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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tác động của dự
án

Là các tác động tích cực và tiêu cực của tất cả các hoạt động của cá hợp
phần của 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 là những trường hợp
mất nhà, đất trồng trọt/chăn nuôi, tài sản trên đất, ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách
khác, họ có thể mất hoặc bị hạn chế đối với quyền sở hữu, quyền cư trú,
hoặc quyền sử dụng do thu hồi đất.

Người bị ảnh
hưởng

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 các
bắt buộc do dự án gây ra: (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 dời 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.

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 cùa 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
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trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ
có khẩu ăn theo (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 bị tổn thương và
chức năng của chúng.

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

Nghĩa là quá trình ra quyết định phù hợp với văn hóa người dân tộc
thiểu số bị ảnh hưởng 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 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

nói tới các loại 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 BÁO CÁO

1. Giới thiệu dự án: Thành phố Bạc Liêu đang triển khai các công tác chuẩn bị
thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Dự án dự kiến thực hiện
trong 5 năm với 4 hợp phần chính: Hợp phần 1 – Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong 05
khu LIA; Hợp phần 2 – Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1,2 ưu tiên; Hợp phần 3 – Tái định cư;
Hợp phần 4 – Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện. Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm cải
thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở cơ bản ở những khu thu nhập thấp, tăng cường
kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng chính đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy
hoạch đô thị tích hợp với Biến đổi khí hậu.

2. Kết quả sàng lọc DTTS: Kết quả sàng lọc trong khu vực dự án khẳng định có
dự hiện diện của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) theo các đặc điểm được xác định
trong Chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới và theo các quy định của Chính phủ
Việt Nam. Trong phạm vi khu vực dự án, người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Khmer
và người Hoa) sinh sống rải rác ở các khu vực, duy chỉ có khóm Trà Kha, Trà Khứa thuộc
phường 8 được xác nhận là có sự sinh sống tập trung thành cộng đồng của người Khmer.
Phạm vi của EMDP chỉ mục tiêu hướng tới người Khmer trong khu vực dự án bởi tính
chất dễ bị tổn thương của họ và họ tập trung nhiều ở những khu thu nhập thấp. Người Hoa
mặc dù có mặt trong khu vực dự án cũng chịu tác động của dự án, tuy nhiên dựa trên điều
tra xã hội, thấy rằng họ có điều kiện sống ngang bằng như người Kinh. Theo kết quả điều
tra, hiện có 4.229 người Khmer sinh sống trong khu vực dự án.

3. Đánh giá tác động của dự án tới nhóm DTTS: Nhìn chung, người Khmer
sinh sống nhiều trong các khu thu nhập thấp (LIAs), bởi vậy họ là những đối tượng được
hưởng lợi lớn từ việc đầu tư nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng trong các khu LIA này.

Phân tích định tính những tác động của dự án đến cộng đồng người Khmer trong khu vực
được trình bày ở chương 4 của báo cáo. Theo đó, những hoạt động của dự án không ảnh
hưởng tới các khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt của người Khmer. Tổng số hộ Khmer bị
ảnh hưởng thu hồi đất bởi dự án là 118 hộ, trong đó có 05 hộ bị ảnh hưởng đất nông
nghiệp, 115 hộ bị mất đất ở; 02 hộ bị ảnh hưởng cả đất ở và đất nông nghiệp; 29 hộ
Khmer sẽ bị ảnh hưởng nhà ở (5/29 hộ bị ảnh hưởng toàn phần và phải di dời/tái định cư).

4. Mục đích thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP): EMDP

này đã được chuẩn bị để đưa ra các biện pháp nhằm: (a) giảm thiểu, giảm nhẹ, và bồi
thường cho các tác động bất lợi tiềm tàng đối với cộng đồng người Khmer, (b) đảm bảo
rằng người Khmer nhận được lợi ích xã hội và kinh tế phù hợp về mặt văn hóa và toàn

diện trong cả hai giới và giữa các thế hệ. EMDP được thực hiện dựa trên các kết quả đánh
giá xã hội và kết quả tham vấn trước nhóm người Khmer bị ảnh hưởng trong vùng dự án
tiến hành vào tháng 09 năm 2016 bởi chuyên gia tư vấn xã hội học của công ty Công ty

Cổ phần tư vấn kỹ thuật Quốc tế (INTEC).
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5. Khung pháp lý và chính sách: Một Khung chính sách dân tộc thiểu số
(EMPF) đã được chuẩn bị cho dự án dựa trên chính sách dành cho người dân tộc thiểu số
của Ngân hàng Thế giới (OP.4.10) và phù hợp với luật pháp, chính sách của Chính phủ
Việt Nam về dân tộc thiểu số. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) này dựa trên

Khung chính sách Dân tộc thiểu số EMPF.

6. Kế hoạch tham vấn cộng đồng: Công tác tham vấn cộng đồng đã được thông

báo trước và đã được thực hiện bởi các chuyên gia xã hội học, bao gồm các cuộc thảo luận
nhóm và phỏng vấn sâu với chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng người Khmer. Các cuộc tham
vấn này đã được tiến hành ở khu vực khóm Trà Kha, Trà Khứa -phường 8, phường 7 (LIA
1) và phường 5 (LIA 5). Qua khảo sát, đa số người DTTS nói, viết thông thạo tiếng việt,
bởi vậy thảo luận nhóm được thực hiện bằng tiếng Việt và có sự hỗ trợ của cán bộ phiên

dịch tiếng Khmer giúp cho cộng đồng hiểu rõ nội dung tham vấn và trao đổi thông tin hiệu
quả.

7. Về cơ cấu tổ chức thực hiện: Ban QLDA Thành phố Bạc Liêu (PMU) sẽ cộng
tác và chia sẻ trách nhiệm thực hiện EMDP với các tổ chức khác như Ban Tái định cư và
Hội đồng bồi thường. Cộng đồng DTTS đã được thông báo và đã đồng ý về cơ chế giám

sát của dự án, bao gồm giám sát nội bộ và và giám sát độc lập (thực hiện bởi cơ quan

giám sát độc lập được tuyển dụng bởi PMU) (xem chương 9).

8. Cơ chế khiếu nại: Cơ chế khiếu nại đã được thiết lập cho dự án và thông báo

cho tất cả các EMs. Vì vậy, tất cả các khiếu nại của EMs hoặc bất bình liên quan đến tái
định cư không tự nguyện hoặc bất kỳ khía cạnh khác của dự án sẽ được tiếp nhận và giải
quyết kịp thời và thỏa đáng mà không có bất kỳ khoản phí hoặc thanh toán nào.

9. Ngân sách và tài chính: Tổng ngân sách ước tính để thực hiện Kế hoạch phát
triển dân tộc thiểu số đối với Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu là 2,173,506,482 VND

(tương đương 97,791 USD) trong đó bao gồm chi phí cho hội thảo, đào tạo, tăng cường
năng lực cho những người Khmer, và phụ cấp dạy nghề (xem chương 10).
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1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về dự án

Thành phố Bạc Liêu với vị trí là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội,
khoa học – kỹ thuật, dịch vụ, an ninh – quốc phòng của tỉnh Bạc Liêu, là đầu mối giao thương
với các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có đầy đủ ưu thế trong phát triển
kinh tế, xã hội và văn hóa.

Trong những năm qua, thành phố Bạc Liêu đang trên đà phát triển trong tất cả các lĩnh vực
kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội dần được cải
thiện xây dựng và phát triển. Tuy vậy, để đáp ứng vai trò và chức năng quan trọng của Thành

phố đối với Tỉnh Bạc Liêu và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cần thiết phải tiếp tục giải
quyết và khắc phục những tồn tại, yếu kém về các lĩnh vực hệ thống giao thông, hệ thống
thoát nước và vệ sinh môi trường, cấp nước cũng như năng lực quản lý đô thị.

Dự án đề xuất “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam” hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho 7
thành phố, bao gồm: Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Vị Thanh, Sóc Trăng, Long Xuyên và

Bạc Liêu. Dự án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1888/TTg –
QHQT dated October 27,2016. Dự án được triển khai đảm bảo kết hợp cả hai yếu tố phát triển
kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, là hoàn toàn phù hợp với chính sách của Ngân hàng thế
giới và định hướng phát triển của thành phố Bạc Liêu, phù hợp với mục tiêu dài hạn (i) xây

dựng thành phố Bạc Liêu thành một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế, đầu tàu tăng trưởng đáp
ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Bạc Liêu và toàn đồng bằng sông Cửu Long;

(ii) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư phát triển các hạ tầng chiến lược, thực hiện
các cải thiện và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn.

1.2. Mục tiêu của dự án

 Mục tiêu dài hạn

- Nâng cấp đô thị trong các khu thu nhập thấp sẽ được thực hiện thông qua một gói đầu
tư đa ngành.

- Một chương trình phát triển đô thị sẽ được triển khai rộng rãi thông qua đầu tư hạ tầng
cấp 1, 2 ưu tiên nhằm tăng cường kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng.

- Dự án thực hiện thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí
hậu, cải thiện khả năng tiếp cận với các khu vực công cộng; đồng thời tăng cường
năng lực quản lý đô thị tích ứng với biến đổi khí hậu.

 Mục tiêu ngắn hạn

- Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản ở những
khu thu nhập thấp, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng cấp 1,2 ưu tiên và nâng cao năng
lực cho chính quyền địa phương về quản lý và quy hoạch đô thị.
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1.3. Các hợp phần của dự án

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bao

gồm 4 hợp phần:

 Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp (LIAs)

Hợp phần 1 của dự án sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 05 khu thu nhập thấp (LIA1

– Phường 7, LIA2 – Phường 1, LIA3 – Phường 2, LIA5 – Phường 5, LIA6 – Phường 8) với
diện tích khoảng 70,33 ha và dân số lên đến 7.000 người. Các hạng mục chính trong hợp phần
1 bao gồm:

- Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hẻm hiện trạng nền đất đá, nền bê tông đã cũ nát thành

đường nhựa/bê tông;

- Xây dựng đường ống cấp nước; và các điểm đấu nối cấp nước;

- Xây dựng hệ thống cống thoát nước và các điểm chờ đấu nối thoát nước;

- Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng dọc theo các ngõ/ hẻm trong khu
LIA's;

- Cung cấp thùng rác đặt trong các ngõ/ hẻm của khu LIA's.

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 (05 khu LIA) sẽ góp phần vào sự phát triển
thành phố Bạc Liêu, cải thiện điều kiện môi trường và chất lượng cuộc sống cho người dân
trong khu vực dự án.

 Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1,2 ưu tiên:

Việc đầu tư các hạng mục công việc của hạ tầng cấp 1, 2 sẽ giúp cho việc phát huy tối đa hiệu
quả đầu tư của cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu LIAs. Ngoài ra, việc đầu tư hợp phần 2 cũng
sẽ đem lại thêm nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho thành phố. Các hạng mục công việc
được lựa chọn như sau:

Bảng 1: Các hạng mục đầu tư của Hợp phần 2

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng

1
Cải tạo rạch Kênh Cầu Xáng đến Trà Kha, Trà

Khứa
km 4,8

2 Xây dựng đường đê Lò Rèn km 6,0

3 Nâng cấp đường Hương Lộ 6 km 1,0

4
Xây dựng đường nội bộ khu phía Tây Nguyễn Đình

Chiểu, Hai Bà Trưng nối dài
km 0,7

5 Xây dựng đường Lộ bờ Tây km 6,1

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi)

 Hợp phần 3: Tái định cư Hồ Điều Hòa:
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Khu tái định cư sẽ được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội với diện
tích 8,6 ha bao gồm: San nền, làm đường giao thông, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống cấp
nước, thoát nước, chiếu sáng, cấp điện; Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (các cửa hàng

dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tái định cư).

 Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và xây dựng năng lực:

Các hoạt động hợp phần này sẽ tập trung vào hỗ trợ (i) cải thiện năng lực thực hiện và quản lý
dự án (năng lực về an toàn xã hội, tài chính, mua sắm đấu thầu, giám sát và đánh giá, bao gồm
kiểm toán và học hỏi kinh nghiệm trong nước/ quốc tế); (ii) củng cố năng lực về quy hoạch đô
thị tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu; (iii) tăng cường năng lực về quy hoạch đối với đô thị
chống biến đổi.

1.4. Mục tiêu của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Theo chính sách về Dân tộc thiểu số của Ngân hàng Thế giới (OP.4.10), do sự có mặt của
người dân tộc thiếu số trong khu vực tiểu dự án, việc chuẩn bị một Kế hoạch Phát triển Dân
tộc thiểu số được yêu cầu phải: đảm bảo tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền và văn hóa truyền
thống của các DTTS; đảm bảo người DTTS không chịu những tác động bất lợi trong quá trình

phát triển; và đảm bảo cộng đồng DTTS nhận được lợi ích kinh tế-xã hội phù hợp với văn hóa
của họ. Cụ thể, Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) sẽ:

- Xác định các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng đồng người DTTS và

tối đa hóa lợi ích của dự án bằng cách lựa chọn giải pháp thiết kế thay thế phù hợp
nhất;

- Thu thập, tổng hợp và phân tích văn bản pháp luật và khung chính sách về DTTS, dự
kiến ngân sách và đề xuất các hoạt động phát triển hướng tới cộng đồng DTTS;

- Cung cấp kết quả tham vấn và thông báo trước, đồng thời xác định khung tham gia
vào việc triển khai dự án;

- Đảm bảo người DTTS ở địa phương ở các thế hệ, không phân biệt giới tính được
khuyến khích tham gia vào các hoạt động của dự án và được nhận trợ cấp/hỗ trợ về
kinh tế-xã hội là như nhau.

- Xác định các chỉ số giảm sát và đánh giá trong quá trình thực hiện dự án.

2. KHUNG PHÁP LÝ CỦA KẾ HOẠCH DÂN TỘC THIỂU SỐ

2.1 Khung chính sách của Việt Nam về DTTS

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. Điều 5, Hiến pháp 2013 quy định:

1. 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.

2. 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.
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3. 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.

4. 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.

Các Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội và Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội của Việt
Nam đặc biệt quan tâm chú ý đến người DTTS. Những chương trình chính hướng tới người
DTTS bao gồm Chương trình 135 (về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất
cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn)
và Chương trình 134 (hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân

tộc thiểu số nghèo).

Chính phủ Việt Nam đã phát triển một loạt các chính sách để phát triển, tăng cường phát triển
kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Sau khi chương trình 134

và các chương trình 135 (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), chính phủ đã phát động chương trình

135 giai đoạn 3 tạo ra cơ hội để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội các xã nghèo và thôn

bản nằm ở các khu vực miền núi, nơi thường xuyên có sự sinh sống của đồng bào dân tộc
thiểu số. Ngoài các chương trình phát triển tổng thể cho người dân tộc thiểu số, Chính phủ
giao cho Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các tỉnh thực hiện đề án để cung cấp hỗ trợ phát triển đối
với các nhóm dân tộc có ít hơn 1.000 người, bao gồm Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu Hỡi Du.
Chính phủ cũng đã tiến hành một chương trình giảm nghèo bền vững bền vững và nhanh

chóng - Chương trình giảm nghèo tại 61 huyện nghèo, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống.
Một số nghị định, thông tư, quyết định liên quan đến DTTS đã được ban hành. Nghị định số
05/2011 / NĐ-CP (ngày 14 tháng 1 năm 2011), cung cấp các hướng dẫn cho các hoạt động
liên quan đến DTTS bao gồm hỗ trợ cho việc duy trì ngôn ngữ, văn hóa và phong tục của
DTTS. Theo Nghị định này, các dự án đề xuất ảnh hưởng đến đất đai, môi trường, hay cuộc
sống của các cộng đồng DTTS, nên công khai những thông tin liên quan và tham vấn phải
được thực hiện với các đại diện của chính quyền địa phương để đảm bảo rằng tất cả các khoản
đầu tư cho kết quả như mong muốn (điều kiện sống được cải thiện trên cơ sở phù hợp với văn
hóa của cộng đồng DTTS, Điều 9).
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm
2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT).
Nghị định quy định rằng Ủy ban Dân tộc, một cơ quan chính phủ, sẽ thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc
thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Nghị định 05/2011 / NĐCP
ngày 14 tháng 1 năm 2011 về công tác DTTS và Nghị định 84/2012 / NĐ-CP được ban hành

làm cơ sở pháp lý cho UBDT để tiếp tục: thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước
về dân tộc thiểu số trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh đoàn

kết toàn dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;
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đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau để phát triển và giữ
gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Các quy định sau đây của Chính phủ trên cơ sở dân chủ và sự tham gia của người dân địa
phương có liên quan trực tiếp đến EMPF này bao gồm: Pháp lệnh số 34/2007 / PL-

UBTVQH11, ngày 20 tháng 04, năm 2007 (thay thế Nghị định 79/2003 / NĐ-CP ngày 07,

tháng 07, năm 2003) về việc thi hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn là cơ sở cho sự tham gia

của cộng đồng trong việc lập kế hoạch và giám sát của cộng đồng ở Việt Nam; Quyết định số
80/2005 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18 tháng 4 năm 2005 quy định về giám
sát đầu tư của cộng đồng.
Năm 1995, Uỷ ban Dân tộc đã thiết lập một khung pháp lý liên quan tới sự trợ giúp bên ngoài

đối với công tác phát triển dân tộc thiểu số. Khung pháp lý này dẫn đến một chiến lược cho sự
phát triển đồng bào dân tộc thiểu số trong các mục tiêu của Chính phủ về ổn định, tăng trưởng
bền vững và xóa đói giảm nghèo. Các điểm chính của khung chính sách này là: a) để đấu
tranh chống đói nghèo; b) để khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng các dân tộc
thiểu số; d) để phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người một cách bền vững;
và e) đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau và tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan. Nghị
định số 60/2008 / NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 09, tháng 05, năm 2008 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Uỷ ban Dân
tộc thực hiện chức năng của mình trong quản lý nhà nước về các vấn đề toàn quốc các dân tộc
thiểu số, các dịch vụ công cộng trong phạm vi quyền hạn của mình, và các ban ngành của
tỉnh. Ở các tỉnh có số lượng người dân tộc thiểu số đáng kể, sẽ phải thành lập Ban Dân tộc
thiểu trực thuộc Uỷ ban dân tộc cấp tỉnh. Các chức năng của UBDT bao gồm việc phát triển
các quy định về việc thực hiện các chương trình phát triển cho người DTTS, đóng vai trò điều
phối viên giữa các bên liên quan và hợp tác với các tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền theo
quy định của pháp luật.
Khung pháp lý đã được cập nhật vào năm 2016, tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến
EM được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2: Văn bản pháp luật liên quan đến DTTS của Chính phủ Việt Nam.

Năm Văn bản
2016 Quyết định số 2086/TTR-UBDT ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt Chính sách đặc

thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số và khu vực miền núi giai đoạn
2017-2020.

2016 Quyết định số 2085/TTR-UBDT ngày 31/06/2016 về việc ban hành Chính sách đặc
thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-

2020.

2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/03/2016 (Về việc tiếp tục thực hiện quyết
định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó
khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015) và Quyết định số
1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 (Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc
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vùng khó khăn).
2015 Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 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.
2014 Quyết định số 456/QĐ-UBDT ngày 7/11/2014 về việc ban hành kế hoạch thực hiện

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.
2014 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/08/2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà

nước về công tác dân tộc.
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.
2013 Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt

Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số.
2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/6/2008 về một số
chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào

dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2013 Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt

chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
2012 Thông tư số 02/2013/TT-UBDT, ngày 04/12/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều

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

chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg, ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền
núi, vùng đặc biệt khó khăn.

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.

2010 Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề
án phát triển giáo dục đối với các dân tộc thiểu số rất ít người.

2010 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 Quy định việc dạy và học tiếng nói,
chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo

dục thường xuyên.

2009 Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 về việc công nhận các xã, huyện ở các
khu vực miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.
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2008 Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Về chương trình hỗ trợ giảm
nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

2008 Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 25/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa
đổi, bổ sung quyết định số 289/QĐ-TTG ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một
số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo,

hộ cận nghèo và ngư dân.
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.

 Chính sách của tỉnh Bạc Liêu và các Chương trình dành cho người Dân tộc thiểu
số

Tỉnh Bạc Biêu có một Ban Dân tộc để thực hiện các chính sách, các chương trình của Chính
phủ, tỉnh Bạc Liêu cho các nhóm DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/7/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch thực hiện các Mục tiêu

phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau
năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020, định
hướng đến năm 2025. Kế hoạch được ban hành nhằm xác định một số chỉ tiêu để tập trung
lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch,
góp phần phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn
khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn trong tỉnh.

Để đạt được các Mục tiêu trong Kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra 6 giải pháp chỉ đạo triển khai

thực hiện:
- Các Sở, Ban, ngành và các địa phương chủ động đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội hàng năm, 5 năm của đơn vị; tăng cường phối hợp liên ngành và tranh thủ mọi
nguồn lực để thực hiện đạt được các Mục tiêu Kế hoạch đề ra.

- Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu

phát triển Thiên niên kỷ và làm cơ sở hướng tới một số Mục tiêu phát triển bền vững
đối với đồng bào DTTS sau năm 2015.

- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh phân cấp cho
chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và

tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các DTTS về bình đẳng giới; vệ sinh, môi

trường; chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm; phát
triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững.
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- Tăng cường vận động và xã hội hóa để huy động nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật từ các
thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác để thúc đẩy hoàn

thành các Mục tiêu đề ra.
- Xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát một cách hiệu lực, hiệu quả và xác định

rõ trách nhiệm của các bên có liên quan; cũng như trách nhiệm hành chính trong mối
quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh thực hiện Quản lý,
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực
hiện Kế hoạch này.

2.2 Chính sách về Dân tộc thiểu số của Ngân hàng Thế giới (OP4.10)

Chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới 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. WB yêu cầu người dân bản địa (ở đây
được hiểu là DTTS) được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia đồng thời 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 tiêu cực của quá trình

phát triển, 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. Chính sách OP 4.10 định nghĩa dân tộc thiểu số có thể
được xác định theo mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

(1) 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;

(2) 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;

(3) 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

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

Như một điều kiện tiên quyết chính của một dự án đầu tư, OP 4.10 đòi hỏi người vay phải
thực hiện miễn phí, tham vấn trước và thông báo với người dân tộc thiểu số có khả năng bị
ảnh hưởng và thiết lập một mô hình hỗ trợ rộng rãi cộng đồng DTTS. Các mục tiêu chính của
OP 4.10 là:

(a) Để đảm bảo rằng các nhóm DTTS có được cơ hội tham gia vào các hoạt động của
dự án quy hoạch có ảnh hưởng đến họ;

(b) Để đảm bảo rằng cơ hội cung cấp cho người DTTS phù hợp với văn hóa truyền
thống để họ có thể tiếp nhận được; và



Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam”
Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

13
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ (INTEC)

(c) Để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án có ảnh hưởng bất lợi cho họ phải được
tránh hoặc giảm thiểu và giảm nhẹ.

Theo chính sách OP 4.10, một EMPF sẽ được áp dụng cho các tiểu dự án, cung cấp hướng
dẫn về làm thế nào để thực hiện một cuộc kiểm tra sơ bộ các dân tộc thiểu số, đánh giá xã hội,
xác định các biện pháp giảm thiểu, giải quyết khiếu nại và giám sát, đánh giá. Dân tộc thiểu
số sẽ có lợi ích lâu dài thông qua đầu tư của dự án. Tuy nhiên, họ cũng có thể bị ảnh hưởng
tiêu cực bởi việc thu hồi đất và/hoặc tái định cư. Chính sách và kế hoạch hành động cụ thể để
giảm thiểu các tác động tiềm tàng của việc thu hồi đất và tái định cư sẽ được thực hiện thông

qua việc chuẩn bị một kế hoạch hành động tái định cư cho từng tiểu dự án.
Liên quan đến tham vấn cộng đồng và sự tham gia của các dân tộc thiểu số, ở nơi mà các hoạt
động đầu tư của tiểu dự án ảnh hưởng đến dân tộc thiểu số, cần đảm bảo:

a. Dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ được tư vấn tại mỗi giai

đoạn chuẩn bị và thực hiện của các tiểu dự án;
b. Trong quá trình thực hiện tư vấn cho DTTS, phương pháp tư vấn cần phù hợp với

văn hóa và xã hội của các DTTS. Trong quá trình tư vấn, đặc biệt chú ý tới những
mối quan tâm và mong muốn của phụ nữ, thanh niên, trẻ em và khả năng tiếp cận

của họ để phát huy tối đa hiệu quả của các hoạt động phát triển;

c. Người dân tộc thiểu số và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được cung cấp
các thông tin (bao gồm cả thông tin về tác động tiêu cực tiềm tàng của dự án ở mỗi
giai đoạn chuẩn bị và thực hiện các tiểu dự án);

d. Đảm bảo miễn phí, tham vấn trước và được thông báo đầy đủ cho người DTTS để
đạt được ủng hộ rộng rãi của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.

Trong những tình huống mà các nhóm DTTS tại thành phố Bạc Liêu mặc dù có khả năng
nhận được các lợi ích trực tiếp từ dự án (nhất là cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng nằm trong
những khu LIA nơi mà điều kiện thoát nước, vệ sinh môi trường và khả năng tiếp cơ sở hạ
tầng cơ bản sẽ được cải thiện), nhưng bị ảnh hưởng xấu bởi thu hồi đất và/hoặc tái định cư,

chính sách và kế hoạch hành động cụ thể để giảm thiểu các tác động tiềm tàng do thu hồi đất
và tái định cư sẽ được phát triển thông qua việc chuẩn bị các kế hoạch tái định cư (RP) cho
thành phố Bạc Liêu.

3. ĐẶC ĐIỂM DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC DỰ ÁN

Phân tích đặc điểm kinh tế-xã hội của người DTTS trong khu vực dự án dựa trên cuộc điều tra
xã hội (SA) được thực hiện tại khu vực dự án vào tháng 06/2016. Phương pháp điều tra, đánh
giá bao gồm cả phương pháp định tính và định lượng:

Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập, nghiên cứu các tài liệu sẵn có liên quan

đến dự án, bao gồm các báo cáo và số liệu thống kê hàng năm của tỉnh, thành phố, kế thừa
kinh nghiệm từ kết quả của những nghiên cứu trước đó về Dân tộc thiểu số.
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Phương pháp sử dụng bảng hỏi: Điều tra sử dụng bảng câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên

187 hộ DTTS (100 hộ Khmer và 87 hộ dân tộc Hoa1). Kết quả điều tra SES đối với 1,118 hộ
trong quá trình chuẩn bị RP cũng được sử dụng trong báo cáo này.

Phương pháp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm: Tại mỗi phường trong khu vực dự án, một
cuộc thảo luận nhóm được tổ chức với các lãnh đạo và cán bộ địa phương để bổ sung và làm

rõ các thông tin kinh tế-xã hội và nhu cầu của người DTTS trong khu vực dự án. Thành phần
tham dự cụ thể bao gồm: Đại diện UBND thành phố Bạc Liêu (2 người), đại diện Phòng Dân

tộc thiểu số thành phố Bạc Liêu (1 người), đại diện cộng đồng (5 người) và tư vấn (2 người).

Các phát hiện quan trọng về đặc điểm kinh tế - xã hội của người dân tộc Khmer sẽ được trình

bày tại chương này của báo cáo.

3.1. Cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Bạc Liêu và khu vực dự án

Thành phố Bạc Liêu hiện có 3 nhóm dân tộc thiểu số (Khơ-me, Chăm, và dân tộc Hoa). Tính
đến ngày 31/12/2015, tổng số hộ DTTS trên địa bàn thành phố là 7,113 hộ ( tương đương với
32,662 người), chiếm 21.0% dân số toàn thành phố. Trong đó, có 16,975 người dân tộc
Khmer (chiếm 10.9%), phân bố chủ yếu trong các khu LIAs. Người dân tộc Hoa chiếm 10.0%
dân số, cùng với số lượng nhỏ người Cham sinh sống rải rác và hòa nhập với người Kinh
trong khu vực.

Bảng 3: Thống kê dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Khu vực
Số lượng người DTTS

Tổng dân số
của khu vực

Tỷ lệ người
DTTS trên
tổng dân số

(%)Khmer Hoa Cham

Phường 1 414 1.980 25 21.811 11,1

Phường  2 373 1.123 - 14.522 10,3

Phường 3 295 3.200 - 17,197 20,3

Phường 5 90 2.844 - 19,180 15,3

Phường 7 400 778 10 17,574 6,8

Phường 8 1,437 503 10 15,835 12,3

Phường Nhà Mát 727 565 - 10,739 12,0

Xã Hiệp Thành 493 1.485 - 9,379 21,1

Xã Vĩnh Trạch 3,120 853 - 15,451 25,7

Xã Vĩnh Trạch Đông 9,626 2.300 11 13,831 86,3

Thành phố 16,975 15.631 56 155,519 10,9

(Nguồn: Số liệu thống kê năm 2015, tỉnh Bạc Liêu)

1 Các hộ dân tộc Hoa được khảo sát như một phép so sánh để cho biết điều kiện sống của họ cao hơn người
Khmer trong khu vực và không cần thiết nằm trong Kế hoạch phát triển DTTS này.
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Phạm vi thực hiện dự án bao gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, phường 7,
phường 8, phường Nhà Mát và xã Hiệp Thành.

Bảng 4: Phạm vi thực hiện và ảnh hưởng của dự án tới người DTTS

Khu vực Hạng mục
Số lượng các hộ DTTS bị ảnh

hưởng Tổng
Khmer Hoa Cham

Phường 1
LIA 2

HươngLộ 6
2 31 2 54

Phường 2
LIA 3

Đường Lộ Bờ Tây
7 4 0 24

Phường 3 Đường Hai Bà Trưng 0 4 0 8

Phường 5
LIA 5

Đường Đê Lò Rèn
0 6 0 26

Phường 7 LIA 1 9 2 1 20

Phường 8
LIA 6

Kênh Cầu Xáng
Đường Nguyễn Đình Chiểu

93 12 1 260

Phường Nhà
Mát

Đường Lộ Bờ Tây 6 4 0 18

Xã Hiệp
Thành

Đường Đê Lò Rèn 1 6 0 4

Tổng 118 69 4 191

(Theo kết quả điều tra, khảo sát các hộ bị ảnh hưởng)

3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội người Khmer trên địa bàn dự án
Kết quả sàng lọc DTTS cho thấy đa số người Khmer sống rải rác và hòa nhập với người Kinh,
chỉ có khu vực khóm Trà Kha, Trà Khứa được xác nhận là có sự có mặt tập trung của người
DTTS và họ sống thành cộng đồng riêng biệt (ở khu vực này, người Khmer chiếm tới 46.5%
dân số). Bởi vậy, cần thiết có những hoạt động hỗ trợ đặc biệt cụ thể ưu tiên cho nhóm DTTS
người Khmer ở khu vực Trà Kha, Trà Khứa.

3.2.1 Nghề nghiệp và thu nhập
Nghề nghiệp chủ yếu của người Khmer trong khu vực dự án là lao động làm thuê (chiếm
83.0%), những công việc này hầu như không đem lại thu nhập ổn định cho gia đình họ. Người
Khmer tham gia vào các hoạt động kiếm sống khác (như nông nghiệp, buôn bán, dịch vụ, thủ
công nghiệp...) chiếm tỷ lệ nhỏ. So sánh về điều kiện kinh tế với người Kinh và người Hoa
trong khu vực, người Khmer đa phần có điều kiện kinh tế khó khăn hơn; tỷ lệ hộ nghèo trong

cộng đồng người Khmer là 32.0% trong khi tỷ lệ này là 4.75% trong tổng dân số của thành

phố. (Theo số liệu thống kê năm 2015 của thành phố Bạc Liêu).

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình Khmer trong khu vực dự án là 5,035,000

VNĐ/hộ/tháng. Với bình quân nhân khẩu là 4.99 người/hộ, tính được thu nhập bình quân đầu
người trong các gia đình người Khmer là khoảng 1,009,000 VNĐ/người/tháng, nằm trong tiêu

chuẩn nghèo và cận nghèo giai đoạn 2015-2020 (dựa trên các tiêu chí MOLISA). Mức thu
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nhập này thấp hơn thu nhập trung bình của người Kinh và người Hoa trong cùng khu vực
(1,569,000 VNĐ/người/tháng đối với người Kinh và 1,744,000 VNĐ/người/tháng đối với
người Hoa, theo điều tra kinh tế-xã hội trong khu vực dự án vào tháng 06/2016).

Biểu đồ 1: So sánh thu nhập bình quân đầu người của người Khmer với người Kinh và
người Hoa

0
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1009

1569 1744

Nghìn VNĐ

(Nguồn: Điều tra kinh tế-xã hôi (SA),06/ 2016)

3.2.2 Sàng lọc nhóm hộ dễ bị tổn thương
Kết quả sàng lọc các hộ dễ bị tổn thương trong cộng đồng người Khmer thu được kết quả
thống kê như sau: có 32 hộ nghèo (chiếm 32.0% tổng số hộ Khmer được điều tra); 02 hộ có
phụ nữ là chủ hộ và có người phụ thuộc (chiếm 2.0%); và 03 hộ chính sách (chiếm 3.0%).

3.2.3 Khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng cơ bản

 Điều kiện cấp – thoát nước

Kết quả khảo sát cho thấy mới có 73.0% các hộ gia đình người Khmer có điều kiện sử dụng
dịch vụ cung cấp nước sạch (nhiều hộ sử dụng kết hợp nước cấp, nước giếng khoan, nước
mưa cho các mục đích sinh hoạt khác nhau), trong khi tỷ lệ này của người Kinh và người Hoa
trong cùng khu vực là 89.0% và 95.2%. Điều này được lý giải do điều kiện kinh tế đồng bào

Khmer nhìn chung khó khăn hơn mặt bằng chung, một số hộ gia đình người Khmer rất nghèo,

không có khả năng chi trả cho dịch vụ cấp nước sạch.

Bảng 5: Các nguồn nước sử dụng của cộng đồng dân tộc Kinh, Hoa và Khmer trên địa
bàn thành phố

Thành phần dân
tộc

Nước máy
Nước giếng

khoan
Nước mưa

Nước kênh/

ao/hồ
Có Không Có Không Có Không Có Không

Kinh
Số hộ 958 118 249 827 99 977 7 1069

Tỷ lệ (%) 89,0 11,0 23,1 76,9 9,2 90,8 0,7 99,3

Khmer Số hộ 73 27 30 70 19 81 4 96
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Thành phần dân
tộc

Nước máy
Nước giếng

khoan
Nước mưa

Nước kênh/

ao/hồ
Tỷ lệ (%) 73,0 27,0 30,0 70,0 19,0 81,0 4,0 96,0

Hoa
Số hộ 83 4 1 86 0 87 0 87

Tỷ lệ (%) 95,4 4,6 1,1 98,9 0,0 100,0 0,0 100,0

(Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 06/2016)

Hình thức thoát nước thải sinh hoạt chủ yếu của các gia đình người Khmer là thoát trực tiếp ra

kênh rạch (chiếm 59.0%); mới có khoảng 33.0% các hộ đấu nối vào hệ thống thoát nước

chung; ngoài hai hình thức trên, một số hộ gia đình đổ nước thải trực tiếp ra những khu đất

vườn, đất trống để nước thải ngấm vào đất.

 Điện sinh hoạt và chiếu sáng

Khoảng 95% các hô gia đình người Khmer đã được đấu nối vào mạng điện lưới quốc gia, các

hộ còn lại mắc chung/dùng nhờ điện sinh hoạt với các hộ khác.

 Rác thải và vệ sinh môi trường

Rác thải sinh hoạt và rác thải rắn trong khu vực người Khmer sinh sống chưa được thu gom

toàn bộ, vẫn còn hơn 30% các hộ gia đình chưa được tiếp cận với dịch vụ thu gom rác. Những

nguyên nhân xuất phát từ điều kiện cơ sở hạ tầng trong khu vực hoặc do điều kinh tế hoặc thói

quen sinh hoạt của người dân (người dân không có điều kiện chi trả cho dịch vụ thu gom rác

hoặc do thói quen đổ rác xuống kênh/rạch hoặc do ngõ, hẻm sâu hẻo lánh, chật chội, không

thuận tiện cho xe rác hoạt động,…).

Tỷ lệ hộ Khmer sử dụng nhà vệ sinh là khoảng 80% ( tỷ lệ này ở cộng đồng người Kinh trong

khu vực dự án là 95,7%). Các hộ gia đình Khmer khác sử dụng nhờ nhà vệ sinh với hộ láng

giềng hoặc sử dụng nhà vệ sinh trên kênh/thải trực tiếp ra cống gây mất vệ sinh môi trường.

Các vấn đề môi trường chính trong khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc Khmer là ô nhiễm

nguồn nước kênh/ rạch do nước thải sinh hoạt, ruồi muỗi phát sinh; ô nhiễm môi trường do

nước thải tồn đọng, hệ thống thoát nước kém; tình trạng ngập úng khi trời mưa…

 Y tế - giáo dục

Cuộc khảo sát xã hội (SA) vào tháng 06/2016 thu được những kết quả về tình hình sức khỏe,

y tế của cộng đồng DTTS Khmer trong khu vực dự án như sau: 95,0% người dân tham gia

đóng bảo hiểm y tế, cho thấy họ quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe của bản thân và gia

đình, tỷ lệ người mắc bệnh trong hai tháng gần nhất với cuộc phỏng vấn là 45,0% (trong khi

kết quả này ở cộng đồng người Kinh trong cùng khu vực là 39,8%), họ chủ yếu mắc các bệnh

thường gặp (đau đầu, bệnh cảm, tiêu chảy).
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Trình độ học vấn chủ yếu của nhóm người Khmer tham gia phỏng vấn là trình độ học vấn cấp
I, chiếm 51,0%; phổ biến thứ hai là trình độ cấp II (chiếm 30,5%). Những người có trình độ
học vấn cấp III và Cao đẳng/Đại học chiếm tỷ lệ rất nhỏ (chiếm 2,0%). Còn lại 16,5% người
Khmer được điều tra không biết chữ/chưa từng đi học. Tuy nhiên qua các cuộc phỏng vấn sâu
với lãnh đạo địa phương cho biết: nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và có những chính sách hỗ
trợ/miễn giảm học phí đối với đối tượng học sinh là DTTS, hiện nay hầu hết con em các gia
đình người Khmer đều được đến trường, (chiếm 96,0%).

Biểu đồ 2: Trình độ học vấn của nhóm người Khmer được điều tra
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(Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu,2016)

 Nhà cửa, đất đai
Kết quả điều tra cho thấy cộng đồng người Khmer trên địa bàn chủ yếu sinh sống trong các
căn nhà tạm (chiếm 46,0%); 40,0% các hộ gia đình có điều kiên xây cất nhà cấp IV; tỷ lệ nhà

cấp III ít hơn, chiếm 14,0%. Diện tích đất ở trung bình là 153,55 m2/hộ, diện tích nhà ở trung
bình là 73,43 m2/hộ.

Biểu đồ 3:  Tình trạng nhà ở của cộng đồng người Khmer
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(Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu,2016)
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Nhà cấp III: Kết cấu chịu lực kết hợp giữa bê tông cốt thép và xây gạch hoặc xây gạch.
Niên hạn sử dụng trên 40 năm; Bao che nhà và tường ngăn bằng gạch; Mái ngói hoặc
Fibroociment;Vật liệu hoàn thiện bằng vật liệu phổ thong; Tiện nghi sinh hoạt bình
thường, trang bị xí, tắm bằng vật liệu bình thường. Nhà cao tối đa là 2 tầng.

Nhà cấp IV: Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ. Niên hạn sử dụng tối đa 30 năm; Tường bao
che và tường ngăn bằng gạch (tường 22 hoặc 11 cm);  Mái ngói hoặc Fibroociment;  Vật
liệu hoàn thiện chất lượng thấp; Tiện nghi sinh hoạt thấp.

Nhà tạm: Kết cấu chịu lực bằng gỗ, tre, vầu; Bao quanh toocxi, tường đất; Lợp lá, rạ;
Những tiện nghi, điều kiện sinh hoạt thấp.

Về tình trạng pháp lý đối với đất ở, tỷ lệ các hộ đã có sổ đỏ/giấy hồng/giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất là 62,0%; có 22,0% các hộ có đủ điều kiện cấp giấy tờ nhưng chưa hoàn thành
các thủ tục pháp lý; còn lại 16,0% các hộ không có căn cứ pháp lý đối với đất ở (chủ yếu là
các hộ sử dụng đất lấn chiếm ở kênh rạch).

 Vấn đề giới

Vấn đề giới trong gia đình:

- Những công việc được coi là quan trọng trong gia đình như mua bán, sắm sửa vật
dụng quý giá, đắt tiền; việc hôn nhân của con cái; việc làm phước vào chùa… đều có
sự thống nhất giữa vợ và chồng.

- Việc sở hữu tài sản gia đình thuộc về cả hai, những tài sản chung được tạo dựng trong
hôn nhân thuộc sở hữu của cả hai vợ chồng. Ngoài sở hữu chung thì cả vợ và chồng
đều có quyền có sở hữu riêng với những tài sản riêng với những tài sản trước hôn nhân
hoặc tài sản được cho biếu tặng riêng. Trong trường hợp li hôn, tài sản riêng thuộc sở
hữu riêng không phân chia, tài sản chung được chia đều cho cả hai.

- Li hôn không bị kỳ thị, nếu trong cuộc sống hôn nhân không thể tiếp tục thì có thể li
hôn dễ dàng mà không gặp phải những khó khăn ràng buộc quá lớn.

- Trong mối quan hệ với con cái, cha mẹ không có phân biệt đối xử trai - gái, trưởng -

thứ, con nuôi - con đẻ. Theo đó, con dâu và con rể được đối xử ngang nhau trong gia
đình, anh em bên vợ, anh em bên chồng không có sự phân biệt trong quan hệ. Việc
thừa kế tài sản được cha mẹ chia đều cho các con, khi về già cha mẹ thường sống với
con út không kể đó là con trai hay con gái. Khi cha mẹ mất đi phần tài sản cuối cùng

thuộc về người nuôi cha mẹ trước khi cha mẹ mất.

- Quan niệm về dòng họ của người Khmer không hẳn là phụ hệ hay mẫu hệ. Khi xác
định dòng dõi, một cá nhân không quá quan trọng trong việc xác định mình thuộc
dòng họ bên cha hay bên mẹ. Do đó, người Khmer không quan niệm về tộc hay họ
tính theo một phía cha hoặc mẹ, trong quan hệ họ hàng không có sự phân biệt giữa bên

cha và bên mẹ, không phân biệt nội và ngoại.

- Tuy nhiên, những đặc điểm văn hoá này cũng ít nhiều có sự thay đổi, giao thoa do quá

trình cùng chung sống xen kẽ với người Việt và người Hoa. Tuy nhiên, sự thay đổi
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này chưa lớn tới mức rõ rệt theo chế độ phụ hệ như người Việt hoặc người Hoa; cũng
không theo mẫu hệ như người Chăm.

Vấn đề Giới trong việc tham gia các hoạt động xã hội:

- Tất cả những người Khmer bất kể đàn ông hoặc phụ nữ có quyền bình đẳng để tham
gia hành chính ở các cấp nếu họ đáp ứng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong thực tế hầu hết
cán bộ Khmer là đàn ông, tỷ lệ nữ giới tham gia vào các hoạt động trong chính quyền
còn thấp. Tỷ lệ cán bộ nữ Khmer trong số các cán bộ nữ của các dân tộc thấp hơn
nhiều.

3.3. Các đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của người Khmer

Mặc dù  người Khmer cư trú lâu đời và cộng cư với các tộc người khác như Kinh, Hoa, cùng
chung một nền văn hoá, một lịch sử bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam nhưng tộc người
Khmer vẫn có một nền văn hoá truyền thống riêng biệt với tiếng nói và chữ viết riêng.

 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ riêng của Khmer là tiếng nói chủ yếu là giữa các gia đình và các thành viên cộng
đồng. Trong cuộc sống hàng ngày, người Khmer sử dụng thành thạo tiếng việt như ngôn ngữ
chính trong các công việc xã hội của họ, bởi vậy trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng
không cần thiết bố trí phiên dịch viên. Người Khmer đã bảo tồn ngôn ngữ của họ và chữ viết
được giảng dạy tại các chùa Khmer và được thế hệ mới tiếp thu chủ yếu là bằng hình thức

truyền miệng.

 Phong tục, tập quán
Lễ hội lớn của người Khmer bao gồm, "Chon Cho Nam Tho May" (lễ hội năm mới), Sinh
Nhật, của Đức Phật "Don Ta" (Ngày Xá tội vong nhân), và "OOC Om Bok (Cúng Trăng).
Trong những ngày lễ hội, ngày lễ kỷ niệm lớn, người Khmer lớn tuổi thường mặc quần áo
truyền thống của họ, Nam giới mặc áo choàng trắng rộng phù hợp, quần đen và đeo khăn
quàng cổ. Phụ nữ mặc Xăm Pốt Hôl, một loạt vải tạo ra một loại quần ngắn và rộng.
 Văn hóa, nghệ thuật

Người Khmer có nhiều phong tục tập quán truyền thống và có nền văn hoá nghệ thuật độc
đáo. Những chùa lớn thường có đội trống, kèn, đàn, có đội ghe ngo... có nhiều ngày lễ hội
trong năm, đặc biệt các ngày lễ lớn là Chôl Chnâm Thmây (năm mới), lễ Phật đản, lễ Đôn ta
(xã tội vong nhân), Oóc bom boóc (cúng trăng).
 Tôn giáo, tín ngưỡng

Cho tới hiện nay, cộng đồng Khmer ở Nam Bộ có ba hình thức tôn giáo: tín ngưỡng dân gian,
đạo Bà La Môn và đạo Phật dòng tiểu thừa. Người Khmer sùng kính đạo Phật. Mỗi ấp đều có
một ngôi chùa. Trong đời sống sinh hoạt của người Khmer, chùa Khmer là tụ điểm sinh hoạt
văn hoá xã hội rất quan trọng. Cha mẹ qua đời đều được đưa lên chùa để thờ cúng, mỗi tháng
người Khmer lên chùa ít nhất là 4 lần. Ngôi chùa tại mỗi cộng đồng có ý nghĩa hết sức cụ thể
với người Khmer vì khi lên chùa ngoài việc tu niệm theo quan niệm tôn giáo thì còn thể hiện
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mối liên hệ với ông bà tổ tông. Trước khi đến tuổi trưởng thành, những người Khmer trẻ
thường lên các chùa để tu/nghiên cứu văn hóa/kiến thức của tổ tiên họ.

Tuy nhiên, truyền thống này đã không còn được duy trì nghiêm ngặt trong cộng đồng người
Khmer tại thành phố Bạc Liêu: Khi cha mẹ/người thân qua đời, tuỳ thuộc từng gia đình khác

nhau có nhiều cách khác nhau để thể hiện mối liên hệ này như một số vẫn duy trì phong tục
gửi cốt tro lên chùa nhưng một số khác mang về nhà thờ hoặc rắc tro cốt nơi sông nước. Kết
quả khảo sát cũng cho thấy không có mồ mả của người Khmer bị ảnh hưởng/di dời bởi dự án.
Việc lên chùa không còn theo quy ước ít nhất 4 lần trong tháng mà tuỳ thuộc từng gia đình.

Thường chỉ khi có điều kiện các hộ gia đình mới lên chùa. Việc lên chùa phụ thuộc vào độ
tuổi, thông thường những người già thường lên chùa nhiều hơn, còn lứa tuổi thanh niên, do

phải phụ giúp gia đình và bị chi phối bởi gánh nặng kinh tế nên việc đi lễ chùa không phải là
hoạt động thường xuyên theo như phong tục tập quán trước đây.
Hiện nay, trong số 22 ngôi chùa Khmer ở Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán thuộc xã Hiệp Thành,

thành phố Bạc Liêu là ngôi chùa nổi tiếng nhất mang những nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng
của người Khmer.

4. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

4.1. Tác động tích cực

Các hợp phần của TDA sẽ mang lại những lợi ích cho người dân địa phương nói chung và

người Khmer nói riêng, cụ thể: cải thiện điều kiện sống của người dân trong các lĩnh vực giao
thông, vệ sinh môi trường, cấp nước, đặc biệt trong các khu LIA, nơi thường có người Khmer
sinh sống. Những tác động tích cực của các hợp phần dự án đến người Khmer được tổng hợp
tại bảng dưới đây:

Bảng 6: Tác động tích cực của dự án đối với người dân tộc Khmer

STT
Tác động tích

cực
Mô tả tác động

Người
hưởng lợi

Các biện pháp tối đa
hóa lợi ích

1

Cải thiện điều
kiện sống của
người dân

Nâng cấp cơ sở hạ tầng
trong các khu LIA sẽ cải
thiện điều kiện sống cho

người dân trong khu vực
nói chung và cộng đồng
người Khmer nói riêng. Cụ
thể: (1) hoàn thiện hệ
thống thoát nước thải; (2)
tình trạng ngập lụt được
cải thiện đáng kể; (3) các
ngõ/hẻm được trang bị hệ
thống chiếu sáng

Tất cả
người dân
(bao gồm
4.229 người
Khmer

trong khu

vực dự án)

Thiết kế và thực hiện dự
án với sự tham gia của
cộng đồng người Khmer
và đảm bảo tham vấn ý
kiến và đề xuất/mong
muốn của họ được tích
hợp vào kế hoạch thực
hiện.

Quản lý và giám sát thi

công chặt chẽ nhằm đảm
bảo chất lượng công trình

đầu tư.
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STT
Tác động tích

cực
Mô tả tác động

Người
hưởng lợi

Các biện pháp tối đa
hóa lợi ích

2

Cơ hội nghề
nghiệp, nâng
cao thu nhập
của người dân

Quá trình thi công công

trình đầu tư sẽ cần đến một
lượng lao động phổ thông,
đây là cơ hội nghề nghiệp
cho người Khmer trong
khu vực dự án.

Toàn bộ
người
Khmer

trong độ
tuổi lao
động.

Trong quá trình xây

dựng, nhà thầu phải được
yêu cầu ưu tiên cho các
lao động người Khmer
bản địa

3

Cải thiện an
ninh trong khu

vực

Hệ thống chiếu sáng công
cộng được trang bị sẽ tạo
ra môi trường sống an toàn

hơn.

Ngõ/hẻm được mở rộng
giúp điều kiện giao thông
được cải thiện, thuận tiện
cho xe cứu thương, cứu
hỏa hoạt động trong khu
vực dân cư.

Tất cả
người dân
(bao gồm
4.229 người
Khmer

trong khu

vực dự án)

Xây dựng năng lực về an
toàn đường bộ.

Nâng cao nhận thức của
người dân về việc cân đối
các tác động tiêu cực và

tích cực của dự án thông
qua các chương trình

nâng cấp cộng đồng ( mở
rộng đường có thể dẫn
đến thu hồi đất nhưng cải
thiện an ninh, tạo điều
kiện xe cứu thương, cứu
hỏa...).

4

Nâng cao giá

trị nhà cửa/
đất đai.

Thông qua việc cải thiện
cơ sở hạ tầng trong khu
vực, giá trị nhà/đất đai ở
đây cũng tăng lên tương
ứng.

Những
người sinh
sống trong
khu vực dự
án, đặc biệt
những gia
đình ở mặt
đường /ngõ/

hẻm.

Hợp thức hóa các hộ hiện
chưa có chứng nhận
quyền sử dụng đất sau
khi hoàn thành công trình
đầu tư.

5

Nâng cao

nhận thức về
vai trò của
người Khmer
trong việc
thiết kế và

giám sát công

trình.

Kiến nghị và đề xuất thông
qua tham vấn cộng đồng
được thực hiện bởi những
người Khmer trong việc
chuẩn bị và thực hiện dự
án phải đảm bảo tính bền
vững của dự án và nâng

cao quyền sở hữu của cộng

4.229 người
Khmer

trong khu

vực dự án.

Tư vấn trong giai đoạn
thiết kế của tiểu dự án
giúp người dân Khmer
nâng cao nhận thức, khả
năng tham gia và vai trò,

trách nhiệm của họ trong
việc nâng cấp đô thị, các

hoạt động tham vấn cần
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STT
Tác động tích

cực
Mô tả tác động

Người
hưởng lợi

Các biện pháp tối đa
hóa lợi ích

đồng về các khoản đầu tư
được đề xuất.

được tiếp tục trong thời
gian thực hiện dự án.

4.2. Tác động tiêu cực

Bên cạnh những tác động tích cực mà tiểu dự án (TDA) mang lại, việc thi công các hạng mục
dự án cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân khu vực dự án, bao gồm cả
những người DTTS. Các tác động tiêu cực của TDA được trình bày trong bảng sau:

Bảng 7: Tác động tiêu cực của dự án đến người dân tộc Khmer

STT
Tác động
tiêu cực

Mô tả tác động Vùng ảnh
hưởng

Các biện pháp giảm thiểu

1

Thu hồi đất Thu hồi đất có thể ảnh
hưởng tới sinh kế và

thu nhập của các hộ
kinh doanh sản xuất
hai bên đường.

189 hộ Khmer
bị ảnh hưởng
mất đất nông
nghiệp, đất ở
(xem chi tiết
bảng dưới)

- Lựa chọn giải pháp thiết
kế kĩ thuật hạn chế ảnh
hưởng tới thu hồi đất
thông qua tham vấn cộng
đồng người Khmer (Cung
cấp thông tin về dự án và

thu thập ý kiến của người
dân)

2

Ảnh hưởng
tới lưu trú
của người
Khmer

Di dời, tái định cư ở
một khu vực khác có
thể dẫn tới khó khăn
trong việc bắt đầu kinh
doanh lại, đặc biệt là
các hộ kinh doanh gần
chỗ ở cũ của họ.

05 hộ Khmer
phải di dời

- Thay đổi thiết kế để giảm
tái định cư, ví dụ như
nâng cấp theo hiện trạng
hệ thống kênh mương
thoát nước, công trình

xây dựng trên đất công.

- Tái định cư phải đáp ứng
duy trì văn hoá của người
Khmer, bố trí cho những
hộ Khmer phải di dời
trong cùng một khu tái

định cư để giảm thiểu các
tác động tới văn hóa cộng
đồng của họ.

3 Ảnh hưởng Quá trình xây dựng Người dân - Đẩy nhanh tiến độ thi
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STT
Tác động
tiêu cực

Mô tả tác động Vùng ảnh
hưởng

Các biện pháp giảm thiểu

đến giao
thông, đi lại
của người
dân và cảnh
quan trong

khu vực.

ảnh hưởng đến việc đi
lại của người dân, tiềm
ẩn khả năng rủi ro
trong quá trình lưu
thông, đặc biệt là học
sinh đi học.

thường xuyên

lưu thông trên
những con
đường,
ngõ/hẻm đang
được mở
rộng/nâng cấp.

công, giảm thiểu thời
gian thi công, hạn chế
ảnh hưởng đến đi lại của
người dân.

- Thu dọn và hoàn trả mặt
bằng sau thi công.

- Dừng xây dựng khi có
dịp lễ/hội. Các biển báo
an toàn và rào tạm thời
cần phải được đặt tại các
hố xây dựng nhằm cảnh
báo cho người dân.

- Chuẩn bị xây dựng năng
lực ứng cứu tai nạn.

4

Ảnh hưởng
tiêu cực từ
những lao

động ngoại
lai

Trong thời gian xây
dựng, nhiều công nhân
đến và ở trong các khu
LIA, tệ nạn xã hội có
thể xảy ra và ảnh

hưởng đến an ninh địa
phương (HIV/AIDs, sử
dụng ma túy, bệnh
truyền nhiễm, bạo lực
gia tăng...)

Tác động chủ
yếu đến nhóm
thanh niên

trong cộng
đồng dân tộc
Khmer

- Tăng cường nhận thức
của nhà thầu, người lao
động và người Khmer về
các tệ nạn xã hội và các

biện pháp bảo vệ.

- Theo dõi, tổ chức quản lý
chặt chẽ đảm bảo an ninh
khu vực.

5

Phát sinh các

vấn đề gây ô

nhiễm môi
trường tạm
thời.

Quá trình thi công xây

dựng sẽ gây ra các tác

động về mặt môi
trường (bao gồm ô
nhiễm môi trường
không khí do khói bụi
từ vật liệu xây dựng và

phương tiện chuyên

chở; ô nhiễm nguồn
nước do rác thải sinh
hoạt của công nhân và

phế liệu công trình; ô

Môi trường
khu vực dự án

- Đẩy nhanh tiến độ, rút
ngắn thời gian thi công

nhằm hạn chế ảnh
hưởng.

- Thực hiện các biện pháp
giảm thiểu tác động môi
trường đến người dân
xung quanh (che chắn,
phun sương, quản lý rác
thải...).
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STT
Tác động
tiêu cực

Mô tả tác động Vùng ảnh
hưởng

Các biện pháp giảm thiểu

nhiễm tiếng ồn;...)

Ảnh hưởng bởi thu hồi đất

Cuộc kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng (IOL) cho kết quả: trong số 118 hộ Khmer bị ảnh hưởng,
có 05 hộ bị mất đất nông nghiệp, 115 hộ bị ảnh hưởng đất ở, 02 hộ bị ảnh hưởng cả đất ở và

đất nông nghiệp, 29 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa, trong số đó có 05 hộ phải di dời tái định cư,
khảo sát thấy cả 05 hộ này đều có chứng nhận hợp pháp với đất đai hiện cư trú.

Cuộc điều tra cũng cho kết quả 7 hộ Khmer kinh doanh buôn bán nhỏ sẽ bị ảnh hưởng tạm
thời trong quá trình thi công xây dựng (chủ yếu trong hợp phần 2 của dự án). Những hộ này là

những hộ buôn bán kinh doanh nhỏ (bán trà nước, tạp hóa, buôn bán nhỏ) và không đăng ký

kinh doanh với chính quyền địa phương.

Bảng dưới đây liệt kê những ảnh hưởng do thu hồi đất đối với người Khmer:
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Bảng 8: Thống kê các hộ Khmer bị ảnh hưởng do thu hồi đất

STT
Hạng mục

Tổng
số hộ

bị ảnh
hưởng

Ảnh hưởng đất nông
nghiệp

Ảnh hưởng
đất ở

Ảnh hưởng nhà ở

≤ 10% > 10%
Tổng số hộ
ảnh hưởng

nhà ở

Ảnh
hưởng 1

phần

Ảnh
hưởng
toàn bộ

I Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp

1 LIA 1 – Phường 7 9 0 0 9 2 2 0
2 LIA 2 – Phường 1 2 0 0 2 1 1 0
3 LIA 3 – Phường 2 7 0 0 7 1 1 0
4 Lia 6 – Phường 8 68 0 0 68 12 12 0

II Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1,2 ưu tiên

5
Kênh Cầu Xáng đến Trà Kha, Trà
Khứa

24 2 0 23 10 5 5

6 Đường Đê Lò Rèn 1 1 0 0 0 0 0
7 Đường Nguyễn Đình Chiểu 1 0 0 1 1 1 0
8 Đường Lộ Bờ Tây 6 2 0 5 2 2 0

Tổng 1182 5 0 115 29 24 5

2Một số hộ Khmer ảnh hưởng cả đất ở và đất nông nghiệp
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5. TIẾN TRÌNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS

5.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng

Cuộc tham vấn với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực TDA và các bên liên quan

khác đã được thực hiện, trên cơ sở xác định các tác động tiềm năng của dự án để:

(i) Tránh/giảm thiểu  tác động gây ra bởi dự án;

(ii) Tìm hiểu cơ hội mà dự án có thể mang lại để đảm bải người DTTS hiện nay
trong khu vực dự án có thể nhận được lợi ích kinh tế xã hội phù hợp với văn
hóa của họ;

(iii) Tránh những xung đột xã hội có thể phát sinh; và

(iv) Xây dựng hỗ trợ đề xuất cho rộng rãi cộng đồng Khmer trong tiểu dự án.

5.2. Phương pháp tham vấn cộng đồng

EMDP này được chuẩn bị dựa trên nguyên tắc miễn phí, tham vấn trước, cung cấp đầy đủ
thông tin và tự do tham gia như yêu cầu của OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới.

Các phương pháp được sử dụng để thu thập phản hồi của nhóm DTTS bao gồm: đánh giá
nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật hiện trường và gặp
gỡ hộ gia đình nơi bị ảnh hưởng, họp cộng đồng, họp nhóm, phỏng vấn sâu cán bộ phụ trách
và Thầy cả trong các chùa,...

Để quá trình tham vấn cộng đồng hiệu quả, các tài liệu thông tin về dự án được soạn thảo và

phổ biến tới cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau (tờ rơi, tờ bướm, thông báo/áp phích

ở bảng tin của các trụ sở khóm, phường...) đảm bảo các hộ Khmer trong khu vực dự án được
cung cấp thông tin đầy đủ về dự án. Giao tiếp trong cộng đồng Khmer thường sử dụng tiếng
Khmer nhưng người dân vẫn có thể đọc và nói tiếng phổ thông là tiếng Việt, các tài liệu đã

được soạn thảo một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất bằng tiếng Việt để đưa tới người dân.

Các cuộc tham vấn cộng đồng cung cấp người Khmer các thông tin về dự án (các hạng mục
đầu tư, thời gian xây dựng, thi công…) và phân tích lợi ích cũng như tác động tiêu cực mà dự
án có thể mang lại, đặc biệt là những tác động về thu hồi đất; đồng thời thu thập những ý kiến,
đề xuất của người dân nhằm tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng người Khmer.

5.3. Tiến trình tham vấn cộng đồng DTTS trong quá trình chuẩn bị EMDP

Quá trình tham vấn cộng đồng DTTS luôn đảm bảo bám sát các nguyên tắc chung được đưa
ra trong khung chính sách DTTS, theo đó:

- Đảm bảo thông tin được phổ biến rộng rãi tới cộng đồng;

- Cộng đồng người DTTS được khuyến khích tham gia các hoạt động của dự án trong
các bước chuẩn bị dự án;

- Các kết quả tham vấn được ghi lại và đưa vào Kế hoạch phát triển DTTS.
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Phục vụ quá trình thực hiện EMDP này, các cuộc tham vấn cộng đối với nhóm DTTS tại khu
vực dự án đã được thực hiện tại Khóm Trà Kha, Trà Khứa, phường 8, thành phố Bạc Liêu vào

tháng 09 năm 2016. Đối với các hộ Khmer còn lại do phân bố rải rác không tập trung nên họ
được mời tham dự buổi tham vấn tại UBND phường 8 vào ngày 23/09/2016.

Bảng 9: Thời gian tham vấn cộng đồng DTTS

STT Thời gian
Địa điểm Thành phần tham dự Số người

tham dự
Theo giới

Nam Nữ

1 19/09/2016

UBND phường
8

Đại diện UBND thành

phố, chủ đầu tư, đại diện
cộng đồng, Tư vấn

15 7 8

2 21/09/2016

Nhà ông Trần
Văn Em hẻm
14 Khu Trà

Kha

Tư vấn; Đại điện Chủ đầu
tư;

Đại diện UBND phường 8;

Trưởng khu phố Trà Kha

Các hộ DTTS

35 20 15

3 22/09/2016

Nhà Bà

Cưỡng, khóm
Trà Khứa,
phường 8

Tư vấn;Đại điện Chủ đầu
tư;

Đại diện UBND phường 8;

Trưởng khu phố Trà Kha;

Các hộ DTTS

40 23 17

4 23/09/2016

UBND phường
8

Các hộ Khmer còn lại ở
khu LIA 1,2,3,5 và dọc các
đường Nguyễn Đình

Chiểu, Đê Lò Rèn, Lộ Bờ
Tây

35 19 16

5.4. Kết quả tham vấn cộng đồng DTTS

Các hộ gia đình Khmer trong khu vực dự án xác nhận rằng họ được thông tin về dự án. Tất cả
người Khmer tham gia họp tham vấn đều đồng ý và ủng hộ dự án bởi họ hiểu những lợi ích
mà dự án đem lại như cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và sinh kế của họ, đồng thời những
tác động tiêu cực tới cộng đồng DTTS là không nhỏ. Dự án nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ
cộng đồng người Khmer trong khu vực dự án.

Mặc dù cộng đồng dân tộc thiểu số được nhận hỗ trợ bởi chính phủ để được tiếp cận đến các
dịch vụ công cộng, nhưng họ vẫn nghèo vì thiếu đất sản xuất, không có vốn để làm kinh
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doanh và gia đình của họ thường có nhiều người phụ thuộc. Hệ quả là vẫn còn trẻ em đã

không đi học đúng độ tuổi và tỷ lệ học sinh bỏ học đã tăng lên.

Trên cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, các hộ gia đình dân tộc thiểu số đưa ra ý

kiến/đề xuất cụ thể về ba khía cạnh: (i) Các ý kiến liên quan đến việc thực hiện dự án; (ii) Các

đề xuất liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và (iii) Các đề xuất liên

quan đến phát triển cộng đồng. Các phát hiện chính từ tham vấn cộng đồng được tóm tắt dưới
đây:

- Người dân mong muốn dự án sớm được triển khai thực hiện, quá trình xây dựng, thi
công công trình cần được thực hiện nhanh chóng để giảm thiểu những ảnh hưởng, xáo

trộn đến cuộc sống hàng ngày của người dân;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện để đảm bảo chất lượng của công trình;

- Đề suất các nhà thầu cần tuyển dụng lao động địa phương;

- Tất cả các hộ gia đình tham gia vào các cuộc tham vấn muốn được tiếp cận với các
khoản vay ưu đãi để đầu tư vào các hoạt động tạo ra lợi ích kinh tế cho các gia đình;

- Sau khi nâng cấp hẻm/ngõ, nền nhà của người dân có thể thấp hơn so với mặt đường,
điều này làm tăng nguy cơ lũ lụt ở nhà họ. Họ đề nghị dự án xem xét các giải pháp kỹ
thuật để hỗ trợ họ trong vấn đề chống ngập úng.

Thông tin chi tiết về các cuộc tham vấn cộng đồng, bao gồm các biên bản cuộc họp được thể
hiện trong Phụ lục 2.

5.5. Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện EMDP
Để tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tự do, tham vấn trước và thông báo với người dân tộc thiểu số
trong quá trình thực hiện EMDP, khuôn khổ tham vấn cộng đồng EM sau đây sẽ được sử
dụng trong việc thực hiện EMDP. Dựa trên kết quả tham vấn các hộ gia đình, một giải pháp
giảm nhẹ và kế hoạch hành động chi tiết sẽ được xác định, lên kế hoạch thực hiện, theo dõi và

đánh giá. Việc thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Các tiêu chí, điều kiện bồi thường;
- Phục hồi sinh kế;
- Giải quyết xung đột;
- Giám sát và đánh giá; và

- Ngân sách và kế hoạch thực hiện.
Trong thời gian thực hiện EMDP, sử dụng cách tiếp cận như đã từng được áp dụng trong quá
trình chuẩn bị EMDP. Tham vấn sẽ được tiến hành trên cơ sở miễn phí, tham vấn trước, và

thông báo đầy đủ tới người dân, để xem cộng đồng DTTS có bất kỳ thông tin phản hồi thêm

nào không; và để kiểm tra xem có bất kỳ tác động không mong muốn nào phát sinh mà chưa
được xem xét trong quá trình chuẩn bị EMDP hay không. Trong trường hợp cần thiết, cách
tiếp cận thực hiện EMDP sẽ tiếp tục được xây dựng, hoặc cập nhật để đảm bảo các hoạt động
được thực hiện một cách thích hợp và hiệu quả cho cộng đồng DTTS.
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Các cộng đồng DTTS được khuyến khích tham gia vào thực hiện, giám sát và đánh giá để tối
đa hóa hiệu quả của EMDP. Ban QLDA chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện EMDP

này và phối hợp thực hiện với UBND thành phố và UBND các phường.
Trong trường hợp có tác động bất lợi được xác định trước khi thực hiện tiểu dự án, đặc biệt là
sau khi có các phương án thiết kế kỹ thuật chi tiết, các phương pháp tham vấn, như đã đề cập
ở trên, nên được sử dụng để thu thập thông tin phản hồi từ cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh
hưởng. Lựa chọn thay thế của phương án thiết kế kỹ thuật cần được xem xét, cân nhắc để
tránh các tác động tiêu cực. Trong trường hợp tác động đó không thể tránh được, thì tác động
đó nhất thiết cần được giảm thiểu, hạn chế, hay đền bù.

Trong trường hợp tác động bất lợi đã được xác định (khi phương pháp lựa chọn thiết kế / xây
dựng kỹ thuật đã rõ ràng), những người DTTS bị ảnh hưởng sẽ được tư vấn và thông báo về
các tác động này. EMDP sẽ được cập nhật cho phù hợp và sẽ được công bố trước khi thực
hiện EMDP / RP.

5.6. Công bố EMDP

Sau khi quá trình chuẩn bị EMDP được hoàn tất, nó cần được công bố tới người DTTS bị ảnh
hưởng và cộng đồng DTTS, thông tin có thể được công khai ở trụ sở UBND thành phố Bạc
Liêu và trụ sở UBND các phường. Kế hoạch phát triến DTTS (EMDP) phải được công bố
bằng ngôn ngữ thích hợp để đảm bảo tất cả người DTTS có thể tiếp cận và hiểu một các đầy
đủ các nội dung trong đó. Báo cáo cũng được công khai ở trụ sở tỉnh Bạc Liêu và văn phòng

của WB tại Hà Nội trước khi dự án được đệ trình phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện dự án, ban QLDA và chính quyền địa phương các cấp phải đảm bảo
tất cả các hộ DTTS bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin và

được mời tới các cuộc tham vấn cộng đồng.

Báo cáo EMDP chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án phải được công khai tại các địa
phương một cách kịp thời, trước khi thẩm định / phê duyệt các tiểu dự án. Một bản EMDP

phiên bản tiếng Anh được gửi tới Ngân hàng Thế giới và được công khai. Báo cáo EMDP

phiên bản tiếng Việt được công khai ở trụ sở thành phố Bạc Liêu và các phường để cộng đồng

và các cơ quan liên quan khác được biết thông tin.

6. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DTTS ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

6.1. Phân tích nhu cầu

Nhằm đảm bảo hiệu quả của kế hoạch phát triển cộng đồng DTTS (EMDP), công việc phân
tích nhu cầu của cộng đồng là cần thiết để những hoạt động phát triển này trở nên thiết thực
đối với những người được hưởng lợi.

Kết quả tham vấn cộng đồng người Khmer trong khu vực dự án về nguyện vọng, nhu cầu và

đề xuất của họ đối với các hoạt động hỗ trợ phát triển thu được những kết quả sau:

- 36 hộ Khmer có mong muốn được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào
tạo nghề ở địa phương thuộc cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp (sản
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xuất lúa giống, trồng hoa cảnh, kết cườm, làm tóc, may gia dụng, thợ nề, đan
lát, điện dân dụng, sữa chữa điện thoại, chữa xe gắn máy...).

- 29 hộ có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ hoặc mua/thuê

đất nông nghiệp;

- Các hộ Khmer nằm gần những con hẻm được nâng cấp bày tỏ lo ngại của họ
về việc suy đoán sau khi nâng cấp đường giao thông, nền nhà của họ có thể bị
thấp hơn nền đường, nước mưa sẽ chảy tràn vào nhà gây ngập úng. Bởi vậy họ
đề nghị chủ đầu tư/ban quản lý dự án đưa ra phương án thiết kế phù hợp, xem
việc nâng nền nhà cho những khu vực bị thấp hơn cao độ nền đường như một
phần của công việc nâng cấp;

- Những hộ Khmer bị ảnh hưởng mong muốn dự án có chính sách bồi thường
thỏa đáng;

- Bên cạnh đó, có nhiều hộ Khmer tỏ ra lo ngại và không chắc chắn về dự định
trong tương lai của họ.

Cuộc tham vấn cũng giúp tìm hiểu được một thách thức để tối đa hóa lợi ích của dự án đó là
thiếu cán bộ có năng lực tham gia vào các hoạt động phát triển DTTS. Theo lãnh đạo của Ủy
ban Dân tộc tỉnh và thành phố, năng lực của các cán bộ cấp phường trong việc huy động sự
tham gia của người Khmer còn yếu kém. Cụ thể, thiếu các kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, kỹ
năng giải đáp thông tin hoặc các kỹ năng quản lý xung đột. Hơn nữa, để tối đa hóa lợi ích của
các dự án trong số những người Khmer, các cán bộ địa phương cần phải hiểu rất rõ khuôn khổ
pháp lý về bồi thường/tái định cư, đặc biệt là các hoạt động phát triển cho người Khmer trong

EMDP này. Ngoài ra, các cán bộ cấp phường, các tổ trưởng khóm/ấp là những người quan
trọng, gần bên, sát sườn với bà con, có thể cung cấp thông tin liên quan đến người Khmer ở
nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, nhu cầu vay vốn… Những hạn chế trong quản lý và năng
lực thực hiện có thể là một rào cản để tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng người Khmer. Do đó,
công tác xây dựng năng lực cho các cán bộ làm việc với EM là hoạt động cần thiết trong quá
trình thực hiện EMDP.

6.2. Đề xuất chương trình phát triển DTTS
Như đã đề cập ở trên, Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) nhằm mục đích tăng cường lợi ích
kinh tế-xã hội của người Khmer trong khu vực dự án. Bởi tính dễ tổn thương của họ, họ gặp
nhiều khó khăn trong việc tối đa hóa lợi ích. Những hoạt động phát triển đề xuất dưới đây dựa
trên cuộc tham vấn với nhóm DTTS và những phát hiện từ cuộc khảo sát xã hội cộng đồng
người Khmer như đã mô tả ở trên.

6.2.1. Chương trình hỗ trợ sinh kế
Hoạt động 1: Hướng dẫn, dạy nghề, việc phát triển mô hình kinh doanh

Thiếu kỹ năng lao động được xác định là một nguyên nhân của nghèo đói đặc biệt là đối với
các hộ Khmer. Đào tạo nghề đã nhận được yêu cầu từ một số lượng khá lớn các hộ Khmer
được khảo sát (36 hộ). Các khóa đào tạo về kỹ năng nông nghiệp và phi nông nghiệp (sửa
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chữa các thiết bị / máy móc, may, thêu, đan ...) sẽ được tổ chức bởi Trung tâm Dạy nghề của
thành phố Bạc Liêu. Ban QLDA sẽ phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề để hỗ trợ đồng
bào dân tộc thiểu số bằng cách cung cấp cho họ với các khóa học đào tạo nghề, tổ chức; tham
quan các mô hình kinh doanh thành công mà có thể phù hợp cho các hộ Khmer để khuyến
khích họ làm kinh doanh, cũng như để nắm bắt kinh nghiệm và dự báo những khó khăn mà họ
có thể gặp phải khi làm kinh doanh, các khóa đào tạo sẽ được thiết kế để (i) phù hợp với văn
hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số (ii) khuyến khích sự tham gia của phụ nữ với một tỷ lệ ít
nhất 50% số người tham gia.
Hoạt động 2: Hỗ trợ các hộ gia đình Khmer tiếp cận vốn vay ưu đãi

Trong các cuộc tham vấn cộng đồng, người Khmer bày tỏ mong muốn nhu cầu của họ trong
việc truy cập các khoản vốn vay ưu đãi. Do trình độ học vấn thấp và tính dễ bị tổn thương
trong cộng đồng người Khmer, hoạt động này là cần thiết được bao gồm trong các hoạt động
phát triển DTTS. Thông tin các chương trình vay vốn ưu đãi được cung cấp đến người dân
thông qua các cuộc hội thảo hàng năm (từ năm 2018 -2021). Đóng vai trò là một cầu nối giữa
cộng đồng (người vay) và các ngân hàng (người cho vay), các cán bộ của Ban QLDA, Uỷ ban
Dân tộc và các cơ quan liên quan khác sẽ tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về các
chương trình cho vay từ các ngân hàng (ưu tiên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Ngân hàng chính sách xã hội) đang phát triển chương trình như vậy ở thành phố Bạc
Liêu. Những người tham gia vào các hội thảo sẽ bao gồm: các đại diện của chính quyền địa
phương bao gồm cả tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, đại diện của Ngân hàng cung cấp vốn
vay; và toàn bộ người Khmer trong vùng dự án. Các cuộc hội thảo cần đảm bảo việc cung cấp
và phổ biến đầy đủ các thông tin cho cộng đồng, bao gồm cả chương trình cho vay, điều kiện
cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay; các thủ tục cho vay vốn ưu đãi; thủ tục khiếu nại và các

thủ tục liên quan khác.

Chi phí thực hiện các hội thảo sẽ được bao gồm trong ngân sách thực hiện EMDP này.

6.2.2. Hoạt động 3: Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng
Thiếu nhận thức tốt về phát triển môi trường bền vững trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là
người Khmer (trong các vấn đề môi trường: xả chất thải trong kênh, lấn chiếm kênh rạch...)
có thể cản trở những lợi ích của dự án. Ngoài ra, cộng đồng cần phải hiểu được vai trò của
mình để bảo vệ và duy trì các khoản đầu tư. Do đó, các chương trình nâng cao nhận thức cần
phải được thực hiện. Việc đào tạo và giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng bao gồm việc
phổ biến thông tin chung của dự án đến 100% của người dân tộc thiểu số trong khu vực dự án,
cũng như tuyên truyền thông tin về vệ sinh môi trường và bình đẳng giới, nội dung cụ thể như
sau:

- Phân tích lợi ích (cơ hội việc làm, điều kiện sống sẽ được cải thiện) và quyền / nghĩa
vụ của người dân khi thực hiện dự án; làm cho họ nhận thức được vai trò và trách

nhiệm của họ trong việc đưa ra các ý kiến, đề nghị, quản lý và giám sát;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh môi trường, mối quan hệ giữa vệ sinh và

y tế công cộng và phát triển kinh tế. Theo đó, nâng cao ý thức cộng đồng DTTS
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Khmer sẽ góp phần cho việc bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, không xả trực
tiếp ra kênh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ...);
- Cung cấp thông tin và kiến thức về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí
hậu vì nó có liên quan trực tiếp đến họ và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ;
- Phổ biến kiến thức về giới và bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các

hoạt động của dự án.
Hoạt động này sẽ được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án thông qua 04 cuộc họp
cộng đồng trong khu vực (hoặc nhiều hơn nếu cần thiết). Công việc này sẽ được thực hiện với
sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các bên liên quan (người đứng đầu của khu vực
dân cư, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân ....), vì họ gần với dân và được nhân dân tín
nhiệm. Ngoài ra, các nội dung cần phổ biến được cung cấp cho người dân dưới hình thức tờ
rơi/tờ bướm, nội dung đơn giản, dễ hiêu để đảm bảo (i) rõ ràng, dễ hiểu và phổ biến cụ thể
của thông tin cung cấp cho cộng đồng người Khmer; (ii) an ninh trật tự trong cuộc họp, mỗi
cuộc họp nên được giới hạn ít hơn 100 người tham gia.
Các chi phí cho việc thực hiện các hoạt động này bao gồm: chi phí thuê địa điểm, trang thiết

bị, nước uống cho cộng đồng, chi phí đào tạo cán bộ và người phiên dịch; chi phí cho việc in
ấn tờ rơi / tờ bướm. Tất cả những chi phí này được tính vào ngân sách thực hiện EMPD. (Chi

tiết được trình bày trong Chương 10).
6.2.3.Hoạt động 4: Nâng cao năng lực cho các cán bộ làm việc trong công tác DTTS

Tình trạng thiếu năng lực thực hiện của các cán bộ tham gia vào Kế hoạch phát triển DTTS
được xem là một trở ngại cho sự phát triển của cộng đồng người Khmer. Đào tạo xây dựng
năng lực thực hiện dành cho các đối tượng bao gồm: cán bộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực
DTTS tại thành phố và các phường của thành phố. Xây dựng năng lực sẽ được cung cấp thông
qua các lớp tập huấn. Sẽ có 2 đợt tập huấn, đào tạo năng lực cho nhân viên và cộng tác viên

tại địa phương, có 8 hội thảo đào tạo được triển khai tổ chức. Hội thảo sẽ bao gồm các nội
dung sau đây: (i) tham gia vận động nhân dân Khmer trong các hoạt động phát triển cộng
đồng; (ii) tiếp cận vốn vay từ ngân hàng; (iii) quản lý xung đột; (iv) các vấn đề pháp lý liên

quan đến bảo đảm quyền lợi cho bị ảnh hưởng DTTS. Số lượng học viên dựa trên phân tích

nhu cầu được ước tính là 30 người. Việc đào tạo sẽ tổ chức thực hiện bởi một cơ quan / tổ
chức phi chính phủ có đủ năng lực, được thuê bởi Ban QLDA.

6.2.4. Hoạt động 5: Hỗ trợ nâng nền nhà, bảo vệ các hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt
Giải pháp này nhằm hướng tới hỗ trợ ưu tiên cho các hộ Khmer ở LIA 6 vì khu vực này tập
trung đông người Khmer sinh sống và có nguy cơ bị ảnh hưởng ngập lụt do nâng cấp cao độ
nền đường trong các hạng mục đầu tư của dự án.
Giải pháp kỹ thuật trong trường hợp này bao gồm sàn san lấp mặt bằng và đầm nén, thực hiện
bởi một nhà thầu được thuê bởi Ban QLDA. Nhà thầu sẽ trực tiếp làm việc với cộng đồng,
tiến hành khảo sát địa điểm và chọn khu vực trũng cần được nâng cấp, từ đó ước tính khối
lượng cần nâng cấp. Ước tính khối lượng công việc để nâng cấp được trình bày trong chi tiết
trong Phụ lục 1. Khối lượng nâng cấp thực tế sẽ được nghiệm thu thanh toán sau khi thực
hiện.
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Ngoài ra, cần ưu tiên lựa chọn nhà thầu trong cộng đồng người Khmer để tạo ra cơ hội việc
làm cho họ. Đây cũng là một trong những giải pháp làm tối đa hóa lợi ích của cộng đồng
người Khmer.

6.2.5. Hoạt động 6: Nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông
Ban QLDA sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Truyền thông và các kênh thông tin địa phương để
thiết lập các chương trình truyền thông bằng ngôn ngữ Khmer để phổ biến thông tin về các cơ
hội tiềm năng của dự án cho người dân Khmer (bao gồm cả cơ hội việc làm trong thời gian
xây dựng) như một hoạt động tôn trọng và quan tâm đến đời sống văn hóa của họ. Tóm tắt các
RP và EMDP cũng sẽ được công bố và phổ biến trong ngôn ngữ Khmer thông qua các hoạt
động truyền thông này.

Các kênh thông tin cũng sẽ được sắp xếp để giới thiệu văn hóa và các sản phẩm thủ công mỹ
nghệ của người Khmer cho cộng đồng.

7. CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN EMDP

7.1. Sắp xếp thể chế

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số có được thực hiện hiệu quả hay không cần nhờ sự phối
hợp của các bên liên quan: Chủ đầu tư, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các
đoàn thể và chính người DTTS. Trách nhiệm thực hiện EMDP của các bên liên quan như sau:

1) UBND thành phố Bạc Liêu: là chủ dự án, chịu trách nhiệm tổng thể cho toàn bộ dự án. Ủy
ban nhân dân thành phố Bạc Liêu có trách nhiệm phối hợp các phòng ban / tổ chức có liên

quan để thực hiện EMDP. Phòng dân tộc thiểu số của thành phố Bạc Liêu là cơ quan
chính chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch phát triển DTTS.

2) Ban quản lý dự án (QLDA):

- Ban QLDA thành phố Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 2309/UBND-TH

ngày 1/11/2016 để điều phối việc thực hiện dự án. Ban QLDA chịu trách nhiệm thực
hiện tổng thể Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số được lập cho dự án và được đảm
bảo rằng các bên liên quan của dự án hiểu được mục đích của lập EMDP. Ban QLDA
cũng chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện EMDP bao gồm giám sát và đánh giá kết
quả thực hiện EMDP.

- Ban QLDA chịu trách nhiệm phân công cán bộ phù hợp và bố trí đủ ngân sách để thực
hiện EMDP. Trong trường hợp người DTTS bị ảnh hưởng do thu hồi đất để thi công
các hạng mục của dự án thì việc bồi thường, hỗ cho cho người DTTS bị ảnh hưởng sẽ
được thực hiện thông qua Kế hoạch tái định cư độc lập cho dự án theo khung chính
sách tái định cư của dự án.

- Cán bộ phụ trách thực hiện EMDP của Ban QLDA sẽ kết hợp chặt chẽ với Ban Dân
tộc của tỉnh Bạc Liêu để kiểm tra và giám sát các việc triển khai EMDP này.

3) Ủy ban Dân tộc (UBDT) của tỉnh Bạc Liêu
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Các Uỷ ban Dân tộc ở tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các bên liên quan trong việc lập kế hoạch,
xây dựng và thực hiện chính sách DTTS. Ban QLDA sẽ nộp EMDP cho Ủy ban Dân tộc
(UBDT) của tỉnh để xem xét và bình luận. Ủy ban Dân tộc cũng sẽ cung cấp hướng dẫn chung
cho việc thực hiện EMDP.

4) Đại diện cộng đồng

Tại cấp phường/xã, đại diện lãnh đạo phường/xã và đại diện nhóm DTTS 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; hỗ trợ Tư vấn tổ chức các cuộc họp dân
để phổ biến thông tin dự án; cung cấp thông tin về các hoạt động giảm thiểu và các hoạt động
phát triển EMDP; 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.

7.2. Kế hoạch thực hiện EMDP

Bảng 10: Kế hoạch thực hiện EMDP đề xuất

STT Các bước thực hiện

Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn thực hiện

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4

I Chuẩn bị tiểu dự án
1.1. Chuẩn bị FS, RP, EMDP

1.2. Phê duyệt FS, RP, EMDP

1.3 Ký hiệp định vay vốn ●
II Kế hoạch thực hiện EMDP

2.1. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán
bộ

2.2. Hội thảo giới thiệu tiếp cận chương
trình vay vốn ưu đãi

2.3. Giáo dục nâng cao nhận thức cộng
đồng

2.4 Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác
động tiêu cực (đền bù, tái định cư, phục
hồi sinh kế…).

2.5 Giám sát và đánh giá

8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ được áp dụng cho những người hoặc những nhóm người trực
tiếp hay giám tiếp bị tác động bởi dự án. Mọi sự phàn nàn và khiếu nại cần được Ban QLDA
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ghi vào văn bản một cách chính xác, các bản in ấn phải được lưu trữ hồ sơ ở cấp độ cộng
đồng và cấp phường/xã.

Nếu người DTTS bị tác động không thỏa mãn với quy trình, biện pháp bồi thường, hay bất kỳ
một vấn đề nào khác, thì đại diện cho người DTTS hoặc chính người DTTS có thể đệ trình

khiếu nại lên UBND thành phố hoặc Ban QLDA.  Đối với những người thuộc nhóm dễ bị tổn
thương mà bị hạn chế về năng lực hành vi như (mù chữ, nhận thức hạn chế, tàn tật...) thì có

cán bộ tư pháp của phường/xã hướng dẫn người đại diện của những người thuộc nhóm này

viết đơn, hướng dẫn thủ tục khiếu nại...(bao gồm thông báo về địa chỉ của tổ chức, cá nhân
gửi đơn thư khiếu nại, thời gian và cách thức khiếu nại). Các vấn đề khiếu nại cần được giải
quyết một cách 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. Ban QLDA 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.

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:

(1) Giai đoạn thứ nhất – Cấp phường/xã:

Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa (bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) của UBND phường/xã (bằng văn bản hoặc
bằng miệng). Thành viên của UBND phường/xã ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo
cho lãnh đạo UBND phường/xã về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND phường/xã - người có
trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề.
UBND phường/xã có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại, để giải quyết vấn đề. Văn
phòng UBND phường/xã chịu trách nhiệm về việc lưu giữa hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà

UBND phường/xã xử lý.

(2) Giai đoạn thứ hai – Cấp huyện/thành phố

Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND
phường/xã hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định giải quyết
đối với khiếu nại của mình, hộ bị ảnh hưởng có thể trình bày vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc
bằng lời nói tới UBND huyện/thành phố 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/thành phố chịu trách
nhiệm về việc lưu trữ hồ sơ của tất cả các khiệu nại. UBND huyện/thành phố xử lý và sẽ
thông báo cho Hội đồng bồi thường cấp huyện/thành phố và người bị ảnh hưởng về bất kỳ
quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại lên cấp tỉnh.

(3) Giai đoạn thứ 3 – Cấp tỉnh

Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được phản hồi từ UBND
huyện/thành phố, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân
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bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất
cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại trụ sở tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu
nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các
khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án nhân

dân nếu muốn.

(4) Giai đoạn cuối cùng – Tòa án nhân dân

Nếu quá 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ 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.

Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên liên quan và

phải được niên yết công khai tại trụ sở UBND của cơ quan giải quyết khiếu nại (sau 03 ngày

có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã và 07 ngày tại cấp huyện/thành

phố hoặc tỉnh).

Để đảm bảo cơ chế khiếu nại trên được đưa vào thực tế và được những người DTTS bị tác
động (do dự án) chấp thuận cơ chế đó cần tư vấn cho các nhà chức trách địa phương và cộng
đồng địa phương có xem xét đến yếu tố đặc thù văn hóa, truyền thống của người dân tộc
Khmer có ảnh hưởng đến việc phát sinh và giải quyết khiếu nại. Quá trình xem xét/tìm hiểu
này nhằm hỗ trợ ra quyết định cách thức giải quyết vấn đề để cộng đồng DTTS chấp nhận
được.

9. CƠ CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Một đơn vị tư vấn giám sát độc lập bên ngoài, có trình độ chuyên môn sẽ được thuê tuyển bởi
Ban QLDA, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS. Dịch vụ này có

thể được tích hợp trong hợp đồng giám sát độc lập thực hiện Khung chính sách tái định cư và
Kế hoạch tái định cư.

9.1.  Giám sát nội bộ

Giám sát, đánh giá và kiểm tra nội bộ sẽ được thực hiện mỗi tháng 01 lần bởi Ban QLDA.
Ban QLDA sẽ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các ban, ngành của thành phố, UBND
phường/xã có dự án và người dân tộc thiểu số để thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. Một số cơ sở cho việc giám sát, kiểm tra, đánh
giá nội bộ như sau:



Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam”
Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

38
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ (INTEC)

Bảng 11: Các chỉ số giám sát, kiểm tra đánh giá nội bộ

STT Công việc Các chỉ báo giám sát cơ bản

1

Kế hoạch thực
hiện Kế hoạch
phát triển DTTS

- Sự thống nhất của kế hoạch với cộng đồng.

- Sự phù hợp giữa kế hoạch và điều kiện của người DTTS.

- Sự phối hợp giữa ban quản lý dự án, nhà thầu với chính quyền
đoàn thể các cấp tại địa phương cũng như người DTTS.

- Sự phù hợp giữa kế hoạch và tiến độ thực hiện các hoạt động
khác.

- Sự hợp lý, thống nhất, ăn khớp giữa kế hoạch và tiến độ thực
hiện các hoạt động khác.

- Kế hoạch về nhân lực thực hiện.

- Sự sẵn sàng về kinh phí thực hiện kế hoạch.

2

Giám sát thực
hiện tham vấn
cộng đồng và

theo dõi sự
tham gia của
người dân

- Thông tin cơ bản về dự án được cung cấp cho cộng đồng
DTTS địa phương, chính quyền, lãnh đạo và các tổ chức đòan

thể các cấp tại địa phương

- Sự tham gia của cộng đồng DTTS địa phương, chính quyền,
lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể các cấp tại địa phương trong
các hoạt có liên quan đến dự án

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch Dân tộc thiểu số của cộng
đồng DTTS địa phương, chính quyền, lãnh đạo và các tổ chức
đoàn thể các cấp tại địa phương.

3

Việc thực hiện
các biện pháp
giảm thiểu tác

động tiêu cực
do dự án gây ra.

- Tất cả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực từ dự án
được thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

- Cố gắng đảm bảo không phát sinh các tác động tiêu cực khác
từ dự án.

- Trong trường hợp có phát sinh những tiêu cực chưa được dự
tính thì cần phải tham vấn với cộng đồng về biện pháp giảm
thiểu và thực hiện giảm thiểu đó.

- Các ban, ngành phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện các
biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ dự án.

4
Thực hiện các
hỗ trợ phát triển

- Các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng DTTS được đề ra
trong Kế hoạch Dân tộc thiểu số được thực hiện và thực hiện
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STT Công việc Các chỉ báo giám sát cơ bản

cộng đồng dân
tộc thiểu số địa
phương.

có hiệu quả.

- Các ban, ngành phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện các
hỗ trợ phát triển cộng đồng.

5

Cơ chế khiếu
nại

- Cộng đồng dân tộc thiểu số hiểu rõ cơ chế khiếu nại.

- Ban quản lý dự án tại địa phương cũng như các ban ngành
đoàn thể các cấp có liên quan hiểu rõ về cơ chế khiếu nại.

- Ban quản lý dự án tại địa phương cũng như các ban ngành
đoàn thể các cấp có liên quan hiểu rõ về cơ chế khiếu nại, sẵn
sàng hỗ trợ người DTTS thực hiện khiếu nại (nếu có).

9.2.  Giám sát độc lập

Tư vấn giám sát độc lập (IMC) được ký hợp đồng làm giám sát thực hiện việc bảo vệ quyền
lợi xã hội của dự án, bao gồm cả giám sát thực hiện 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 6

tháng một lần trong quá trình thực hiện dự án để xác định đúng lúc các vấn đề cần thiết phải
có hành động phản hồi ngay từ phía Ban QLDA. Các chỉ số giám sát của tư vấn giám sát độc
lập như sau:

Bảng 12: Các chỉ số giám sát độc lập

STT Hoạt động giám sát và đánh
giá

Các chỉ số cơ bản

1 Tiến độ thực hiện EMDP - Bản kế hoạch thực hiện phải được chia sẻ đến
cộng đồng;

- Kế hoạch phải đáp ứng nhu cầu của người DTTS;

- Nguồn nhân lực đầy đủ để thực hiện kế hoạch.

2 Giám sát thực hiện tham vấn
cộng đồng và theo dõi sự tham
gia của người dân địa phương

- Cộng đồng DTTS, chính quyền phường/xã, lãnh
đạo các ấp và các tổ chức quần chúng tại đại
phương sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về
EMDP và cơ chế khiếu nại.

3 Thực hiện các biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn

- Toàn bộ biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ
Dự án phải được thực hiện một cách hiệu quả

4 Thực hiện các hoạt động phát
triển cụ thể đối với cộng đồng
DTTS địa phương

- Toàn bộ các hoạt các hoạt động hỗ trợ đào tạo
phải được thực hiện một cách hiệu quả

5 Cơ chế khiếu nại/khiếu kiện - Cộng đồng DTTS hiểu rõ về cơ chế khiếu
nại/khiếu kiện

- Cộng đồng được tiếp cận với các tài liệu liên quan
(loại báo cáo, quy định, kết quả khiếu kiện....).
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9.3.  Giám sát các hoạt động đề xuất
Các chỉ số giám sát cho các hoạt động đề xuất trong EMDP được thể hiện trong Bảng 13 dưới
đây. Khi cần thiết, các chỉ tiêu này sẽ được phân chia theo giới tính. Ban QLDA và IMA sẽ
chịu trách nhiệm giám sát các chỉ số này.

10. NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH

Bảng 14 đưa ra tổng chi phí thực hiện EMDP. Nguồn ngân sách thực hiện các hoạt động trong
EMDP được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Bạc Liêu.

Ngân sách đề xuất trong EMDP này là sơ bộ và sẽ được cập nhật trên cơ sở thiết kế chi tiết
các biện pháp thực hiện EMDP trong khi thực hiện dự án.
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Bảng 13: Các chỉ số giám sát các hoạt động EMDP

STT Hoạt động Mô tả Chỉ số giám sát Cơ chế giám sát

1

Cung cấp chương trình
đào tào nghề và tạo việc
làm

Giới thiệu và cung cấp các
chương trình đào tạo nghề tới
các hộ có nhu cầu, và cung cấp
các thông tin về nhu cầu tuyển
dụng.

Số lượng khóa đào tạo
Số lượng người tham gia
Loại kĩ năng/nghề mà người tham gia
đã lựa chọn
Số lượng và chất lượng các sản phẩm
đầu ra từ những người học nghề

Đánh giá của Phòng Thương
binh & Xã hội Lao động;
Biên bản cuộc họp;

Phỏng vấn các hộ;
Báo cáo của IMA

2

Hội thảo giới thiệu
chương trình vay vốn ưu
đãi

Cung cấp thông tin về loại vốn
vay, lãi suất,  thủ tục vay vốn,
tiếp xúc trực tiếp với ngân hàng
và hỗ trợ, tư vấn làm thế nào sử
dụng hợp lý vốn vay.

Số lượng và danh sách các Ngân hàng
tham gia trong Hội thảo;
Số lượng người tham gia Hội thảo
Số lượng người chuẩn bị hồ sơ vay vốn

Danh sách các hộ vay vốn, thống
kê bởi cơ quan giám sát độc lập

3

Tập huấn  nâng cao năng
lực thực hiện cho cán bộ
về DTTS

Nâng cao kỹ năng làm việc cho
nhân viên và cộng tác viên trong
lĩnh vực dân tộc thiểu số

Số lượng các cuộc tập huấn
Số lượng cán bộ tham gia (thống kê
theo giới tính)

Danh sách cán bộ và cộng tác
viên tham gia
Biên bản báo cáo thực hiện

4

Giáo dục nâng cao nhận
thức cộng đồng

Cung cấp cho các hộ hiểu biết
về mục tiêu của dự án và quá
trình thực hiện dự án;
Giáo dục nâng cao nhận thức
cộng đồng về bảo vệ môi
trường, các vấn đề về giới tính;
Khuyến khích sự tham gia của
cộng đồng người Khmer trong

Số lượng cuộc họp
Số lượng người Khmer tham gia các
cuộc họp

Danh sách những người tham gia
họp tham vấn cộng đồng;
Báo cáo từ cơ quan giám  sát độc
lập IMA;
Biên bản họp;
Báo cáo thực hiện từ các cơ
quan, tổ chức đoàn thể;
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việc thực hiện và giám sát các
hoạt động của dự án.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý
dự án khuyến khích sự tham gia
của các đoàn thể được cải thiện.

5

Việc thực hiện các hoạt
động nâng cao hiệu quả
các hoạt động truyền
thông

Xây dựng chương trình truyền
thông sử dụng ngôn ngữ Khmer
để phổ biến thông tin về các cơ
hội tiềm năng của dự án đối với
người Khmer.
Tổ chức các chương trình truyền
hình tuyên truyền về văn hóa,
giới thiệu sản phẩm thủ công
mỹ nghệ của người Khmer

Số lượng các chương trình truyền thông
được thực hiện

Đánh giá của Sở Văn hóa và
Truyền thông;
Danh sách các chương trình
truyền thông; và
Báo cáo của các tổ chức quần

chúng.
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Bảng 14: Chi phí thực hiện EMDP

Hoạt động
Người hưởng lợi Trách nhiệm thực

hiện
Số lượng Chi phí

Nam Nữ

1. Hướng dẫn, đào tạo nghề, phát triển mô hình kinh doanh

Nghề thủ công  (đan lát, kết cườm,…) 1 6 Cán bộ của Ban
QLDA và trung tâm

đào tạo nghề

Số hộ gia đình

Khmer được xác
định có nhu cầu và

các hộ gia đình đủ
điều kiện theo RP

Đã bao gồm trong
kinh phí thực hiện
RP

Sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện dân dụng 11 0

Nghề sửa chữa xe máy 7 0

Tin học văn phòng 4 7

Tổng 23 13

2. Tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình

vay vốn

Những người Khmer
có nhu cầu vay vốn

Ban giám sát cộng
đồng
UBND phường
Chủ đầu tư
Nhà tài trợ

4 hội thảo 129,800,000

3. Tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng
để phổ biến thông tin, giáo dục nâng cao
nhận thức cộng đồng cao hơn đối với người
Khmer

Toàn bộ người Khmer
trong khu vực dự án

Ban giám sát cộng
đồng
UBND phường
Chủ đầu tư
Nhà tài trợ

4 cuộc họp 129,800,000

4. Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng
lực thực hiện cho các cán bộ thực hiện
trong lĩnh vực DTTS

30 cán bộ
Chủ đầu tư
Nhà tài trợ

2 khóa đào tạo (8
cuộc tập huấn)

259.600.000
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Hoạt động
Người hưởng lợi Trách nhiệm thực

hiện
Số lượng Chi phí

Nam Nữ

5. Hỗ trợ nâng nền nhà chống nguy cơ ngập
lụt cho các hộ Khmer bị ảnh hưởng ngập lụt

649 hộ Khmer trong
khu LIA 6 2800 m3 906.714.984

6. Hỗ trợ chính quyền địa phương chuẩn bị
các hoạt động truyền thông

UBND thành phố Bạc
Liêu

Nhân viên phòng

văn hóa và thông tin
liên lạc, hội phụ nữ,
đoàn thanh niên.

Trọn gói 100.000.000

7. Chi phí thực hiện 300.000.000

8. Chi phí giám sát và đánh giá Trọn gói 150.000.000

Tổng 1.975.914.984

Chi phí dự phòng (10%) 197.591.498

Tổng kinh phí thực hiện EMDP 2.173.506.482

1USD = 22,226VND 97.791 USD
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 :

Bảng 15: Chi phí tổ chức hội thảo và họp tham vấn cộng đồng

STT Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền
(VNĐ)

Hoạt động 2: Tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình vay vốn ưu đãi
1 Chuẩn bị tài liệu liên quan (A1) Trọn gói 5,000,000 5,000,000

2 Thuê hội trường, bàn ghế, thiết bị truyền thông (A2) Trọn gói 10,000,000 10,000,000

3 Lương chuyên gia/cán bộ (A3) 2 người 5,000,000 10,000,000
4 Hỗ trợ cho người tham dự (A4) 30 người 150,000 4,500,000
5 Tổng A5 = (A1) + (A2) + (A3)+ (A4) 29,500,000
6 Chi phí dự phòng A6=10%*A5 2,950,000

7 Tổng chi phí tổ chức 1 hội thảo (A7) 32,450,000

8 Tổng chi phí tổ chức 4 hội thảo A8 = 4*A7 129,800,000
Hoạt động 3: Tổ chức họp tham vấn cộng đồng

1 Chuẩn bị tài liệu liên quan (A1) Trọn gói 5,000,000 5,000,000
2 Thuê hội trường, bàn ghế, thiết bị truyền thông (A2) Trọn gói 10,000,000 10,000,000
3 Lương chuyên gia/cán bộ (A3) 2 người 5,000,000 10,000,000
4 Hỗ trợ cho người tham dự (A4) 30 người 150,000 4,500,000
5 Tổng A5 = (A1) + (A2) + (A3)+ (A4) 29,500,000
6 Chi phí dự phòng A6=10%*A5 2,950,000
7 Tổng chi phí tổ chức 1 cuộc họp (A7) 32,450,000

8 Tổng chi phí tổ chức 4 cuộc họp A8 = 4*A7 129,800,000

Hoạt động 4: Tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ
1 Chuẩn bị tài liệu liên quan (A1) Trọn gói 5,000,000 5,000,000

2 Thuê hội trường, bàn ghế, thiết bị truyền thông (A2) Trọn gói 10,000,000 10,000,000
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3 Lương chuyên gia/cán bộ (A3) 2 người 5,000,000 10,000,000
4 Hỗ trợ cho người tham dự (A4) 30 người 150,000 4,500,000
5 Tổng A5 = (A1) + (A2) + (A3)+ (A4) 29,500,000
6 Chi phí dự phòng A6=10%*A5 2,950,000
7 Tổng chi phí tổ chức 1 cuộc tập huấn (A7) 32,450,000

8 Tổng chi phí tổ chức 8 cuộc tập huấn A8 = 8*A7 259,600,000

Bảng 16: Dự toán chi tiết cho hoạt động hỗ trợ nâng cao độ nền nhà (tính cho 100m3)

STT Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá
(VNĐ) Hệ số Thành tiền (VNĐ)

1 Đắp cát, máy đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 100m3
2 Vật liệu 25,132,000
3 - Cát đổ nền m3 122 206,000 1.000 25,132,000

4 Nhân công 261,693
5 - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 1.5 174,462 1.000 261,693

6 - Hệ số điều chỉnh nhân công 1.000 261,693

7 Máy thi công 807,315
8 - Máy đầm đất cầm tay 80kg ca 2.47 322,018 1.000 795,384

9 - Máy khác % 1.5 1.000 11,931

10 - Hệ số điều chỉnh máy thi công 1.000 807,315

11 Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 26,201,008
12 CHI PHÍ CHUNG (T x 6,5%) C 0.065 1,703,066

13 THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T +
C) x 5,5%

TL 5.5% 1,534,724

14 Chi phí xây dựng trước thuế (T + C + TL) G 29,438,798
15 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) GTGT 10% 2,943,880

16 Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) Gxd 32,382,678
17 Tổng cộng (Gxd) 32,382,678
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PHỤ LỤC 2 : BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Bảng 17: Tóm tắt nội dung các cuộc tham vấn cộng đồng

STT Thời gian
Địa điểm Thành phần tham

dự
Số lượng

người
tham dự

Giới tính Nội dung chính

Nam Nữ

1 19/9/2016

UBND
phường 8

Tư vấn, đại diện chủ
đầu tư, đại diện
UBND, đại diện
cộng đồng Khmer

15 7 8

Chính quyền địa phương bày tỏ quan điểm nhất trí và ủng hộ cao
việc cần thiết có những hỗ trợ đặc biệt ưu tiên cho người DTTS
Khmer;

Về hình thức hỗ trợ: họ cho rằng cung cấp cho người Khmer kiến
thức và kĩ năng lao động thông qua các lớp đào tạo nghề tốt hơn
việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho họ;

Về năng lực quản lý thực hiện đối với DTTS: các cán bộ phường
được đào tạo năng lực trong vấn đề DTTS hiện nay rất ít, bởi vậy
để thực hiện Kế hoạch này hiệu quả, cần có các khóa tập huấn và
nâng cao năng lực cho cán bộ về DTTS.

2 21/9/2016

Nhà ông
Trần Văn
Em, hẻm 14,
khóm Trà
Kha, phường
8

Tư vấn, đại diện chủ
đầu tư, đại diện
UBND, đại diện các
hộ gia đình Khmer
trong khu vực

35 20 15

Bà con đồng tình ủng hộ cao việc triển khai thực hiện dự án và tỏ
rõ sự phấn khởi vì dự án quan tâm hỗ trợ đặc biệt đến họ;

Hầu hết những người già và trung tuổi mong muốn dự án thực hiện
không làm xáo trộn nhiều đến cuộc sống của họ, trong trường hợp
ảnh hưởng nhà cửa đất đai, dự án phải xây dựng lại hoặc bồi hoàn
thỏa đáng;

Những người trẻ hơn mong muốn tham gia học nghề hoặc vay vốn
kinh doanh;

Hẻm 14 Trà Kha sau khi nâng cấp có thể dẫn đến tình trạng nền
nhà của người dân thấp hơn nền đường, nhà của họ sẽ bị ngập úng
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STT Thời gian
Địa điểm Thành phần tham

dự
Số lượng

người
tham dự

Giới tính Nội dung chính

Nam Nữ
khi nước mưa xuống và nước từ ao hồ xung quanh dâng lên tràn
vào, họ đề nghị dự án có phương án kỹ thuật xử lý vấn đề này;

3 22/09/2016

Nhà Bà

Cưỡng,
khóm Trà

Khứa,
phường 8

Tư vấn;Đại điện
Chủ đầu tư;

Đại diện UBND
phường 8;

Trưởng khu phố
Trà Kha;

Các hộ DTTS

40 23 17

Bà con đồng tình ủng hộ cao việc triển khai thực hiện dự án và tỏ
rõ sự phấn khởi vì dự án quan tâm hỗ trợ đặc biệt đến họ;

Hầu hết những người già và trung tuổi mong muốn dự án thực hiện
không làm xáo trộn nhiều đến cuộc sống của họ, trong trường hợp
ảnh hưởng nhà cửa đất đai, dự án phải xây dựng lại hoặc bồi hoàn
thỏa đáng;

Những người trẻ hơn mong muốn tham gia học nghề hoặc vay vốn
kinh doanh.

4 23/09/2016

UBND

phường 8
Các hộ Khmer còn

lại ở khu LIA
1,2,3,5 và dọc các
đường Nguyễn
Đình Chiểu, Đê Lò

Rèn, Lộ Bờ Tây

35 19 16

Bà con đồng tình ủng hộ cao việc triển khai thực hiện dự án và tỏ
rõ sự phấn khởi vì dự án quan tâm hỗ trợ đặc biệt đến họ;

Hầu hết những người già và trung tuổi mong muốn dự án thực hiện
không làm xáo trộn nhiều đến cuộc sống của họ, trong trường hợp
ảnh hưởng nhà cửa đất đai, dự án phải xây dựng lại hoặc bồi hoàn
thỏa đáng;

Những người trẻ hơn mong muốn tham gia học nghề hoặc vay vốn
kinh doanh.
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BIÊN BẢN HỌP CỘNG ĐỒNG
Cuộc tham vấn ngày 19/09/2016, UBND phường 8, thành phố Bạc Liêu
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Cuộc tham vấn ngày 21/09/2016, nhà ông Trần Văn Em, khóm Trà Kha
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PHỤ LỤC 3 : MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Ông Trương Chí Cường phát biểu trong cuộc
họp ngày 19/09/2016

Tham vấn cộng đồng vào ngày 21/09/2016

Tham vấn cộng đồng vào ngày 22/09/2016 Tham vấn cộng đồng vào ngày 22/09/2016


