân sách thực hiện. EMDP được thực hiện như một chương trình độc lập. Các chi phí cơ bản của 

EMDP được ước tính là 504.000.000 VNĐ tương đương 22.154 USD (tỉ giá qui đổi 22.750 VND = 1 

USD). Các chi phí bồi thường và hỗ trợ do những ảnh hưởng tạm thời về sinh kế đã bao gồm trong chi 

phí của Dự án.  

 



Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số – Tiểu dự án tỉnh Bình Định 

 

9 

I. GIỚI THIỆU 

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 Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên và Bình Định (sau đây gọi là Dự án ENDR1). 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 118 triệu USD, trong đó 

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

ngừa thiên tai trong tương lai; 2) Nâng cao năng lực về phục hồi tái thiết; 3) Quản lý dự án. 

3. Mục tiêu Phát triển Dự án nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng trong khu vực dự án. Mục tiêu phát triển 

dự án sẽ đạt được thông qua việc tái xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng dựa trên phương pháp tiếp cận 

“tái thiết sau thiên tai” tập trung vào tất cả các giai đoạn chu kỳ dự án bao gồm thiết kế, xây dựng, bảo 

dưỡng và tăng cường năng lực thể chế đối với công tác quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu.  

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

(i) 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. 

(ii) 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. 

(iii) Hỗ trợ tăng cường năng lực của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án 

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

Bình Định 

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

Định được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Bình Định, 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 71.900 hộ dân (tương đương 301.980 người dân) sinh sống trên địa bàn các 

huyện dự án của tỉnh Bình Định 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 trình hạ tầng 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.  

                                                      
1
 Tên Tiếng Anh của Dự án: Vietnam Emergency Flood Disaster Reconstruction Project (Viết tắt là EFDR). 
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7. Theo ước tính sơ bộ, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến cho Tiểu dự án là 58,23 triệu USD. Trong 

đó: Nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi (IDA) từ Ngân hàng thế giới là: 52 triệu USD. Nguồn vốn đối ứng của 

Chính phủ Việt Nam là: 6,23 triệu USD. 

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

Định gồm có 03 Hợp phần như sau: 

 Hợp phần 1: Phục hồi và tái thiết công trình Phòng chống thiên tai 

a. Tiểu hợp phần 1.1: Đê, kè (chi phí dự kiến 24.180.000 USD) 

Tiểu hợp phần này sẽ phục hồi và kiên cố hóa các tuyến kênh, đê, đập  dọc hệ thống các sông 

Kôn, sông La Tinh, sông Cạn và sông Hà Thanh. 

b. Tiểu hợp phần 1.2: Tưới tiêu (chi phí dự kiến 9.970.000 USD) 

Tiểu hợp phần này chủ yếu để sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh thủy lợi bị hư hỏng nặng do mưa 

lũ gây ra. 

c. Tiểu hợp phần 1.3: Giao thông (chi phí dự kiến 19.500.000 USD) 

Tiểu Hợp phần này sẽ tài trợ cho việc phục hồi, tái thiết các công trình cơ sở hạ tầng giao thông 

bị hư hỏng. 

 Hợp phần 2: Tăng cường năng lực (chi phí dự kiến 88.000 USD) 

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 (chi phí dự kiến 4.320.000 USD) 

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 QLDA trong quá trình thực hiện dự án, có thể bao gồm các dịch vụ tư vấn cá nhân và 

chi phí vận hành Ban QLDA. 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 cho công tác quản lý dự án, 

phối hợp, xem xét và đánh giá các khía cạnh về kỹ thuật, an toàn môi trường và xã hội và giám sát đánh 

giá dự án. Hợp phần này sẽ tổ chức các cuộc hội thảo để nâng cao nhận thức 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.   
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1.3. Phạm vi của Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) 

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

Định bao gồm có 3 hợp phần với 65 hạng mục công trình. Hai bản EMDP sẽ được yêu cầu lập cho tiểu dự 

án Bình Định, trong đó có 01 EMDP được lập cho các hạng mục công trình được ưu tiên triển khai trong 

giai đoạn 18 tháng đầu và 01 EMDP còn lại được lập cho các hạng mục công trình còn lại.  

13. Trong giai đoạn 18 tháng đầu, Tiểu dự án sẽ ưu tiên triển khai 26 hạng mục công trình thuộc Hợp 

phần 1: Phòng chống lũ, Tưới tiêu và Tiểu hợp phần Giao thông. Danh sách các hạng mục công trình của 

Tiểu dự án được ưu tiên trong giai đoạn 18 tháng đầu được trình bày trong bảng dưới đây:  
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Bảng 1: Các hạng mục công trình của Tiểu dự án ưu tiên đầu tư trong 18 tháng đầu 

STT CÔNG TRÌNH PHƯỜNG/XÃ HUYỆN PHẠM VI 

I Sửa chữa nâng cấp hệ thống đê sông La Tinh và sông Cạn 

1 
Kè chống sạt lở sông La Tinh đoạn từ thôn 

Vĩnh Thành đến thôn Thái Phú, xã Cát Tài 

Xã Cát Tài Huyện Phù Cát 

Kè bên bờ hữu 

sông La Tinh, điểm 

đầu ngã ba suối 

Đinh Hồng điểm 

cuối là nối với trạm 

bơm Thái Phú, thôn 

Thái Phú, chiều dài 

tuyến 2.510m 

2 
Khắc phục kè đá thượng hạ  lưu Đập 

Quang 

Xã Cát Tài Huyện Phù Cát 

Gia cố kè đá 

thượng hạ lưu Đập 

Quang, xã Cát 

Thành, gồm 02 

đoạn có tổng chiều 

dài là 810,0m 

3 Khắc phục đê Chánh Hùng 
Xã Cát Thành Huyện Phù Cát 

Đắp đất đồi đầm 

chặt K95, bảo vệ 

mái đê phía sông 

nhằm ổn định sản 

xuất 70 ha đất canh 

tác và đời sống của 

nhân dân 500 hộ 

dân thuộc thôn 

Chánh Thắng và 

Chánh Hùng xã Cát 

Thành 

4 

Sửa chữa kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội 

Sơn 
Xã Cát Sơn Huyện Phù Cát 

Đắp hàn khẩu đoạn 

đê bị vỡ do mưa lũ 

ngày 15/12/2016 và 

gia cố những vị trí 

xung yếu.Tổng 

chiều dài tuyến kè 

L = 1.053.00m 

5 
Đê hạ lưu sông La Tinh, huyện Phù Mỹ 

Xã Mỹ Chánh và 

xã Mỹ Hiệp 
Huyện Phù Mỹ 

Gia cố 2 tuyến đê 

với chiều dài tổng 

cộng là 2.234 m 

6 
Đê sông Cạn, huyện Phù Mỹ Xã Mỹ Chánh  Huyện Phù Mỹ 

Xây dựng lại đoạn 

đê bị sạt lở hoàn 

toàn trên sông Cạn 
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STT CÔNG TRÌNH PHƯỜNG/XÃ HUYỆN PHẠM VI 

tại thôn Lương 

Thái với chiều dài 

90m và  đoạn đê bị 

vỡ do lũ trên sông 

Cạn tại thôn An 

Lương với chiều 

dài 65,5m 

7 
Đê Thủ Tình Xã Cát Minh Huyện Phù Cát 

Tuyến đê Thủ Tình 

được xây dựng trên 

sông Đức Phổ, gia 

cố 2 bờ tả và hữu, 

bắt đầu đoạn đầu tư 

xây dựng từ cầu 

Bến Đò phía thượng 

lưu về cầu tỉnh lộ 

639 phía hạ lưu. 

Tổng chiều dài 

tuyến đê : L = 

1.414m 

8 
Khắc phục xỏi lở trục tiêu Lạch Mới, xã 

Mỹ Thành 
Xã Cát Minh Huyện Phù Mỹ 

Nâng cấp 1,1 km 

bờ sông tại xã Mỹ 

Thành bằng biện 

pháp tôn cao và mở 

rộng mặt bờ rộng 4 

m kết hợp giao 

thông nội đồng 

II Sữa chữa nâng cấp đê sông Kôn 

1 
Kè Thắng Công 2 Xã Nhơn Phúc Huyện Tây Sơn 

Đắp đất nâng cao 

mặt đê đảm bảo 

chống lũ chính vụ 

với  chiều dài tuyến 

291,88m 

2 

Kè chống xói lở bờ suối Tà Dính và Suối 

Xem xã Vĩnh Thuận 
Xã Vĩnh Thuận 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Kè mái gia cố 

chống xói lở bờ 

suối Tà Dính đoạn 

thượng, hạ lưu cầu 

Tà Dính, mở rộng 

thêm 1 nhịp 

L=7,0m cầu Tà 

Dính để tăng khả 

năng tháo lũ. Tổng 

chiều dài L = 
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STT CÔNG TRÌNH PHƯỜNG/XÃ HUYỆN PHẠM VI 

1.200,3m 

3 Đê sông Đại An đoạn thôn Đại Hào 
Xã Cát nhơn Huyện Phù Cát 

Hàn khẩu đoạn đê 

bị vỡ, sửa chữa tràn 

Xoi Dâu bị hư hỏng 

do lũ lụt năm 2016; 

sửa chữa nâng cấp 

tuyến đê bờ hữu 

sông Đại An đoạn 

từ cầu Vũng Thị 

đến tràn Xoi Dâu. 

Chiều dài đê: 

L=1.477,0 m 

4 Đê Trường Giang, xã Phước Sơn 
Xã Phước Sơn 

Huyện Tuy 

Phước 

Sửa chữa đoạn đê 

cũ từ tràn Trường 

Giang đến cống Bồ 

Bồ bị xói lở, sửa 

chữa tràn Tràn 

Giang bị hư hỏng 

do lũ lụt năm 2016 

để đảm bảo an toàn 

công trình, chống 

xói lở bờ sông. 

Chiều dài đê: 

L=467,33 m 

5 Đê sông Quéo, xã Bĩnh Tân 
xã Bình Tân Huyện Tây Sơn 

Sửa chữa đoạn đê 

bị xói lở trong mùa 

lũ năm 2016, đảm 

bảo ổn định cho sy 

phông sông Quéo 

của tuyến kênh 

chính Văn Phong 

và kênh BIS Văn 

Phong. Chiều dài 

đê: L=813 m 

6 
Đê sông Kôn, thôn Lai Nghi xã Bình Nghi 

và xã Bình Hòa 

xã Bình Nghi và xã 

Bình Hòa 
Huyện Tây Sơn 

Nhiệm vụ của 

tuyến là chống xói 

lở bờ tả sông Kôn, 

khu vực thôn Vĩnh 

lộc kết hợp với 

tuyến đê sông Quéo 

hiện trạng đã gia cố 

để tạo thành lớp gia 

cố kép kín chống 
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STT CÔNG TRÌNH PHƯỜNG/XÃ HUYỆN PHẠM VI 

xói lở bờ và gây sạt 

lở đoạn tràn ( L = 

3.321,00m) 

7 
Kè chống xói lở bờ sông Kôn, thị trấn Vĩnh 

Thạnh 

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Gia cố bảo vệ 

1.934,25m mái bờ 

sông Côn để chống 

xói lở bờ sông, kết 

hợp đường giao 

thôn trên mặt kè. 

8 Kè sông Cút, xã Tây Phú 
Xã Tây Phú Huyện Tây Sơn 

Nhiệm vụ của 

tuyến là hạn chế sạt 

lở bờ sông, bảo vệ 

đất đai sản xuất, 

đảm bảo an toàn 

tính mạng và tài 

sản của xã Tây 

Phú, Kết hợp 

đường giao thôn 

nông thôn và cứu 

hộ cứu nạn trong 

mùa lũ. 

9 Kè Phụ Ngọc, xã Nhơn Phúc 
Xã Nhơn Phúc Huyện Tây Sơn 

Xây dựng kè chống 

sạt lở bảo vệ khu 

dân cư đoạn có 

chiều dài tuyến là 

1.202m 

10 Đê chống lũ trung tâm thị xã An Nhơn 
Thị xã An Nhơn Huyện An Nhơn 

Xây dựng kè chống 

sạt lở bảo vệ khu 

dân cư 

III Sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập 

1 Cầu Trắng (Km 91+670, tuyến ĐT. 639 B) 
xã Cát Lâm  Huyện Phù Cát 

L=2x12m, B=5m, 

sau cơn lũ 2016 trụ 

giữa bị lún nặng, 

không lưu thông 

được và không đảm 

bảo khả năng chịu 

lực 

2 

Cầu Dịch Nghi (Km 17+415, tuyến 

ĐT.634) 
xã Cát Sơn Huyện Phù Cát 

L=18m, B=6,5m, 

cầu bị sập hoàn 

toàn sau cơn lũ 
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STT CÔNG TRÌNH PHƯỜNG/XÃ HUYỆN PHẠM VI 

2016 

3 
Cầu Suối Cạn (Km 1+100, tuyến ĐH.11) Xã Hoài Hảo  

Huyện Hoài 

Nhơn 

L=9m, B=6,5m, 

cầu bị trôi 01 mố, 

hệ dầm cầu bị hư 

hỏng 

4 
Cầu Phú Sơn ( Km )+600, tuyến SH.02) Xã Hoài Hảo 

Huyện Hoài 

Nhơn 

Cầu bản L=2x6m, 

B=5m bị sập một 

mố, bản mặt cầu bị 

hư hỏng 

5 Cầu Bù Nú 
Xã Bok Tới huyện Hoài Ân 

Cầu tràn L= 2x12 

m, B= 3,5 m,  cầu 

bị sập hoàn toàn 

sau cơn lũ 2016  

IV Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh bị hư hỏng nặng 

1 
Tuyến ĐT.635 cũ ( Quốc lộ 1- Quốc lộ 

19B) 

 TT Ngô Mây, xã 

Cát Trinh, Cát 

Tường 

Huyện Phù Cát 

Nâng cấp cải tạo 

mặt đường hư hỏng 

(bị bong tróc, xuất 

hiện nhiều ổ gà)  

2 Tuyến ĐT. 639 (Nhơn Hội- Tam Quan) 

xã  Cát Chánh, Mỹ 

An, và xã Hoài 

Hương,  

Huyện Phù Cát 

huyện Phù Mỹ 

huyện Hoài 

Nhơn 

Nâng cấp tuyến do 

bị xói lở lề đường, 

mặt đường xuất 

hiện nhiều khe hở 

ngang và hẹp 

3 Tuyến ĐT 639 B (Chương Mỹ- Nhơn Tân)  

Huyện Phù Cát- 

Phù Mỹ 

Nâng cấp tuyến do  

hàng năm tuyến 

đường thường bị 

ngập nước gây hư 

hỏng mái ta luy. 
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Biểu đồ 1: Vị trí xây dựng các hạng mục công trình ưu tiên trong giai đoạn 18 tháng đầu  
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1.4. Mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số (EMDP) 

14. Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số này được chuẩn bị theo Chính sách OP 4.10 về Dân tộc Bản 

địa của NHTG. Kế hoạch được chuẩn bị dựa trên cơ sở đánh giá xã hội (SA) đã đươc thực hiện cho dự án 

và tham vấn với người DTTS trong khu vực Tiểu dự án. 

15. Mục tiêu của EMDP này gồm (i) Tóm tắt các tác động tiềm tàng của các hạng mục công 

trình được triển khai trong giai đoạn 18 tháng đầu đối cộng đồng DTTS cũng như các biện pháp 

phòng tránh/ giảm thiểu; và (ii) Đề xuất các hoạt động phát triển cần phải được thực hiện để đảm 

bảo người DTTS trong khu vực dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội thích hợp với văn hóa 

của họ về giới tính và đa thế hệ thông qua các hoạt động đào tạo và cải thiện sinh kế. Các hoat 

động phát triển được trình bày trong các phần dưới đây được đề xuất trên cơ sở tham vấn với  

người DTTS và kết quả của hoạt động đánh giá xã hội của Dự án. 

II. KHUNG CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

2.1. Khung pháp lý và chính sách quốc gia về người dân tộc thiểu số 

16. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) ghi nhận quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc ở Việt Nam. Tại  Điều 5, Hiến pháp 2013 quy định: 

a) Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống 

trên đất nước Việt Nam. 

b) Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi 

kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 

c) Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc 

dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình. 

d) Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát 

huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

17. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội kêu gọi sự quan tâm 

cụ thể tới các nhóm dân tộc thiểu số. Các chương trình lớn xác định mục tiêu là các dân tộc thiểu số bao 

gồm chương trình 135 (hạ tầng cơ sở cho vùng nghèo, vùng sâu vùng xa) và chương trình 134 (xóa nhà 

tạm). Một chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số cũng được xây dựng. 

Khung pháp lý đã được cập nhật vào năm 2014. 

18. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng một loạt các chính sách nhằm phát triển, nâng cao điều kiện 

kinh tế - văn hóa – xã hội của người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sau các 

chương trình 124 và chương trình 125 giai đoạn 1, giai đoạn 2, Chính phủ đã đưa ra chương trình 135 giai 

đoạn 3 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản đặc biệt là các vùng khó khăn, 

vùng dân tộc, miền núi. Bên cạnh việc các chương trình phát triển chung cho các cộng đồng DTTS, Chính 

phủ giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì hướng dẫn các tỉnh xây dựng dự án Hỗ trợ phát triển các dân tộc có 

dân số dưới 1000 người như các nhóm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ đu. Chính phủ cũng ban hành 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, nơi tập trung nhiều đồng 

bào DTTS đang sinh sống.  
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19. Nghị định số 84/2012/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/10/2012 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc (CEMA). Nghị định quy định Ủy ban 

Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc 

theo quy định của pháp luật.  Cùng với Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về công tác Dân tộc, 

Nghị định 84/2012/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý để Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa đường 

lối, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát 

huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh, nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, giữ gìn bản 

sắc văn hoá của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 

20. Các tài liệu của Chính phủ về vấn đề dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân cũng liên quan 

trực tiếp tới Khung phát triển DTTS này. Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ban hành ngày 

20/4/2007 (thay thế Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành ngày 7/7/2003) về thực hiện dân chủ tại cấp xã, 

phường, và thị trấn/ thị xã cung cấp cơ sở cho sự tham gia của cộng đồng vào việc chuẩn bị các kế hoạch 

phát triển và sự giám sát của cộng đồng tại Việt Nam. Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành ngày 18/4/2005 quy định việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Chương trình phổ biến 

giáo dục pháp luật của Ủy Ban Dân tộc từ năm 2013 đến năm 2016 hằm nâng cao chất lượng hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc và 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

21. Luật Đất đai 2013 khẳng định đất đai thuộc về mọi dân tộc, có Nhà nước đại diện cho quyền sở 

hữu và quản lý đất đai cho tất cả mọi người. Nhà nước uỷ quyền cho người sử dụng đất quyền sử dụng 

đất thông qua việc giao đất, thuê đất, công nhận và quản lý sử dụng đất. Đối với việc giao đất lâm nghiệp, 

Luật Đất đai quy định việc giao đất sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cho các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng; tuy nhiên, mỗi loại đất lâm nghiệp được giao cho người sử dụng khác nhau 

đều có các quyền khác nhau. Những người được Nhà nước giao đất được gọi là "người sử dụng đất". Luật 

Đất đai quy định người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được hưởng các sản 

phẩm từ đầu tư trên đất. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất có quyền 

chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, liên doanh giá trị diện tích đất; các cộng đồng 

được giao rừng không được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, liên doanh giá trị 

của diện tích đất. 

22. Việc xây dựng chính sách kinh tế xã hội cho từng vùng miền và từng nhóm đối tượng cần xét tới 

các nhu cầu của người dân tộc thiểu số. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Chiến lược Phát triển kinh 

tế xã hội của Việt Nam kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đến người DTTS. Chính sách về giáo dục và chăm 

sóc sức khỏe cho người DTTS cũng đã được ban hành. Khuôn khổ pháp lý đã được cập nhật vào năm 

2014, tất cả tài liệu pháp lý liên quan tới DTTS được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2: Văn bản pháp luật liên quan đến Dân tộc thiểu số 

2016 Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 
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2016 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

2015 Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 

2015 Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban dân tộc công nhận 

bổ sung, điều chỉnh thôn đặc việ khó khăn, xã khu vực I,II, III thuộc vùng dân tộc và miền 

núi 

2013 Thông tư liên tịch số 05/2013-TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 

hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

2012 Quyết định 54/2012-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2012 về Ban hành 

chính sách cho vay vốn phát triển đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2012-2015. 

2012 Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc. 

2012 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/1/1012 của Bộ Tư pháp và Ủy 

ban dân tộc về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số 

2011 Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ 2011-2020 

2010 Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng dân tộc ở 

các trường học. 

2009 Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 

2008 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình 

hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất. 

2007 Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải 

thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo quyết định 

112/2007/QD-TTg. 

2007 Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba 

vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển. 

2007 Quyết định số 01/2007/QD-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban dân tộc về việc công nhận 
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các xã, huyện ở các khu vực miền núi. 

2007 Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến lược 

truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2.  

2.2. Chính sách về Dân tộc Bản địa của WB (OP/BP 4.10)  

23. Mục tiêu chính sách OP 4.10 của NHTG hướng tới việc hạn chế những yếu tố ảnh hưởng, tác 

động tiêu cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang lại lợi ích và lưu giữ những 

giá trị văn hoá truyền thống của họ. NHTG yêu cầu người dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS) được 

cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia và dự án phải được phần lớn người dân tộc thiểu số bị ảnh 

hưởng bởi dự án ủng hộ. Dự án được thiết kế để đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số không phải chịu 

những tác động xấu của quá trình phát triển, đặc biệt là những tác động của các dự án do NHTG tài trợ, 

và đảm bảo rằng họ sẽ được thụ hưởng những lợi ích kinh tế, xã hội và những lợi ích này phù hợp với văn 

hóa của họ. 

24. Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi 

sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: 

a. Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về 

đặc điểm này bởi những người khác; 

b. Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong 

khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó; 

c. Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc 

điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số; và 

d. Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó. 

25. Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và 

công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng 

rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Điều quan trọng cần lưu ý rằng OP 4.10 đề cập đến nhóm 

xã hội và cộng đồng, không cho từng cá nhân. Các mục tiêu chính của OP 4.10 là: 

(i) Để đảm bảo rằng các nhóm này được dành cơ hội có ý nghĩa tham gia vào kế hoạch hoạt động 

của dự án có ảnh hưởng đến họ; 

(ii) Để đảm bảo rằng các nhóm có cơ hội được cung cấp lợi ích văn hóa thích hợp với họ; và 

(iii) Để đảm bảo tránh những tác động bất lợi của dự án đến họ hoặc nếu không sẽ giảm thiểu và giảm 

nhẹ những bất lợi đó. 

26. Trong bối cảnh của Tiểu dự án, các nhóm DTTS trong khu vực tiểu dự án có khả năng nhận được 

những lợi ích lâu dài thông qua sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nhưng họ có thể bị 

ảnh hưởng bất lợi đến đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng DTTS tại khu vực dự án và khu vực liền kề 

trong quá trình thi công dự án. 
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III. ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI CỦA TIỂU DỰ ÁN  

3.1 Dân số DTTS trong khu vực Dự án 

27. Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam; Phía Bắc giáp tỉnh Quảng 

Ngãi; Phía Đông giáp biển Đông với bờ biển dài 134 km Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên; Phía Tây giáp tỉnh 

Gia Lai; Tỉnh Bình Định  có diện tích tự nhiên 607.133 m2, bao gồm 11 huyện, thành phố, trong đó có 1 

thành phố, 10 huyện. Dân số tỉnh Bình Định đến năm 2015 khoảng 1.519 triệu người.  

28. Bình Định có 33 xã, thị trấn có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tập trung theo cộng đồng 

làng, thôn thuộc 6 huyện miền núi và trung du: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù 

Cát. Dân số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi khoảng 9.500 hộ, 36.500 người. Hiện có 27 dân tộc thiểu số 

sinh sống, trong đó có 3 dân tộc chiếm số đông 9.300 hộ, 35.700 nhân khẩu cư trú lâu đời là Chăm, Bana 

và H’rê và một số dân tộc mới nhập cư  khoảng 200 hộ, 800 khẩu. 

Bảng 3: Phân bố đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định    

Tỉnh Huyện/thị xã Số người DTTS trên địa bàn Dân số của huyện/xã Tỷ lệ (%) 

BÌNH ĐỊNH 

Tp Quy Nhơn 34 62.307 0,05% 

Phù Cát 32 48.050 0,1% 

Phù Mỹ 2 45.437 0% 

Hoài Nhơn 1 50.047 0% 

Hoài Ân 1.016 26.010 4% 

Tây Sơn 446 37.520 1% 

Vân Canh 3.309 8.255 40% 

Vĩnh Thạnh 2.523 9.253 27% 

An Lão 3.051 8.210 37% 

(Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh năm 2017) 

3.2 Tổng quan về cộng đồng DTTS trong khu vực dự án và các khu vực liền kề 

29. Các Hạng mục công trình của Tiểu dự án được triển khai trong Giai đoạn 18 tháng đầu sẽ được 

thực hiện trên điạ bàn 18 xã/phường trong đó có 2 xã (Vĩnh Thuận của huyện Vĩnh Thạnh và Cát Sơn của 

huyện Phù Cát) có người dân tộc thiểu số (dân tộc Ba na) BAH bởi việc triển khai thực hiện dự án. Các 

hạng mục công trình có hưởng đến người dân tộc thiểu số bao gồm: Kè chống xói lở bờ suối Tà Dính và 

Suối Xem xã Vĩnh Thuận và (ii) Sữa chữa kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn. 

30. Theo kết quả sàng lọc ban đầu, việc thực hiện dự án sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai và tài 

sản của 150 hộ DTTS trong khu vực, ngoài ra việc triển khai thực hiện dự án cũng có thể gây ra các tác 

động tiêu cực tới đời sống văn hóa và xã hội của cộng đồng DTTS sinh sống ở các khu vực liền kề với 
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vực Tiểu dự án. Phần dưới đây sẽ trình bày về những đặc điểm văn hóa xã hội của các nhóm DTTS nằm 

trong khu vực trên đã được tiến hành tham vấn.  

3.3 Tình hình kinh tế xã hội của người DTTS 

3.3.1 Đặc điểm chính của Cộng đồng DTTS người Bana 

31. Vị trí dân cư: Dân tộc Bana sống dọc khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên gắn bó với bản sắc văn 

hóa truyền thống độc đáo và thú vị được xếp hạng thứ 12/52 người DT tại Việt Nam. 

32. Tại Bình Định, người Bana định cư tại huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và 03 xã thuộc 

huyện Hòa An, 1 xã và 3 thôn thuộc huyện Tây Sơn. 

33. Dân số và lao động: Theo thống kê đến ngày 31/12/2015, tổng dân số dân tộc  Ba na của tỉnh là: 

9.372 người, trong đó đồng bào dân tộc Ba na sinh sống tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Thạnh, huyện 

Vân Canh và An Lão. 

34. Ngôn ngữ. Tiếng của cư dân Ba na thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngôn ngữ Nam Á) 

35. Hoạt động kinh tế. Người Ba Na sinh sống nhờ nông nghiệp, chủ yếu là trồng rẫy. Cùng với trồng 

trọt, từng gia đình thường có nuôi gia cầm, gia súc như trâu, bò, dê, lợn, gà. Chó cũng được nuôi nhưng 

không bị giết thịt. Hầu như mỗi làng đều có lò rèn. Một số nơi biết làm đồ gốm đơn giản, phụ nữ dệt vải 

tự túc đồ mặc trong gia đình. Đàn ông đan chiếu, lưới, các loại gùi, giỏ, mủng... Việc mua bán theo 

nguyên tắc hàng đổi hàng, xác định giá trị bằng gà, rìu, gùi thóc, lợn hay nồi đồng, ché, chiêng, cồng, trâu 

v.v.. 

36. Tỷ lệ nghèo: Người Bana sinh sống nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, 

người dân địa phương còn canh tác theo phương thức lạc hậu, trên rừng và đất đồi khó trồng; sản xuất ở 

một số khu vực là tự phát nhưng không thực hiện theo bất kỳ phương pháp sản xuất tập trung nào. Vì vậy, 

cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo tóm tắt kinh tế xã hội của UBND xã Vĩnh Thuận vào 

tháng 12 năm 2016, tỷ lệ các hộ nghèo chiếm khoảng 80% tổng dân số trong xã. 

37. Y tế và giáo dục: Cơ sở hạ tầng như trường học, đơn vị sự nghiệp y tế, đường giao thông ... tại các 

xã mà đồng bào dân tộc bản địa ở tỉnh Bình Định không đồng bộ và không đáp ứng được nhu cầu chăm 

sóc sức khoẻ và giáo dục của người dân. Lý do chính là thiếu ngân sách cho xây dựng 

38. Thực tiễn sử dụng đất và quyền điều chỉnh đất đai: Người Bana sống chủ yếu nhờ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thêm vào đó, người dân địa phương trồng trọt theo phương pháp lạc hậu, 

trên rừng và đất đồi khó trồng; sản xuất ở một số khu vực là tự phát nhưng không thực hiện theo bất kỳ 

phương pháp sản xuất tập trung nào. 

39. Đời sống vật chất.  Vật chất là sản phấm quý giá, được sáng tạo trong quá trình hình thành phát 

triển của loài người, nó phản ánh trình độ  phát triển kinh tế  văn hóa, điều kiện môi trường tự nhiên để 

sinh sống và hình thành quan điểm tâm lý dân tộc. Việc tự tạo dụng cụ lao động sản xuất, sinh hoạt là 

phương tiện quan trọng nhất để giúp con người tăng khả năng hòa nhập với thiên nhiên, khai thác thiên 

nhiên phục vụ nhu cầu cuộc sống.. Nhà ở của người Ba Na thuộc loại hình nhà sàn. Trước đây khi chế độ 

gia đình lớn còn thịnh hành, ở vùng người Ba Na sinh sống thường có những căn nhà dài hàng trăm mét, 

tuy nhiên hiện nay chế độ gia đình lớn không còn nữa, mô hình các gia đình nhỏ với những căn nhà sàn 

gọn gàng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhà sàn ngắn của các gia đình nhỏ là phổ biến. Nhà sàn thường dài 

từ 7m đến 15m, rộng từ 3m-4m, cao từ 4m-5m, sàn cách mặt đất khoảng 1m đến 1,5m. Trang phục nam: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%E1%BB%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B2_r%C3%A8n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BB%91m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0ng_%C4%91%E1%BB%95i_h%C3%A0ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C3%ACu
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93ng_chi%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93ng_chi%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_s%C3%A0n
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nam giới Ba Na mặc áo chui đầu, cổ xẻ. Đây là loại áo cộc tay, thân áo có đường trang trí sọc đỏ chạy 

ngang, gấu áo màu trắng. Nam mang khố hình chữ T theo lối quấn ngang dưới bụng, luồn qua háng rồi 

che một phần mông. Trang phục nữ: Phụ nữ Ba Na ưa để tóc ngang vai, có khi búi và cài lược hoặc lông 

chim, hoặc trâm bằng đồng, thiếc. Có nhóm không chít khăn mà chỉ quấn bằng chiếc dây vải hay vòng 

cườm. Có nhóm như ở An Khê, Mang Giang hoặc một số nơi khác họ chít khăn trùm kín đầu, khăn chàm 

quấn gọn trên đầu. 

40. Các mối quan hệ xã hội: Đặc điểm nổi bật trong định mức xã hội của người Chăm, Bana và Hre ở 

tỉnh Bình Định được thể hiện qua các hành vi của cộng đồng thôn bản, quan hệ, gia tộc (đối với người 

Chăm, Hre và Bana) hoặc rõ ràng nhất thông qua mối quan hệ giữa con người và con người. Có thể kể 

đến tình yêu quê hương, lao động, sự gần gũi gắn bó với rừng, núi và với nhân dân; lòng hiếu khách, tình 

yêu chân thành và đơn giản, truyền thống lâu đời về sự tôn trọng đối với người cao tuổi (thường là người 

già trong làng); bình đẳng, dân chủ, hòa hợp giữa cộng đồng và con người; lòng tận tâm giữa vợ chồng. 

Đặc biệt, người Bana vẫn duy trì truyền thống " tiếp nối" có nghĩa là nếu chồng chết, người vợ sẽ kết hôn 

với anh trai của chồng; nếu vợ chết thì chồng sẽ kết hôn với em gái của vợ. Đối với người dân Bana, việc 

ly dị rất ít xảy ra và chỉ xảy ra khi nhận được sự đồng ý từ gia đình và Hội người cao tuổi trong bản. 

Trường hợp ngoại tình, người vi phạm phải chịu hình phạt rất nặng. Người Bana luôn tôn trọng người già 

và cũng rất yêu con. Tại đây rất ít xảy ra tình trạng bắt nạt và đánh đập và dọa nạt trẻ em. 

41. Vấn đề Giới: Đối với người Bana, thôn bản là một đơn vị xã hội hoàn chỉnh. Chế độ mẫu hệ đã 

không còn, địa vị nam giới đã được cải thiện và mối quan hệ với người mẹ gần gũi hơn. Đặc điểm còn lại 

của chế độ mẫu hệ được thể hiện rõ ràng trong mối quan hệ giữa các gia đình, các thị tộc và hôn nhân. 

Sau khi lập gia đình, chồng vẫn sống trong gia đình vợ hoặc trong một thời gian ở nhà vợ. Chỉ sau khi 

sinh con đầu lòng, vợ chồng mới sống trong nhà riêng. Nam và nữ dân tộc Bana tự do dành thời gian để 

tìm hiểu nhau. Họ chỉ lấy chồng hoặc vợ. Trẻ em sẽ được thừa hưởng tài sản của bố mẹ như nhau. 

3.3.2 Khảo sát kinh tế - xã hội của các hộ BAH trong khu vực dự án 

42. Phạm vi khảo sát. Trong tổng số 150 hộ BAH bởi Tiểu dự án, không có hộ nào BAH nặng phải di 

dời, có 38 hộ DTTS bị mất từ 10% trở lên tổng diện tích đất canh tác của hộ gia đình, Các hộ DTTS bị ảnh 

hưởng thuộc hạng mục công trình kè bờ suối Tà Dính và suối Xem, xã Vĩnh Thuận. Do đó, Tư vấn Tái 

định cư đã tiến hành cuộc khảo sát kinh tế xã hội từ ngày 14 đến 30 tháng 3 năm 2017 đối với 52 hộ DTTS 

BAH trong tổng số 150 hộ DTTS BAH  (chiếm 35% trong tổng số hộ DTTS BAH), trong đó có 38 hộ mất 

từ 10% trở lên diện tích đất nông nghiệp và 14 hộ bị ảnh hưởng nhẹ.   

43. Đặc điểm Nhân khẩu. Theo số liệu khảo sát từ 52 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn các hộ gia 

đình gồm từ 6 đến 9 thành viên (chiếm 47,6%), tiếp theo là các hộ gia đình có từ 3 đến 5 thành viên, 

chiếm 46,4% và các hộ gia đình có từ 1 đến 2 thành viên, chỉ có 6,0%. Tính trung bình, mỗi hộ gia đình 

trong khu vực dự án có 5,8 người/hộ và bình quân lao động chính mỗi hộ gia đình là 2,8 người. 

44. Trình độ học vấn. Theo số liệu điều tra của 52 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trình độ học vấn của 

người DTTS trong vùng dự án vẫn còn thấp, tỷ lệ chủ hộ ở cấp tiểu học chiếm 56,9%, chỉ có 11,7% số hộ 

có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở, không có hộ nào tốt nghiệp trường trung học và cao 

đẳng/đại học. Trong khi đó, tỷ lệ mù chữ/không đến trường là 31,4%, thuộc khu vực sinh sống của người 

Ba Na. Do tình hình kinh tế khó khăn, thiếu cơ sở hạ tầng của địa phương nên không thể đi học được, 

trình độ học vấn của người DTTS vẫn còn thấp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFc
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45. Nghề nghiệp chủ hộ. Kết quả điều tra cho thấy, nguồn thu nhập của tất cả các hộ DTTS bị ảnh 

hưởng tại các xã bị ảnh hưởng chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi 

vv. Sản xuất nông nghiệp là một hoạt động quyết định sự ổn định và phúc lợi của gia đình. Do đó, điều 

kiện kinh tế của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. 

46. Thu nhập và Chi tiêu. Kết quả điều tra cho thấy trong tổng số 52 DTTS bị ảnh hưởng được khảo 

sát, 49 hộ gia đình có mức thu nhập dưới 700.000 đồng/người/tháng. Theo báo cáo Khảo sát kinh tế-xã 

hội năm 2016 của UBND xã Vĩnh Thuận, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80% trong tổng số hộ trong xã. Mức thu 

nhập của hộ gia đình là nhân tố quyết định đối với chi tiêu của họ, với mức thu nhập như vậy, đa số hộ 

được hỏi cho biết họ không có đủ tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt (bao gồm: sinh hoạt ăn uống, đầu 

tư cho con cái học hành, khám chữa bệnh ...). Nguồn thu nhập chính chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án, cần chú ý đặc biệt đến các hộ nghèo, dân tộc thiểu số, các hộ gia 

đình chính sách...vv trong trường hợp tái định cư, họ phải di dời đến các địa điểm mới và cơ hội khôi 

phục thu nhập và duy trì cuộc sống cho các hộ này là rất khó khăn. 

47. Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình. Giá trị tài sản trong mỗi hộ gia đình phụ thuộc nhiều vào 

điều kiện kinh tế của các hộ. Ở các xã/phường khảo sát, tỷ lệ hộ nghèo là đa số, do đó phương tiện sinh 

sống của hộ gia đình chủ yếu có giá trị thấp, thiết yếu, phổ biến, bao gồm xe đạp, tivi ... Trong số 52 hộ 

được khảo sát, 03 hộ gia đình có xe máy, 07 hộ gia đình có điện thoại. 

48. Tiếp cận các tiện ích và dịch vụ. (i) Sử dụng điện: Theo kết quả tham vấn, 87% số hộ được khảo 

sát sử dụng lưới điện quốc gia với đồng hồ công tơ điện riêng và mức tiêu thụ điện bình quân của một hộ 

gia đình khoảng 87.000 đồng/hộ/tháng; (ii) Sử dụng nước cho các hoạt động ăn uống, sinh hoạt và sản 

xuất: 100% số hộ khảo sát sử dụng giếng khoan nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống; (iii) Sử dụng nhà vệ 

sinh: Trong tổng số 52 hộ DTTS được khảo sát, 27 hộ gia đình có nhà vệ sinh riêng; 25 hộ gia đình không 

có nhà vệ sinh. Trong tổng số hộ gia đình có nhà vệ sinh, không có hộ gia đình nào có nhà vệ sinh tự hoại, 

phần lớn hộ gia đình sử dụng hai nhà vệ sinh 2 ngăn và nhà vệ sinh tro; và (iv) Thu gom chất thải: Hiện 

tại vẫn chưa có dịch vụ thu rác. Chất thải của các hộ gia đình thường được đốt cháy, chôn hay đổ tại sân 

sau của các hộ gia đình. 

3.4 Tác động tiềm ẩn 

3.4.1 Tác động tích cực 

49. Giảm thiểu các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo tình hình mưa lũ tại tỉnh Bình 

Định năm 2016, khu vực tỉnh Bình Định đã xảy ra 05 đợt mưa lũ lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 900-

2.400mm. Đỉnh lũ cao nhất trên sông Hà Thanh lúc 05 giờ ngày 03/11/2016 tại Vân Canh là 44,29m, lúc 

08 giờ tại Diêu Trì là 5,93m; trên sông Kôn lúc 15 giờ ngày 16/12 tại Bình Nghi là 18,86m, lúc 19 giờ tại 

Thạnh Hòa là 9,52m; trên sông Lại Giang lúc 02 giờ ngày 01/12 tại An Hòa là 23,84m, lúc 11 giờ tại 

Bồng Sơn là 7,82m. Mưa lũ đã gây ngập lụt sâu trên toàn bộ 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, 114/159 

xã, phường, thị trấn bị ngập; tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và 

thành phố Quy Nhơn mực nước ngập sâu từ 1,5-2,0m; nhà cửa, cầu, cống bị sập, đê kè, đường giao thông 

bị ngập, sạt lở nghiêm trọng, không đi lại được. Đời sống nhân dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn  

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

Định sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình 

thủy lợi, đê, kè sông, đập dâng, kênh mương thủy lợi, cầu, đường giao thông..) 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. 
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51. Cải thiện và nâng cao chất lượng giao thông và thủy lợi. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Bình Định 

đã phải gánh chịu nhiều tác động của thiên tai gây ra, nhiều công trình cầu bị hư hỏng hoàn toàn , các 

tuyến đường liên tỉnh liên huyện, liên huyện và liên xã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho hoạt 

động đi lại của người dân địa phương.  

52. Về thủy lợi, các tuyến đê điều, đập dâng bị hư hỏng do mưa lũ dẫn đến sa bồi thủy phá đồng 

ruộng, một diện tích lớn đất nông nghiệp bị bùn cát xâm thực và mất rất nhiều chi phí cũng như thời gian 

để người dân có thể canh tác trở lại.     

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

Định được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Bình Định, 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. 

54. Sau khi cải tạo các tuyến đường, cầu…sẽ phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, 

phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho 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. 

55. Ước tính khoảng 71.900 hộ dân (tương đương 301.980 người dân) sinh sống trên địa bàn các 

huyện dự án của tỉnh Bình Định sẽ là các đối tượng hưởng lợi chính đối với các kết quả từ công trình 

được tái thiết, phục hồi nêu trên. Bên cạnh đó, các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong vùng cũng sẽ được 

hưởng lợi từ dự án nhờ các công trình hạ tầng 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. 

56. Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. 

Việc thực hiện dự án sẽ mang đến những tác động tích cực đối với nền kinh tế xã hội trung và dài hạn của 

khu vực dự án và của tỉnh Bình Định. Đây là dự án khắc phục dài hạn hậu quả thiên tai thông qua việc 

khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và tăng cường năng 

lực để phản ứng hiệu quả đối với các vấn đề thiên tai trong tương lai. Việc khôi phục và cải tạo các công 

trình như đường giao thông, đê, kè, đập… sẽ làm giảm giảm tần suất và mức độ của lũ lụt trong khu vực, 

cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng,  sẽ tạo ra lợi ích tích cực cho môi trường, y tế công cộng và sự phát triển 

kinh tế xã hội. Dự án cũng sẽ góp phần tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong quá trình xây 

dựng. Dự án góp phần cải thiện mạng lưới giao thông, hạn chế lũ lụt, bảo vệ nhà ở của người dân từ thiệt 

hại do ngập lụt, tạo điều kiện tích cực cho phát triển kinh tế và vận tải hàng hóa.  

3.4.2 Tác động tiêu cực 

57. Tác động Thu hồi đất và Tái định cư. Theo kết quả sàng lọc ban đầu, việc thực hiện dự án sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến diện tích đất nông nghiệp của 150 hộ DTTS với tổng diện tích BAH là 9.660 m
2
. 

Trong số 150 hộ DTTS BAH, có 38 hộ BAH nặng bị mất 10% trở lên diện tích đất canh tác. Không có hộ 

nào BAH về nhà ở, các công trình phải di dời. Các hộ BAH là người DTTS sống chủ yếu trong khu vực 

dự án thuộc hạng mục công trình kè suối Tà Dính hoặc suối Xem tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Trinh. 

Mức độ ảnh hưởng của các hộ DTTS BAH của Tiểu dự án được trình bày như sau: 
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Bảng 4: Mức độ bị ảnh hưởng của người DTTS do hoạt động thu hồi đất từ Tiểu dự án  

STT Hạng mục Địa điểm Số hộ BAH 

Tổng diện tích đất 

nông nghiệp BAH 

(m2) 

1 
Kè suối Tà Dính và suối Xem, xã 

Vĩnh Thuận 

Xã Vĩnh Thuận, huyện 

Vĩnh Thạnh 
150 9.660 

                                                                     (Nguồn: Kết quả khảo sát Tái định cư, tháng 3 năm 2017) 

58. Để giảm thiểu các tác động thu hồi đất, trong quá trình thiết kế chi tiết, Tư vấn thiết kế cần tham 

vấn cộng đồng địa phương để tìm các biện pháp giảm thiểu việc thu hồi đất và các tác động bất lợi khác 

đến người dân. Mặt khác, một Khung chính sách tái định cư cho toàn dự án và một Kế hoạch Tái đinh cư 

cho các hạng mục công trình của Tiểu dự án được thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu đã được chuẩn 

bị để đảm bảo mọi thiệt hại của người bị ảnh hưởng do dự án gây ra đều được bồi thường thỏa đáng. 

Biểu đồ 2: Vị trí công trình kè chống sạt lở suối Tà Dính và suối Xem, xã Vĩnh Thuận 

 

59. Tác động trong quá trình thi công. Bên cạnh những tác động tích cực do dự án đem lại, việc thi 

công dự án cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tiềm tang, cụ thể như sau:  

(i) Các ảnh hưởng tạm thời tiềm tàng đối với sinh kế và thu nhập của các hộ gia đình: đất đai, các 

hoạt động nông nghiệp  

(ii) Ảnh hưởng giao thông đường bộ của người dân trong thời gian thi công.  

(iii) Việc chuyên chở vật liệu và chất đổ thải có khả năng làm hư hại cơ sở hạ tầng. 

(iv) Gia tăng các tệ nạn xã hội do sự gia tăng những người tới khu vực dự án.  

60. Ước tính có khoảng 150 hộ DTTS có thể BAH bởi việc thực hiện Tiểu dự án. Tuy nhiên, không 

thể xác định các tác động tại giai đoạn này. Một khi các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các biện pháp thi công 

có sẵn trong quá trình xây dựng, tác động đến người DTTS sẽ được xác định. Mọi nỗ lực sẽ được thực 

hiện để đảm bảo tác động tạm thời đến người DTTS (thu hồi đất hoặc các hoạt động đánh bắt hay đi lại) 

cần tránh bằng việc xây dựng các biện pháp thi công thay thế. Ví dụ, cần xây dựng kè vào mùa khô do 

không có hoặc có ít hoạt động đánh bắt để tránh các tác động như vậy. Nếu tác động không thể tránh 

được, thực hiện bồi thường hoặc hỗ trợ cho các hộ DTTS BAH, như theo Khung Chính sách Tái định cư 
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của mỗi dự án thông qua RAP. RAP sẽ được cập nhật trong quá trình thực hiện dự án để phản ánh các tác 

động, nếu có.  

61. Một số lượng lớn công nhân sẽ có mặt trên địa bàn trong thời gian thi công công trình, điều này 

gây ra những xáo trộn nhất định đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương. Mặc dầu, địa 

phương đã có khu vực dành riêng cho công nhân ở tập trung, nhưng một số lượng lớn người đến sẽ nảy 

sinh rất nhiều nhu cầu khác nhau như ăn, ở, vui chơi, giải trí, và các nhu cầu văn hóa khác. Cũng có thể 

xảy ra hiện tượng những nhu cầu này khác xa với văn hóa cộng đồng địa phương, do vậy tạo ra những 

xáo trộn nhất định đối với cộng đồng, đặc biệt là với cộng đồng dân tộc thiểu số ở các xã Cát Sơn và Vĩnh 

Thuận có công trường thi công.  

62. Việc thi công công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực về môi trường như bụi, tiếng ồn....bên 

cạnh đó, các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một lượng người từ nơi khác kéo đến. Việc tập trung 

số lượng lớn công nhân có thể gây ra các vấn đề về mại dâm, gây nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là 

nguy cơ HIV/AIDS, và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.  

63. Việc sử dụng một số tuyến đường để chuyên chở nguyên vật liệu sẽ gây ra những ảnh hưởng về 

việc đi lại của người dân và gây nguy cơ tai nạn giao thông. 

3.5 Biện pháp giảm thiểu 

64. Liên quan đến các tác động do thu hồi đất, và các tác động khác trong quá trình thi công, các tác 

động sẽ được giam thiểu bởi việc áp dụng các biện pháp bồi thường và hỗ trợ như được xây dựng trong 

Khung Chính sách Tái định cư lập cho Dự án. Theo các tác động tiềm ẩn như được xác định như trên, để 

giảm thiểu các tác động này, sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:  

(i) Thông báo trước cho người dân về tiến độ và lịch trình thi công để họ có thể chủ động lựa chọn 

các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng phù hợp với tiến độ xây dựng; 

(ii) Nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông và ngăn ngừa tệ nạn xã hội trong giai đoạn 

xây dựng; 

(iii) Yêu cầu các nhà thầu thực hiện các biện pháp vận chuyển vật liệu, bùn và tuân thủ các quy định 

về tải trọng xe chở vật liệu và chất thải. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do hoạt động 

vận tải, đơn vị xây dựng phải khôi phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng về tình trạng ban đầu trước 

khi trả lại địa phương. 

Bảng 5. Tóm tắt các tác động tiêu cực và biện pháp giảm thiểu liên quan  

Tác động bất lợi Các biện pháp giảm thiểu Tổ chức thực hiện 

Ảnh hưởng đến đất nông 

nghiệp  

Thông báo trước thời điểm thi công 

tới người dân 

Ban QLDA Bình Định cần phải phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương trong 

phổ biến thông tin kịp thời tới từng xã. 

Ảnh hưởng về giao thông 

và gia tăng tệ nạn xã hội 

(như mại dâm, ma túy, 

rượu,...) 

Nâng cao nhận thức về giao thông 

và tệ nạn xã hội cho người dân 

trong khu vực 

Ban QLDA Bình Định cần kết hợp với các 

cơ quan chức năng, soạn thảo chiến lược 

truyền thông cho các vấn đề trên. Dựa trên 

hệ thống truyền thông sẵn có tại các xã, phổ 

biến các nội dung trên tới các hộ dân trong 
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Tác động bất lợi Các biện pháp giảm thiểu Tổ chức thực hiện 

 khu vực. 

Ảnh hưởng đến cơ sở hạ 

tầng 

Nhà thầu phái tuân thủ các quy tắc 

trong chuyên chở vật liệu và khôi 

phục cơ sở hạ tầng 

Ban QLDA Bình Định cần yêu cầu nhà 

thầu ký hợp đồng tuân thủ các quy định về 

tải trọng và các biện pháp đảm bảo vệ sinh 

môi trường trong quá trình chuyên chở vật 

liệu cũng như quy định về bồi hoàn cơ sở 

hạ tầng khi có hư hại. 

65. Ngoài ra, để gia tăng lợi ích kinh tế -xã hội của địa phương do những tác động tích cực đem lại, 

một số hoạt động/biện pháp sau sẽ được khuyến khích áp dụng: Tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp; cung cấp kiến thức cho người dân trong các hoạt động sản xuất; cung cấp giống cây 

trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cao; Hỗ trợ người dân trong việc sử dụng nguồn tài chính sẵn có để 

đầu tư vào các hoạt động tạo lợi ích kinh tế cho các hộ.  

IV. THAM VẤN VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

4.1 Mục tiêu 

66. Là một phần của đánh giá xã hội được thực hiện cho tiểu dự án này, tham vấn người dân tộc thiểu 

số trong vùng dự án đã được tiến hành một cách tự do, được thông báo trước và có sự tham gia theo chính 

sách OP 4.10 của NHTG. Mục đích của tham vấn là để a) thông báo cho các dân tộc thiểu số trong khu 

vực tiểu dự án các tác động tiềm tàng của dự án (tác động tiêu cực và và tác động tích cực), b) ý kiến 

phản hồi từ các dân tộc thiểu số (trên cơ sở tác động được xác định), và c) đề xuất các hoạt động phát 

triển để đảm bảo người dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án có thể nhận được các lợi ích kinh tế xã 

hội (từ dự án) phù hợp văn hóa với họ, và trên cơ sở đó xác nhận sự ủng hộ rộng rãi của DTTS đối với 

việc thực hiện TDA. 

4.2 Phương pháp tham vấn cộng đồng 

67. Có nhiều công cụ điều tra khác nhau, như các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, quan sát hiện 

trường và điều tra hộ gia đình, được sử dụng để thu thập thông tin phản hồi từ các dân tộc thiểu số. Tham 

vấn tự do, được thông báo trước theo chính sách OP 4.10 của NHTG được duy trì trong suốt quá trình 

tham vấn. 

68. Kỹ thuật điều tra: các kỹ thuật sau được sử dụng để thu thập phản hồi của nhóm DTTS như thảo 

luận nhóm, quan sát tham dự và tham vấn cộng đồng. Các chuyên gia tư vấn nhận thức rằng, cần duy trì 

việc sử dụng ngôn ngữ khi tham vấn với cá dân tộc thiểu số. Như vậy, trước khi tiến hành tham vấn, việc 

kiểm tra sở thích sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số được thực hiện và ngôn ngữ đó được sử dụng 

trong suốt quá trình tham vấn. Để đảm bảo sự tự do ngôn ngữ cho người DTTS được tham vấn, mỗi nhóm 

dân tộc thiểu số được tham vấn một cách riêng biệt. Một người dân địa phương (trong cùng nhóm dân tộc 

thiểu số) đã được mời tham gia quá trình tham vấn trong trường hợp ngôn ngữ dân tộc thiểu số địa 

phương là cần thiết để trao đổi thông tin thông suốt giữa người dân tộc thiểu số và nhóm tư vấn. Đại diện 

các hộ DTTS tham gia tham vấn đều sử dụng thành thạo tiếng Việt. Các tư vấn là những người có kinh 

nghiệm về dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 
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69. Quá trình tham vấn: Hai (02) cuộc tham vấn đã được tiến hành vào tháng 3/2017 tại các xã có 

người ã đề cập ở trên) trong suốt quá trình tham vấn. Có cả nam giới và phụ nữ tham gia tham vấn. Đặc 

biệt phụ DTTS BAH. Các cuộc tham vấn sử dụng cả điều tra hộ gia đình, và thảo luận nhóm/họp cộng 

đồng (như đ nữ DTTS đã được khuyến khích đưa ra ý kiến/thắc mắc của mình. Tham vấn cộng đồng 

DTTS được tiến hành tại nhà văn hóa của thôn. Cộng đồng bị ảnh hưởng đều được thông báo trước khi 

tiến hành họp. 

4.3 Tham vấn trong quá trình chuẩn bị EMDP 

70. Trong quá trình chuẩn bị EMDP, tham vấn cộng đồng đối với nhóm DTTS đã được thực hiện vào 

tháng 03 năm 2017. Trên cơ sở cung cấp thông tin dự án và các yếu tố ảnh hưởng tiềm tàng (tích cực và 

tiêu cực) cho các hộ DTTS, tham vấn đề cập những phần quan trọng sau: a) những yếu tố tiềm tàng nào 

của dự án đối với hộ gia đình và cộng đồng, b) trên cơ sở các biện pháp được đề xuất để giảm thiểu tác 

động tiêu cực, những gợi ý/đề xuất gì để đảm bảo những tác động tiêu cực có thể tránh được/giảm 

thiểu/giảm nhẹ đối với tất cả các mức độ tác động, và c) cơ hội kinh tế - xã hội phù hợp nào mà mục tiêu 

dự án đem lại cho hộ DTTS. 

Bảng 6: Tham vấn cộng đồng DTTS 

TT Thời gian/địa điểm Thành phần tham dự Tổng số 

người tham 

dự 

Theo giới 

Nam Nữ 

1 

Xã Vĩnh Thuận, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định  

- Đại diện chính quyền địa phương và 

các hội/đoàn thể địa phương 

- Trưởng thôn, đại diện cộng đồng và 

đại diện một số hộ DTTS 

12 8 4 

2 

Xã  Cát Sơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

- Đại diện chính quyền địa phương và 

các hội/đoàn thể địa phương 

- Trưởng thôn, đại diện cộng đồng và 

đại diện một số hộ DTTS 

11 6 5 

71. Kết quả thu được tại các cuộc tham vấn cho thấy: (i) Cộng đồng người dân tộc thiểu số và những 

hộ gia đình dân tộc thiểu số trong khu vực thực hiện dự án xác nhận rằng họ đã được thông báo về dự án. 

Đối với cộng đồng DTTS tại những xã liền kề khu vực dự án đã nắm bắt được thông tin về dự án thông 

qua các cuộc tham vấn do nhóm tư vấn thực hiện. Các hộ dân tộc thiểu số đều ủng hộ việc tiến hành thực 

hiện dự án (ii) Thông qua tham vấn, các hộ gia đình DTTS và các cộng đồng DTTS hiểu được tác động 

tích cực của dự án. Bên cạnh đó, những tác động tiêu cực tiềm tàng của dự án cũng đã được xác định và 

họ hiểu được những tác động đó.  

72. Trên cơ sở nắm bắt đầy đủ thông tin của dự án, các nhóm DTTS và các cộng đồng DTTS đều rất 

ủng hộ việc thực hiện dự án. Ngoài ra, họ có những ý kiến cụ thể/đề nghị tập trung vào hai lĩnh vực: (i) 

các kiến nghị nghị liên quan đến quá trình thi công dự án; và (ii) các kiến nghị liên quan đến phát triển 

cộng đồng. Các ý kiến cụ thể như sau: 

(i) Quá trình thực hiện dự án cần tiến hành nhanh chóng để giảm thiểu tác động; 
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(ii) Mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi; trồng trọt, hỗ trợ vốn và cung cấp thông tin về thị trường 

tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi cho người dân; 

(iii) Hỗ trợ cho người dân trong việc sử dụng nguồn tài chính sẵn có để đầu tư vào các hoạt động đem 

lại lợi ích kinh tế cho gia đình. 

4.4 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện Tiểu dự án 

73. Để đảm bảo việc tham vấn tự do và được thông báo trước với người dân tộc thiểu số trong quá 

trình thực hiện EMDP đươc tiếp tục, khung tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số sau đây sẽ được sử dụng 

trong quá trình thực hiện EMDP, như được tóm tắt dưới đây: 

 Trong quá trình thực hiện EMDP, cách tiếp cận tham vấn cũng giống trong quá trình chuẩn bị 

EMDP. Cụ thể, Tư vấn sẽ dựa trên cách thức tự do tham gia, được thông báo trước và cung cấp 

đầy đủ thông tin. Điều này để đảm bảo thông tin phản hồi từ cộng đồng DTTS được thực hiện 

dựa trên nhu cầu phát sinh thực tế của người DTTS trong khi thực hiện EMDP về các tác động 

bất lợi không lường trước và để có các biện pháp giảm thiểu thích hợp được cập nhật và đảm bảo 

các hoạt động phát triển được thực hiện nhằm phục hồi sinh kế và phát triển cho người DTTS 

(phù hợp với mục tiêu của dự án).  

 Cộng đồng người DTTS sẽ được tham vấn về tất cả các hoạt động của dự án trong suốt các giai 

đoạn thực hiện của dự án. 

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT tỉnh Bình Định, các tổ chức chính 

trị xã hội và các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về công tác dân tộc thiểu số sẽ đảm bảo 

người DTTS tham gia vào các hoạt động của dự án. Các cuộc họp và tham vấn sẽ được thực hiện 

riêng đối với nhóm DTTS nam và nhóm DTTS nữ để nhận được sự phản hồi của họ về các hoạt 

động của dự án cũng như xác định các tác động tích cực và tiêu cực của dự án gây ra đối với cuộc 

sống của họ. 

 Các hoạt động thông tin, truyền thông sẽ được tiến hành liên tục trong quá trình thực hiện dự án 

nhằm đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều nhận thức đầy đủ và hiểu về nội dung dự 

án. Những hoạt động truyền thông bao gồm việc phân phát thông tin, tổ chức các cuộc họp, tiến 

hành các phỏng vấn và thu nhận các phản hồi từ nhóm cộng đồng DTTS. Các phản hồi trên cần 

được xem xét, xác định và giải quyết kịp thời. 

 Các cuộc tham vấn, họp cộng đồng sẽ được tài liệu hóa và trình cho NHTG xem xét và kiểm tra.  

 Trong quá trình thực hiện dự án, tham vấn và phổ biến thông tin tới cộng đồng DTTS cần sử 

dụng các phương pháp và phương thức phù hợp với văn hóa và giới để không tạo ra các rào cản 

trong giao tiếp. Điều này có thể bao gồm dịch tài liệu sang tiếng dân tộc, sử dụng phiên dịch 

trong các cuộc tham vấn cộng đồng, sử dụng các phương tiện truyền thông trực quan, và tổ chức 

các cuộc họp riêng biệt với nhóm nam và nhóm nữ. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI DTTS   

74. Bên cạnh những tác động tích cực dự kiến, Dự án sẽ góp phần nâng cao điều kiện sống và điều 

kiện sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ công cộng, các tác động tiêu cực cần được giải quyết một cách hợp lý 

bao gồm cả việc thu hồi đất vĩnh viễn của 150 hộ gia đình DTTS; các bệnh truyền nhiễm gồm HIV/AIDS; 

buôn người; bài bạc; đánh nhau; tai nạn giao thông; lạm dụng lao động trẻ em và phụ nữ. Các hoạt động 
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phát triển DTTS đã được phát triển để đảm bảo rằng các nhóm DTTS nhận được những lợi ích xã hội và 

kinh tế phù hợp về mặt văn hoá. Các hoạt động bao gồm các biện pháp nâng cao năng lực của các cơ quan 

thực hiện dự án. Một khi thiết kế chi tiết có sẵn, sẽ có nhiều cuộc tham vấn hơn được tiến hành một cách 

tự do, trước và có thông tin. Cùng với RAP, EMDP này sẽ được cập nhật tương ứng. 

75. Thành lập nhóm cộng đồng có sự tham gia và thực hiện giám sát có sự tham gia: Một nhóm 

cộng đồng được thành lập giữa các nhóm DTTS ở cấp xã để nhận phản hồi từ các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân bị ảnh hưởng hoặc liên quan đến các hoạt động của dự án. Nhóm có thể bao gồm đại diện từ các 

thôn DTTS bị ảnh hưởng, cả nam lẫn nữ, và từ các hội phụ nữ và mặt trận tổ quốc. Ban QLDA sẽ tổ chức 

các cuộc họp định kỳ để lấy ý kiến từ nhóm cộng đồng có sự tham gia và có thể tập trung vào việc thực 

hiện EMDP này như sau: 

- Các hoạt động dự án mới nhất trong cộng đồng là gì? 

- Cộng đồng nhận được những lợi ích gì từ các hoạt động này? 

- Người dân đã nhận được những lợi ích này có phù hợp về mặt văn hoá hay chưa? Nếu không, tại 

sao? Làm thế nào có thể những giải quyết những tồn tại này? 

- Đã tiến hành tham vấn như đề xuất trong EMDP hay chưa? 

- Các nhóm DTTS bị ảnh hưởng có gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ về các phương tiện 

truyền thông hay trong các cuộc họp hay không? Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng 

cần được tổ chức để vượt qua những khó khăn này như thế nào? 

- BQLDA có thể giúp các nhóm DTTS bị ảnh hưởng truy cập thông tin dự án hiệu quả và thực tế 

như thế nào? 

- Có những tác động bất lợi từ lao động di cư đối với cộng đồng địa phương? 

- Có vấn đề/hoạt động nào mà các nhóm DTTS bị ảnh hưởng vẫn không hài lòng? Tại sao? Các 

cộng đồng đề nghị giải quyết những vấn đề/hoạt động này như thế nào? 

76. Thông qua các cuộc họp này, BQLDA có thể rút kinh nghiệm về những vấn đề mà cộng đồng 

chưa hài lòng, thậm chí có thể không phải là tác động trực tiếp của dự án. Bằng cách giải quyết vấn đề 

này, nếu có thể, PMU có thể củng cố niềm tin và thiện chí với cộng đồng. Hơn nữa, nếu những tác động 

tiêu cực được xác định trong suốt quá trình thực hiện, Ban QLDA nên có trách nhiệm khắc phục những 

tác động đó, không nên cố gắng che giấu hoặc làm sai lạc cộng đồng. Đồng thời, chia sẻ thông tin cởi mở 

cho phép cộng đồng đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo cho các dự án ảnh hưởng đến cuộc sống 

của họ. 

77. Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện dự án, PMU sẽ phối hợp với các tổ chức quần chúng địa 

phương và các tổ chức phi chính phủ để truyền đạt càng nhiều càng tốt. Ban QLDA có thể đào tạo cho 

các thành viên cộng đồng địa phương theo dõi cộng đồng, thành lập thành " nhóm giám sát", với kiến 

thức về các yếu tố xây dựng, xói mòn, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, và nhiều hơn nữa. Kiến thức 

này trao cho nhóm giám sát, nhiều trong số đó là phụ nữ sau này trở thành lãnh đạo trong cộng đồng.  

78. Tổ chức các cuộc họp cộng đồng: Các cuộc họp ở mỗi xã được tổ chức để đáp ứng các yêu cầu 

và làm rõ các vấn đề. Các cuộc họp sẽ được triển khai trước và trong quá trình thực hiện dự án. Tài liệu 

được sử dụng cho các cuộc họp sẽ được chuẩn bị theo cách dễ hiểu, với các thông điệp và hình ảnh rõ 
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ràng. Thời gian và địa điểm của các cuộc họp cộng đồng nên được bố trí thuận tiện cho người dân địa 

phương. 

79. Nâng cao nhận thức của cộng đồng: Các hoạt động nâng cao nhận thức có thể được kết hợp vào 

các cuộc họp cộng đồng thường xuyên và các sự kiện cộng đồng khác. Dựa vào tham vấn cộng đồng, các 

vấn đề cần nêu ra trong các hoạt động như vậy có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung 

sau: (i) Các hoạt động của dự án; (ii) An toàn giao thông; (iii) Tầm quan trọng của tham vấn cộng đồng và 

tham gia vào từng giai đoạn của các hoạt động của dự án, từ quy hoạch và chuẩn bị cho đến việc thực 

hiện và giám sát và đánh giá; (iv) Vai trò của cộng đồng trong việc giám sát các hoạt động của dự án và 

trong hoạt động và duy trì, bảo dưỡng các công trình dự án; (v) Các vấn đề về giới (ví dụ như khi phụ nữ 

chăm sóc trẻ em, họ cần được thông báo/cảnh báo trước những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình di dời nhà 

cửa); (vi) Bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục; (vii) HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác; (viii) 

Quyền của người lao động; (ix) Tầm quan trọng của việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh; (x) Quản lý tài 

sản hộ gia đình và chi tiêu; (xi) Các cơ hội giáo dục được nâng cao để trẻ tiếp cận tốt hơn với thị trường 

lao động và các cơ hội tạo thu nhập; Bất kỳ vấn đề nào khác đang nổi lên trong quá trình thực hiện dự án. 

80. Các hoạt động truyền thông: Một số cá nhân và tổ chức có thể là các kênh truyền thông hiệu 

quả hơn tại các khu vực dự án, như trưởng thôn, lãnh đạo, các hội phụ nữ và mặt trận tổ quốc. Ngoài các 

kênh truyền thông thông thường, như các cuộc họp cộng đồng, các nhóm tập trung và loa phóng thanh. 

Các tài liệu truyền thông sẽ được lưu trữ tại các nhà văn hóa hoặc các trung tâm cộng đồng để tham khảo 

để người dân có thể truy cập chúng một cách dễ dàng. Ngoài ra, Ban QLDA có thể xem xét việc tiếp cận 

và chia sẻ thông tin dự án tới các nhóm DTTS liên quan thông qua việc công bố thông tin dự án liên quan 

trực tiếp đến lợi ích của các nhóm DTTS bị ảnh hưởng trên trang web của tỉnh. 

81. Đào tạo cán bộ địa phương và các bên liên quan khác: Cần tổ chức hội thảo định hướng ở cấp 

huyện cho cán bộ và các bên liên quan khác trong dự án là những cán bộ làm việc với cộng đồng DTTS bị 

ảnh hưởng để họ có thể hiểu rõ hơn về nền văn hoá, phong tục tập quán, và do đó cách tiếp cận làm việc 

của họ sẽ phù hợp về văn hoá và về giới. Hội thảo sẽ tập trung vào các yêu cầu đặc biệt của các dân tộc 

DTTS với các đặc điểm văn hoá và kinh tế xã hội như được mô tả ở trên trong EMDP này. Cần phải chú 

ý và hỗ trợ cho những người gặp rào cản ngôn ngữ; tầm quan trọng của việc tham vấn cộng đồng với các 

cộng đồng DTTS; kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với các nhóm DTTS bị ảnh hưởng để đạt 

được các mục tiêu của EMDP này và đồng thời nâng cao năng lực quản lý dự án cho các bên liên quan.  

82. Chính sách việc làm hỗ trợ nhóm DTTS: 

 Cần cung cấp thông tin tuyển dụng địa phương cho các nhóm DTTS càng sớm càng tốt để có 

được sự ủng hộ và chấp nhận của cộng đồng, cho phép dự án tiến hành mà không có bất kỳ khó 

khăn lớn nào. 

 Tích cực thúc đẩy các chính sách liên quan đến giới cho phụ nữ tham gia và hưởng lợi từ dự án, ở 

tất cả các giai đoạn, bao gồm sự tham gia ngày càng tăng của phụ nữ, đặc biệt là từ các nhóm 

DTTS bị ảnh hưởng, trong lực lượng lao động xây dựng. Tác động của các chính sách và sáng 

kiến liên quan đến giới có thể vượt quá phạm vi hoạt động và là công cụ giúp phụ nữ khắc phục 

những rào cản và khuôn mẫu dựa trên giới trong các cộng đồng xung quanh. 

 Ưu tiên đào tạo và tuyển dụng những người DTTS, gồm cả nam và nữ. Dự án sẽ làm việc đồng 

thời trên hai yếu tố chính: giáo dục sẽ hỗ trợ việc đưa người dân DTTS địa phương vào thị trường 

lao động địa phương và thay đổi ngôn ngữ tuyển dụng để nhấn mạnh cơ hội bình đẳng cho nam 
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giới và phụ nữ để loại bỏ những nghi ngờ truyền thống về khả năng của Người DTTS, đặc biệt là 

phụ nữ. Người DTTS, đặc biệt là phụ nữ nên được ưu tiên làm việc trong dự án nếu cần. 

83. Tăng cường bình đẳng giới: Giới là một chủ đề xuyên suốt. Các biện pháp giúp đảm bảo bình 

đẳng giới bao gồm: các nhà thầu đảm bảo rằng các cơ hội việc làm cần được trao cho phụ nữ DTTS; tiền 

công lao động trả cho các phụ nữ DTTS phải bằng nam giới cho cùng công việc; công nhân cần tôn trọng 

văn hóa DTTS, vv .. Ban QLDA và nhà thầu cần được thiết lập để giám sát các hoạt động. 

84. Tham gia và trao quyền: Cần tăng cường sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt là trong các nhóm 

DTTS bị ảnh hưởng, trong các hoạt động dự án và can thiệp khác nhau, như các cuộc họp phổ biến thông 

tin, các khoá đào tạo, công tác hỗ trợ địa phương và các nhóm cộng đồng có sự tham gia. Điều quan trọng 

là phụ nữ nên được tư vấn trong suốt chu trình dự án, từ thiết kế tới các bước đánh giá để đảm bảo tiếng 

nói của họ được lắng nghe và được quan tâm đúng mức. Do đó, các biện pháp cụ thể có thể là cần thiết để 

tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và sự tham gia liên quan của họ trong các hoạt động của dự án. 

Cần nỗ lực để sắp xếp địa điểm và thời gian thích hợp cho sự tham gia của phụ nữ có liên quan, và các 

hoạt động quảng bá bổ sung cũng có thể là cần thiết để tối đa hóa sự có mặt của chủ hộ người DTTS là 

phụ nữ. 

85. Nâng cao nhận thức: Phụ nữ nên nhận thức đầy đủ các tác động tiềm ẩn đối với cộng đồng và hộ 

gia đình, đặc biệt là các hoạt động tạo thu nhập và như vậy đề xuất các biện pháp mà dự án nên làm để 

tránh hoặc giảm thiểu các tác động. Điều quan trọng là nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quyền và lợi 

ích của họ trong giấy chứng nhận đứng tên cả vợ và chồng và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các khoản vay ngân hàng, cho thuê và đóng góp vào hoạt động kinh doanh, quyền được tiếp 

cận với cơ chế giải quyết khiếu nại và cách thức khiếu nại khi cần thiết. 

86. Kế hoạch: Cần phải nhận thức rằng sự tham gia và nâng cao nhận thức cho phụ nữ, đặc biệt là 

những người DTTS, là một quá trình tốn nhiều thời gian cần được lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả 

với các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn rõ ràng và thực tế để tiến hành các bước khả thi, với các bài học 

đã được xem xét và học hỏi cũng như các kế hoạch sửa đổi sau mỗi giai đoạn. 

87. Xây dựng năng lực: Sẽ tổ chức 02 buổi đào tạo về giới và người DTTS cho các cán bộ Ban 

QLDA và cán bộ địa phương và các bên liên quan cũng như các cán bộ dự án là những người sẽ làm việc 

với các nhóm DTTS. Cũng sẽ tổ chức đào tạo cho cán bộ Ban QLDA về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về 

đồng bào dân tộc thiểu số của NHTG và Việt Nam và các biện pháp cần thiết để đảm bảo EMDP được 

thực hiện phù hợp. Tập huấn về giám sát EMDP cũng được đưa vào quá trình thực hiện. 

88. Đào tạo và cơ hội việc làm: Một số hộ DTTS có thể thay đổi công việc, tức là các hộ gia đình có 

thu nhập phụ thuộc theo mùa - chủ yếu từ cây trồng và cây ăn quả, nên việc tư vấn và đào tạo về các kỹ 

năng nghề mới cho nhóm này sẽ được thực hiện cho cả nam giới và nữ giới để các kiến thức và kỹ năng 

được thực hiện và áp dụng, và nâng cao khả năng thành công với công việc mới. Chi tiết về các hoạt động 

này được đưa ra trong cuộc thảo luận về đào tạo nghề và các cơ hội thuộc mục này. 

89. Trao quyền và hỗ trợ phụ nữ DTTS tại nơi làm việc: Điều quan trọng là tạo cơ hội việc làm 

cho phụ nữ DTTS từ dự án. Để đạt được mục đích này, cần đánh giá các yêu cầu của phụ nữ về đào tạo 

kỹ năng để tạo điều kiện phục hồi thu nhập. Tất cả các nhà thầu tham gia xây dựng các công trình dân 

dụng cần thông báo tới Ban QLDA các cơ hội việc làm phù hợp với phụ nữ nói chung, bao gồm cả những 

người từ các nhóm DTTS, và Ban QLDA sẽ thông báo cho những người cần thiết. Khi phụ nữ tham gia 

lực lượng lao động của dự án, cần phải có giải pháp đối với các hành vi bạo lực giới, quấy rối tình dục, 
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những khó khăn về cân bằng giữa cuộc sống và công việc, và nghi ngờ về khả năng phục hồi thể chất của 

phụ nữ. Các hành động cần thiết bao gồm: 

 Thực hiện chính sách "không khoan dung" đối với hành vi quấy rối tình dục: đào tạo về quấy rối 

tình dục sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên trong quá trình thiết lập và tại các phiên họp bổ 

sung nhằm củng cố chính sách "không khoan dung". 

 Thực hiện cơ chế khiếu nại xử lý tất cả các trường hợp quấy rối như là "nguy cơ cao" và cần được 

thực hiện ngay lập tức. 

 Giải quyết bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng, liên kết với các hội liên hiệp phụ nữ xã. Phụ nữ sẽ 

được đào tạo về quyền lao động. 

90. Đối với người DTTS bị ảnh hưởng trực tiếp do mất đất và tài sản: Những người DTTS này 

được hưởng các chương trình bồi thường và phục hồi như được mô tả trong RAP. Ngoài ra, tất cả những 

người DTTS bị ảnh hưởng trên đất sẽ được cấp GCNQSDĐ để giữ đất và đất họ mua mà không  phải 

thanh toán. Những người DTTS BAH nặng sẽ được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 

(NHCSXH) với lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn và/hoặc trung hạn. Hướng dẫn kỹ thuật phù hợp sẽ được 

cung cấp để mọi người biết cách sử dụng và quản lý tín dụng đúng cách. 

91. Đối với người DTTS được hưởng lợi từ dự án: Các khoá tập huấn sẽ được thiết kế để đảm bảo: 

(i) các nội dung phù hợp với văn hoá đối với người DTTS; và (ii) khuyến khích phụ nữ tham gia với ít 

nhất 30% số người tham gia. 

Bảng 7: Tóm tắt các hoạt động đề xuất và nội dung hỗ trợ  

Tác động Biện pháp 

Mất đất nông nghiệp vĩnh 

viễn 

- Tham vấn cộng đồng phù hợp 

- Bồi thường và hỗ trợ sẽ được chi trả cho 46 hộ gia đình DTTS bị ảnh hưởng. 

Chi tiết được trình bày trong RAP 

Nguy cơ mắc bệnh truyền 

nhiễm hoặc lây truyền qua 

đường tình dục, như 

HIV/AIDS 

- Gia tăng dòng nhân công có thể khiến các nhà thầu nâng cao nhận thức và đào 

tạo cho người lao động về các căn bệnh lây nhiễm và bệnh qua đường tình dục 

và quan hệ tình dục an toàn. 

- Ban QLDA phân công cán bộ để giải quyết EMDP, bao gồm giám sát việc 

thực hiện EMDP và giám sát các Nhà thầu và đảm bảo rằng vấn đề được quản 

lý tốt 

- Nâng cao nhận thức và tập huấn cho phụ nữ DTTS sẽ được thực hiện nhằm 

đảm bảo rằng phụ nữ được bảo vệ khỏi những bệnh này. 

Buôn người  - Gia tăng dòng công nhân có thể dẫn đến xáo trộn xã hội gồm các hoạt động 

buôn bán phụ nữ. Yêu cầu các nhà thầu cung cấp việc nâng cao nhận thức và 

đào tạo cho người lao động về buôn bán người và biện pháp giảm thiểu các 

vấn đề 

- PMU phân công cán bộ để giải quyết EMDP, bao gồm giám sát việc thực hiện 

EMDP và giám sát các Nhà thầu và đảm bảo rằng vấn đề được quản lý tốt 

- Chính quyền địa phương thông báo cho người DTTS và người dân địa phương 
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Tác động Biện pháp 

về nguy cơ buôn bán người 

Lạm dụng trẻ em, trả mức 

lương thấp cho phụ nữ 

DTTS cho cùng công việc 

- Yêu cầu Nhà thầu cung cấp cơ hội việc làm cho phụ nữ DTTS. Mức lương trả 

cho công nhân DTTS, đặc biệt là phụ nữ DTTS phải bằng với tỷ lệ trả cho 

người lao động khác. 

- Ban QLDA phân công cán bộ để giải quyết EMDP, bao gồm giám sát việc 

thực hiện EMDP và giám sát các Nhà thầu và đảm bảo rằng vấn đề được quản 

lý tốt 

Tai nạn giao thông - Nâng cao nhận thức và tổ chức đào tạo cho người DTTS, đặc biệt là phụ nữ, sẽ 

được thông báo qua loa phát thanh để đảm bảo rằng người DTTS, đặc biệt là 

phụ nữ DTTS và trẻ em nhận thức về vấn đề tai nạn và biện pháp tự vệ. 

- Nhà thầu đảm bảo rằng phương tiện của họ tuân theo các quy tắc vận chuyển 

và không đi lại trong thời gian cao điểm 

92. EMDP này sẽ được cập nhật trước khi được thực hiện nhằm xác định lại nhu cầu phát triển của 

người DTTS và phản ánh những nhu cầu khác cần thiết khi các tác động của dự án được xác định dựa trên 

thiết kế kỹ thuật cuối cùng. 

VI. CÔNG BỐ VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

93. Trong quá trình chuẩn bị, bản EMDP/RAP cuối cùng sẽ được công bố rộng rãi trong cộng đồng 

tại những nơi công cộng, bao gồm trụ sở UBND các xã/huyện, nhà văn hóa. EMDP phải được trình bày 

theo hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu cho người DTTS và tất cả những bên liên quan có thể đọc và hiểu 

được.  

94. Các văn bản này cũng sẽ được công bố tại Ban QLDA, UBND tỉnh Bình Định và văn phòng 

thông tin của WB tại Washington D.C, trước khi bắt đầu thực hiện dự án. 

95. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA và chính quyền địa phương các cấp phải đảm bảo 

chắc chắn rằng tất cả các hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng trong khu vực dự án đi qua sẽ nhận được đầy 

đủ thông tin và được mời tham dự các buổi tham vấn trong quá trình thực hiện EMDP. 

96. . EMDP dự thảo đã được công bố tại địa phương vào ngày 19 tháng 6 năm 2017 và trên trang 

web của NHTG vào ngày 20 tháng 6 năm 2017.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đánh giá BQLDA Bình Định và các bên liên quan về thực hiện EMDP 

97. Cần phải thừa nhận rằng đội ngũ cán bộ an toàn của Ban QLDA Bình Định giàu kiến thức, kỹ 

năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng, và các khía cạnh xã hội khác, bao gồm: phát triển 

dân tộc thiểu số, tái định cư và bình đẳng giới. Đặc biệt, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng về phát triển 

DTTS trong các dự án cơ sở hạ tầng theo yêu cầu WB (OP 4.10). Như vậy, xây dựng năng lực cho đội 

ngũ cán bộ BQLDA Bình Định và cán bộ an toàn. Chi tiết về phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ 

BQLDA Bình Định được trình bày tại mục dưới đây. 

Nâng cao năng lực 
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98. Do thiếu năng lực thực hiện EMDP ở cấp cơ sở nên cần có sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tổ chức 

thực hiện EMDP. 

99. Cán bộ Ban QLDA Bình Định sẽ được tập huấn chuyên sâu để có thể tiến hành sàng lọc người 

dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án. Nếu năng lực địa phương không đủ để chuẩn bị cho EMDP, có 

thể huy động các tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ BQLDA Bình Định xây dựng EMDP cho các tiểu dự án. 

Tập huấn cho các cán bộ Ban QLDA và các cơ quan liên quan sẽ được thực hiện bởi Chuyên gia Dân tộc 

thiểu số được tuyển dụng Ban Quản lý Dự án Trung ương. 

100. 02 khoá tập huấn về giới và EM sẽ được cung cấp cho các cán bộ Ban QLDA và cán bộ địa 

phương, các bên liên quan cũng như các cán bộ dự án, những người sẽ làm việc với các nhóm DTTS. Các 

khóa đào tạo cũng sẽ được tổ chức cho cán bộ Ban QLDA phụ trách về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về 

đồng bào dân tộc thiểu số của NHTG và Việt Nam và các biện pháp cần thiết để đảm bảo EMDP được 

thực hiện đúng. Tập huấn về giám sát EMDP cũng được đưa vào quá trình thực hiện. 

Cơ chế điều phối  

101. Cán bộ phụ trách công tác thực hiện EMDP của Ban QLDA sẽ kết hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc 

của tỉnh để kiểm tra và nhận xét các việc triển khai EMDP này.  

102. Tại cấp huyện, cán bộ phòng Dân tộc thuộc UBND huyện sẽ phối hợp với Ban QLDA và Ban dân 

tộc tỉnh để thực hiện EMDP. Họ sẽ cung cấp phản hồi từ DTTS và cộng đồng DTTS tới UBND cấp tỉnh 

và các cơ quan có liên quan.  

103. Tại cấp xã, đại diện lãnh đạo xã và đại diện nhóm dân tộc thiểu số là những người chủ chốt trong 

việc thực hiện EMDP. Họ sẽ là người trực tiếp giúp đỡ người dân địa phương vượt qua những khó khăn 

trong quá trình thực hiện Dự án. Tổ chức các buổi họp dân để phổ biến thông tin về dự án; cung cấp 

thông tin về các hoạt động giảm thiểu và các hoạt động phát triển của EMDP và hỗ trợ Ban QLDA và 

chính quyền địa phương trong việc lập danh sách người tham gia các hoạt động phát triển của EMDP này.  

- Các cán bộ BQLDA Bình Định với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn DTTS tham gia thực hiện 

EMDP. 

- Các cán bộ an toàn của Ban QLDA sẽ tham gia các cuộc họp định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) 

để theo dõi, giám sát việc thực hiện EMDP. Các vấn đề và thách thức sẽ được giải quyết theo yêu 

cầu đưa ra trong EMDP. 

- Các báo cáo, dữ liệu và thông tin về thực hiện EMDP sẽ được ghi lại và chia sẻ giữa các bên liên 

quan một cách kịp thời để nâng cao chất lượng thực hiện EMDP. Tất cả các vấn đề liên quan đến 

DTTS trong và sau khi thực hiện dự án sẽ được giải quyết kịp thời hoặc ít nhất là được giảm nhẹ. 

- Các đại diện DTTS từ các xã tiểu dự án sẽ làm phối hợp chặt chẽ với BQLDA Bình Định, chính 

quyền địa phương, nhà thầu và các tổ chức phi chính phủ (Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hiệp 

hội Nông dân, Đoàn Thanh niên ...) để theo dõi và giám sát việc thực hiện EMDP. Bất kỳ vấn đề 

hoặc khó khăn nào của người DTTS sẽ được báo cáo cho Ban Quản lý Dự án Bình Định, các nhà 

thầu, chính quyền địa phương xem xét và giải quyết. 

104. Ban QLDA, thông qua Phòng Môi trường và Tái định cư, chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện 

hiệu quả Khung chính sách DTTS và Kế hoạch Phát triển DTTS với sự tham vấn chặt chẽ với các ban 

ngành cùng cấp và các huyện dự án.   
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VIII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

105. Cơ chế khiếu nại của Tiểu dự án được tách làm hai: một ở nội bộ các cộng đồng có liên quan và 

một phần khác, liên quan đến bên thứ ba/hòa giải. Đối với mỗi địa phương, Ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ 

được thành lập từ cấp độ làng/xã tới huyện, xây dựng dựa trên các ban bệ có liên quan hiện có, các tổ 

chức, đại diện phụ nữ và người dân tộc. Ở cấp độ làng/bản, hội đồng dựa trên cơ sở cùng quản lý kết hợp 

với cơ chế khiếu nại hiện có, và sẽ được chủ trì bởi những người lãnh đạo bộ tộc/người đứng đầu giáo xứ 

và người già, được sự chấp nhận đa số của cộng đồng địa phương nói chung và của nhóm DTTS nói 

riêng. 

106. Hồ sơ khiếu nại sẽ được cung cấp cho những người hoặc những nhóm người trực tiếp hay gián 

tiếp bị tác động bởi dự án, cũng như có thể quan tâm đến dự án và/hoặc có khả năng bị ảnh hưởng đến thu 

nhập, cả mặt tích cực và tiêu cực. Dự án sẽ cung cấp khóa đào tạo và hỗ trợ tăng cường cấu trúc hiện có 

nhằm giải quyết hiệu quả và hài hòa các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Mọi sự phàn 

nàn và khiếu nại cần được Ban QLDA ghi vào văn bản một cách chính xác, các bản in ấn phải được lưu 

giữ hồ sơ ở cấp độ cộng đồng và ở cấp huyện. 

107. Nếu người DTTS bị tác động không thỏa mãn với quy trình, biện pháp bồi thường và giảm nhẹ, 

hay bất kỳ một vấn đề nào khác, thì đại diện cho EMP hoặc chính người DTTS, hoặc trưởng làng có thể 

đệ trình khiếu nại lên chính quyền địa phương hoặc lên Ban QLDA theo mẫu Hồ sơ Khiếu nại trong bản 

Dự án EMDP. Các vấn đề khiếu nại cần được giải quyết một thỏa đáng phù hợp với mong muốn của 

người DTTS bị tác động. Những chi phí có liên quan tới khiếu nại của người DTTS được miễn đối với 

người DTTS có hồ sơ khiếu nại. PPMU và tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm giám sát tiến độ giải 

quyết khiếu nại của người DTTS. Mọi trường hợp khiếu nại cần được ghi chép lại trong hồ sơ dự án của 

Ban QLDA, và được xem xét thường xuyên bởi tư vấn giám sát độc lập. 

108. Cơ chế khiếu nại được thiết lập dựa trên pháp luật Việt Nam. Thủ tục giải quyết khiếu nại sẽ 

được thực hiện như sau: 

- Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu 

nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời 

nói. Thành viên của UBND xã/phường ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh 

đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường, người có trách nhiệm giải 

quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường/thị 

trấn có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại, để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND 

Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường 

xử lý. 

- Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân các Huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại 

không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng 

có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND huyện tại bộ phận Tiếp dân. 

UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND 

huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ 

thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện và người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào 

được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án nếu muốn. 

-  
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- Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được 

phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ 

việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là 

quyết định cuối cùng.  

109. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và 

phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại sau 03 ngày có quyết 

định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh. 

110. Để đảm bảo cơ chế khiếu nại mô tả trên được đưa vào thực tế và được những người DTTS bị tác 

động (do tiểu dự án) chấp thuận, cơ chế đó cần được tư vấn cho các nhà chức trách địa phương và cộng 

đồng địa phương khi xem xét, tính toán đến yếu tố đặc thù văn hóa cũng như truyền thống, hệ thống văn 

hóa có ảnh hưởng đến việc phát sinh và giải quyết phàn nàn/khiếu nại. Nếu mục tiêu và nỗ lực của người 

DTTS được thực hiện nhằm xác định và quyết định cách thức giải quyết vấn đề để họ chấp nhận được. 

111. Ngoài cấp xã (nêu trên), người dân tộc thiểu số có thể đặt câu hỏi/đưa ra ý kiến hoặc khiếu nại 

chính thức, người DTTS có thể liên hệ trực tiếp với Ban QLDA thông qua liên lạc được cung cấp trong 

Tờ thông tin dự án trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mục tiêu/phạm vi/tác động của 

tiểu dự án, vv, hoặc bao gồm các chính sách bồi thường và hỗ trợ chung. 

112.  Kể từ khi các khiếu nại được nộp chủ yếu liên quan đến vấn đề thu hồi đất, để đảm bảo các khiếu 

nại được giải quyết kịp thời và có hiệu quả, cần áp dụng các biện pháp sau đây cho cả hai điểm liên lạc 

được thiết kế ở cấp xã và cấp Ban QLDA. 

113. Hệ thống ghi chép/sổ ghi nhận những khiếu nại có hệ thống. Hệ thống khiếu nại này cần được lưu 

trữ từ địa chỉ liên lạc của cơ chê giải quyết khiếu nại ở cả cấp xã và cấp Ban QLDA. Hồ sơ phải ghi rõ 

thời gian nộp khiếu nại, ai nộp, khiếu nại về vấn đề gì, và những người nào được giải quyết những khiếu 

nại đó, và khi nào giải quyết xong. Các vấn đề chờ giải quyết có thể kéo dài hơn một tháng, ví dụ, cần ưu 

tiên cho hành động thích hợp và kịp thời của Ban QDLA và các chính quyền địa phương. Trường hợp 

khiếu nại được thực hiện bằng miệng, khiếu nại đó phải được ghi vào hệ thống ghi chép khiếu nại để kịp 

thời theo dõi và giải quyết. 

114. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng miệng, khiếu nại đó phải được ghi vào hệ thống ghi 

chép khiếu nại để kịp thời theo dõi và giải quyết. 

115. Người DTTS sẽ được phát tờ rơi thông tin dự án, gồm thông tin về người BAH bất lợi, người 

hưởng lợi và thông tin dự án để bổ nhiệm một người làm đầu mối liên lạc tại các xã và Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định để giải quyết các 

khiếu nại của người DTTS một cách dễ dàng, nếu có. 

IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

116. Đơn vị tư vấn giám sát độc lập bên ngoài có chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát chung và 

thực hiện Kế hoạch Phát triển DTTS. Tư vấn giám sát độc lập sẽ do Ban QLDA thuê tuyển. Dịch vụ này 

được tích hợp trong hợp đồng giám sát độc lập thực hiện RPF và RAP.  

9.1. Giám sát nội bộ 

117. Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện chung và giám sát nội bộ kế hoạch phát triển DTTS.  
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Bảng 8: Chỉ số giám sát nội bộ 

Nội dung giám sát Chỉ tiêu giám sát 

Chi phí và thời gian  Có đủ nhân viên để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch? 

 Hoạt động hỗ trợ đáp ứng các kế hoạch đã lập? 

 Chi phí cho việc thực hiện EMDP được phân bổ cho các cơ quan thực hiện 

kịp thời và đầy đủ? 

Tham vấn, khiếu nại và các 

vấn đề đặc biệt 

 

 

 Có tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin cho người dân tộc thiểu 

theo kế hoạch? 

 Có tập trung thảo luận nhóm thực hiện với nhóm EM? 

 Có bao nhiêu người EM biết về lợi ích của họ? 

 Người DTTS biết và sử dụng cơ chế giải quyết khiếu như thiết lập 

trong EMPF? Kết quả? 

 Số lượng và loại khiếu nại nhận được (được phân loại theo giới tính 

và nhóm dễ bị tổn thương) 

 Số lượng và loại khiếu nại giải quyết (được phân loại theo giới tính 

và nhóm dễ bị tổn thương) 

 Mức độ nhận thức và sự hài lòng về những lợi ích của người dân tộc 

thiểu số. 

 Mức độ hài lòng về cơ chế khiếu nại. 

9.2. Giám sát độc lập 

118. Tư vấn giám sát độc lập (IMC) được ký hợp đồng làm giám sát việc thực hiện việc bảo vệ quyền 

lợi xã hội của các tiểu dự án, bao gồm cả EMDP. Báo cáo giám sát sẽ được trình lên Ngân hàng Thế giới 

để xem xét và có ý kiến. Giám sát độc lập cần phải được tiến hành một năm hai lần trong quá trình thực 

hiện dự án để xác định đúng lúc các vấn đề mà có thể cần có hành động ngay từ phía Ban QLDA. 

Bảng 9. Chỉ số giảm sát độc lập 

Nội dung giám sát Chỉ số giám sát 

Thông tin cơ bản về hộ 

DTTS 

 Vị trí 

 Số hộ EM 

 Số lượng trung bình của các thành viên hộ gia đình, tuổi tác, trình độ nghề nghiệp 

 Giới tính của chủ hộ 

 Mức độ tiếp cận vào các dịch vụ y tế và giáo dục, các tiện ích và dịch vụ xã hội khác 

 Hiện trạng đất đai và sử dụng đất hợp pháp 
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Nội dung giám sát Chỉ số giám sát 

 Nghề nghiệp và việc làm 

 Nguồn và mức thu nhập 

Mức độ thỏa mãn của 

DTTS 

 Người DTTS có đồng ý với việc thực hiện EMDP?  

 Người dân tộc thiểu số đánh giá về mức độ phục hồi của đời sống và sinh kế của họ 

  Mức độ nhận thức của người dân tộc thiểu về quá trình khiếu nại và thủ tục bồi 

thường khiếu nại? 

 Có khiếu nại của người dân tộc thiểu số được nhận và giải quyết kịp thời và thỏa 

đáng theo quy định của EMPF? 

Hiệu quả của hỗ trợ  Quyền lợi cho người dân tộc thiểu số có thỏa đáng? 

 Có hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương? 

Tác động khác  Có tác động nào về việc làm hoặc thu nhập của người dân tộc thiểu số? 

 Làm thế nào những tác động không mong muốn được giải quyết (nếu có)? 

 

X. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ NGÂN SÁCH  

10.1. Kế hoạch Thực hiện 

119. EMDP sẽ được thực hiện trong thời hạn hai năm 2017 và 2018, để đảm bảo đa số các hộ DTTS 

(những người không bị ảnh hưởng nhưng hiện diện tại các xã dự án và các xã liền kề) nhận lợi ích kinh tế 

xã hội trong lĩnh vực khuyến nông và phát triển kinh doanh (như theo mong muốn/khuyến nghị của họ 

trong các cuộc tham vấn cộng đồng).  

(1) EMDP bao gồm phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng và khảo sát: Các hoạt động này đã được 

triển khai trong quá trình chuẩn bị EMDP từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017. Các hoạt 

động cụ thể bao gồm (i) thu thập các tài liệu, số liệu, thông tin và các báo cáo liên quan; (ii) tổ 

chức các cuộc họp các bên liên quan với BQLDA, các cơ quan, cộng đồng, nhóm tập trung (phụ 

nữ, DTTS, người nghèo); (iii) phỏng vấn sâu với những đối tượng chủ chốt; (iv) đánh giá cần 

thiết. 

(2) Chuẩn bị EMD: được triển khai từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017. Theo hồ sơ, thông 

tin và dữ liệu thu thập được và sẽ được dự thảo. 

(3)  Đệ trình EMDP từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2017. 

(4) Đào tạo BQLDA, các bên liên quan và các cộng đồng từ tháng 9 năm 2017, với các lĩnh vực: 

Bình đẳng giới, Giám sát  EMDP, phát triển nông nghiệp, hướng dẫn an toàn giao thông và ngăn 

chặn tệ nạn xã hội, v.v… 

(5) Đệ trình EMDP để được phê duyệt trong tháng 9 năm 2017 
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(6) Phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức: (i) thông báo về Cơ chế Giải quyết Khiếu nại, (ii) Hội 

thảo về HIV/AIDS; Bệnh truyền nhiễm/bệnh dịch; Buôn bán phụ nữ và trẻ em; Cờ bạc, mất trật 

tự an ninh xã hội. 

(7) Giám sát và đánh giá: Thực hiện từ tháng 7 năm 2017 đến cuối kỳ dự án bao gồm (i) Giám sát nội 

bộ (ii) thuê tư vấn giám sát độc lập. 

Triển khai  hoạt động thi công từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2018. 



Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số – Tiểu dự án tỉnh Bình Định 

 

43 

Bảng 10: Kế hoạch thực hiện  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Information dissemination and public consultation

Preparation of the Ethnic Minorities Development Plan

Submission of Draft Ethnic Minorities Development Plan

Training on EM to PMU and relevant agencies

Approval of the Ethnic Minorities Development Plan

Information dissemination, awareness raising 

Village meetings

Broadcasting through loudspeakers

Monitoring and eveluation

Constructions activities

Year 2017 Year 2018Activities

 

10.2. Ngân sách 

120. Tất cả các chi phí cần thiết để tiến hành các hoạt động trong EMDP này nằm trong chi phí của dự 

án. Ban QLDA sẽ phối hợp thực hiện EMDP kịp thời để đảm bảo EMDP có thể hỗ trợ các dân tộc thiểu 

số có mặt trong khu vực dự án có thể nhận được lợi ích kinh tế phù hợp với văn hóa xã hội của họ. 

Bảng 11:  Dự toán của EMDP 

STT Chương trình 
Số khóa 

học 

Số hộ 

được 

hưởng lợi 

Đơn giá Tổng 

1 Đào tạo phát triển nông nghiệp 10 300 20.000.000 200.000.000 

2 
Hỗ trợ vay vốn sản xuất nông nghiệp (50 

triệu/xã) 
2  50 50.000.000 100.000.000 

3 
Hướng dẫn an toàn giao thông, phòng tránh 

tệ nạn xã hội 
   

120.000.000 

3.1 Các cuộc họp tổ chức trong thôn 24  500.000 12.000.000 

3.2 
Phổ biến thông tin qua loa phát thanh xã 

 
 3600 0 0 

3.3 

Hội thảo về HIV / AIDS; Các bệnh truyền 

nhiễm; Buôn bán phụ nữ và trẻ em; Đánh 

bạc; Ảnh hưởng an sinh xã hội 

24  1.500.000 36.000.000 

3.4 
Các lớp tập huấn về an toàn giao thông; An 

toàn lao động 
24  3.000.000 72.000.000 

 Tổng (I+II+III)    420.000.000 

 Dự phòng (10%)       42.000.000 
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STT Chương trình 
Số khóa 

học 

Số hộ 

được 

hưởng lợi 

Đơn giá Tổng 

 Quản lý chi phí 10%)       42.000.000 

 Tổng (VND)       504.000.000 

 Tổng (USD, 1 USD = 22.750)       22.154 
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Phụ lục 

Phụ lục 1. Tóm tắt Kết quả tham vấn với nhóm DTTS  

STT. Khu vực dự 

án 

Thời gian  Địa điểm Thành phần Kết quả tham vấn 

1 Xã Vĩnh 

Thuận, huyện 

Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình 

Định  

Ngày 17 tháng 

3 năm 2017 

Trụ sở 

UBND xã 

- Đại diện Sở NN&PTNT 

- Tư vấn xã hội  

- Đại diện UBND xã và hộ gia 

đình  

- Đại diện các hộ dân tộc Bana 

(10 hộ) 

- Ủng hộ việc thực hiện dự án; 

- Kè chống xói lở bờ suối Tà Dính và suối Xem xã Vĩnh Thuận sẽ mang lại nhiều 

lợi ích cho đồng bào DTTS. Trong đó gia cố mái kè sông Kôn sẽ đảm bảo hoạt 

động canh tác và thuận tiện cho hoạt động đi lại của người dân ;  

- Quá trình tham vấn nên sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ đồng bào để cùng tuyên 

truyền giải thích cho người dân ủng hộ và giúp đỡ DA;  

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động canh tác, sản xuất của hộ DTTS 

2 Xã  Cát Sơn, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định 

Ngày 3 tháng 

4 2017 

Trụ sở 

UBND xã 

- Đại diện Sở NN&PTNT 

- Tư vấn xã hội  

- Đại diện UBND xã và hộ gia 

đình  

- Đại diện các hộ dân tộc Bana 

(06 hộ) 

- Qua họp nhóm và phỏng vấn hộ dân tại địa phương ghi nhận các hộ dân ủng hộ 

dự án;  

- Người dân mong muốn sau khi sửa chữa kè hạ lưu kênh xả trần hồ Hội Sơn sẽ 

đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Thực tế nhiều đoạn kênh sạt 

lở do nước lũ tràn qua mặt đê gây vỡ và ảnh hưởng đến tài sản cũng như dẫn đến 

hiện tượng sa bồi thủy phá đồng ruộng ảnh hưởng đến sản xuất của hộ gia đình; 
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Phụ lục 2. Biên bản của các cuộc họp tham vấn cộng tại khu vực cộng đồng DTTS BAH   
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Phụ lục 3: Tờ rơi thông tin dự án 

Bối cảnh chung 

 

Dự án Khắc phục Hậu quả Thiên tai tại một số 

tỉnh Miền trung – Tiểu dự án Bình Định sẽ được 

triển khai tại tỉnh Bình Định, tại các khu vực bị 

ảnh hưởng do tiên tai, trong đó tiểu dự án sẽ tập 

trung vào phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng để 

đảm bảo cuộc sống, củng cố sản xuất và đảm giao 

thông thuận lợi. 

Mục tiêu cử Dự án bao gồm 

(i) Sửa chữa, cải thiện và nâng cấp hạ tầng sản 

xuất (bao gồm công trình tưới tiêu, đê, kè sông, 

biển, kênh tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt, v.v…) 

để phục hồi sản xuất, bảo vệ tính mạng và tài sản 

của người dân, giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

(ii)   Khắc phục các tác hư hại về cơ sở giao 

thông nhằm hỗ trợ đi lại, phát triển kinh doanh và 

sản xuất của người dan địa phương, hỗ trợ giao 

thông cho lực lượng cứu trợ, cơ sở và thiết bị cho 

cứu trợ khẩn cấp đối với người dân gặp nạn do 

thiên tai và ngập lụt trong khu vực. 

(iii) Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Chủ đầu tư về 

thực hiện dự án 

 Dự án Khắc phục Hậu quả Thiên tai tại một 

số tỉnh Miền trung – Tiểu dự án Bình Định bao 

gồm 03 hợp phần như sau: 

Tiểu hợp phần 1.1: Kênh, kè, đê (ước tính USD 

23.380.000) 

Tiểu hợp phần này sẽ thực hiện khôi phục và  

kiên cố hóa kênh mương, kè và đê dọc sông Kôn, 

La Tinh, Cạn và Hà Thanh.  

Tiểu hợp phần 1.2: Thủy lợi (ước tính USD 

6.727.000) 

Tiểu hợp phần này nhằm sửa chữa, nâng cấp hệ 

thống thủy lợi bị hư hỏng nặng do lũ. 

Tiểu hợp phần 1.3: Giao thông (Ước tính   USD 

15.143.000) 

e, Phải thanh toán đền bù đối với các tài sản bị 

ảnh hưởng và di dời các hộ dân đến địa điểm 

mới trước khi triển khai các hoạt động thi công. 

f)  Cung cấp hỗ trợ đặc biệt đối với người 

dân tộc thiểu số, hộ có nữ là chủ hộ, hộ có 

người tàn tật, và các nhóm dễ bị tổn thương 

khác. 

Khi nào thì triển khai Khảo sát Kiểm đếm Chi 

tiết? 

Thực hiện Kiểm đếm chi tiết với sự có mặt của 

của hộ BAH. Hộ BAH sẽ được thông báo trước 

về khảo sát này. 

 

Phân kỳ đầu tư 

1. Trong danh sách nêu trên, để ưu tiên khôi 

phục các công trình ngăn lũ cho mùa lũ tới năm 

2017, tỉnh Bình Định sẽ thảo luận với các bên 

liên quan và thông qua 02 kỳ đầu tư: 

- 18 tháng đầu (dự tính bắt đầu vào Quý 3, 

2017):  

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông La 

Tinh và Sông Cạn. 

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông 

Kôn 

- Sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số 

cầu bị sập. 

- Sửa chữa, nâng cấp vào tuyến đường tỉnh 

bị hư hỏng nặng 

Kỳ thứ 2 (dự kiến bắt đầu từ Quý 1/2018):  

- Sửa chữa, nâng cấp đê sông Hà Thanh. 

- Sửa chữa, nâng cấp đê Sông Lại Giang 

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới tiêu 

- Sửa chữa, nâng cấp đập dâng 

- Sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số 

cầu bị sập và xuống cấp. 
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Tiểu hợp phần này sẽ cấp vốn cho phục hồi, tái 

thiết các cơ sở giao thông bị hư hại. 

 Hợp phần 2: Nâng cao năng lực 

 Hợp phần 3: Quản lý dự án 

Đối tượng bị ảnh hưởng là ai (BAH)? 

Đối tượng bị ảnh hưởng là những người dân 

sinh sống tại khu vực dự án, và sẽ được công 

bố. Ngày khóa sổ hợp lệ là ngày thông báo thu 

hồi đất. Người bị lấn vào khu vực này sau ngày 

khóa sổ sẽ không được tính vào diện được đền 

bù hoặc không được hỗ trợ tái dịnh cư. 

Nêu các chính sách tái định cư và các nguyên 

tắc của dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng? 

Nguyên tắc tái định cư cơ bản của Dự án bao 

gồm: 

a) Tất cả các hộ BAH thuộc diện được đền 

bù tài sản, thu nhập và kinh doanh bằng giá 

thay thế, và được cung cấp các biện pháp phục 

hồi để hỗ trợ cải thiện cuộc sống đảm bảo ít 

nhất duy trì được mức sống, thu nhập và năng 

lực sản xuất bằng với mức trước khi có dự án. 

b) Các hộ không đủ quyền hợp pháp đối với 

các tài sản đã mất sẽ không được đền bù, 

c) Tài sản ảnh hưởng sẽ được đền bù theo giá 

trị trường. 

d) Chuẩn bị kế hoạch tái định cư và tiến 

hành thực hiện với sự tham gia và tham vấn với 

người BAH. 

 

- Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường 

bị hư hại nặng. 

- Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường 

tỉnh và liên xã. 

Khi nào bắt đầu tiến hành thi công? 

Sẽ tiếp tục tham vấn với hộ BAH trong gia 

đoạn thiết kế chi tiết và trước khi Kiểm đếm chi 

tiết. Hộ BAH sẽ nhận được giấy mời tham gia 

họp cộng đồng. 

Nếu có ý kiến phản đối hoặc vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án như đền bù 

hoặc tranh chấp liên quan đến dự án, liệu người 

BAH có quyền khiếu nại không?  

Tất cả người BAH có thể đề đơn khiếu nại. Quá 

trình thực hiện Quy trình Giải quyết Khiếu nại 

và hộ BAH có thể trình bày khiếu nại lên cán 

bộ hành chính địa phương và Ủy Ban Tái định 

cư bằng lời nói hoặc bằng văn bản. 

Trước tiên sẽ đệ đơn khiếu nại lên cấp xã, nếu 

vẫn chưa thấy hài lòng, người BAH có thể trình 

lên đơn vị cấp cao hơn. Người BAH sẽ được 

miễn mọi chi phí và thuế thực hiện thủ tục 

khiếu nại cho các vấn đề khiếu nại. 

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên 

quan đến dự án, vui lòng liên hệ: 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH 

ĐỊNH 

Địa chỉ: 415 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 

Nhơn 

SĐT: 
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