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Tài liệu này được soạn thảo bởi các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Đây không phải là một 
cẩm nang toàn diện hay cuối cùng về tái định cư bắt buộc. Các diễn giải và nội dung trong tài liệu này không nhất 
thiết phản ánh quan điểm của Ban Giám đốc ADB hay quan điểm của các chính phủ mà Ngân hàng đại diện. 
Ngân hàng Phát triển Châu Á không đảm bảo tính chính xác của số liệu trình bày trong ấn phẩm này và không 
chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng các số liệu đó. Việc sử dụng thuật ngữ “quốc gia” 
không ám chỉ bất kỳ đánh giá nào của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tính pháp lý cũng như các tình trạng khác 
của bất kỳ thực thể lãnh thổ nào. 
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TỪ VIẾT TẮT  

 
ADB − Ngân hàng Phát triển Châu Á 
ASI − Đánh giá các tác động xã hội 
BAH − Bị ảnh hưởng 

CAP − Kế hoạch hành động sửa chữa 
CBO − Tổ chức dựa vào cộng đồng 
CCO − Trưởng cán bộ tuân thủ 
CHDCND Lào − Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  

CHDCND Trung Hoa − Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa 
DMS  − Kiểm kê chi tiết 
DTTS − Dân tộc thiểu số 

Điều tra KT-XH − Điều tra kinh tế xã hội 
FI − Trung gian tài chính  
GMS − Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng  
GRM − Cơ chế giải quyết khiếu nại 
IPSA − Phân tích xã hội và đói nghèo ban đầu 
JICA − Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
MIS − Hệ thống thông tin quản lý 
NGO − Tổ chức phi chính phủ 
OM − Sổ tay hướng dẫn hoạt động 
PCR − Báo cáo hoàn thành dự án 
PMO − Văn phòng quản lý dự án 
PPTA − Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án 
RRP − Báo cáo và kiến nghị của Chủ tịch  
QGTV  − Quốc gia thành viên  
SPS − Tuyên bố chính sách an toàn (2009) 
SRM − Họp thẩm định cấp cán bộ chuyên môn 
TĐC − Tái định cư 

TOR − Điều khoản tham chiếu 
 
      
    

Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh với mục đích phục vụ đông đảo 
bạn đọc. Mặc dù, chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của bản dịch, nhưng 
tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á và chỉ có 
nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này mới đáng tin cậy (nghĩa là chỉ nguyên bản 
tiếng Anh được chính thức công nhận và có hiệu lực). Do vậy, các trích dẫn cần 
dựa vào nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này. 
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THUẬT NGỮ 

Đền bù. Chi trả bằng tiền hoặc hiện vật cho tài sản hoặc tài nguyên bị thu hồi hay bị ảnh hưởng 
bởi dự án tại thời điểm tài sản cần được thay thế.  

Ngày khóa sổ. Ngày hoàn thành thống kê người BAH bởi dự án thường được coi là ngày khóa 
sổ. Thông thường, ngày khóa sổ được xác định bởi một quy trình của chính phủ bên vay mà 
quy trình này thiết lập tính hợp lệ của người BAH bởi dự án để nhận bồi thường và hỗ trợ tái 
định cư (TĐC). Trong trường hợp không có quy trình như vậy, bên vay/ khách hàng sẽ thiết lập 
một ngày khóa sổ đối với việc xem xét tính hợp lệ.  

Ngƣời BAH. Trong bối cảnh TĐC bắt buộc, người BAH là người phải di dời vật chất (di dời, 
mất đất thổ cư, hoặc mất nơi cư trú) và/hoặc phải di dời về kinh tế (mất đất, tài sản, sự tiếp cận 
tài sản, các nguồn thu nhập, hoặc phương tiện sinh kế) do (i) thu hồi đất bắt buộc, hoặc (ii) bắt 
buộc hạn chế sử dụng đất hoặc tiếp cận các khu vực được chỉ định hợp pháp và các khu bảo 
tồn. 

Di dời về kinh tế. Mất đất, tài sản, sự tiếp cận tài sản, các nguồn thu nhập, hoặc phương tiện 
sinh kế do (i) thu hồi đất bắt buộc, hoặc (ii) bắt buộc hạn chế sử dụng đất hoặc tiếp cận các khu 
vực được chỉ định hợp pháp và các khu bảo tồn. 

Quyền trƣng dụng/ sung công. Quyền của nhà nước sử dụng quyền tối cao của mình để thu 
hồi đất phục vụ mục đích công. Luật nhà nước thiết lập những cơ quan công quyền có đặc 
quyền thực thi quyền trưng dụng. 

Quyền đƣợc hƣởng. Các quyền TĐC, xét theo một hạng mục về tính hợp lệ cụ thể, là tổng 
đền bù và những hình thức hỗ trợ khác cung cấp cho người BAH liên quan tới hạng mục tính 
hợp lệ đó.  

Truất hữu. Quá trình một cơ quan công quyền, thường thông qua đền bù, yêu cầu một người, 
hộ gia đình, hoặc cộng đồng từ bỏ các quyền đối với đất mà người, hộ gia đình, cộng đồng 
chiếm giữ hay từ bỏ các quyền sử dụng khác.  

Dự án phức tạp và nhạy cảm cao. Dự án mà ADB cho rằng có rủi ro cao hoặc có nhiều khả 
năng gây ra xung đột hoặc ẩn chứa những tác động xã hội và/ hoặc môi trường nghiêm trọng 
và đa chiều và thường liên quan tới nhau. 

Cộng đồng tiếp nhận. Cộng đồng tiếp nhận những người BAH vật chất của dự án – những 
người TĐC.   

Khôi phục thu nhập. Tái lập sinh kế của người BAH để tạo ra thu nhập tương đương hoặc, 
nếu có thể, cao hơn so với thu nhập trước khi TĐC của người BAH.  

Tham vấn thiết thực. Một quá trình (i) bắt đầu sớm trong giai đoạn chuẩn bị dự án và được 
thực hiện thường xuyên trong suốt chu trình dự án; (ii) kịp thời công bố đầy đủ các thông tin 
liên quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với người bị ảnh hưởng (BAH); (iii) tiến hành trong một 
không khí không có đe dọa hay cưỡng ép; (iv) lồng ghép và đáp ứng giới, được điều chỉnh cho 
phù hợp với nhu cầu của các nhóm bất lợi và nhóm dễ bị tổn thương; và (v) cho phép hợp nhất 
tất cả các quan điểm liên quan của người BAH và những bên liên quan khác vào quy trình ra 
quyết định như thiết kế dự án, các biện pháp giảm thiểu, chia sẻ lợi ích và cơ hội phát triển, và 
các vấn đề thực hiện.   
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Di dời vật chất. Di dời, mất đất thổ cư, hoặc mất nơi cư trú do (i) bắt buộc thu hồi đất, hoặc (ii) 
bắt buộc hạn chế sử dụng đất hoặc tiếp cận các khu vực được chỉ định hợp pháp và các khu 
bảo tồn.  

Giá thay thế. Giá thay thế bao gồm việc thay thế tài sản với giá phổ biến tại thời điểm thu hồi 
tài sản. Giá này bao gồm giá trị thị trường hợp lý, giá giao dịch, lãi phát sinh, các giá chuyển 
tiếp và phục hồi, và bất kỳ khoản thanh toán nào khác, nếu có. Không nên áp dụng khấu hao tài 
sản và công trình kiến trúc trong giá thay thế. Khi không có điều kiện thị trường nào hiện hành, 
giá thay thế sẽ tương đương với giá cung ứng toàn bộ vật liệu xây dựng, giá nhân công xây 
dựng, và bất kỳ giá giao dịch hay di dời nào khác.  

Hỗ trợ di dời. Hỗ trợ cung cấp cho người phải di dời vật chất bởi dự án. Hỗ trợ di dời có thể 
bao gồm vận chuyển, thức ăn, nơi ở, và các dịch vụ xã hội được cung cấp cho người di dời 
trong thời gian di dời. Đồng thời, có thể bao gồm hỗ trợ bằng tiền mặt để đền bù cho những bất 
tiện mà người BAH gặp phải liên quan tới việc TĐC và thanh toán giá cho việc chuyển đổi tới 
nơi ở mới, ví dụ như giá di chuyển và bồi thường cho số ngày làm việc phải nghỉ.  

Đảm bảo quyền sở hữu đất đai. Bảo vệ người TĐC không bị cưỡng chế rời khỏi khu vực 
TĐC. Đảm bảo quyền sở hữu đất đai được áp dụng đối với người di dời được hưởng quyền 
cũng như người di dời không được hưởng quyền.  
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I. GIỚI THIỆU 

A. Mục đích của Cẩm nang 

1. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, Ban Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã 
phê chuẩn Tuyên bố chính sách an toàn (SPS)1 về môi trường và xã hội áp dụng trong hoạt 
động của ADB tại các quốc gia thành viên (QGTV) đang phát triển. SPS bắt đầu có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 1 năm 2010. SPS được xây dựng dựa trên ba chính sách bảo trợ2 trước đó của 
ADB về môi trường, TĐC bắt buộc, và dân tộc thiểu số (DTTS), và hợp nhất ba chính sách này 
vào một khung chính sách an toàn nhằm nâng cao hiệu quả và tính phù hợp. 

2. Cuốn cẩm nang này tập trung vào các yêu cầu của SPS liên quan tới TĐC bắt buộc. Ấn 
phẩm này không làm thay đổi hay thiết lập chính sách. Thay vào đó, mục đích của cẩm nang là 
gia tăng khả năng đạt được các mục tiêu về an toàn trong TĐC bắt buộc của các dự án ADB tài 
trợ như được nêu trong SPS, thông qua việc làm rõ thêm, bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật và kiến nghị 
những cách thức thực hành tốt trong thực hiện SPS. Ấn phẩm được soạn thảo dựa trên kinh 
nghiệm của riêng ADB trong lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả các chương trình TĐC bắt 
buộc và dựa trên những thực hành tốt của quốc tế mà các ngân hàng phát triển đa phương đã 
áp dụng. Cẩm nang này cập nhật Sổ tay tái định cư bắt buộc3 phát hành trước đây của ADB. 
Cuốn Sổ tay trước đây vẫn có thể là tài liệu tham khảo khi phù hợp. Cẩm nang này không phải 
là hướng dẫn cuối cùng và toàn diện, có thể sử dụng ấn phẩm hay của các ngân hàng phát 
triển đa phương, đặc biệt là Cẩm nang tái định cư bắt buộc4 của Ngân hàng Thế giới, làm tài 
liệu tham khảo.  

3. Cẩm nang này được lập cho cán bộ của ADB và tư vấn, bên vay/ khách hàng và các tổ 
chức, đơn vị thực hiện, khách hàng tư nhân, và các cán bộ TĐC, bao gồm cả các tổ chức phi 
chính phủ và tổ chức dân sự xã hội sử dụng. Đây nên được coi là một tài liệu làm việc cần cập 
nhật định kỳ dựa trên những bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình áp dụng SPS. 

B. Cấu trúc của Cẩm nang 

4. Cuốn cẩm nang bao gồm 9 chương. Chương II thảo luận các mục tiêu chính sách, 
phạm vi chính sách và hành động cũng như những nguyên tắc chính sách để giải quyết TĐC 
bắt buộc trong hoạt động của ADB. Chương III - IX xem xét từng bước các khía cạnh kỹ thuật 
trong hoạt động lập kế hoạch và thực hiện TĐC bắt buộc, bao gồm yêu cầu, nhiệm vụ, quá 
trình, và những thực hành tốt cần được cân nhắc hay giải quyết. Chương III giải thích các thuộc 
tính chính và phương pháp đánh giá tác động xã hội của TĐC bắt buộc. Chương IV bàn luận 
các yếu tố và quá trình trong lập kế hoạch TĐC, bao gồm cả việc lập dự toán cho công tác thực 
hiện kế hoạch TĐC đã thảo luận. Chương V giải thích những yêu cầu về phổ biến thông tin, 
nhu cầu về sự tham gia và tham vấn tất cả những người BAH do TĐC bắt buộc, và cơ chế giải 
quyết khiếu nại. Chương VI trình bày việc thực hiện kế hoạch TĐC. Chương VII thảo luận về 
khôi phục thu nhập và các chương trình cải thiện. Chương VIII bàn về sắp xếp thể chế và nâng 

                                                

1
 ADB. 2009. Tuyên bố chính sách bảo trợ xã hội. Manila. 

2
 ADB. Chính sách tái định cư bắt buộc (1995), Chính sách Dân tộc bản địa (1998), Chính sách môi trường (2002).  

3
 ADB. 1998. Sổ tay tái định cư – Hướng dẫn thực hành. Manila. 

4
 Ngân hàng Thế giới. 2004. Cẩm nang tái định cư bắt buộc. Washington, D.C. 
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cao năng lực phục vụ TĐC. Chương IX đề cập tới giám sát TĐC và công tác báo cáo. Một danh 
sách tài liệu tham khảo được trình bày ở phần cuối cẩm nang. 

5. Ngoài ra, cuốn cẩm nang cũng đưa ra một trao đổi vắn tắt về TĐC bắt buộc trong chu 
trình dự án ADB (Phụ lục 1), một mẫu tiêu biểu về hiến đất tự nguyện và mẫu thỏa thuận dàn 
xếp qua thương thảo (Phụ lục 2), một bản ghi chép về những công cụ an toàn trong TĐC bắt 
buộc trong các thể thức vay vốn khác nhau của ADB (Phụ lục 3), một đề cương về hệ thống 
quản lý xã hội và môi trường (Phụ lục 4), và Phụ lục 5 cung cấp một mẫu điều khoản tham 
chiếu cho các chuyên gia độc lập thực hiện xác minh thông tin giám sát.  

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ HÀNH ĐỘNG, VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CHÍNH SÁCH 
TÁI ĐỊNH CƯ BẮT BUỘC CỦA ADB  

A. Các mục tiêu của chính sách 

6. Những mục tiêu của SPS về TĐC bắt buộc là (i) tránh TĐC bắt buộc khi có thể; (ii) giảm 
thiểu TĐC bắt buộc bằng cách nghiên cứu tỉ mỉ dự án và các phương án thiết kế; (iii) cải thiện, 
hoặc ít nhất là khôi phục, sinh kế của tất cả những người BAH một cách thực tế so với mức 
trước khi có dự án; và (iv) nâng cao mức sống của người nghèo BAH và các nhóm dễ bị tổn 
thương khác.  

7. Những mục tiêu của chính sách phản ánh một sự thừa nhận rằng trừ khi được quản lý 
tốt, các cá nhân và cộng đồng BAH bởi các dự án phát triển có thể phải chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, và môi trường, bao gồm cả việc mất nhà ở, đất sản xuất, nguồn 
thu nhập và sinh kế cũng như những bức xúc trong xã hội và mờ nhạt bản sắc văn hóa. Nhóm 
dễ bị tổn thương và người nghèo có nhiều khả năng bị ảnh hưởng một cách bất bình đẳng hơn 
với hậu quả về lâu dài là sự khó khăn và bần cùng hóa.  

8. Cách lý tưởng để giảm thiểu tác động TĐC là thiết kế các dự án tránh hoặc giảm thiểu 
số người BAH do di dời vật chất, mất đất, ảnh hưởng tới các hoạt động tạo thu nhập. Tuy nhiên, 
bối cảnh kinh tế, kỹ thuật, sinh thái, và những yếu tố xã hội khác mà theo đó một dự án phát 
triển được thiết kế cũng phải được xem xét, do đó, thường không thể loại trừ thu hồi đất và 
TĐC bắt buộc cùng một lúc. Nếu việc TĐC bắt buộc là không thể tránh khỏi, SPS đòi hỏi những 
dự án ADB tài trợ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu cụ thể về đền bù, hỗ trợ, chia sẻ lợi ích, 
đánh giá tác động xã hội, lập kế hoạch TĐC, phổ biến thông tin, tham vấn, cơ chế giải quyết 
khiếu nại, và giám sát và báo cáo như được đặt ra trong SPS. Những mục tiêu về chính sách 
được cho là có thể đạt được chỉ khi tất cả những yêu cầu này được tích hợp vào thiết kế dự án 
một cách thỏa đáng và được thực hiện một cách hiệu quả.  

B. Phạm vi chính sách và hành động  

9. SPS áp dụng cho tất cả các dự án do ADB tài trợ và/ hoặc các dự án và hợp phần dự 
án khu vực công và tư nhân do ADB quản lý, không kể chúng được tài trợ bởi ADB, bên vay/ 
khách hàng, hay các nhà đồng tài trợ.5 ADB sẽ không tài trợ các dự án không tuân thủ những 

                                                

5
 Thuật ngữ "hợp phần dự án" không bao gồm những công trình, hạng mục không được tài trợ như một phần của 

dự án và do đó không thuộc quyền kiểm soát hay tác động của bên vay/ khách hàng và ADB. ADB sẽ thực hiện 
đánh giá với trách nhiệm cao nhất để xác định mức độ rủi ro đối với môi trường và người bị ảnh hưởng cũng như 
ảnh hưởng đối với ADB gây ra bởi sự kết hợp trên.  
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yêu cầu đưa ra trong SPS.6 ADB cũng sẽ không tài trợ các dự án không tuân thủ luật và quy 
định của quốc gia bên vay, bao gồm cả những luật mà quốc gia bên vay thực hiện dự án có 
nghĩa vụ tuân thủ theo luật quốc tế.   

10. Phạm vi và hành động. Các bảo trợ xã hội về TĐC bắt buộc của SPS bao trùm cả di 
dời vật chất và di dời kinh tế xảy ra do (i) bắt buộc thu hồi đất, hoặc (ii) bắt buộc hạn chế sử 
dụng đất hoặc tiếp cận các khu vực được chỉ định hợp pháp và các khu bảo tồn. Sự di dời này 
có thể là toàn bộ hoặc một phần, vĩnh viễn hoặc tạm thời. Di dời vật chất tức là sự di chuyển do 
mất đất thổ cư hoặc mất nơi cư trú. Di dời kinh tế tức là sự mất đất, tài sản, sự tiếp cận tài sản, 
các nguồn thu nhập, hay các phương tiện sinh kế. Hạn chế sử dụng đất hoặc hạn chế tiếp cận 
các khu vực được chỉ định hợp pháp và các khu bảo tồn nghĩa là bắt buộc những người sống 
xung quanh hoặc trong các khu vực đó phải hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên.   

11. Di dời toàn bộ và một phần.  Nhiều dự án ADB, ví dụ như các dự án triển khai theo 
tuyến như dự án đường và đường ống, có thể chỉ ảnh hưởng một phần đất sở hữu, và kết quả 
là di dời kinh tế một phần. Mặt khác, một dự án xây đập quy mô lớn thường ảnh hưởng toàn bộ 
khu vực dự án và khiến những người BAH phải di dời cả về vật chất và kinh tế. Cho dù việc thu 
hồi đất bắt buộc ảnh hưởng toàn bộ hay chỉ một phần diện tích đất, các yêu cầu về TĐC bắt 
buộc của ADB sẽ được áp dụng và những quyền lợi về TĐC phải tương xứng với mức độ 
nghiêm trọng của tác động thực tế tới sinh kế của người BAH.  

12. Di dời vĩnh viễn và tạm thời. Sự di dời vĩnh viễn hoặc tạm thời của người BAH nằm 
trong khuôn khổ SPS. Di dời tạm thời thường xảy ra trong các dự án triển khai theo tuyến, bao 
gồm mạng lưới viễn thông, đường dây truyền tải điện, đường ống ga, và hệ thống giao thông. 
Ví dụ, các cửa hàng bên đường đôi khi buộc phải chuyển tới một khoảng cách an toàn trong 
quá trình đào và vận chuyển đất, các hoạt động máy móc nặng, và trong quá trình thi công 
trước khi quay trở về khi công trình đã hoàn thành. Hoạt động tại các khu vực mượn7 cũng có 
thể gây ra di dời tạm thời.  

13. Tái định cƣ bắt buộc. SPS cân nhắc TĐC bắt buộc khi người BAH không có quyền từ 
chối nhà nước thu hồi đất mà kết quả là họ phải di dời. Điều này xảy ra khi đất bị thu hồi thông 
qua (i) sự truất hữu khi nhà nước sử dụng quyền trưng dụng/ sung công, hoặc (ii) đất bị thu hồi 
thông qua dàn xếp sau thương thảo khi giá được thương thảo trong một quy trình mà nếu 
thương thảo thất bại thì sẽ buộc phải truất hữu đất.    

14. Tái định cƣ tự nguyện. TĐC tự nguyện, mặt khác, là bất kỳ sự TĐC nào không xảy ra 
như là kết quả của quyền trưng dụng/ sung công hay những hình thức khác của thu hồi đất có 
sử dụng quyền lực của nhà nước. Những nguyên tắc quan trọng trong TĐC tự nguyện là sự 
chấp thuận có hiểu biết và quyền lựa chọn. Sự chấp thuận có hiểu biết có nghĩa người liên 
quan có đầy đủ thông tin về dự án, các tác động của dự án cùng kết quả của những tác động 
đó, và tự nguyện đồng ý tham gia. Quyền lựa chọn có nghĩa người liên quan được lựa chọn 
đồng ý hoặc không đồng ý với việc thu hồi đất mà không phải chịu hậu quả bất lợi nào do nhà 
nước áp đặt một cách chính thức hay không chính thức. Chỉ có thể có quyền lựa chọn nếu địa 
điểm dự án là không cố định. Ví dụ, tuyến đường của một dự án đường nông thôn có thể thay 
đổi nếu một chủ đất phản đối. Ngược lại, khu vực hồ chứa của một dự án đập thủy điện là 

                                                

6
  Các yêu cầu về an toàn số 2 có trong Phụ lục 2 của SPS (xem chú thích cuối trang số 1). 

7
  Khu vực mượn hàm chỉ đất đai “mượn” để hỗ trợ hoạt động thi công của dự án, ví dụ như mảnh đất đào để cung 

cấp vật liệu đắp, hoặc khu vực đất để tập kết vật liệu xây dựng, v.v. 
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không thể thay đổi. Dự án trước có thể cho phép TĐC tự nguyện, dự án sau thì không thể.8 
SPS không được áp dụng trong TĐC tự nguyện. 

15. Hiến đất tự nguyện. Hiến đất tự nguyện thường bao hàm sự đóng góp đất của các cá 
nhân cho một dự án đem lại lợi ích cho cộng đồng như xây dựng trường học hay cơ sở y tế. Ví 
dụ, các tuyến đường nông thôn bằng phẳng thuộc một phần của nhu cầu phát triển cộng đồng 
được xây dựng với đất do người dân tự nguyện hiến tặng. Ý tưởng cơ bản là các lợi ích dự án 
đem lại sẽ bù đắp diện tích đất hiến tặng một cách thiết thực. Trong trường hợp hiến đất tự 
nguyện, quyền trưng dụng/ sung công hoặc những quyền khác của Nhà nước sẽ không được 
thực thi trong quá trình thu hồi đất. Do đó, hiến đất tự nguyện không thuộc phạm trù thảo luận 
của SPS. Tuy nhiên, nhóm dự án cần có đánh giá trong những trường hợp này và thực hiện 
đánh giá với trách nhiệm cao nhất nhằm tránh các tác động nghiêm trọng tới người BAH và 
những rủi ro có thể gây tai tiếng cho ADB. Nhóm dự án nên (i) xác minh việc hiến đất là hoàn 
toàn tự nguyện và không phải do bị ép buộc, có ghi âm hoặc biên bản xác minh và được xác 
nhận bởi một bên thứ ba độc lập, ví dụ như một tổ chức phi chính phủ được chỉ định hoặc một 
cơ quan hợp pháp; và (ii) đảm bảo rằng việc hiến đất tự nguyện không ảnh hưởng nặng nề tới 
mức sống của những người BAH và có lợi trực tiếp cho họ. Một cách làm tốt là nhóm dự án 
của ADB có thể xem xét đưa vào các điều kiện vay vốn hoặc cấp phát vốn thích hợp. Chỉ có thể 
có hiến đất tự nguyện nếu địa điểm dự án không cố định – ví dụ một trường học hay một cơ sở 
y tế có thể thay đổi địa điểm xây dựng nếu các chủ đất phản đối. Phụ lục 2 (Mục A) của cuốn 
Cẩm nang này đưa ra một mẫu thỏa thuận hiến đất tự nguyện mà các dự án có thể sửa đổi cho 
phù hợp.      

16. Thu hồi đất có thƣơng thảo. Thu hồi đất có thương thảo hay dàn xếp qua thương thảo 
thường đạt được thông qua cung cấp đền bù và những khoản khích lệ công bằng và thỏa đáng 
cho người sẵn sàng bán đất, việc thương thảo được thực hiện qua tham vấn thiết thực và 
những cuộc tham vấn này phải được ghi chép và lưu tài liệu đầy đủ. Xét về khía cạnh rằng việc 
thương thảo được thực hiện dựa trên sự bằng lòng của cả bên mua và bên bán thì sự dàn xếp 
qua thương thảo là tự nguyện. Trong trường hợp kết quả của thương lượng thu hồi đất là sự 
bằng lòng của bên bán và bên mua, giá thương thảo là mức giá cả hai bên chấp thuận. Những 
giao dịch này sẽ không dẫn tới việc áp dụng chính sách TĐC bắt buộc của ADB với điều kiện 
quá trình thương thảo được ghi chép một cách đầy đủ, có sự chứng kiến của một bên thứ ba 
độc lập, và quá trình này phải xử lý rủi ro về thông tin không cân xứng và vị thế mặc cả của cả 
hai bên một cách công khai (thông tin chi tiết hơn về điều này được trình bày bên dưới). ADB 
khuyến khích dàn xếp qua thương thảo vì thông thường việc này sẽ cho kết quả nhanh hơn và 
hiệu quả hơn so với truất hữu. Trong trường hợp thương thảo thất bại dẫn tới cưỡng chế sung 
công thông qua quyền trưng dụng hoặc bên mua có thể thu hồi tài sản bất kể bên bán có quyết 
định bán hay không thì chính sách TĐC bắt buộc của ADB sẽ được thực thi. Những yêu cầu về 
an toàn số 2 sẽ được áp dụng trong những trường hợp này, bao gồm cả việc lập một kế hoạch 
TĐC.9 

17. SPS hướng tới bảo vệ người bán đất khỏi các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch qua thương 
thảo, khi bên mua là một chính phủ hoặc một trong các khách hàng tư nhân của ADB. Nguyên 
tắc là bên vay/khách hàng phải lập các quy trình, thủ tục một cách minh bạch, nhất quán, và 
công bằng để đảm bảo những người tham gia dàn xếp qua thương thảo trong công tác thu hồi 
đất sẽ duy trì mức thu nhập và sinh kế bằng hoặc tốt hơn. Yêu cầu chính là “thỏa đáng” và “giá 

                                                

8
  Ngân hàng Thế giới. 2004. Cẩm nang tái định cư bắt buộc. Washington, D.C. (trang 21.) 

9
 ADB 2009, SPS, Những yêu cầu về an toàn số 2, đoạn 5 và 25. (Xem chú thích cuối trang số 1.) 



5 
 

 

công bằng” cho đất và/ hoặc những tài sản khác. Bên vay/ khách hàng đảm bảo rằng quá trình 
thương thảo sẽ không có tác động bất lợi tới tính thiểu số và dễ bị tổn thương của bất kỳ người 
BAH nào do các quyền sẵn có của bên thu hồi đất. Các tài liệu liên quan tới việc dàn xếp, ví dụ 
bản đồ, giấy đăng ký đất, hồ sơ mua bán, biên bản tham vấn, hồ sơ lưu trữ các quyết định, luật 
và chính sách liên quan tới thương thảo, và các bản quy hoạch phát triển sẽ được phổ biến tới 
những người BAH tham gia vào dàn xếp thông qua thương thảo. Yêu cầu bên vay/ khách hàng 
thuê một đơn vị độc lập bên ngoài để ghi lại quá trình thương thảo và dàn xếp. Đơn vị độc lập 
bên ngoài không được liên quan tới dự án trong quá khứ hay ở hiện tại. Phụ lục 2 (Mục B) của 
cuốn Cẩm nang này cung cấp một mẫu thỏa thuận dàn xếp qua thương thảo mà các dự án có 
thể chỉnh sửa cho phù hợp.  

18. Các nhóm ngƣời BAH hợp lệ để nhận đền bù. Có thể áp dụng những yêu cầu về bảo 
trợ xã hội trong TĐC bắt buộc của SPS cho 3 nhóm người BAH: (i) những người có quyền 
pháp lý chính thức đối với đất và/ hoặc công trình kiến trúc bị mất toàn bộ hoặc một phần, (ii) 
những người không có quyền pháp lý chính thức đối với đất và/ hoặc công trình kiến trúc bị mất 
toàn bộ hoặc một phần nhưng có quyền yêu sách về diện tích đất đó mà được luật của quốc 
gia công nhận hoặc có thể công nhận, và (iii) những người mất toàn bộ hoặc một phần diện tích 
đất họ sở hữu mà không có quyền pháp lý chính thức hay quyền yêu sách về mảnh đất đó 
không được công nhận hay không thể được công nhận. Tuy nhiên, sự đền bù là khác nhau tùy 
theo nhóm người BAH. Có thể định nghĩa thêm về những nhóm này như sau:     

(i) Người BAH có quyền pháp lý chính thức, hoặc Loại 1, nhìn chung được xác định 
theo việc có các quyền sở hữu vĩnh viễn và quyền này được ghi chép lại một 
cách hợp lệ tại những cơ quan đăng ký quyền và hồ sơ địa chính tại hầu hết các 
quốc gia.     

(ii) Loại 2 bao gồm những người BAH không có quyền chính thức hoặc quyền pháp 
lý nhưng quyền yêu sách của họ được luật quốc gia công nhận. Tại một số nước, 
quá trình sở hữu đất chưa được chính thức hóa một cách hoàn toàn nhưng có 
những người thừa hưởng, chiếm hữu, và sử dụng đất qua nhiều thế hệ mà 
không có quyền hợp pháp chỉ đơn giản vì chính quyền chưa ban hành chứng 
nhận cho những quyền này. Trong các trường hợp khác của loại 2, các hệ thống 
chiếm hữu đất truyền thống được dựa trên quyền hưởng dụng đối với đất thuộc 
sở hữu chung. Do đó, không có quyền riêng lẻ nào mà nhà nước ban hành có 
thể tồn tại mặc dù trên thực tế các quyền hưởng dụng của từng hộ gia đình 
được cộng đồng hoặc nhóm huyết thống hoặc chính quyền quy định cũng như 
công nhận rộng rãi. Kế hoạch TĐC cho những người BAH loại 2 cần áp dụng 
các công cụ pháp lý để cập nhật hồ sơ đất đai trước khi họ phải di dời. Tại 
những nơi mà quy trình, thủ tục pháp lý là rất chậm khiến việc này là không thể 
thì những tài liệu, giấy tờ khác như hóa đơn thuế, hóa đơn tiền điện hay tiền điện 
thoại, sự chứng thực của những người già trong làng hay của hội đồng thị trấn, 
thị xã, thành phố, và sự xác nhận của hàng xóm có thể được đề xuất để xác định 
tính hợp lệ để hưởng đền bù, đất thay thế, nhà thay thế, hoặc các hỗ trợ TĐC 
khác.  

(iii) Loại 3 là những người BAH mà không có quyền pháp lý chính thức. Nhóm này 
gồm những người lấn chiếm đất, người thuê đất, người canh tác chung, và 
người làm công ăn lương phụ thuộc vào mảnh đất bị thu hồi. Họ không có quyền 
pháp lý đối với đất cũng như quyền sở hữu đất được công nhận nhưng vì họ bị 
mất sinh kế do thu hồi đất nên được xem là người BAH và được quyền nhận hỗ 
trợ TĐC. 
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19. Tái định cƣ bắt buộc với dự tính trƣớc về hỗ trợ của ADB. SPS cũng áp dụng khi 
quá trình thu hồi đất đã bắt đầu hoặc đã hoàn thành và/ hoặc người dân đã chuyển tới nơi ở 
mới với dự tính trước về hỗ trợ của ADB. Nhìn chung, các hành động tái định cư bắt buộc với 
dự tính trước về hỗ trợ của ADB là những hành động thực hiện trước khi có hỗ trợ của ADB. 
Trong những trường hợp này, các phân tích, đánh giá với trách nhiệm cao nhất của ADB tại 
giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị dự án cần xác định liệu có bất kỳ khiếu nại nào chưa được 
giải quyết hay bất kỳ hành động TĐC nào không tuân thủ các yêu cầu của Tuyên bố chính sách 
an toàn (SPS) của ADB. Nếu xác định được những vấn đề còn tồn đọng, ADB làm việc với bên 
vay/ khách hàng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu thích hợp sẽ được đưa ra và thực 
hiện trong một khuôn khổ thời gian thống nhất. Trong hầu hết các trường hợp, một việc cũng 
hết sức quan trọng trong đánh giá với trách nhiệm cao nhất của ADB là đánh giá những rủi ro 
tiềm ẩn liên quan tới dự án, thậm chí nếu các hành động TĐC trước đó của chính phủ không 
được triển khai với dự tính trước về hỗ trợ của ADB. Trường hợp xảy ra trong Dự án Tàu điện 
ngầm Bangalore của ADB minh họa cho vấn đề này.10 Quá trình xử lý khoản vay bắt đầu vào 
đầu năm 2010 cho thấy bên vay đã thu hồi đất thông qua truất hữu. ADB đã tiến hành đánh giá 
với trách nhiệm cao nhất để xem liệu việc này có được thực hiện với dự tính sẽ có khoản vay 
ADB và liệu việc thu hồi đất có nhất quán với các yêu cầu của SPS. Đánh giá cho thấy việc thu 
hồi đất đã được thực hiện mà không có dự tính trước về một khoản vay ADB bởi vì bên vay thu 
hồi đất trong khoảng thời gian từ ngày 16/1/2006 đến ngày 8/1/2008. Đồng thời, đánh giá cũng 
cho thấy việc bồi thường đất tuân theo nguyên tắc giá thay thế. Những người BAH được hỗ trợ 
TĐC và người dân sống trong các khu ổ chuột, dễ bị tổn thương được cấp nhà miễn phí cùng 
quyền sở hữu đất. Dựa trên những kết quả đánh giá này, dự án được cho là tuân thủ các yêu 
cầu của SPS. Đánh giá kỹ lưỡng tương tự như trên cũng sẽ được yêu cầu triển khai trong các 
trường hợp (i) công tác thu hồi đất vẫn trong quá trình thực hiện, (ii) chính quyền dự án không 
biết rằng dự án có thể được ADB tài trợ, và (iii) ADB và bên vay chưa quyết định liệu có đưa 
công tác TĐC vào nguồn vốn tài trợ của ADB hay không. 

20. Các tác động kinh tế, xã hội, và môi trƣờng bất lợi gây ra bởi hoạt động dự án mà 
không phải bởi thu hồi đất bắt buộc. Thường có những tác động liên quan tới dự án mà 
không liên quan tới thu hồi đất bắt buộc và, do đó, không rơi vào phạm vi xem xét của các yêu 
cầu an toàn trong TĐC bắt buộc. Phần lớn những tác động này là gián tiếp và thường xảy ra 
thông qua trung gian môi trường. Một ví dụ điển hình là các tác động nơi hạ nguồn tới sinh kế 
như đánh bắt cá, xuất phát từ sự thay đổi về chất lượng, lưu lượng, và thời gian của dòng chảy 
mà có thể xảy ra tại những giai đoạn khác nhau của chu trình dự án do hoạt động thi công và 
vận hành của các đập thủy điện quy mô lớn. Ngoài ra, những hoạt động này có thể tác động tới 
việc cung cấp nước uống, mạng lưới thủy lợi, và khả năng sử dụng sông làm tuyến giao thông 
đường thủy. SPS đòi hỏi những tác động gián tiếp như vậy phải được tránh hoặc ít nhất là 
giảm thiểu, giảm nhẹ hoặc bồi thường thông qua quá trình đánh giá môi trường, và nếu phân 
tích cho thấy những tác động này gây bất lợi một cách đáng kể tại bất kỳ giai đoạn nào của dự 
án thì phải lập và thực hiện một kế hoạch quản lý để khôi phục sinh kế của những người BAH ít 
nhất về mức trước dự án hoặc tốt hơn. Khía cạnh này sẽ được bàn luận kỹ hơn trong mục 
đánh giá tác động, các đoạn từ 51 đến 55. 

21. Kết nối giữa các dự án của ADB và của các nhà tài trợ khác hay Chính phủ. Đối 
với một dự án không do ADB tài trợ và có thể gây ra TĐC bắt buộc nhưng quan trọng đối với 
việc thiết kế hoặc thực hiện dự án của ADB, ADB sẽ thực hiện đánh giá với trách nhiệm cao 

                                                

10
 ADB. 2010. Dự án Tàu điện ngầm Bangalore. Manila (Số hiệu dự án 43912-IND; đây là một dự án hợp tác công-
tư). 
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nhất về TĐC bắt buộc của những dự án này bằng cách thu thập thông tin về cách thức các tác 
động bất lợi sẽ được xác định và giải quyết như thế nào. Dự án Kết nối mạng lưới điện Băng-
la-đét - Ấn Độ là một ví dụ.11 ADB sẽ tài trợ cho dự án thực hiện trên lãnh thổ Băng-la-đét và 
các tài liệu về an toàn đã được chuẩn bị cho hoạt động này. Bởi vì dự án thực hiện trên lãnh 
thổ Ấn Độ sẽ được tài trợ bởi Tập đoàn mạng lưới điện Ấn Độ (thuộc chính phủ Ấn Độ) nên 
không có sẵn thông tin về an toàn một cách trực tiếp. Trách nhiệm của ADB là tiến hành đánh 
giá với trách nhiệm cao nhất để xác định mức độ rủi ro gây ra bởi dự án Ấn Độ tới những người 
BAH và tới ADB theo tính chất liên kết dự án. Nếu xác định được một số rủi ro nhưng các chính 
sách và thực hành về an toàn của nhà tài trợ nhất quán với chính sách và thực hành của ADB, 
hoặc bên vay (và thông qua bên vay ADB) có ảnh hưởng tới việc đánh giá những tác động 
TĐC và lập kế hoạch TĐC cho dự án mà ADB không tài trợ thì ADB sẽ chấp thuận cấp vốn cho 
dự án. Đây là trường hợp của Dự án Kết nối mạng lưới điện Băng-la-đét - Ấn Độ bởi vì các cơ 
quan, chính quyền quản lý dự án ADB tài trợ tại Băng-la-đét có thể tiếp cận tài liệu về an toàn 
của đối tác Ấn Độ để xem xét, nghiên cứu và chính sách an toàn của Tập đoàn mạng lưới điện 
Ấn Độ được ban hành một cách công khai và được cho là nhất quán với các chính sách của 
ADB. Tuy nhiên, nếu xác định được những rủi ro cao nhưng bên vay của ADB (và thông qua họ 
ADB) không có ảnh hưởng tới dự án mà ADB không tài trợ hoặc nếu nhà tài trợ của dự án khác 
không thực hiện các yêu cầu an toàn nhất quán với những yêu cầu của ADB thì tốt nhất là ADB 
không tài trợ dự án đó. 

C. Những nguyên tắc của chính sách an toàn trong TĐC bắt buộc 

22. SPS đưa ra những nguyên tắc sau12 để áp dụng trong tái định cư bắt buộc trong tất cả 
các dự án ADB tham gia:  

(i) Sớm sàng lọc dự án để xác định những tác động và rủi ro của TĐC bắt buộc trong 
quá khứ, hiện tại, và tương lai. Xác định quy mô lập kế hoạch TĐC thông qua một 
cuộc khảo sát và/ hoặc điều tra thống kê người BAH, bao gồm cả một phân tích giới, 
đặc biệt liên quan tới tác động và rủi ro của TĐC. 

(ii) Tiến hành tham vấn thiết thực với những người BAH, cộng đồng tiếp nhận, và các tổ 
chức phi chính phủ có liên quan. Thông báo cho tất cả những người BAH về quyền 
lợi và các phương án TĐC của họ. Đảm bảo sự tham gia của họ trong lập kế hoạch, 
thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình TĐC. Đặc biệt chú ý tới nhu cầu 
của các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt những người có mức sống dưới chuẩn đói 
nghèo, người không có đất, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người DTTS, và những 
người không có quyền hợp pháp đối với đất, đảm bảo rằng những đối tượng này có 
tham gia vào các cuộc tham vấn. Thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại để tiếp 
nhận và tìm giải pháp cho những vấn đề quan tâm, khiếu nại của người BAH. Hỗ trợ 
các thể chế xã hội và văn hóa của người BAH và cộng đồng tiếp nhận của họ. Khi 
những tác động và rủi ro của TĐC bắt buộc có tính chất nhạy cảm và phức tạp cao, 
cần triển khai một giai đoạn chuẩn bị xã hội trước khi ra các quyết định về bồi 
thường và TĐC. 

(iii) Cải thiện, hoặc ít nhất là khôi phục, sinh kế của tất cả những người BAH thông qua 
(a) các chiến lược TĐC dựa vào đất, khi có thể, khi các sinh kế bị ảnh hưởng là sinh 
kế dựa vào đất hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thay thế cho đất khi việc 
mất đất không ảnh hưởng tới sinh kế, (b) nhanh chóng thay thế tài sản với sự tiếp 

                                                

11
 ADB. 2010. Kết nối mạng lưới điện Băng-la-đét - Ấn Độ. Manila (Số hiệu dự án 44192-01 BAN). 

12
  An toàn trong TĐC bắt buộc, trang 17 của SPS.  (Xem chú thích cuối trang số 1). 
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cận tới tài sản có giá trị bằng hoặc cao hơn, (c) nhanh chóng đền bù với giá thay thế 
đầy đủ cho những tài sản không thể khôi phục, và (d) các doanh thu và dịch vụ bổ 
sung thông qua kế hoạch chia sẻ lợi ích khi có thể. 

(iv) Cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người BAH về vật chất và kinh tế, bao gồm: (a) 
trong trường hợp có di dời, cung cấp sự sở hữu được đảm bảo cho mảnh đất di dời 
tới, nhà ở tốt hơn tại khu tái định cư với sự tiếp cận một cách công bằng các cơ hội 
sản xuất và việc làm, sự hòa nhập của những người tái định cư về mặt kinh tế và xã 
hội vào cộng đồng tiếp nhận, và sự mở rộng các lợi ích của dự án tới cộng đồng tiếp 
nhận; (b) hỗ trợ trong thời gian chuyển tiếp và hỗ trợ phát triển, ví dụ như phát triển 
đất, các khoản vay tín dụng, đào tạo, hoặc cơ hội việc làm; và (c) cơ sở hạ tầng dân 
sự và các dịch vụ cộng đồng theo yêu cầu.  

(v) Nâng cao mức sống của người nghèo BAH cũng như của các nhóm dễ bị tổn 
thương khác, bao gồm cả phụ nữ, tới mức ít nhất phải bằng mức sống tối thiểu của 
quốc gia. Tại khu vực nông thôn, cung cấp cho họ sự tiếp cận đất và tài nguyên một 
cách hợp pháp và trong khả năng chi trả, và tại khu vực thành thị, cung cấp cho họ 
các nguồn thu nhập thỏa đáng và sự tiếp cận nhà ở phù hợp một cách hợp pháp và 
trong khả năng chi trả.  

(vi) Thiết lập các quy trình, thủ tục một cách minh bạch, nhất quán, và công bằng nếu 
đất được thu hồi thông qua dàn xếp thương thảo nhằm đảm bảo những người tham 
gia vào dàn xếp thương thảo sẽ duy trì mức thu nhập và sinh kế tương tự hoặc tốt 
hơn.  

(vii) Đảm bảo rằng những người BAH mà không có quyền pháp lý về đất hoặc bất kỳ 
quyền pháp lý nào về đất có thể được công nhận là hợp lệ để nhận hỗ trợ TĐC và 
đền bù cho việc mất các tài sản không phải là đất.  

(viii) Lập một kế hoạch TĐC trong đó soạn thảo tỉ mỉ các quyền lợi của người BAH, 
chiến lược khôi phục thu nhập và sinh kế, bố trí và sắp xếp về thể chế, khung giám 
sát và báo cáo, ngân sách, và kế hoạch thực hiện trong một khuôn khổ thời gian 
xác định.  

(ix) Phổ biến bản dự thảo kế hoạch TĐC, bao gồm cả việc cung cấp tài liệu của quá 
trình tham vấn một cách kịp thời, trước bước thẩm định dự án, tại một nơi có thể 
tiếp cận, theo mẫu và (những) ngôn ngữ mà người BAH và các bên liên quan có thể 
hiểu được. Phổ biến bản kế hoạch TĐC cuối cùng và tài liệu cập nhật của kế hoạch 
này tới người BAH và các bên liên quan. 

(x) Nhận thức và thực hiện TĐC bắt buộc như một phần của dự án hoặc chương trình 
phát triển. Đưa toàn bộ giá TĐC vào các giá và lợi ích của dự án. Đối với dự án có 
tác động TĐC bắt buộc đáng kể, cần xem xét thực hiện hợp phần TĐC bắt buộc của 
dự án như một hoạt động độc lập.  

(xi) Chi trả đền bù và cung cấp các quyền lợi TĐC khác trước khi có di dời về vật chất 
hoặc kinh tế. Thực hiện kế hoạch TĐC dưới sự giám sát chặt chẽ trong suốt quá 
trình thực hiện dự án.  

(xii) Giám sát và đánh giá các kết quả TĐC, những tác động của chúng tới mức sống 
của người BAH, và đánh giá liệu có đạt được các mục tiêu của kế hoạch TĐC hay 
không, có xét tới những điều kiện cơ sở và kết quả giám sát TĐC. Phổ biến các báo 
cáo giám sát. 
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23. Dựa trên những nguyên tắc chính sách này, các yêu cầu cụ thể mà bên vay/ khách 
hàng được kỳ vọng sẽ đáp ứng trong việc giải quyết các vấn đề TĐC bắt buộc được trình bày 
trong Những yêu cầu về an toàn số 2: TĐC bắt buộc của SPS13. Những chương dưới đây thảo 
luận về hướng dẫn kỹ thuật và các thực hành tốt để hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả các yêu cầu 
này.  

III. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI  

A. Đánh giá các tác động xã hội nhƣ một quá trình 

24. Đánh giá tác động xã hội (ASI) là một quá trình nhằm xác định những tác động xã hội 
của một dự án gây ra bởi TĐC bắt buộc.14 ASI tham chiếu tới yêu cầu trong SPS rằng "bên vay/ 
khách hàng sẽ thực hiện (các) cuộc điều tra kinh tế - xã hội và một cuộc điều tra dân số, với cơ 
sở dữ liệu về kinh tế-xã hội (KT–XH) phù hợp để xác định tất cả những người sẽ BAH bởi dự 
án và để đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của dự án tới họ."15 ASI đã luôn là một yêu cầu 
trong lập kế hoạch TĐC bắt buộc và là thực hành tốt giải quyết những hợp phần chính và nay 
được chính thức hóa trong SPS.16 Các quá trình ASI tạo thành một phần không thể thiếu của 
kế hoạch TĐC nhưng không nhất thiết hay bắt buộc phải lập một báo cáo đánh giá tác động 
độc lập cho việc thực hiện SPS. Tuy nhiên, dự án đặc biệt phức tạp và/ hoặc nhạy cảm, ví dụ 
như dự án thủy điện quy mô lớn, có thể đòi hỏi phải lập một báo cáo ASI chi tiết, riêng biệt.  

25. ASI trong bối cảnh TĐC bắt buộc bao gồm (i) xác định những tác động xã hội tiềm ẩn 
trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu; (ii) thông tin kiểm kê 
những người BAH và tài sản của họ; (iii) đánh giá về thu nhập và sinh kế của người BAH; và 
(iv) thông tin được trình bày theo giới về các điều kiện kinh tế, văn hóa, và xã hội của những 
người BAH. Đồng thời, ASI yêu cầu phải có phân tích về những tác động tiềm ẩn tới các cá 
nhân và nhóm dễ bị tổn thương đã xác định. Những thành tố chính của cơ sở dữ liệu bao gồm 
thông tin về đặc điểm dân số, tổ chức xã hội, cơ cấu nghề nghiệp, mức thu nhập và tài sản, và 
sự tiếp cận các dịch vụ công ích. Một cách ngắn gọn, thông tin này là người BAH là ai, họ làm 
gì để sống, và họ có khả năng bị mất cái gì do một dự án phát triển. Sau này, những thông tin 
này sẽ trở thành cơ sở cho các biện pháp giảm thiểu.   

26. Trong những dự án hạ tầng lớn, có thể không thể thực hiện một cuộc kiểm kê chi tiết 
các tổn thất dự kiến tại giai đoạn khả thi. Thay vào đó, các cuộc điều tra mẫu cần được thực 
hiện để đánh giá mức độ ảnh hưởng và tính khả thi của công tác TĐC. Kết quả này sẽ là cơ sở 
cân nhắc các phương án dự án và thậm chí là cơ sở đưa ra quyết định về việc liệu có tiếp tục 
triển khai dự án hay không. Một khi quyết định đưa ra là tiếp tục triển khai dự án sang giai đoạn 
thiết kế, sự tập trung sẽ chuyển sang lập kế hoạch TĐC và hình thành những phương án TĐC 
và khôi phục dựa trên điều tra dân số và kiểm kê tài sản cuối cùng của những người BAH. 
Đánh giá các tác động xã hội vẫn là một đặc điểm của quá trình này cho đến khi có quyết định 
cuối cùng về TĐC. 

                                                

13
 Các yêu cầu về an toàn số 2 có trong Phụ lục 2 của SPS (xem chú thích cuối trang số 1).  

14
 Cẩm nang sử dụng thuật ngữ đánh giá các tác động xã hội (ASI) để mô tả một quá trình bắt buộc trong lập kế 
hoạch TĐC bắt buộc và không nên nhầm lẫn với báo cáo đánh giá tác động xã hội. 

15
 ADB 2009, SPS, Những yêu cầu về an toàn số 2, đoạn 15. (Xem chú thích cuối trang số 1.)  

16
 ASI là các mục C và D của một kế hoạch TĐC, theo đề cương trong SPS, Phụ mục của Phụ lục 2. (Xem chú thích 
cuối trang số 1.) 
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27. ASI trình bày khái quát tất cả những thông tin về định cư và đặc điểm của dân số bị ảnh 
hưởng bởi dự án. Tại nhiều QGTV đang phát triển, các hồ sơ về dân số thường cũ và không 
cập nhật. Nếu không có một cuộc điều tra dân số ở cấp độ dự án trước khi thẩm định dự án, 
cần phải chuẩn bị kế hoạch TĐC cập nhật dựa trên một cuộc điều tra dân số về người BAH sau 
khi hoàn thành kiểm kê chi tiết (DMS) các tài sản bị ảnh hưởng. Một cuộc kiểm kê chi tiết bao 
gồm cả việc đóng cọc khoanh vùng diện tích đất bị ảnh hưởng dựa trên thiết kế kỹ thuật của dự 
án; đây là cơ sở để tiến hành điều tra dân số và kiểm kê tài sản bị mất của những người phải di 
dời. Những thành tố quan trọng khác của ASI được trình bày cụ thể dưới đây.  

6. Các tác động tiềm ẩn trong quá khứ, hiện tại, và tƣơng lai đƣợc xác định 

28. Các tác động trong quá khứ hàm chỉ những hoạt động TĐC bắt buộc mà có thể đã được 
bên vay/ khách hàng thực hiện tại khu vực dự án đề xuất với dự kiến sẽ có một dự án ADB tài 
trợ. Những hoạt động này có thể đã không tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong TĐC bắt buộc 
theo SPS. Cần thực hiện đánh giá với trách nhiệm cao nhất đối với việc này như một phần của 
đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu thỏa đáng trong một bản kế hoạch hành 
động sửa chữa. Tuy nhiên, những tác động quá khứ thường không nhất thiết là kết quả của 
việc dự kiến sẽ có dự án của ADB và có thể nảy sinh từ những lý do khác như những nỗ lực 
TĐC không triệt để. Ví dụ, trong Dự án cấp nước Bisalpur tại Rajasthan, Ấn Độ, một số vấn đề 
TĐC bắt buộc còn dang dở xuất hiện trở lại sau 20 năm khi ADB cố gắng giới thiệu một dự án 
về nước uống tại Jaipur.17 Trong những trường hợp kế thừa như thế này, có thể đề xuất lập 
một bản kế hoạch TĐC bổ sung để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, bao gồm cả chi trả 
đền bù. Tuy nhiên, lưu ý rằng những nỗ lực này có thể không được thực hiện trên thực tế do 
các quy định pháp lý về việc sử dụng khoản vay, nếu việc bồi thường cho thu hồi đất được 
thanh toán theo khoản vay. Trong trường hợp này, khoản đền bù chưa giải quyết nên được lấy 
từ các nguồn vốn nội bộ của bên vay.  

29. Dẫu vậy, cần lưu ý thêm rằng bồi thường cho những khiếu nại trong quá khứ không 
nhất thiết phải trả bằng tiền mặt. Để giải quyết những vấn đề như thế này, các dự án phát triển 
thường thực hiện tham vấn cộng đồng toàn diện, nhấn mạnh vào đào tạo và tuyển dụng người 
dân địa phương tham gia các dự án mới. Ví dụ, việc này có thể bao gồm hỗ trợ nhóm phụ nữ 
thiết lập các dịch vụ ăn uống cho người lao động, và/ hoặc cấp vốn cho những dự án phát triển 
cộng đồng nhằm cải thiện các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp như vậy được 
cho là khá thiết thực bởi vì các cơ sở được xây dựng có tiềm năng đem lại lợi ích cho tất cả 
mọi lứa tuổi và cả nam lẫn nữ trong cộng đồng, đồng thời cho cả lực lượng lao động của dự án. 
Một chiến lược như vậy không giải quyết trực tiếp các khiếu nại cá nhân xảy ra trong quá khứ 
ngoại trừ trực tiếp hướng tới tuyển dụng lao động trẻ của những gia đình trực tiếp bị ảnh 
hưởng, nhưng nhìn chung toàn bộ cộng đồng sẽ được hưởng một cái gì đó. Điều quan trọng 
nhất ở đây là dự án thực hiện tham vấn cộng đồng một cách thiết thực và tin tưởng để tìm ra 
giải pháp. Cốt lõi là phải có quyết định được thống nhất và lưu thành hồ sơ cho một giải pháp 
khả thi. Cách thực hành tốt là đánh giá bất kỳ vấn đề TĐC bắt buộc nào còn tồn đọng mà có thể 
gây bất lợi cho những người BAH hoặc gây rủi ro tới danh tiếng của ADB và hỗ trợ bên vay 
chuẩn bị một kế hoạch hành động trong khuôn khổ thời gian cụ thể để giải quyết các khiếu nại 
chưa được giải quyết. Những tác động tiềm ẩn trong hiện tại và tương lai là những tác động có 
khả năng xảy ra do dự án mà ADB đang xem xét để cấp khoản vay. Vấn đề quan trọng cần 
xem xét là những ảnh hưởng gây ra bởi các dự án phát triển sẽ ảnh hưởng tới sinh kế và mức 
sống của người BAH như thế nào.  

                                                

17
 ADB. 1998. Dự án Phát triển Hạ tầng Đô thị Rajasthan.  (Khoản vay 1647-IND). 
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7. Những công cụ sử dụng trong đánh giá tác động xã hội   

30. Kiểm kê ngƣời BAH và tài sản bị ảnh hƣởng. Cần tiến hành một cuộc kiểm kê người 
BAH và tài sản bị ảnh hưởng nhằm xác định những người BAH hợp lệ để hưởng các quyền lợi 
TĐC, xác định các loại quyền lợi, và cung cấp cơ sở cho công tác định giá và đền bù. Việc này 
gồm (i) một cuộc điều tra dân số tất cả những người BAH với dữ liệu cơ bản về đặc điểm dân 
số và thông tin kinh tế - xã hội, ví dụ như quy mô hộ gia đình, tuổi, giới tính (đặc biệt của chủ 
hộ), dân tộc, nghề nghiệp, thu nhập hộ gia đình, và tính dễ bị tổn thương; (ii) một cuộc kiểm kê 
tất cả những tài sản bị ảnh hưởng nằm trong khu vực thiết kế công trình dự án, bao gồm đất 
các loại (đất thổ cư, đất thương mại, và đất nông nghiệp) và những tài sản không thể di dời 
khác (nhà cửa, tường rào, lán trại, nhà kho, kênh mương thủy lợi, giếng, và các công trình kiến 
trúc khác), những điểm mà khối lượng và công tác đo đếm liên quan được xác định rõ ràng; và 
(iii) định giá những tài sản này theo giá thay thế theo giá thị trường và các tiêu chuẩn định giá, 
không thực hiện chiết khấu cho khấu hao theo thời gian, sử dụng lại các vật tư, nguyên liệu có 
thể tái sử dụng, hoặc phí đăng ký và những giá giao dịch khác. Sự kiểm kê những người BAH 
và các tài sản bị ảnh hưởng của họ cũng là một phần quan trọng của cơ sở dữ liệu TĐC sử 
dụng trong giám sát dự án. 

31. Điều tra kinh tế - xã hội. Điều tra kinh tế - xã hội (KT-XH) tập trung vào các hoạt động 

đem lại thu nhập và những chỉ số KT-XH khác. Mặc dù có thể thu thập thông tin cơ bản từ 
những nguồn số liệu thứ cấp, nhưng các thông tin KT-XH cần được bổ sung với những thông 
tin thu được từ một cuộc điều tra KT-XH. Trong khi cuộc điều tra dân số được thực hiện với 
100% người BAH, cuộc điều tra KT-XH có thể được triển khai trên cơ sở lấy mẫu điều tra. 
Nhóm dự án của ADB sẽ làm việc với bên vay để xác định cỡ mẫu, phụ thuộc vào quy mô dân 
số của khu vực dự án (trình bày tỉ mỉ hơn ở đoạn 48). Công tác kiểm kê, được bổ sung bằng 
các cuộc điều tra KT-XH, được sử dụng để thiết lập thông tin cơ sở về thu nhập hộ gia đình, 
mô hình sinh kế, mức sống và năng suất sản xuất, những thông tin cho phép dự án đưa ra các 
biện pháp khôi phục phù hợp và thu hút sự tham gia của những người sẽ bị ảnh hưởng bởi dự 
án. Ngoài những công cụ định lượng này, các công cụ định tính thích hợp, bao gồm thảo luận 
nhóm tập trung, phỏng vấn với các đối tượng cung cấp thông tin chính, và đánh giá có sự tham 
gia, sẽ được thực hiện trong quá trình tham vấn.  

8. Đánh giá những tác động tới cộng đồng, ngoài tác động tới ngƣời BAH 

32. ASI xác định tính chất và quy mô của các tác động dựa trên số liệu thu thập trên thực 
địa. Kinh nghiệm cho thấy không chỉ người BAH mà cộng đồng tiếp nhận nơi những người BAH 
có thể chuyển tới cũng bị ảnh hưởng. Tại nơi chỉ có một phần cộng đồng BAH, những người 
không bị mất đất hay nhà ở nhưng phải ở lại cũng bị ảnh hưởng bởi vì các hệ thống hỗ trợ kinh 
tế và xã hội của họ bị phá vỡ. Cách thực hành tốt là xem những người BAH, những người ở lại, 
và cộng đồng tiếp nhận đều là những đối tượng bị ảnh hưởng cần được đưa vào ASI ở một 
mức độ tương xứng với các tác động do dự án gây ra. Ví dụ sau đây minh họa đánh giá có sự 
tham gia. 

Ví dụ. Dự án Phát triển Đường sắt Sơn Tây II tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung 
Hoa là một ví dụ.18  Việc thu hồi đất cho tuyến đường cao tốc chính và các tuyến đường 

                                                

18
 ADB. 2008. Báo cáo hoàn thành hỗ trợ kỹ thuật: Dự án Phát triển Đường Sơn Tây II tại Trung Quốc. Manila. 
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tại địa phương ảnh hưởng hơn 50 ngôi làng tại 13 thị trấn của ba tỉnh. Học viện Nghiên 
cứu và Thiết kế Cao tốc 2 tiến hành khảo sát trong giai đoạn khả thi từ tháng 2 năm 
1998 đến tháng 6 năm 1999. Các hội đồng làng địa phương được thành lập, bao gồm 
cả người BAH và người dân nơi tiếp nhận, cùng với cán bộ của chính quyền tỉnh dưới 
sự giám sát của Học viện nghiên cứu và thiết kế cao tốc và Phòng truyền thông Sơn 
Tây thực hiện đánh giá xã hội trong tháng 11 – tháng 12 năm 2001. Báo cáo ASI dựa 
vào làng xã với sự tham gia trực tiếp của những người bị ảnh hưởng cho thấy chỉ có 20 
nhà phải dỡ bỏ và xây dựng lại nhưng có 3.532 hộ gia đình (15.187 người) sẽ bị mất đất 
tưới tiêu, vườn rau, vườn cây ăn quả, đất trồng rừng, và các tài sản khác mà cũng sẽ 
phải thay thế. Các hội đồng làng gồm những người BAH và những người ở cộng đồng 
tiếp nhận đã thống nhất về việc phân bổ lại đất nông nghiệp, tăng năng suất thông qua 
công tác thủy lợi, khai phá đất hoang, và đổi mới công nghiệp chế biến để tái định cư 
những người BAH trong làng của họ. Trên cơ sở đánh giá tác động xã hội có sự tham 
gia, các tác động được xác định một cách chính xác, các kế hoạch khôi phục thu nhập 
khả thi được thiết kế với từng hội đồng làng, và các thỏa thuận về TĐC và khôi phục 
được ký chính thức với từng hộ gia đình BAH.    

9. Xác định và đánh giá những tác động tiềm ẩn tới các nhóm dễ bị tổn  thƣơng 

33. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng thông qua ASI xác định bất kỳ cá nhân và nhóm nào 
có khả năng bị ảnh hưởng một cách chênh lệch hoặc không cân xứng bởi một dự án đề xuất 
do tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Khi dự đoán dự án sẽ có những tác động TĐC bắt buộc 
tới một hoặc hơn một cộng đồng, quá trình đánh giá, thông qua điều tra kinh tế - xã hội, điều tra 
dân số và kiểm kê tài sản, sẽ xác định và định vị các cá nhân hoặc nhóm dễ bị tổn thương trong 
cộng đồng dân cư BAH và thu thập dữ liệu trên cơ sở phân tách theo giới, và sẽ sử dụng các 
thông tin phân tách theo giới để đánh giá những tác động tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp phù 
hợp với mục tiêu nhằm đảm bảo rằng các tác động tiềm ẩn tới những cá nhân hoặc nhóm này 
được tránh, giảm thiểu, và đền bù một cách thích đáng. Các biện pháp hỗ trợ các nhóm dễ bị 
tổn thương có thể bao gồm tiêu chuẩn nhà ở tốt hơn sau TĐC, hỗ trợ xây dựng và di dời nhà ở, 
và ưu tiên tuyển dụng. Những cá nhân và nhóm dễ bị tổn thương nên được hưởng lợi từ các 
cơ hội dự án đem lại một cách công bằng như những người BAH còn lại. Điều này có thể đòi 
hỏi phải có các biện pháp chia sẻ lợi ích phân biệt theo giới, ví dụ đảm bảo rằng đền bù cho 
một ngôi nhà được trả một cách công bằng cho cả nữ và nam của hộ đó, đào tạo cho các cá 
nhân hoặc nhóm – những người có thể thiếu các kỹ năng cần thiết để tìm một công việc trong 
dự án, và đảm bảo sự tiếp cận đến các dịch vụ thăm khám sức khỏe và điều trị y tế. Các đoạn 
từ 67 đến 74 sẽ thảo luận thêm về những vấn đề cần xem xét trong lập kế hoạch TĐC cho các 
nhóm dễ bị tổn thương. 

34. Đánh giá tác động xã hội (ASI) xác định các tác động xã hội do thu hồi đất gây ra, tính 
toán số người và tài sản dự kiến bị ảnh hưởng, đánh giá thu nhập và sinh kế của những người 
BAH, và cung cấp một phân tích theo giới về các điều kiện kinh tế - xã hội của những người 
BAH cũng như của cộng đồng tiếp nhận người BAH. Những dữ liệu này là hết sức quan trọng 
với việc tham vấn những người BAH về thiết kế và giá của các biện pháp hỗ trợ TĐC. Tập hợp 
dữ liệu hoặc dữ liệu thô chưa xử lý mà ASI sử dụng thường được trình bày dưới dạng phụ lục 
của kế hoạch TĐC, không nằm trong phần chính của báo cáo. Nội dung chính của báo cáo 
trình bày những kết luận rút ra từ việc phân tích dữ liệu.    

5. Những xem xét về ngƣời bản địa (dân tộc thiểu số) trong đánh giá tác động 
xã hội 
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35. Người dân tộc thiểu số (DTTS) thường có quyền về đất theo truyền thống nhưng không 
có quyền pháp lý chính thức. Nếu người DTTS sẽ bị ảnh hưởng bởi một dự án mà có khả năng 

tác động tới bản sắc, văn hóa, và sinh kế theo tập quán của họ thì cần thu thập thông tin chi tiết 
về sử dụng đất, các hoạt động kinh tế, và các tổ chức xã hội để lập một kế hoạch DTTS riêng 
biệt. Nếu một dự án thu hồi đất và khiến người DTTS phải TĐC, có thể lập một kế hoạch DTTS 
và kế hoạch TĐC kết hợp và ASI sẽ giải quyết các yêu cầu cho cả lập kế hoạch TĐC bắt buộc 
và Kế hoạch DTTS. Trong trường hợp di dời người DTTS khỏi khu đất đang sử dụng theo 
truyền thống hoặc theo phong tục thì cần  được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người DTTS. 
Đánh giá tác động KTXH cho kế hoạch DTTS và kế hoạch TĐC kết hợp cần giải quyết vấn đề 
này. Cuốn Sổ tay về DTTS19 sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về ASI cho DTTS. 

6. Tác động tới tài sản và các nguồn tài nguyên chung 

36. ASI cũng xem xét những tác động của dự án tới tài sản và các nguồn tài nguyên chung, 
bao gồm cả việc mất các công trình hoặc tài sản văn hóa thuộc sở hữu chung của cộng đồng, 
và mất sự tiếp cận để sử dụng trực tiếp các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, yêu cầu 
phải có một đánh giá chính xác những thiệt hại, mất mát về các nguồn tài nguyên này, phục vụ 
mục đích lập kế hoạch TĐC (Hộp 1).   

 

 

 

 

 

37. Việc nhấn mạnh vào sự mất mát các nguồn tài sản chung là quan trọng vì một số lý do. 
Các nghiên cứu thực địa tại Ấn Độ cho thấy những hộ nghèo không có đất và những hộ gia 
đình dễ bị tổn thương trong số những người BAH phụ thuộc vào các nguồn tài sản chung, đặc 
biệt là đồng cỏ, rừng, và các vùng đất gọi là đất hoang, vì có đến 80% tổng thu nhập của họ 
phụ thuộc vào việc chăn thả gia súc.20 Thứ hai, bởi vì luật sung công của một số quốc gia 
không công nhận các nguồn tài sản chung, các QGTV đang phát triển không cung cấp đền bù 
và/ hoặc sự thay thế cho những tài sản chung bị thu hồi mà người nghèo không có đất và 
người dễ bị tổn thương phải phụ thuộc vào đó để sống. SPS yêu cầu những trường hợp này 
phải được xem như bị hạn chế sử dụng đất một cách bắt buộc mà theo đó phải đền bù bằng tài 
sản thay thế với sự tham vấn các cộng đồng bị ảnh hưởng, và đưa những thiệt hại vào ma trận 
quyền lợi. Việc mất cơ sở hạ tầng công cộng do các hoạt động của dự án, bao gồm các công 
trình giáo dục và y tế, đường ống cấp nước và thoát nước/ nước thải, đường dây điện, đường 
vào, cầu, v.v. thường được các nhà thầu xây dựng thay thế theo như quy định trong hợp đồng 
của họ.  

 

                                                

19
 ADB. 2012. Yêu cầu an toàn cho người Dân tộc thiểu số: Cẩm nang thực hành tốt về lập kế hoạch và thực hiện – 
Tài liệu làm việc dự thảo.  Manila 

20
 Jodha, N. S. 1986.  Các nguồn tài sản chung và Người nghèo nông thôn tại các vùng khô hạn của Ấn Độ. Tập san 
Kinh tế - chính trị hàng tuần.  Ngày 5 tháng 7. 

Hộp 1: Các nguồn tài nguyên chung 

 Tài nguyên thiên nhiên. Bao gồm các nguồn nước, đồng cỏ, đất hoang, và rừng (gồm cả các nguồn cung cấp 

vật tư xây dựng và vật liệu làm đồ thủ công và nhiên liệu sinh học cho năng lượng sinh hoạt của gia đình).  

 Công trình cộng đồng. Có thể bao gồm một phạm vi rộng các công trình tiện nghi như nơi thờ cúng, trường 

học do cộng đồng vận hành, các nơi tắm giặt, các trung tâm cộng đồng, ao cá, và giếng nước. 

 Tài sản văn hóa. Bao gồm các điểm khảo cổ, tượng đài, nơi an táng/nghĩa trang, và các địa điểm có tầm quan 

trọng về tôn giáo hoặc lịch sử. 
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B. Lập kết hoạch thu thập dữ liệu và Các phƣơng pháp đánh giá tác động xã hội 

1. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu 

38. Một bước triển khai tốt đầu tiên trong lập kế hoạch thu thập dữ liệu là xem xét tất cả 
những thông tin sẵn có và đánh giá những thông tin nào cần thu thập để hiểu đầy đủ về những 
tác động và rủi ro xã hội liên quan tới dự án (Hộp 2). Cơ sở dữ liệu có thể gồm hồ sơ, tài liệu 
lập kế hoạch dự án, tài liệu điều tra, khảo sát, và các bản đồ khu vực, hồ sơ về đất đai, và các 
báo cáo điều tra dân số của chính phủ. Thu thập dữ liệu thứ cấp có thể đóng góp cho phân tích 
xã hội của dự án và xác định nhu cầu thu thập các dữ liệu cơ bản.  
 

 
 
39. Trong dự án có thu hồi đất và TĐC bắt buộc, các cuộc điều tra và thu thập dữ liệu để lập 
kế hoạch TĐC phục vụ 3 mục đích quan trọng sau:   
 

(i) hiểu về việc các điều kiện kinh tế - xã hội hiện có có thể bị ảnh hưởng bởi dự án 
như thế nào, đặc biệt là những tác động bất lợi và rủi ro tiềm ẩn; 

(ii) xác định và đánh giá tất cả các khía cạnh xã hội cần thiết để lập kế hoạch khôi 
phục và cải thiện chất lượng cuộc sống của những người BAH; và 

(iii) thiết lập một cơ sở giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch TĐC. 

 

2. Quy trình thu thập dữ liệu 

40. Quy trình thu thập dữ liệu bao gồm (i) thiết kế một mẫu bảng hỏi điều tra kinh tế - xã hội 
và dân số; (ii)  tuyển chọn và đào tạo cán bộ điều tra thực địa; (iii) giám sát thực địa, xác minh, 
và kiểm soát chất lượng; và (iv) xử lý và phân tích số liệu. Khi cơ quan dự án thiếu các kỹ năng 
thích hợp để thực hiện điều tra dân số và khảo sát, những dịch vụ này thường được cung cấp 
bởi tư vấn hoặc các cơ quan độc lập như các NGO, các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, 
và các chuyên gia độc lập, với sự hỗ trợ của các cán bộ và nhân viên TĐC. Cần có điều khoản 
tham chiếu trong những trường hợp này, xác định rõ ràng cả mục tiêu và sản phẩm dự kiến. 
Cần tóm tắt đầy đủ những yêu cầu của cuộc khảo sát và các nhu cầu chính sách, gồm cả 
những tiêu chuẩn về tính hợp lệ và quyền lợi nếu những tiêu chuẩn này đã được xác định cho 
Tư vấn chuẩn bị bảng hỏi điều tra dân số và khảo sát. Thông thường, một buổi thảo luận 
chuyên đề hoặc hội thảo được tổ chức trước sẽ giúp ích cho việc thực hiện thu thập dữ liệu 
trên thực địa.  

Hộp 2: Những câu hỏi cần xem xét trong thu thập dữ liệu 

 Tác động của dự án có được xác định một cách thích đáng không? 

 Có số liệu sẵn có nào về tác động của dự án và các cộng đồng BAH mà có thể sử dụng trong công tác đánh giá?  

 Nếu có, ai đã thu thập, và những thông tin này đáng tin cậy đến mức nào?  

 Có số liệu nào về thu hồi đất từ cơ quan phụ trách đất đai hoặc số liệu điều tra dân số sẵn có mà phù hợp để đánh 
giá những tác động dự án có thể gây ra đối với người bị di dời?  

 Bên vay/ khách hàng có cần một đơn vị tư vấn thực hiện việc thu thập dữ liệu không?  

 Các cộng đồng tiếp nhận đã được xác định hay chưa?  

 Việc người bên ngoài di chuyển vào khu vực dự án có khả năng là một vấn đề không? 
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41. Nhóm thực hiện điều tra kinh tế - xã hội và dân số nên bao gồm nhiều lĩnh vực và nhiều 
kỹ năng (ví dụ, pháp luật, kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quy hoạch sử dụng đất). Ngoài 
ra, nhóm điều tra cần có cả thành viên nữ để những người trả lời là nữ cảm thấy thoải mái với 
cuộc điều tra và những khía cạnh về giới cần được phát triển, liên quan tới thu hồi đất và TĐC. 
Quá trình điều tra có thể được tăng cường với sự tham gia trực tiếp của cán bộ TĐC, cán bộ cơ 
quan chính quyền địa phương, những người BAH và đại diện của họ. Việc này có khả năng làm 
giảm tranh chấp và khiếu nại tiềm ẩn và tăng nhận thức chung về các vấn đề và chính sách 
TĐC giữa những người BAH và những người buộc phải di dời.  

(i) 3. Những phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

42. Cơ sở dữ liệu của ASI được lấy từ tài liệu điều tra kinh tế-xã hội, điều tra dân số, và 
kiểm kê tài sản, trong đó bao gồm thông tin về quyền sở hữu đất, quyền sử dụng theo kế thừa, 
các nguồn tài nguyên chung, và sử dụng đất. Ngoài ra, có thể thu thập số liệu từ những người 
đứng đầu cộng đồng, các nhóm cử tri, chính quyền thành phố, bản đồ địa chính, ảnh chụp từ 
trên không, hồ sơ thuế, hồ sơ đăng ký đất, và điều tra dân số toàn quốc.  

43. Cơ sở dữ liệu chính xác là trung tâm cho việc xây dựng một kế hoạch TĐC. Khi ASI 
được thực hiện cách thời điểm khởi công xây dựng một thời gian dài (thông thường là 2 năm 
hoặc lâu hơn), cơ sở dữ liệu ASI cần phải được cập nhật trước khi triển khai thực hiện TĐC. 
Một lý do để cập nhật số liệu điều tra dân số và tài sản là các tác động có thể đã thay đổi khi 
những nghiên cứu kỹ thuật phục vụ thiết kế chi tiết được hoàn thành và những thay đổi này có 
thể dẫn tới thay đổi về thiết kế. Việc này đặc biệt phù hợp cho các dự án đập quy mô lớn khi 
ASI thường được thực hiện 1 – 2 năm trước khi thực sự tiến hành di dời. Số liệu ASI ban đầu 
sẽ không phản ánh sự xuất hiện của các hộ gia đình mới sau hôn nhân, sự ra đi của những 
người nắm quyền sở hữu đất và sự chuyển giao quyền theo thừa kế, di cư khỏi địa phương, 
chia tách, và ly hôn xảy ra trong thời gian chờ đợi thực hiện di dời. Nếu bản kế hoạch TĐC dự 
thảo được dựa trên một cuộc điều tra kinh tế - xã hội mẫu thì phải lập một bản kế hoạch TĐC 
cập nhật hoặc cuối cùng dựa trên số liệu điều tra dân số triển khai sau bước thiết kế kỹ thuật 
chi tiết và kiểm kê chi tiết để cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về điều tra dân số và kiểm kê 
tài sản.  

44. Khi có ý kiến đề xuất người BAH tái định cư tại các cộng đồng khác thì cộng đồng dân 
cư tiếp nhận trở thành một phần quan trọng của quá trình thu thập cơ sở dữ liệu. Thông tin chi 
tiết về cộng đồng tiếp nhận (đặc điểm dân số, diện tích đất, cơ cấu phân bổ đất, các cách thức 
sử dụng đất, các hoạt động kinh tế, nông nghiệp, kinh doanh, hoạt động cắt cỏ, đánh bắt cá, và 
các nguồn tài nguyên thuộc tài sản chung) phải được thu thập. Việc này là cần thiết để đánh giá 
những tác động có thể xảy ra đối với các cộng đồng của khu vực đề xuất tái định cư và để phát 
triển các chương trình cho cả người BAH và cộng đồng dân cư tiếp nhận phục vụ mục đích 
phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội. Có thể sử dụng các thủ thuật đánh giá nhanh có sự tham 
gia trong quá trình khảo sát cộng đồng dân cư tiếp nhận.  

45. Tập hợp các biến trong cơ sở dữ liệu này có thể bao gồm những điểm sau: 

(i) đặc điểm dân số (thành phần hộ gia đình theo tuổi, giới tính, quan hệ, dân tộc, 
trình độ giáo dục); 

(ii) đặc điểm xã hội (các nhóm đoàn thể như gia đình, dòng họ, thị tộc, cộng đồng, 
và các nhóm phi đoàn thể như đẳng cấp, tầng lớn, dân tộc, các nhóm tôn giáo); 

(iii) thu nhập và tài sản (cá nhân, đoàn thể, hoặc thu nhập tập thể cũng như đất 
thuộc quyền sở hữu chung, vật nuôi, thuyền đánh bắt cá, cửa hàng, lô đất rừng, 
giữa các hộ gia đình) cũng như giá chi tiêu;  
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(iv) nghề nghiệp (nông dân, giáo viên, người bán hàng, nghệ sĩ, người lao động, 
người vận chuyển, sinh viên, các nhà lãnh đạo tinh thần, v.v.); 

(v) sự tiếp cận các dịch vụ công cộng (y tế, cấp nước và vệ sinh, giáo dục, giao 
thông, v.v.); 

(vi) vai trò theo giới cũng như các vấn đề về giới; và 
(vii) thái độ, quan điểm và ưu tiên về TĐC. 

 
46. Tất cả việc tạo ra, thu thập, và trình bày số liệu phải được phân tách theo giới và những 
đặc điểm xã hội liên quan khác, tùy thuộc vào các nhóm xã hội được xem xét – ví dụ, người 
bản địa hoặc nhóm người dân tộc thiểu số hoặc nhóm dễ bị tổn thương. Việc tạo và thu thập 
dữ liệu được bổ sung qua tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu và cơ hội phát 
triển. Kết quả điều tra giúp xác định quyền lợi của những người BAH. Bảng 1 thể hiện các biện 
pháp thu thập dữ liệu.   
 

Bảng 1: Những biện pháp thu thập dữ liệu 

Loại Thời gian Công cụ thu thập dữ liệu Mục tiêu 

Điều tra kinh tế - 
xã hội 

 

Giai đoạn 
nghiên cứu 
khả thi 

Bảng hỏi hộ gia đình, 
thường số lượng mẫu là 
20%–25% dân số BAH 
nhưng có thể nhiều hoặc ít 
hơn 

Để chuẩn bị hồ sơ về những người BAH  

Để chuẩn bị ma trận quyền lợi cho kế hoạch 
TĐC  

Để đánh giá thu nhập, xác định các hoạt 
động sản xuất, và lập kế hoạch khôi phục 
thu nhập  

Để thiết kế các phương án di dời  

Để phát triển một giai đoạn chuẩn bị xã hội
a
 

cho các dự án nhạy cảm và có độ phức tạp 
cao 

Điều tra dân số và 
kiểm kê tài sản bị 
thiệt hại 

Thực hiện 
tốt nhất sau 
bước thiết 
kế kỹ thuật 
và kiểm kê 
chi tiết  

Hoàn thành kiểm đếm tất cả 
những người BAH và kiểm 
kê tài sản của họ thông qua 
một bảng hỏi điều tra dân số 
hộ gia đình 

Để chuẩn bị một cuộc kiểm kê triệt để 
những người BAH và tài sản của họ, cung 
cấp cơ sở cho công tác đền bù và hỗ trợ 

Để xác định những người không có quyền  

Để giảm thiểu tác động của những người 
bên ngoài di cư tới khu vực dự án sau này 

a
 Chuẩn bị xã hội là một yêu cầu đối với các dự án có tác động TĐC bắt buộc và rủi ro nhạy cảm và có độ phức tạp cao, như nêu 
trong SPS, Nguyên tắc chính sách 2. Đây là giai đoạn tiền đầu tư để tăng cường khả năng tiếp nhận của những người BAH, 
đặc biệt của các nhóm dễ bị tổn thương – những người có thể ở bên lề các hoạt động phát triển chính và của cộng đồng tiếp 
nhận. Việc này đòi hỏi một số hoạt động chuẩn bị để các nhóm dễ bị tổn thương và cộng đồng tiếp nhận được tự tin, khích lệ, 
và có cơ hội giải quyết các vấn đề về TĐC. 

 
47. Số lượng người BAH ước tính ban đầu và quy mô các tác động sẽ quyết định phần lớn 
biện pháp thu thập dữ liệu và mức độ chi tiết của dữ liệu. Nguyên tắc hướng dẫn là việc thu 
thập dữ liệu cần đáp ứng những yêu cầu về chính sách và đồng thời nên đơn giản. Những 
công cụ thu thập số liệu được mô tả dưới đây.  
 

(ii) 4. Điều tra kinh tế - xã hội 

48. Một cuộc điều tra kinh tế-xã hội (SES) được thực hiện ở giai đoạn nghiên cứu khả thi 
với số lượng mẫu thường chiếm khoảng 20%–25% số người dự kiến BAH bởi dự án. Tỉ lệ phần 
trăm này có thể tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào quy mô dân số của khu vực ảnh hưởng của dự 
án. Trong các trường hợp quy mô dân số nhỏ thì một số lượng mẫu lớn hơn là hợp lý. Nhóm 
dự án của ADB có thể tư vấn cho bên vay/ khách hàng về cỡ mẫu dựa trên các kết quả đánh 
giá xã hội và nghèo đói ban đầu mà ADB đã triển khai trong giai đoạn tiền thiết kế của dự án. 
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SES thường được thực hiện thông qua bảng hỏi hộ gia đình. SES thu thập số liệu về những tác 
động có thể xảy ra do thu hồi đất tới kinh tế địa phương, các thể chế kinh tế, phương thức sử 
dụng đất, sự thuê mướn đất và lĩnh canh, cơ cấu nghề nghiệp và thuê mướn lao động, thu 
nhập và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các hộ gia đình, mức nghèo đói, tổ chức xã hội 
và cơ cấu quyền lực địa phương, và các hoạt động kinh tế và thu nhập của phụ nữ.  

5. Điều tra dân số những người BAH và kiểm kê các tài sản BAH  

49. Điều tra dân số là đếm tất cả những người BAH, không xét tới tình trạng họ có quyền sử 
hữu đất hay không. Mục đích của hoạt động này là ghi lại chính xác số lượng người BAH để 
tạo một cuộc kiểm đếm những thiệt hại của họ với kết quả kiểm đếm sẽ được hoàn chỉnh trên 
cơ sở Kiểm kê chi tiết. Điều tra dân số thông báo cho bên vay biết về những người BAH, các 
nguồn sinh kế và thu nhập của họ, và những gì họ có khả năng bị mất bởi dự án. Trong hầu hết 
các trường hợp, điều tra dân số và kiểm kê tài sản thiệt hại ở giai đoạn nghiên cứu khả thi 
được dựa trên sự ước tính số người BAH trong khu vực dự án để hỗ trợ việc đánh giá các tác 
động xã hội, tính khả thi của dự án xét về khía cạnh TĐC bắt buộc cũng như phục vụ mục đích 
lập kinh phí. Việc này được cập nhật sau khi hoàn thành kiểm kê chi tiết (DMS) sau giai đoạn 
thiết kế kỹ thuật.   

50. SPS yêu cầu rằng nếu điều tra dân số chưa được thực hiện trước khi thẩm định dự án 
và kế hoạch TĐC được lập dựa trên điều tra mẫu thì phải chuẩn bị một bản kế hoạch TĐC cập 
nhật dựa trên điều tra dân số những người BAH sau khi đã hoàn thành kiểm kê chi tiết.21 Thông 
thường, cần phải triển khai điều tra dân số sau đó để cập nhật danh sách những người BAH 
nếu việc thực hiện dự án bị trì hoãn (thông thường nếu bị trì hoãn 2 năm hoặc lâu hơn – 
khoảng thời gian mà trong đó các tác động có thể thay đổi) kể từ ngày điều tra dân số ban đầu 
hoặc nếu thiết kế dự án thay đổi một cách đáng kể. Có thể cần có một vài điều chỉnh, bao gồm 
cả một danh sách mới những người BAH, để thiết kế các biện pháp cung cấp quyền lợi phù 
hợp. 

C. Những tác động tới sinh kế do các hoạt động khác của dự án, ngoài việc thu hồi 
đất 

51. Những tác động liên quan đến dự án lên sinh kế của người dân thường không liên quan 
tới thu hồi đất bắt buộc (bao gồm cả việc hạn chế bắt buộc sử dụng đất hoặc tiếp cận các khu 
vực được chỉ định hợp pháp và các khu bảo tồn). Những tác động này thường là gián tiếp và 
xảy ra thông qua trung gian môi trường. Một ví dụ điển hình là các tác động nơi hạ nguồn tới 
sinh kế như đánh bắt cá, xuất phát từ sự thay đổi về chất lượng, lưu lượng, và thời gian của 
dòng chảy có thể xảy ra ở những giai đoạn khác nhau của chu trình dự án do hoạt động thi 
công và vận hành của các đập thủy điện quy mô lớn. Ngoài ra, những hoạt động này có thể tác 
động tới việc cung cấp nước uống, mạng lưới thủy lợi, và khả năng sử dụng sông làm tuyến 
giao thông đường thủy. 

52. Để giải quyết những tác động như vậy, bước đầu tiên là SPS đòi hỏi phải thực hiện 
đánh giá tác động môi trường nhằm xác định những tác động về môi trường và kinh tế - xã hội 
bất lợi tiềm ẩn (bao gồm cả tác động tới sinh kế thông qua trung gian môi trường, an toàn và 
sức khỏe của cộng đồng, các nhóm dễ bị tổn thương và các vấn đề về giới) gây ra bởi hoạt 
động của dự án, ngoài việc thu hồi đất, và kiến nghị những biện pháp tránh, giảm thiểu, và giảm 

                                                

21
 Như đã giải thích trong chú thích cuối trang số 2 của Phụ lục 2 của SPS, trang 47. (Xem chú thích cuối trang số 1.) 
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nhẹ những tác động đó trong giai đoạn thi công và vận hành của dự án. Ví dụ, một hồ điều hòa 
được bao gồm trong thiết kế của một dự án thủy điện có thể giảm thiểu/ giảm nhẹ sự tàn phá 
dự kiến xảy ra đối với các thảm thực vật do xói mòn đất hoặc bùn lắng, và dòng chảy sinh thái 
được đảm bảo trong thiết kế dự án thủy điện có thể giúp duy trì chức năng và khả năng phục 
hồi của các hệ thủy sinh để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho những cộng đồng phía hạ lưu. 

53. Nếu những tác động bất lợi đó là nghiêm trọng (ví dụ tới sinh kế) ở bất kỳ giai đoạn nào 
của dự án, thì SPS yêu cầu bước thứ 2 là dự án phải lập và thực hiện một kế hoạch quản lý để 
khôi phục sinh kế của những người bị ảnh hưởng, ít nhất là về mức trước dự án hoặc tốt hơn. 
Trong khi lập kế hoạch quản lý thì cần kết nối kết quả đánh giá môi trường với kết quả đầu ra 
về môi trường và xã hội. Để phát triển kế hoạch quản lý, bên vay có thể xem xét áp dụng 
những nguyên tắc chính sách và yêu cầu đối với TĐC bắt buộc, kể cả khi không có thu hồi đất.  

54. Nhiều dự án, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, có những tác động tương 
tác về môi trường và xã hội tiềm ẩn đòi hỏi phải có sự kết hợp liên ngành. Trong các trường 
hợp này, những hậu quả về mặt xã hội của một dự án có thể được hiểu một cách chính xác và 
được giảm nhẹ một cách hiệu quả chỉ khi các tác động tới môi trường liên quan với chúng 
được đánh giá một cách đúng đắn. Khi đó, cần đưa ra những biện pháp phù hợp hoặc một kế 
hoạch quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan này một cách toàn diện. Ví dụ, dòng chảy sinh 
thái trong thiết kế của một dự án thủy điện ảnh hưởng không chỉ hệ thủy sinh mà còn ảnh 
hưởng đến hàng hóa và dịch vụ mà hệ sinh thái này cung cấp cũng như các cộng đồng phía hạ 
lưu phụ thuộc vào nó. Trong khi đánh giá môi trường hướng tới các kết quả về sinh thái, thì 
việc phân bổ nước như thế nào cho các nhu cầu về môi trường, tiêu dùng cũng như nhu cầu 
sinh kế của các cộng đồng lại là một quyết định mang tính xã hội mà cần có một khung đa 
ngành. 

55. Điều quan trọng là nhóm dự án của ADB cần điều phối các quá trình đánh giá về xã hội 
và môi trường nhằm đảm bảo những tác động xã hội liên quan tới trung gian môi trường được 
giải quyết một cách thỏa đáng. Các chuyên gia xã hội và môi trường sẽ cộng tác với nhau khi 
chuẩn bị tài liệu đánh giá môi trường và kế hoạch quản lý tiếp theo đó bằng cách đánh giá và 
thiết kế những biện pháp giảm thiểu cho các tác động tương tác đó.  

D. Những yêu cầu về chuyên gia  

56. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng sử dụng các chuyên gia có đủ năng lực và kinh 
nghiệm để thực hiện đánh giá tác động xã hội phục vụ việc lập kế hoạch TĐC của dự án. 
Những chuyên gia này sẽ có kinh nghiệm trong đánh giá các tác động TĐC bắt buộc cho những 
dự án có tính chất phức tạp tương tự. Kinh nghiệm này bao gồm kinh nghiệm về thu hồi đất và 
lập kế hoạch TĐC, gồm cả kinh nghiệm về khôi phục thu nhập và sự am hiểu về các thể chế và 
thủ tục địa phương có liên quan. Năng lực chuyên môn có thể được chứng minh qua sự kết 
hợp giữa đào tạo chuyên môn chính quy và kinh nghiệm thực tế. Khả năng giao tiếp bằng ngôn 
ngữ của những người BAH là một năng lực được mong muốn. 
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IV. LẬP KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ 

A. Kế hoạch TĐC 

57. SPS đòi hỏi bên vay/ khách hàng lập một kế hoạch TĐC với các hành động theo khung 
thời gian cụ thể và ngân sách thực hiện dựa trên đánh giá về các tác động xã hội cho từng dự 
án có tác động TĐC bắt buộc.22 Mục tiêu là đảm bảo sinh kế của tất cả những người bị ảnh 
hưởng được cải thiện hoặc ít nhất khôi phục về mức trước khi có dự án và mức sống của 
người nghèo BAH và các nhóm dễ bị tổn thương khác được cải thiện. 

58. SPS trình bày đề cương của một kế hoạch TĐC trong Phụ lục 2.23 Đề cương này cho 
thấy một kế hoạch TĐC sẽ bao gồm (i) mô tả dự án, (ii) thảo luận về quy mô thu hồi đất và TĐC 
(iii) thông tin kinh tế - xã hội và hồ sơ phản ánh đánh giá các tác động xã hội, có lưu tâm tới vấn 
đề giới; (iv) phổ biến thông tin, tham vấn, và sự tham gia; (v) một cơ chế giải quyết khiếu nại; 
(vi) một khung pháp lý, gồm cả phân tích để xác định các khác biệt, nếu có, giữa luật và quy 
định của quốc gia dự án với những yêu cầu của ADB về đền bù, di dời và khôi phục, và để phát 
triển chiến lược hài hòa những khác biệt đó một cách thích hợp; (vii) các quyền lợi, hỗ trợ, và 
lợi ích; (viii) di dời nhà ở và định cư; (ix) khôi phục thu nhập, bao gồm cả sự tiếp cận đào tạo, 
tuyển dụng, và các khoản vay tín dụng; (x) ngân sách TĐC và kế hoạch tài chính bao gồm sự 
định giá và đền bù cho những tài sản bị thiệt hại, di dời, và phục hồi; (xi) các sắp xếp về thể chế 
và tổ chức; (xii) kế hoạch thực hiện; và (xiii) công tác giám sát và báo cáo. Những mục sau sẽ 
thảo luận về các vấn đề từ (iv) tới (xiii) trong khi các nội dung từ (i) đến (iii) đã được trao đổi 
trong các phần trước.   

59. Các dự án có tác động TĐC bắt buộc đòi hỏi phải có kế hoạch TĐC nhưng mức độ chi 
tiết sẽ tương ứng với mức độ nghiêm trọng của những tác động thực tế. Trong khi sẽ không có 
thỏa hiệp nào về những vấn đề quy định phải thực hiện, mức độ chi tiết của kế hoạch TĐC có 
thể ít tỉ mỉ hơn cho những dự án có tác động nhỏ. Ví dụ, ma trận quyền lợi sẽ đơn giản hơn 
nhiều và quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại cũng sẽ đơn giản mà không cần một cơ chế giải 
quyết khiếu nại phức tạp. ADB giúp bên vay/ khách hàng thực hiện trách nhiệm của họ để lập 
kế hoạch TĐC. 

60. Bên vay/ khách hàng sẽ phân tích và tóm tắt các luật và quy định của quốc gia về thu 
hồi đất, thanh toán đền bù, và di dời những người BAH trong kế hoạch TĐC. Những luật và quy 
định này sẽ được so sánh và đối chiếu với những nguyên tắc chính sách và yêu cầu về TĐC 
bắt buộc của ADB. Nếu có khác biệt, bên vay/ khách hàng sẽ đề xuất một chiến lược phù hợp 
có tham vấn với ADB để áp dụng trong kế hoạch TĐC nhằm xóa đi những khác biệt này. 
Thường có một khoảng cách lớn liên quan tới bồi thường theo giá thay thế mà hầu hết các luật 
sung công của các QGTV đang phát triển không cho phép. Vấn đề này được thảo luận và trình 
bày chi tiết trong các đoạn từ 81 đến 85. 

                                                

22
 Những công cụ khác sử dụng trong lập kế hoạch và quản lý TĐC bắt buộc bao gồm khung TĐC và kế hoạch quản 
lý xã hội và môi trường (ESMS) phụ thuộc vào hình thức vốn vay của dự án. Phụ lục 3 mô tả những công cụ này 
sử dụng trong các hình thức vốn vay khác nhau của ADB, và Phụ lục 4 đưa ra một đề cương ESMS. 

23
 Phụ mục của Phụ lục 2, SPS. (Xem chú thích cuối trang số 1.) 
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B. Ngày khóa sổ cho người BAH hợp lệ 

61. Ngày khóa sổ thường được quy định theo các quy trình, thủ tục của chính phủ thực hiện 
dự án để thiết lập những người BAH hợp lệ cho việc nhận đền bù và hỗ trợ TĐC của dự án. 
Mục đích là nhằm không bắt người dân phải gánh chịu thiệt hại. Bất kỳ người nào mua hoặc 
chiếm hữu đất trong khu vực dự án đã được xác định sau ngày khóa sổ sẽ không hợp lệ để 
nhận bồi thường hoặc hỗ trợ TĐC. Những tài sản cố định như công trình xây dựng, mùa màng, 
cây ăn quả, và lô đất trồng rừng xuất hiện sau ngày này, hoặc một ngày thay thế nào khác mà 
đã được thống nhất chung, sẽ không được đền bù.  

62. Cách thực hành tốt là lấy ngày hoàn thành điều tra dân số những người BAH làm ngày 
khóa sổ. Lựa chọn thời điểm là rất quan trọng. Nếu ngày khóa sổ quá sớm thì có thể gây bất lợi 
cho những người BAH. Khi một QGTV đang phát triển thiếu quy trình, thủ tục đã được thiết lập, 
bên vay/ khách hàng nên xác định một ngày khóa sổ về tính hợp lệ.  

63. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng ghi chép vào hồ sơ và phổ biến về ngày khóa sổ trên 
toàn khu vực dự án. Mục đích chính là thông báo cho tất cả những người BAH và thực thi 
những yêu cầu để ngăn ngừa các vấn đề về tính hợp lệ và thực hiện. Dự án cầu Jamuna tại 
Băng-la-đét 24 là một ví dụ. ADB, Cơ quan Hợp tác Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới 
đồng tài trợ cho dự án này. Việc thực hiện TĐC của dự án minh họa tầm quan trọng của việc 
ghi chép hồ sơ các tác động và xác định chính xác tính hợp lệ trong đánh giá tác động xã hội 
(SIA). Các diện tích đất sẽ bị thu hồi nằm trong vùng dễ bị ngập lụt và có cư dân sinh sống thưa 
thớt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn trước khi triển khai thi công, hàng ngàn người chiếm đất 
xâm lấn khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án và dựng chòi trú ngụ tạm với hy vọng nhận được bồi 
thường. Dự án đã thực hiện một cuộc điều tra dân số chi tiết và chụp ảnh từ trên không về khu 
vực trong quá trình thực hiện SIA và có thể sử dụng những tài liệu này làm bằng chứng chứng 
tỏ rất nhiều yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt là không có cơ sở.25 

64. Một cách thực hành tốt là xem xét đưa vào những người sử dụng các nguồn tài nguyên 
theo mùa, những người có thể không có mặt tại khu vực dự án khi cuộc điều tra dân số người 
BAH bởi dự án được tiến hành. Việc này sẽ bao gồm cả những người chăn thả gia súc du mục 
và những người di cư theo mùa tới các thành phố.  

C. Tránh hoặc giảm thiểu TĐC bắt buộc thông qua nghiên cứu các phương án thiết kế dự án  

65. Việc lập kế hoạch TĐC của một dự án bắt đầu trong quá trình nghiên cứu khả thi và tiếp 
tục ở giai đoạn nghiên cứu thiết kế cuối cùng và đôi khi trong cả giai đoạn thực hiện dự án. Có 
thể tránh hoặc giảm thiểu số người BAH ở mỗi giai đoạn. Kết quả này đạt được bằng cách 
phân tích các phương án thiết kế mà sẽ đem lại những lợi ích dự án tương tự hoặc giống nhau 
trong khi đòi hỏi thu hồi đất ít hơn, ảnh hưởng tới sinh kế ít hơn, và giá thực hiện TĐC cũng ít 
hơn.  

66. Thiết kế dự án có thể giảm các tác động về TĐC bắt buộc bằng nhiều cách. Những yếu 
tố thiết kế kỹ thuật như hướng tuyến của các tuyến đường bộ, đường sắt, đường truyền tải 
điện, kênh và đê kè có thể thay đổi được một cách thận trọng để giảm thiểu ảnh hưởng tới các 

                                                

24
 ADB. 1994. Dự án cầu Jamuna. Manila (Khoản vay 1298-BAN). 

25
 Ngân hàng Thế giới. 1996. Báo cáo và Đề xuất tới Ban Giám đốc điều hành của Tổ chức Tài chính quốc tế về Yêu 
cầu thanh tra Băng-la-đét: Dự án cầu Jamuna. Washington, DC. 
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khu vực đông dân cư hoặc tới đất nông nghiệp. Đôi khi có thể thu hẹp phần đất không lưu. Có 
thể bố trí cơ sở hạ tầng hoặc hố lấy đất ở những vùng đất có giá trị thấp. Đường ống cấp nước 
và thoát nước có thể chạy dọc các hành lang đường hiện có. Có thể hạ thấp chiều cao của đập 
cho các dự án hồ chứa nhằm giảm diện tích ngập lụt trong khi vẫn cung cấp trữ lượng nước 
hợp lý. Có thể phải sử dụng tường bao để giảm thiểu tiếng ồn hay các tác động môi trường 
khác, nếu không thì sẽ phải di dời. Hai dự án ADB hỗ trợ dưới đây minh họa đường hướng tiếp 
cận này:  

(i) Chƣơng trình đầu tƣ tăng cƣờng truyền tải điện tại Pakistan.  Nhóm thiết kế 
dự án đưa ra những thay đổi nhỏ làm chệch đi vị trí đặt các cột tháp truyền tải 
điện trong phạm vi đất không lưu hiện có nhằm tránh TĐC bắt buộc. Việc phá dỡ 
và di dời 117 ngôi nhà đã được tránh, bao gồm cả một số nhà ở của 22 người 
làm nông lĩnh canh mà không có quyền sở hữu nhà và do đó không có quyền 
được hưởng đền bù theo luật trong nước. Giá dự án không tăng.26 

(ii) Dự án hành lang giao thông phía Tây tại Ấn Độ.  Dự án đường cao tốc dài 
265 km được xây dựng bởi Cơ quan Đường cao tốc quốc gia tại bang Karnataka 
chạy qua 32 làng. Trong quá trình thực hiện, các kỹ sư và cán bộ TĐC đã giảm 
35%, 13%, 48%, và 51% yêu cầu thu hồi đất tại 4 huyện dự án và về tổng thể đã 
giảm diện tích thu hồi từ 1.093 héc-ta xuống còn 577 héc-ta thông qua thay đổi 
hướng tuyến đường một cách thiết thực và những thay đổi này đã tránh đất 
canh tác, sử dụng đất hoang, và giảm diện tích đất cần thiết cho các điểm giao 
cắt.27 

D. Xem xét cho các nhóm dễ bị tổn thương trong lập kế hoạch TĐC 

67. Một trong những mục tiêu của các yêu cầu của SPS về TĐC bắt buộc là cải thiện mức 
sống của những người nghèo BAH và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Đối tượng dễ bị tổn 
thưởng là những cá nhân hoặc nhóm có thể phải hứng chịu các tác động tiêu cực từ dự án đề 
xuất một cách nặng nề hơn những đối tượng khác bởi vì tình trạng dễ bị tổn thương của họ. 
Điển hình là những người sống dưới chuẩn nghèo, người không có đất hoặc không có quyền 
sở hữu đất, người già, các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ và trẻ em, và DTTSthiểu 
số bao gồm các nhóm yếu thế hoặc dễ bị tổn thương trong số những người BAH bởi dự án.28  
Tại một số quốc gia, DTTS và những người phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên có 
thể không được bảo vệ bởi các luật và quy định quốc gia về sở hữu đất và do đó rất dễ bị tổn 
thương. SPS yêu cầu rằng những người dễ bị tổn thương BAH phải được hướng tới với các 
biện pháp đảm bảo những tác động tiêu cực của một dự án không ảnh hưởng tới họ một cách 
không tương xứng và họ được chia sẻ lợi ích cũng như cơ hội phát triển một cách bình đẳng 
với những đối tượng khác. Các nhóm dễ bị tổn thương riêng lẻ, một danh sách lựa chọn nhóm 
nào để theo, có thể phải đối mặt với những thách thức riêng biệt và đòi hỏi phải có hỗ trợ đặc 
thù trong lập kế hoạch TĐC để đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của họ.  
 
 
 

                                                

26
 ADB. 2009. Chương trình đầu tư tăng cường truyền tải điện Giai đoạn 3 – Thu hồi đất và kế hoạch TĐC điều chỉnh 

(LARP). Manila (Khoản vay 2396-PAK: MFF).  
27

  ADB. 2007. Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro trong TĐC: Báo cáo quốc gia – Ấn Độ. Manila. 
28

 Phụ lục 2 của SPS, đoạn 28. (Xem chú thích cuối trang số 1.) 
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1. Phụ nữ 

68. Nhu cầu của những người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi TĐC bắt buộc có khả năng khác so 
với nhu cầu của nam giới, đặc biệt xét về hỗ trợ xã hội, dịch vụ, tuyển dụng lao động, và sinh 
kế. Ví dụ, phụ nữ có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn nam giới BAH trong việc tái lập lại thị 
trường cho các sản phẩm tiểu thủ công gia đình hay các sản phẩm buôn bán nhỏ nếu họ thiếu 
tính lưu động hay bị mù chữ. Nữ chủ hộ được hưởng những lợi ích tương tự như nam chủ hộ 
nhưng họ cần được chú ý đặc biệt nếu họ thiếu các nguồn lực, trình độ giáo dục, kỹ năng, hay 
kinh nghiệm làm việc so với nam giới.  
 
69. Quá trình di dời nên cung cấp cơ hội cho phụ nữ tham gia, cho phép họ tham gia thiết 
kế và bố trí mặt bằng nhà ở. Việc phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực tái định cư cần đảm 
bảo phụ nữ có tiếp cận dễ dàng tới những tiện ích xã hội cơ bản như các nguồn cấp nước và 
năng lượng gia đình. Phụ nữ trong các cộng đồng tự cung tự cấp thường phụ thuộc vào rừng 
cho những nhu cầu cơ bản như lương thực, nhiên liệu, hay thức ăn cho gia súc. SPS đòi hỏi 
phải thực hiện tham vấn có phản hồi và bao hàm giới về những vấn đề của TĐC bắt buộc. 
Những biện pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong quá trình TĐC được gợi ý trong Hộp 3.  

 

70. Một thực hành tốt là đăng ký những tài sản mới của hộ tái định cư theo dạng tài sản 
chung của chồng và vợ. Việc cùng nhau kiểm soát tài sản hộ gia đình có thể thay đổi vị thế và 
quyền ra quyết định của phụ nữ. Tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào luật của QGTV đang 
phát triển mà cho phép đăng ký tài sản hộ gia đình như một tài sản chung của cả chồng và vợ.  

2. Những ngƣời sử dụng đất theo phong tục và Ngƣời DTTS không có quyền  
chính thức 

71. Một số cộng đồng, bao gồm cả người bản địa và các dân tộc thiểu số, có thể không có 
quyền chính thức sở hữu đất của họ hoặc sử dụng theo phong tục do tổ tiên truyền lại mà theo 
đó quy định tài sản chung thuộc sở hữu tập thể. Sự ổn định đời sống và nguồn thu tiền mặt của 
họ phụ thuộc vào sự tiếp cận không hạn chế đến đất đồng cỏ chung, khu vực đánh bắt cá, hoặc 
tài nguyên rừng. ổn định đời sống. Công tác khảo sát và điều tra dân số phải xem xét đầy đủ 
những phương thức sử dụng nguồn tài nguyên này, bao gồm cả những hệ thống sử dụng đất 
và chuyển giao đất theo tập tục và hệ thống quyền hưởng dụng. Dự án ADB hỗ trợ có thể cung 
cấp cơ hội để chính thức hóa sở hữu đất theo truyền thống và cung cấp quyền sở hữu chính 
thức. Các cán bộ lập kế hoạch TĐC cần tham vấn chặt chẽ tất cả những người BAH nhằm đảm 
bảo rằng quá trình này tiếp tục cung cấp sự tiếp cận đến toàn bộ những người sử dụng đất 
theo truyền thống, bao gồm cả phụ nữ.  

Hộp 3: Các bƣớc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong TĐC 

 Xác định các điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu, và ưu tiên của phụ nữ một cách riêng biệt như một phần của 
đánh giá tác động xã hội.  

 Điều tra và những tiêu chí về quyền lợi cần công nhận các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ. Tác động tới phụ 
nữ nên được giám sát và đánh giá một cách riêng biệt.  

 Đảm bảo rằng quá trình thu hồi đất và TĐC không gây bất lợi cho phụ nữ.  

 Đất và/hoặc quyền sở hữu và sự nhượng lại nhà ở cần ghi tên của cả vợ và chồng.  

 Cơ quan thực hiện TĐC nên tuyển cán bộ nữ để làm việc với phụ nữ và hỗ trợ họ trong mọi khía cạnh của các 
hoạt động TĐC, bao gồm cả lập kế hoạch và thực hiện các chương trình khôi phục thu nhập. Các nhóm phụ 
nữ cần được tham gia lập kế hoạch, quản lý, và thực hiện TĐC, tạo việc làm và sản sinh thu nhập.  

________________ 

Nguồn: ADB. 2003. Danh sách kiểm tra về Giới: Tái định cư. Manila  
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3. Ngƣời định cƣ không chính thức và ngƣời chiếm đất 

72. Những người định cư không chính thức hoặc người chiếm đất29 tại các khu vực đô thị 
hoặc nông thôn và người xâm lấn30 đất rừng hoặc đất nông nghiệp có thể chuyển tới khu vực 
đất công không được sử dụng hoặc mới được sử dụng. Nếu họ đến trước ngày khóa sổ quyền 
lợi, bên vay/ khách hàng phải cung cấp cho họ các công trình thay thế hoặc bồi thường bằng 
tiền mặt theo giá thay thế đầy đủ cho bất cứ công trình, mùa màng, hoặc việc cải tạo đất nào 
mà họ sẽ bị mất cũng như cung cấp hỗ trợ di dời cho họ. Dự án có thể chi trả phần này như 
một hình thức hỗ trợ khôi phục nếu luật của một QGTV đang phát triển không cho phép đền bù 
cho những đối tượng không có quyền sở hữu hợp pháp. Các thực hành tốt là cung cấp đất có 
quyền sở hữu cho những người định cư không chính thức và người xâm lấn, đối với những 
người có sinh kế phụ thuộc và không phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, các nhà lập kế 
hoạch có thể xác định những phương án khôi phục thu nhập thay thế có sự tham vấn chặt chẽ 
với chính những người chiếm đất. Những người định cư không chính thức chiếm hữu các khu 
vực an toàn công cộng có thể được cấp nhà ở, đất, hoặc các cơ hội thu nhập ở nơi khác.   
 
73. Những người chiếm đất là những đối tượng mà thị trường nhà ở không cung cấp được 
nơi ở trong khả năng chi trả của họ và bởi vậy, họ đã xây nhà bất hợp pháp trên đất công. Một 
số trường hợp định cư trên đất chiếm đã được khoan dung trong nhiều năm và được hưởng 
quyền đảm bảo về sở hữu đất theo phong tục đã được thừa nhận. Đây là trường hợp xuất hiện 
dọc các tuyến đường sắt và đất không lưu của đường bộ xuyên suốt Ấn Độ và Băng-la-đét. 
Cách thực hành tốt nhất là thừa nhận giá trị của thực tiễn dài hạn, hợp thức hóa quyền sở hữu 
của những người chiếm đất này, và đối xử với họ như những người BAH loại 2.  

4. Ngƣời nghèo 

74. Người nghèo là những người ở dưới chuẩn nghèo của một QGTV đang phát triển hoặc 
ở dưới các chỉ số chính thức của quốc gia về mức sống tại những nơi không có chuẩn nghèo. 
Thách thức đối với người nghèo phải TĐC bắt buộc có thể là xác định các phương án ổn định 
đời sống và tạo thu nhập bền vững mà họ có thể chấp nhận. Ví dụ, các hộ gia đình có rất ít đất 
để bắt đầu sản xuất có thể mất khả năng tự phục hồi sau khi đất bị thu hồi và do đó cần được 
khôi phục toàn bộ thu nhập. Để đạt được những mục tiêu về chính sách an toàn trong TĐC bắt 
buộc của SPS, đặc biệt về cải thiện mức sống của người nghèo BAH và các nhóm dễ bị tổn 
thương khác, nhà ở thay thế nên đáp ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn hiện hành của địa 
phương. Tương tự, tiền công cho người nghèo nên bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu theo quy 
định tại QGTV đang phát triển. Ngoài ra, người nghèo cần được cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho 
riêng họ, bao gồm việc làm tại các điểm triển khai dự án, đào tạo kỹ năng, v.v. Những ví dụ sau 
minh chứng cho việc cung cấp nhà ở tốt hơn cho người nghèo BAH. 
 

Ví dụ. Dự án đường tàu điện ngầm Bangalore tại Ấn Độ31 là một ví dụ tốt về việc thay 
thế thành công nhà ở cho người nghèo. Mỗi hộ gia đình sinh sống trong khu ổ chuột 
BAH được cấp một ngôi nhà kép có nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước vượt mức thay 

                                                

29
 Những người định cư không chính thức hay người chiếm đất là những người không có đất hoặc không có quyền 
sở hữu đất và chiếm hữu đất công để làm nơi cư ngụ và/ hoặc phục vụ hoạt động sinh kế của họ.  

30
 Thuật ngữ “người xâm lấn” cũng được dùng để chỉ việc lấn chiếm bất hợp pháp tài sản công bởi người có quyền 
sở hữu hợp pháp tài sản đó. Người này là người xâm lấn đối với phần tài sản họ chiếm hữu mà không có quyền 
sở hữu hợp pháp.  

31
  Xem chú thích cuối trang số 10, trang 6 bản tiếng Anh. 
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thế yêu cầu. Nhà của người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương thường dưới chuẩn 
tối thiểu về nhà ở và cần được thay thế bằng nhà có điều kiện ít nhất đáp ứng những 
tiêu chuẩn tối thiểu này. Các QGTV đang phát triển thường không cung cấp nhà ở thay 
thế một cách miễn phí nhưng ADB đã thương thảo thành công để có được nhà ở tốt 
hơn trong những trường hợp này. Trong dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long 
Thành - Dầu Giây tại Việt Nam, các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương có nhà kém 
hơn cả nhà cấp 4 được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt sau TĐC để cải thiện nhà ở để họ có 
thể đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về nhà ở áp dụng trên địa bàn.32 

E. Thông tin cơ sở cho việc lập kế hoạch TĐC   

75. Việc thu thập và thiết lập dữ liệu TĐC cần thực hiện một cách hiệu quả để bảo vệ lợi ích 
của người BAH và duy trì tính minh mạch trong thực hiện TĐC. Một danh sách các thực hành 
và nhiệm vụ để lắp ghép các thông tin cơ sở vào lập kế hoạch TĐC được trình bày trong Hộp 4. 
Danh sách này là dựa trên kinh nghiệm về TĐC có được từ trước đến nay. Chất lượng của việc 
thu thập số liệu và lập kế hoạch TĐC có thể sẽ thỏa đáng hơn nếu những yêu cầu này được áp 
dụng trong quá trình chuẩn bị dự án.    

                                                

32
 ADB. 2010.  Dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây.  Manila (Khoản vay 2374-VIE). 
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F. Phân tích số liệu và lập kế hoạch TĐC 

76. Kết quả điều tra dân số, kinh tế - xã hội và tham vấn người BAH góp phần chuẩn bị một 
ASI được sử dụng để (i) đánh giá những tác động tiêu cực của dự án tới các nhóm xã hội và 
nghề nghiệp khác nhau; (ii) xác định những người BAH hợp lệ để được nhận quyền lợi của dự 
án; (iii) chuẩn bị một ma trận quyền lợi dựa trên các thiệt hại; (iv) đề xuất chi trả đền bù và quy 
trình, thủ tục giải quyết khiếu nại; và (v) phát triển một ngân hàng dữ liệu trên máy vi tính và 
một chương trình cho phép phân tách số liệu về người BAH một cách dễ dàng theo tác động, 
tuổi, giới, trình độ học vấn, thu nhập, kỹ năng nghề nghiệp, sở hữu đất, các lựa chọn ưu tiên 
cho di dời, và khôi phục thu nhập. 

77. Phân tích dữ liệu và lập kế hoạch TĐC cần được thực hiện một cách tỉ mỉ để tất cả các 
khía cạnh quan trọng được đưa vào, bao gồm cả việc xem xét các luật và quy định của Nhà 
nước về thu hồi đất và các chính sách TĐC, các yêu cầu về chính sách an toàn của SPS, và 

Hộp 4: Cách thức lắp ghép thông tin cơ sở vào lập kế hoạch TĐC 

 Bao trùm tất cả các nhóm dân cư BAH, gồm cả các nhóm dân cư tiếp nhận. 

 Đưa ra các định nghĩa rõ ràng cho những khái niệm chính (ví dụ: người bị di dời, gia đình hoặc hộ gia đình, tổn 
thất, người được hưởng quyền lợi), vì những khái niệm này có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ quá trình và 
có ảnh hưởng đáng kể tới gói đền bù và lợi ích TĐC. 

 Xác định đất không lưu và điểm gây tác động của dự án trước khi thu thập dữ liệu. Đồng thời, thực hiện đánh 
giá nhanh có sự tham gia và thảo luận nhóm tập trung với các làng và/ hoặc cộng đồng BAH để giải thích quy 
mô dự án và mục đích của điều tra dân số và khảo sát.   

 Xác định tất cả các loại và hạng mục tổn thất theo giới, dân số và các nhóm nghề nghiệp.  

 Xác định tất cả các mảnh đất, quyền sở hữu, và/ hoặc quyền sử dụng BAH và đảm bảo quá trình thu hồi đất có 
thể theo đúng kế hoạch kỹ thuật của dự án.  

 Cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan (ví dụ người BAH, cộng đồng tiếp nhận, và các tổ chức phi 
chính phủ có liên quan) và đảm bảo rằng việc tham vấn là một quá trình liên tục.  

 Xác lập một ngày khóa sổ về tính hợp lệ trong danh sách những người bị di dời. Việc này là cần thiết nhằm 
ngăn ngừa những yêu cầu đền bù hoặc khôi phục không hợp lệ sau khi các kế hoạch của dự án được phổ 
biến. Cần thực hiện một cuộc điều tra dân số càng sớm càng tốt sau khi công bố ngày khóa sổ (thường là 
ngày bắt đầu điều tra dân số) để xác định số lượng người BAH, số lượng công trình và những tài sản BAH 
khác, và để giảm thiểu sự di chuyển của người dân vào các khu vực BAH. Việc này đặc biệt quan trọng trong 
các dự án có bao gồm tái phát triển và đổi mới đô thị hoặc phát triển người định cư không chính thức.    

 Lập bản đồ khu vực tác động và xác định số hộ gia đình để cung cấp chính sách an toàn bổ sung đề phòng 
những đòi hỏi không trung thực. Bản đồ thường được lập trong quá trình xác định dự án và các giai đoạn 
chuẩn bị. Bản đồ có thể được lập trong quá trình điều tra dân số và khảo sát. Bản đồ trên không cũng có thể là 
một tài liệu bổ sung hữu ích để xác định các kiểu định cư tại một thời điểm cụ thể.  

 Đưa tất cả những người bị di dời vào đợt kiểm kê người BAH, không xét tới việc họ có quyền sở hữu đất hay 
không. Ví dụ, việc này có thể bao gồm những người định cư không chính thức hoặc người chiếm đất và người 
DTTS với quyền sở hữu đất theo truyền thống.  

 Xem xét việc sử dụng thẻ căn cước cho người BAH. Thẻ căn cước đã được chứng minh là hữu ích trong nhiều 
dự án. Thẻ được phát hành trong quá trình điều tra dân số hoặc khảo sát và nên được cập nhật sau khi hoàn 
thành điều tra dân số với mọi thông tin về từng hộ gia đình có liên quan tới bồi thường và quyền lợi. 

 Công bố danh sách người BAH để cộng đồng BAH xác minh. Đưa vào cả quy trình, thủ tục kháng cáo đề 
phòng trường hợp loại trừ ai đó khỏi danh sách. 

 Ở mức độ khả thi có thể, đưa các kỹ năng liên ngành vào thu thập dữ liệu và thu hút sự tham gia của chính 
quyền địa phương và/ hoặc các nhóm người BAH vào quá trình thu thập dữ liệu.  

 Thiết lập một cơ sở dữ liệu trên máy vi tính và một chương trình hỗ trợ việc xác định tất cả những thông tin về 
hộ gia đình và cá nhân phục vụ việc thực hiện dự án, và làm cơ sở dữ liệu cho công tác giám sát. 



26 
 

 
 

xác định những khoảng cách giữa yêu cầu quốc gia và yêu cầu của SPS. Mục đích là xác định 
khoảng cách để thiết lập chính sách trong bối cảnh dự án. Bảng 2 liệt kê những nhiệm vụ cần 
thực hiện khi chuẩn bị một kế hoạch TĐC. 

Bảng 2: Những nhiệm vụ cần thiết trong lập kế hoạch TĐC 

Vấn đề Yêu cầu 

Ngày khóa sổ  Thiết lập một ngày khóa sổ. 

Điều tra dân số và điều tra KT-XH  Thực hiện một cuộc điều tra dân số và điều tra KT-XH. 

Xác định số lượng người BAH, 
bao gồm cả người phải TĐC  

 Xác lập số lượng người BAH. 
 Bao gồm người BAH trực tiếp cũng như gián tiếp. 

Tham vấn các bên liên quan  Thông báo, tham vấn, và tạo sự tham gia của các bên liên quan 
vào quy trình lập kế hoạch TĐC. 

Lập kế hoạch về giới   Luôn luôn nhìn nhận rằng phụ nữ có nhu cầu khác nam giới. 
 Xem xét những tác động khác nhau của TĐC theo giới. 
 Xây dựng tính hợp lệ bổ sung cho hỗ trợ xã hội, dịch vụ, tuyển 
dụng lao động, và các phương tiện sinh kế để khôi phục thu nhập. 

Chú ý đặc biệt tới các nhóm dễ bị 
tổn thương  

Giải quyết nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương như người 
nghèo, hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ, người không có đất, 
người DTTS, người già và người tàn tật.  

Phân tích những khác biệt chính 
sách 

 Xác định những khác biệt, nếu có, giữa các yêu cầu của ADB 
và chính sách, luật, và quy định của quốc gia thành viên đang 
phát triển và các biện pháp phù hợp để giải quyết những khác 
biệt đó. 

Xác lập giá trị thay thế cho các tài 
sản bị thiệt hại  

 Người BAH cần được coi là hợp lệ để nhận giá trị thay thế của 
tất cả các tài sản bị mất.  

Quyết định về tính hợp lệ và ma 
trận quyền lợi cho toàn bộ người 
BAH 

 Xác định các quyền lợi và tính hợp lệ và việc đền bù cùng các 
biện pháp khôi phục sẽ được cơ cấu như thế nào. 
 Bao gồm cả những người không có quyền sở hữu đất. 

Xác định khu TĐC để phát triển 
khu TĐC và các dịch vụ  

 Xác định các khu TĐC, có tham vấn người BAH. 
 Cung cấp các khu TĐC với những dịch vụ và tiện ích dân sự.  

Lập kế hoạch khôi phục thu nhập   Bao gồm một kế hoạch khôi phục thu nhập, đặc biệt cho người 
nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương. 

Lập kế hoạch tăng cường năng 
lực cho công tác quản lý TĐC 

 Đánh giá khả năng tổ chức của cơ quan điều hành và lập kế 
hoạch nâng cao năng lực cho việc thực hiện kế hoạch TĐC. 
 Bao gồm cả việc cung cấp cán bộ đào tạo phục vụ quản lý 
TĐC. 

Nhận diện các nhu cầu của cộng 
đồng dân cư tiếp nhận  

 Giải quyết nhu cầu của cộng đồng dân cư tiếp nhận một cách 
cẩn thận.  
 Bao gồm việc cung cấp các công trình cơ sở hạ tầng dân sự 
nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận của cộng đồng dân cư tiếp 
nhận. 

Định giá tài sản, ước tính giá, và 
ngân sách  

 Bao gồm giá thu hồi đất, TĐC, khôi phục thu nhập, thực hiện và 
quản lý, và giám sát. 
 Xem xét các giá thay thế và bao gồm đơn giá cho tất cả các 
hạng mục. 
 Giải thích giá TĐC sẽ được cung cấp như thế nào. 

Bố trí cho công tác giám sát và 
báo cáo 

 Giải thích cách thức bố trí cho công tác giám sát và báo cáo. 
 Bao gồm quy định về chuyên gia độc lập có đủ năng lực và 
kinh nghiệm hoặc các tổ chức NGO có đủ năng lực để xác minh 
thông tin giám sát cho dự án có tác động đáng kể về TĐC bắt 
buộc. 

78. Một khía cạnh quan trọng của phân tích số liệu là phân loại những tài sản bị thiệt hại 
theo tỉ lệ phần trăm thiệt hại trên tổng cỡ tài sản. Ví dụ, việc mất đất nông nghiệp có thể được 
thể hiện theo các mức 10%, 10–20%, 20–30%, 30–50%, và hơn 50% tổng diện tích đất sở hữu 
của một người BAH. Một quy tắc chung là việc mất đến 10% là một tác động dự án nhỏ bởi 
diện tích còn lại có khả năng duy trì tính khả thi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, trường hợp này có 
thể là không đúng nếu diện tích đất sở hữu là rất nhỏ và phần diện tích còn lại là không khả thi 
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về mặt kinh tế. Tương tự, một quy tắc chung là nếu gia đình BAH bởi dự án mất ít hơn 20% các 
tài sản sản xuất và phần tài sản còn lại vẫn có khả năng sản xuất về mặt kinh tế, gia đình có thể 
nhận tiền bồi thường. Phân tích này trực tiếp cung cấp số liệu đầu vào cho việc lập kế hoạch 
khôi phục thu nhập, lập kế hoạch di dời, và lập ngân sách cho TĐC bắt buộc. 

G. Những chính sách, luật, và quy định quốc gia 

79. Hầu hết các QGTV đang phát triển có luật riêng về thu hồi bắt buộc đất và những tài sản 
khác theo quyền trưng dụng cho các dự án phát triển. Tuy nhiên, đền bù cho các tài sản thu hồi 
thường không dựa trên giá thay thế và những luật này hiếm khi cung cấp hỗ trợ, di dời, và khôi 
phục cho những người BAH mà không có quyền sử dụng đất. Nhiều luật không xem xét một 
cách rõ ràng những hậu quả về xã hội và kinh tế của việc di dời và mất sinh kế, mặc dù trong 
những năm gần đây, nhiều QGTV đang phát triển đã tiến tới hoạch định những chính sách TĐC 
của riêng quốc gia mình với hỗ trợ kỹ thuật từ ADB và các ngân hàng phát triển đa phương 
(MDB) khác mà những chính sách này phù hợp hơn với các thông lệ tốt trên thế giới.33 Vấn đề 
liên quan ở đây là so sánh luật, quy định, và chính sách của quốc gia với yêu cầu của ADB về  
chính sách an toàn trong TĐC bắt buộc và lấp đầy bất cứ khoảng cách nào có thể tồn tại bằng 
các biện pháp giảm thiểu. Tại các QGTV đang phát triển nơi không có những luật như thế này, 
nhóm dự án ADB cần giúp bên vay chuẩn bị các biện pháp cụ thể cho dự án, nhất quán với 
SPS. Vấn đề này và những vấn đề khác liên quan tới các biện pháp lấp đầy khoảng cách được 
thảo luận kỹ hơn trong các đoạn từ 81 đến 85. 

80. Hộp 5 tóm tắt những thách thức gặp phải do có khoảng cách giữa các yêu cầu của SPS 
với luật và thực hành tại các QGTV đang phát triển liên quan đến đền bù, và gợi ý cách giải 
quyết những khoảng cách này một cách hiệu quả.  

                                                

33
  ADB. 1998. Nghiên cứu các chính sách về TĐC của quốc gia và kinh nghiệm với các dự án có TĐC bắt buộc. 
Manila. (RETA 5781, phê duyệt vào ngày 10/3/1998, bao trùm 7 quốc gia – Băng-la-đét, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-
a, Nê-pan, Pakistan, Phi-líp-pin, và Việt Nam.) 
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H. Khung chính sách cấp dự án và Phân tích khoảng cách 

81. Nhiều QGTV đang phát triển không có các chính sách hoặc luật và quy định về TĐC bắt 
buộc – ví dụ như Băng-la-đét, In-đô-nê-xi-a, Pakistan, và Phi-líp-pin.34 Những quốc gia khác 
như Ấn Độ, CHDCND Lào, và Sri Lanka đã thông qua các chính sách về TĐC bắt buộc để xử lý 
việc di dời và TĐC nảy sinh trong dự án. Khi không có chính sách hoặc luật và quy định quốc 
gia về TĐC bắt buộc và/hoặc khi khung pháp lý hiện hành là không đầy đủ, yêu cầu đưa ra là 
bên vay/ khách hàng phải phát triển (với sự hỗ trợ của nhóm dự án ADB, nếu cần thiết) một 
khung chính sách TĐC cụ thể cho dự án, tuân thủ những yêu cầu SPS của ADB.   

82. Khung chính sách cho TĐC bắt buộc cần phải sẵn sàng ngay từ khi bắt đầu quá trình 
lập kế hoạch vì khung chính sách này quy định các nguyên tắc chính sách, thông số, và quy 
trình, thủ tục chi phối TĐC bắt buộc trong dự án. Quan trọng nhất là quyền lợi cho các tổn thất 

                                                

34
  Băng-la-đét đã dự thảo một chính sách TĐC cấp quốc gia vào năm 2008 với sự hỗ trợ của ADB, hiện đang chờ 
chính phủ thông qua.  (TA 4517-BAN: Phát triển một chính sách TĐC bắt buộc cấp quốc gia, tháng 12/2004.) 

Hộp 5:  Những thách thức trong thu hồi đất 

 Quyền sở hữu đất. Luật đất đai tại nhiều QGTV đang phát triển chỉ công nhận những người có quyền sở hữu 

đất. Điều này ẩn chứa hàm ý cho những quyền lợi về TĐC theo luật của quốc gia. Quyền sở hữu theo luật và 
hồ sơ về đất tại các QGTV đang phát triển cũng thường không cập nhật, dẫn tới tranh chấp về yêu cầu bồi 
thường và chậm trễ trong việc xác định cái gì được xem là quyền sở hữu hợp pháp. SPS đòi hỏi những người 
có quyền sở hữu đất theo tập tục và truyền thống phải được đối xử như những người có quyền sở hữu đất 
theo luật. Khi hồ sơ đất đai bị lỗi thời, có thể sử dụng những công cụ khác như hóa đơn nộp thuế đất để xác 
lập quyền sở hữu hợp pháp.  

 Định giá đất. Tại nhiều QGTV đang phát triển, việc định giá tài sản dựa trên hồ sơ mua bán của chính phủ 

nhìn chung thường không phản ánh giá trị thật của tài sản, kết quả là khoản đền bù bằng tiền mặt dựa trên 
những giá trị này là quá thấp để thay thế các tài sản bị mất. Ví dụ, ghi chép ở một số QGTV đang phát triển ở 
Nam Á cho thấy khoản bồi thường được các cơ quan thu hồi đất áp dụng thường bằng một nửa hoặc nhiều 
nhất là bằng 2/3 chi phí thay thế. Điều này gây ra một thách thức trong đảm bảo đền bù công bằng cho người 
bị di dời trong quá trình thực hiện SPS. Định giá và chi trả đền bù thỏa đáng có ý nghĩa quan trọng đối với cả 
công tác lập kế hoạch cũng như quản lý TĐC. Giá trị thay thế phù hợp cho tài sản bị thu hồi là điểm chính 
trong việc đưa ra các gói TĐC bền vững cho người BAH. Hơn nữa, cung cấp theo giá trị thay thế là bước cần 
thiết đầu tiên trong phục hồi sinh kế và thu nhập.  

 Thiếu thị trƣờng đất đai. Việc không có một thị trường đất đai phát triển tốt tại nhiều QGTV đang phát triển 

khiến việc mua mảnh đất có cùng chất lượng và diện tích như mảnh đất bị thu hồi cho dự án gặp khó khăn. 
Nhiều người bị di dời không thể mua đất thay thế thậm chí khi giá trị thật của mảnh đất bị thu hồi được trả 
theo giá tăng đột biến dựa trên kết quả nghiên cứu về nhu cầu TĐC và sự tăng đột biến số người mua tiềm 
năng. Một giải pháp là cung cấp đất thay thế với năng suất sản xuất tương đương gần mảnh đất bị thu hồi. 
Một giải pháp khác là khuyến khích người BAH chuyển tới các mảnh đất thay thế phù hợp mà dự án sẽ trả 
tiền. Mặc dù không giúp giảm bớt rủi ro về đầu cơ tích trữ, việc này đảm bảo dự án cung cấp đất thay thế đáp 
ứng các yêu cầu của SPS. Quá trình này còn có khả năng phát triển một thị trường đất đai mới.  

 Thời gian chi trả đền bù. Chậm chi trả đền bù cho đất bị thu hồi là một điều bình thường tại các QGTV đang 

phát triển, không phải là một trường hợp ngoại lệ. Việc chậm trễ nhiều năm trời làm giảm đáng kể giá trị của 
khoản đền bù theo đánh giá ban đầu, đặc biệt khi lạm phát tăng cao. Yêu cầu của SPS là phải chi trả bồi 
thường trước khi thu hồi đất nhằm giảm rủi ro này. Nếu chậm trễ vẫn xảy ra bất chấp quy định này thì phải trả 
cả lãi suất cho khoản bồi thường chưa trả.  

 Những thách thức khác. Việc thu hồi đất đôi khi bị trì hoãn hoặc không thể hoàn thành do một số yếu tố 

vượt tầm kiểm soát của dự án – ví dụ, tranh chấp về quyền sở hữu, quá trình thừa kế, hoặc khi người chủ sở 
hữu không thể di dời được. Trong những trường hợp này, có thể lập một tài khoản ký quỹ để ký gửi khoản 
tiền bồi thường cho việc thu hồi đất thay thế trong khi các vấn đề trên được giải quyết.  
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do dự án đầu tư phát triển gây ra được cung cấp dựa trên cơ sở khung chính sách TĐC bắt 
buộc. Tại các QGTV đang phát triển nơi mà hệ thống pháp lý của quốc gia giải quyết một cách 
đầy đủ và có hướng dẫn rõ ràng về TĐC bắt buộc, đây là một nhiệm vụ tương đối đơn giản. 
Tuy nhiên, tại hầu hết các QGTV đang phát triển, hệ thống pháp lý không giải quyết đầy đủ vấn 
đề TĐC bắt buộc và việc phục hồi của người BAH. Sự không đầy đủ này đòi hỏi một khung 
chính sách cụ thể cho dự án nhằm xác định những khác biệt với SPS của ADB và giải quyết 
những khác biệt đó.  

83. Một thực hành truyền thống tại nhiều QGTV đang phát triển là chỉ đền bù cho những 
người có quyền sở hữu tài sản BAH được xác định bởi luật quốc gia mà không đền bù cho 
những đối tượng không được xem là chủ sở hữu tài sản theo các luật này. SPS yêu cầu có hỗ 
trợ TĐC cho những người BAH nhưng thường không có quyền sở hữu tài sản theo luật quốc 
gia. Loại này thường bao gồm người chiếm đất, người làm lĩnh canh, người thuê đất, và người 
làm công ăn lương cũng như người DTTS  - hai đối tượng sau thường chia sẻ quyền sở hữu 
tập thể mà có thể không được nhà nước công nhận. Đặc biệt đối với người DTTS, những 
người có thể không có quyền hợp pháp về đất nhưng có thể  yêu cầu được thừa nhận hoặc có 
thể được thừa nhận đất đó theo luật quốc gia, SPS yêu cầu phải có một quy định về bồi thường 
bằng đất và công trình thay thế đầy đủ và phù hợp hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay 
thế đầy đủ và có hỗ trợ di dời. Điều này sẽ được phản ánh trong khung chính sách, khi áp dụng.  

84. Vấn đề đền bù theo giá thay thế đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đền bù được chi trả 
theo luật và quy định của quốc gia. Điều này được minh chứng bằng quy định về bồi thường có 
trong Đạo luật thu hồi đất 1894 của Ấn Độ (và được chỉnh sửa vào năm 1984) ngược lại với 
các yêu cầu của SPS. Đạo luật áp dụng bồi thường bằng tiền mặt cho đất hoặc chủ sở hữu nhà 
ở theo giá thị trường được xác định theo giá đăng ký trong chứng thư về đất của khu vực trong 
vài năm trước, cộng thêm 30% trợ cấp khó khăn (khoản an ủi).  Trong khi đó, SPS đòi hỏi bồi 
thường phải được trả theo giá thay thế, hoặc giá trị để thay thế tài sản BAH bằng một tài sản 
khác có chất lượng tương tự hoặc như tài sản bị thu hồi. Một nghiên cứu của ADB phát hiện 
rằng trong các dự án về đường cao tốc tại Ấn Độ, giá thay thế của một tài sản thường cao hơn 
khoảng 250% giá thị trường chính thức của tài sản đó được xác định theo Luật thu hồi đất.35  
Trong những trường hợp như vậy, một thực hành tốt là chi trả phần chênh lệch dưới hình thức 
hỗ trợ TĐC, theo đó xóa bỏ khoảng cách giữa luật và quy định quốc gia và yêu cầu của ADB, ít 
nhất cho người có quyền sở hữu đất theo luật.  

85. Bảng 3 cung cấp một phân tích mẫu xác định những khác biệt giữa các yêu cầu chính 
sách của ADB và chính sách quốc gia, và gợi ý các biện pháp để giải quyết những khác biệt 
này. Bảng 4 đưa ra hướng dẫn cho việc xác định những yêu cầu về chính sách TĐC và nâng 
cao năng lực trong quá trình chuẩn bị dự án.  

 

 

 

 

 

 

                                                

35
 ADB. 2007. Nâng cao năng lực cho quản lý rủi ro TĐC: Báo cáo quốc gia – Ấn Độ.  Manila. 
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Bảng 3: Phân tích khoảng cách mẫu 

Chính sách của ADB Chính sách quốc gia và những 
khác biệt đƣợc xác định 

Các biện pháp đƣợc thống nhất 
để giải quyết những khác biệt 

Người lĩnh canh, người thuê đất, 
người làm công ăn lương, và những 
đối tượng khác không sở hữu tài sản 
một cách hợp pháp được hưởng hỗ 
trợ TĐC. Người nghèo và người dễ 
bị tổn thương trong các nhóm đối 
tượng trên được quyền hưởng hỗ 
trợ đủ để họ cải thiện mức sống của 
mình.  

Luật pháp quốc gia không có quy 
định về đền bù cho những người 
được xem là không sở hữu tài sản bị 
thu hồi hay bị ảnh hưởng. Đền bù 
này chỉ có thể cung cấp theo hình 
thức hỗ trợ TĐC theo luật. 

Dự án sẽ cấp cho người không có 
đất một lô đất đã có các dịch vụ và 
vật tư để xây một ngôi nhà và một 
trong số các lựa chọn: (i) đào tạo và 
một việc làm, (ii) một khoản tiền trợ 
cấp cho chăn nuôi quy mô nhỏ để 
nuôi trên phần đất nhà ở đã cấp, 
hoặc (iii) cấp một mảnh đất vườn 
trên phần đất khai hoang đã được 
cải tạo thành đất trồng.     

Người BAH về kinh tế sẽ nhanh 
chóng được đền bù cho những thiệt 
hại về thu nhập hoặc nguồn sinh kế 
theo giá thay thế đầy đủ. 

Luật pháp không có quy định về giá 
thay thế nhưng cung cấp đền bù 
theo giá thị trường mà trên thực tế 
thì khoản đền bù ít hơn 2,5 lần giá 
thay thế.  

Dự án đưa ra một lựa chọn về (i) 
đền bù theo định mức quy định bởi 
luật pháp cộng với một khoản trợ 
cấp bù cho phần chênh lệch giữa giá 
thị trường và giá thay thế, hoặc (ii) 
dự án giữ lại khoản đền bù theo luật 
để mua đất thay thế, dự án sẽ chi trả 
cho bất cứ phần chênh lệch nào về 
giá. 

Mục tiêu là cải thiện mức sống của 
người nghèo và các nhóm dễ bị tổn 
thương BAH. Người BAH sẽ được 
cấp hỗ trợ di dời, quyền sở hữu 
được đảm bảo đối với đất TĐC, nhà 
ở tốt hơn tại các khu TĐC cùng tiếp 
cận một cách công bằng các cơ hội 
sản xuất và việc làm, cùng cơ sở hạ 
tầng và các dịch vụ dân sư theo yêu 
cầu.  

Luật pháp không có quy định về việc 
các nữ chủ hộ gia đình nhận được 
giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 
và nhà ở thay thế.  

Dự án sẽ cấp cho tất cả các nữ chủ 
hộ hợp đồng cho thuê miễn phí và 
có thể kế thừa lô đất TĐC và nhà ở 
TĐC trong khoảng thời gian 99 năm.  

Không tính khấu hao giá trị công 
trình và các tài sản khác khi xác định 
khoản đền bù cho tài sản bị thiệt hại. 

Luật đòi hỏi giá đền bù được trả cho 
các công trình phải tính khấu hao 
theo số năm sử dụng tài sản. Thực 
hành gần đây cho thấy khoản đền bù 
bị giảm trung bình 32%.  

Dự án sẽ cung cấp công trình mới, 
trích từ ngân sách dự án, với diện 
tích, chất lượng, v.v. tương tự hoặc 
tốt hơn để thay thế công trình bị thu 
hồi thay vì chi trả bằng tiền mặt mà 
không xét tới giá trị khoản tiền đó.   
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Bảng 4: Xác định những yêu cầu về chính sách TĐC và nâng cao năng lực trong chuẩn bị dự án 

Vấn đề Có Không Yêu cầu 

Bên vay và/ hoặc cơ quan điều hành đã 
có một chính sách TĐC chưa? 

  X Nghiên cứu chính sách thu hồi đất và đền bù hiện có. 

Các chính sách thu hồi đất và đền bù 
hiện hành có bao trùm tất cả các thiệt 
hại và phân loại người BAH không? 

  X 
Khởi xướng các chính sách của ADB và thực hiện các 
bước trong dự án để bao trùm mọi thiệt hại và tất cả các 
phân loại người BAH. 

Những chính sách này có đáp ứng tiêu 
chuẩn của ADB không? 

  X Cần phát triển cả chính sách và thể chế. 

Những chính sách hiện hành có cần 
được chỉnh sửa không? 

X   Xác định vấn đề và thảo luận chúng với cơ quan điều hành. 

Chính phủ và cơ quan điều hành có sẵn 
sàng điều chỉnh chính sách để đạt được 
các giải pháp cụ thể cho dự án không? 

X   
Nghiên cứu các quy định của chính sách, thảo luận, và có 
được sự cam kết nhằm đạt được những giải pháp cụ thể 
cho dự án.  

Cơ quan điều hành có bất kỳ kinh 
nghiệm nào trước đây về lập và thực 
hiện kế hoạch TĐC không? 

  X 
Xem xét năng lực thể chế cho việc lập và thực hiện kế 
hoạch TĐC. 

Có nhu cầu nào về nâng cao năng lực 
thể chế không? 

X   Tạo điều kiện nâng cao năng lực. 

Các cơ quan khác ngoài cơ quan điều 
hành có tham gia vào việc lập và thực 
hiện kế hoạch TĐC không? 

X   

Xác định những cơ quan khác này và các tổ chức phi chính 
phủ cấp địa phương và cấp quốc gia cùng các tổ chức dựa 
vào cộng đồng và vai trò của họ trong lập kế hoạch và thực 
hiện TĐC. Xác định những biện pháp nâng cao năng lực bổ 
sung, nếu cần thiết. 

Bên vay và/ hoặc cơ quan điều hành 
hiện có đủ nguồn kinh phí để đáp ứng 
tất cả những chi phí cho việc lập và 
thực hiện kế hoạch TĐC không? 

  X 
Thảo luận các quy định về kinh phí và nguồn kinh phí. Xem 
xét bổ sung kinh phí với hỗ trợ về tài chính của ADB.  

I. Quyền lợi 

1. Đơn vị hƣởng quyền lợi 

86.  “Đơn vị hưởng quyền lợi” là một cá nhân, một gia đình hoặc hộ gia đình, hoặc một cộng 
đồng hợp lệ để nhận bồi thường và hỗ trợ. Cần xác định đơn vị hưởng quyền lợi thích hợp để 
đảm bảo các quyền lợi nhằm tới những người BAH bất lợi và để làm rõ trách nhiệm của các cơ 
quan chịu trách nhiệm quản lý bồi thường và khôi phục. Một quy tắc là đơn vị thiệt hại quyết 
định đơn vị hưởng quyền. Nếu một cá nhân mất kinh doanh nhỏ, cá nhân đó được quyền 
hưởng đền bù. Nếu hơn một người sở hữu hoặc sử dụng theo phong tục các nguồn tài nguyên 
BAH, họ được chia sẻ khoản đền bù. Ví dụ, nếu một hộ gia đình gồm có 5 người mất một ngôi 
nhà và 2 héc-ta đất mà do một người đứng tên, thì toàn bộ thành viên của hộ gia đình đó có 
chung quyền hưởng ít nhất một ngôi nhà và 2 héc-ta đất có giá trị so sánh hoặc một khoản đền 
bù hoặc phục hồi dưới hình thức khác mà họ chấp nhận.36 

                                                

36
 Ngân hàng Thế giới. 2004. Cẩm nang TĐC bắt buộc. Washington, D.C. 



32 
 

 
 

87. Cần làm rõ rằng khi SPS nói “không có sự di dời về vật chất hoặc kinh tế xảy ra cho đến 
khi (i) khoản đền bù theo giá thay thế đầy đủ đã được chi trả cho mỗi người BAH,”37 không hàm 
chỉ từng thành viên của một gia đình hoặc hộ gia đình BAH. Nó hàm chỉ đơn vị hưởng quyền lợi 
tức là gia đình hoặc hộ gia đình như người BAH – người có quyền sở hữu theo luật hoặc quyền 
theo thói quen đối với tài sản bị thiệt hại hoặc là chủ của các tài sản không phải là đất.    

  2. Ma trận quyền lợi 

88. Khái niệm đơn vị hưởng quyền liên quan tới ma trận quyền lợi. Ma trận quyền lợi là một 
phần của một kế hoạch TĐC, đưa ra các loại thiệt hại và định nghĩa người hưởng quyền lợi 
hoặc đơn vị hưởng quyền lợi trong một mẫu trình bày theo dạng bảng. Đồng thời, ma trận 
quyền lợi có thể bao gồm một cột đưa ra các biện pháp bồi thường và khôi phục cho từng loại 
thiệt hại nảy sinh từ TĐC bắt buộc. Việc này được dựa trên phân tích tác động của một dự án, 
luật và chính sách của một QGTV đang phát triển, bao gồm cả chính sách TĐC của quốc gia đó, 
và các yêu cầu của SPS.  Ma trận quy định tính hợp lệ, quyền lợi, và các khoản chi trả cho mọi 
loại thiệt hại – ví dụ, mất đất, nhà ở, kinh doanh, các nguồn thu nhập, và thu nhập tạm thời 
hoặc dài hạn – cũng như các chi phí di dời. Một cách tổng quát, ma trận đưa ra các tiêu chuẩn 
đền bù. Một cách thực hành tốt là nên tham vấn người BAH khi phát triển ma trận quyền lợi.  

89. Một ma trận quyền lợi xem xét ba nhóm người BAH và những mối quan tâm về giới có 
liên quan. Thông thường, ma trận đưa ra số lượng người BAH theo từng hạng mục quyền lợi 
trong ma trận, số lượng này được sử dụng trong lập chi phí và ngân sách. Ma trận bao gồm (i) 
đền bù theo luật quy định cho đất và các tài sản khác bị thu hồi; (ii) trợ cấp bổ sung bằng tiền 
mặt hoặc khoản bù phần chênh cần thiết để đạt mức chi phí thay thế, bao gồm cả chi phí thuế 
và các loại phí khác phát sinh cho tài sản mới như đất; (iii) hỗ trợ bằng tiền mặt như hỗ trợ di 
chuyển cho việc di dời; (iv) hỗ trợ TĐC như đất xây nhà hoặc nhà ở hoặc căn hộ xây phục vụ 
tái định cư; (v) hỗ trợ khôi phục thu nhập hoặc trợ cấp cho kinh doanh; (vi) cơ hội đào tạo và 
việc làm; và (vii) hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương. Điều mấu chốt là đảm bảo 
những sự can thiệp phục vụ phát triển không đẩy người BAH vào tình cảnh bất lợi. Ma trận 
quyền lợi mẫu trong Bảng 5 phỏng theo một dự án thực tế (ADB. 2010. Chương trình đầu tư 
phát triển hạ tầng phục vụ du lịch – Kế hoạch TĐC. Manila. Khoản vay 2676-IND) và thể hiện 
các quyền lợi bồi thường và hỗ trợ được đưa ra như thế nào cho từng phân loại người BAH và 
mức độ tác động. Những hạng mục thuộc phần “Loại thiệt hại” chỉ những thiệt hại được giải 
quyết theo SPS – ví dụ, mất đất dẫn tới di dời vật chất hoặc kinh tế một cách toàn bộ, vĩnh viễn 
hoặc tạm thời.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

37
 Phụ lục 2 của SPS, đoạn 14. (Xem chú thích cuối trang số 1.) 



33 
 

 

Bảng 5: Mẫu ma trận quyền lợi  

Hạng 
mục 

Loại thiệt 
hại 

Áp dụng Ngƣời đƣợc 
hƣởng quyền 

Chính sách đền bù Vấn đề thực hiện 

1a Mất đất 
 
 
 

Đất ở/ đất 
vườn, đất 
nông 
nghiệp, 
hoặc đất 
trống 

Chủ đất với 
quyền sở hữu 
hợp pháp hoặc 
quyền sở hữu 
có thể được 
pháp luật công 
nhận  

 Đền bù theo giá thay thế hoặc đền bù 
đất đổi đất khi có thể. Nếu giá thay thế 
cao hơn khoản đền bù do cơ quan có 
thẩm quyền xác định, dự án sẽ trả 
phần chênh lệch dưới dạng hỗ trợ.  

 Cung cấp thuế trước bạ, phí đăng ký 
đất, thuế lãi vốn, và thuế GTGT cho 
đất thay thế 

 Đưa những phần đất BAH mà diện 
tích còn lại không sử dụng được nữa 
vào phương án đền bù  

 Cung cấp hỗ trợ chuyển tiếp dựa trên 
mức lương tối thiểu cho thời gian ba 
tháng. 

 Cung cấp hỗ trợ di chuyển cho các hộ 
gia đình. 

 Đưa ra thông báo cho người dân thu 
hoạch mùa vụ chưa thu hoạch. Nếu 
không thể đưa ra thông báo thì sẽ có 
đền bù cho phần đóng góp vào vụ 
mùa.  

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Nếu hình thức bồi 
thường đất đổi đất 
được áp dụng, cả vợ 
và chồng sẽ cùng có 
quyền sở hữu đất. 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

1b Mất đất 
 
 

Đất ở/ đất 
vườn, đất 
nông 
nghiệp, 
hoặc đất 
trống 

Người thuê và 
người thuê dài 
hạn  

 Đền bù một khoản tương đương với 3 
tháng tiền thuê.  

 Thông báo 60 ngày cho đất nông 
nghiệp để thu hoạch mùa vụ chưa thu 
hoạch. Nếu không thể đưa ra thông 
báo thì sẽ có đền bù cho phần đóng 
góp vào vụ mùa. 

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Chủ đất sẽ hoàn trả 
người thuê và người 
thuê dài hạn khoản 
tiền đặt cọc hoặc 
khoản tiền thuê chưa 
hết hạn. 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

1c Mất đất 
 
 

Đất ở/ đất 
vườn, đất 
nông 
nghiệp, 
hoặc đất 
trống 

Người BAH 
không có 
quyền sở hữu 
hợp pháp 
(người chiếm 
đất và người 
xâm lấn) 

 Thông báo trước 60 ngày để di rời 
khỏi phần đất chiếm hữu 

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

2a Mất công 
trình kiến 
trúc 
 

Công trình 
nhà ở/ 
thương mại 
và các tài 
sản khác 

Chủ sở hữu 
với quyền sở 
hữu hợp pháp 
hoặc quyền sở 
hữu có thể 
được pháp 
luật công nhận 

 Đền bù bằng tiền mặt tương đương 
với giá trị thay thế của công trình 
(hoặc một phần của công trình)  

 Đưa vào phương án đền bù cho toàn 
bộ công trình nếu phần còn lại không 
thể sử dụng được nữa  

 Đưa vào quyền được tận dụng 
nguyên vật liệu của công trình BAH 

 Cung cấp tất cả các loại thuế, chi phí 
đăng ký, và các phí khác cho công 
trình kiến trúc thay thế  

 Hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ ổn định đời 
sống (cho thời gian 3 tháng)  

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

2b Mất công 
trình  
 
 
 

Công trình 
nhà ở/ 
thương mại 
và các tài 
sản khác  

Người thuê và 
người thuê dài 
hạn 

 Đền bù bằng tiền mặt tương đương 
với giá thay thế của công trình (hoặc 
một phần của công trình kiến trúc) 
được người BAH xây dựng  

 Đưa vào quyền được tận dụng 
nguyên vật liệu của công trình BAH 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

 Chủ sở hữu công trình 
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Hạng 
mục 

Loại thiệt 
hại 

Áp dụng Ngƣời đƣợc 
hƣởng quyền 

Chính sách đền bù Vấn đề thực hiện 

 Cung cấp tất cả các loại thuế, giá 
đăng ký, và các phí khác cho công 
trình kiến trúc thay thế 

 Hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ ổn định đời 
sống  

 Hợp đồng thuê sẽ được tiếp tục sau 
khi xây dựng lại công trình, trong 
trường hợp công trình kỉ niệm và các 
tòa nhà di sản, với điểu khoản là 
không người thuê/ người thuê theo 
hợp đồng không được thực hiện bất 
kỳ chỉnh sửa nào đối với công trình di 
sản/ kỉ niệm.  

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

sẽ hoàn trả người 
thuê và người thuê dài 
hạn khoản tiền đặt cọc 
hoặc khoản tiền thuê 
chưa hết hạn.  

2c Mất công 
trình  
 

Công trình 
nhà ở/ 
thương mại 
và các tài 
sản khác  

Người xâm lấn 
và người 
chiếm đất 

 Đền bù bằng tiền mặt tương đương 
với giá thay thế của công trình (hoặc 
một phần của công trình) được người 
BAH xây dựng  

 Đưa vào quyền được tận dụng 
nguyên vật liệu của công trình BAH 

 Cung cấp tất cả các loại thuế, chi phí 
đăng ký, và các phí khác cho công 
trình kiến trúc thay thế 

 Hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ ổn định đời 
sốngổn định đời sống  

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

 

3 Mất sinh 
kế 
 

Sinh kế/ 
nguồn thu 
nhập 

Chủ sở hữu 
kinh doanh, 
người thuê, 
người thuê dài 
hạn, người 
làm công, 
công nhân 
nông nghiệp, 
người bán 
rong 

 Hỗ trợ cho phần thu nhập bị mất dựa 
trên 3 tháng thu nhập bị mất hoặc 3 
tháng lương tối thiểu  

 Đền bù bổ sung cho các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương (hạng mục 5) 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số  

 

4 
 

Mất mùa 
vụ và cây 
trồng 
 

Mùa vụ và 
cây trồng 
chưa thu 
hoạch 

Chủ sở hữu có 
quyền sở hữu 
hợp pháp hoặc 
quyền sở hữu 
có thể hợp 
pháp hóa, 
người thuê 
đất, người 
thuê đất dài 
hạn 

 Đưa ra thông báo trước 60 ngày để 
thu hoạch mùa vụ chưa thu hoạch. 
Nếu không thể thu hoạch thì sẽ có 
đền bù cho mùa vụ (hoặc phần đóng 
góp vào mùa vụ) tương đương với giá 
phổ biến trên thị trường 

 Đền bù bằng tiền mặt cho mùa vụ lâu 
năm và cây đang ra trái dựa trên giá 
trị sản phẩm hàng năm trên thị trường 
nhân với 5 năm  

 Đền bù bằng tiền mặt tương đương 
giá trị thị trường phổ biến của cây lấy 
gỗ cho cây không cho trái 

 Lập kế hoạch công 
việc để cho phép thu 
hoạch trước khi thu 
hồi đất và tránh mùa 
thu hoạch 

 Giá trị thị trường sẽ 
được xác định 

5 Tác động 
tới những 
người dễ 
bị tổn 
thương 
 

Tất cả các 
tác động 

Người BAH dễ 
bị tổn thương 

 Phương án đất đổi đất sẽ là một 
phương án đảm bảo cho những người 
BAH dễ bị tổn thương. 

 Hỗ trợ bổ sung cho việc mất đất hoặc 
công trình kiến trúc 

 Các hộ dễ bị tổn thương sẽ được ưu 
tiên trong bất kỳ lần tuyển dụng lao 
động nào cho dự án. 

 Các hộ gia đình dễ bị 
tổn thương, bao gồm 
cả các hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ, sẽ được 
xác định trong điều tra 
dân số 

 Quyền sở hữu đất sẽ 
được cấp cho cả 
chồng và vợ. 

6 Mất đất 
tạm thời 

Đất bị thu 
hồi tạm thời 
phục vụ dự 
án 

Chủ sở hữu có 
quyền sở hữu 
hợp pháp hoặc 
quyền sở hữu 
có thể hợp 
pháp hóa, 

 Thông báo trước 60 ngày 

 Cấp giá trị thuê đất trong thời gian thu 
hồi tạm thời 

 Khôi phục đất bị ảnh hưởng 
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Hạng 
mục 

Loại thiệt 
hại 

Áp dụng Ngƣời đƣợc 
hƣởng quyền 

Chính sách đền bù Vấn đề thực hiện 

người thuê 
đất, người 
thuê đất dài 
hạn, người 
xâm lấn, người 
chiếm đất 

7 Mất tạm 
thời đường 
vào/ sự 
tiếp cận  

Mất tạm 
thời đường 
vào/ sự tiếp 
cận đất, 
công trình 
kiến trúc, 
công trình 
tiện ích, các 
nguồn tài 
nguyên 
chung  

Chủ sở hữu có 
quyền sở hữu 
hợp pháp hoặc 
quyền sở hữu 
có thể hợp 
pháp hóa, 
người thuê 
đất, người 
thuê đất dài 
hạn, người 
xâm lấn, người 
chiếm đất 

 Ra thông báo trước 60 ngày 

 Cung cấp lối đi/ sự tiếp cận tạm thời 
khi có thể 

 Khôi phục/ cải tạo đất, công trình kiến 
trúc, công trình tiện ích, và các nguồn 
tài nguyên chung BAH 

 

8 Mất tạm 
thời sinh 
kế 
 
 

Mất tạm 
thời sinh kế/ 
nguồn thu 
nhập 

Chủ sở hữu 
kinh doanh, 
người thuê, 
người thuê dài 
hạn, người 
làm công, 
công nhân 
nông nghiệp, 
người bán 
rong 

 Ra thông báo trước 30 ngày về các 
hoạt động thi công, bao gồm cả thời 
gian và loại hình ảnh hưởng. 

 Các hoạt động của Nhà thầu phải 
đảm bảo không gây tổn thất về thu 
nhập/ đường vào/ sự tiếp cận thông 
qua cung cấp đường vào/ sự tiếp cận, 
v.v. 

 Hỗ trợ chuyển đổi tạm thời cho những 
người bán rong để tiếp tục hoạt động 
kinh tế. 

 Đối với các hoạt động xây dựng có 
những ảnh hưởng không thể tránh 
khỏi tới sinh kế, cung cấp đền bù cho 
thu nhập bị mất hoặc hỗ trợ chuyển 
tiếp cho khoảng thời gian bị ảnh 
hưởng, tùy theo giá trị nào lớn hơn 

 Khôi phục đất, công trình, các nguồn 
tài nguyên chung BAH 

 

9 Bất kỳ thiệt 
hại nào 
không 
được xác 
định 

  Những tác động bắt buộc không lường 
trước sẽ được ghi lại và giảm thiểu dựa 
trên các nguyên tắc có trong chính sách 
TĐC bắt buộc của ADB 

 

Nguồn: ADB. 2010. Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch – Kế hoạch TĐC. Manila (Khoản 

vay 2676-IND). 

90. Cách tiếp cận trong việc chuẩn bị ma trận đền bù không phải là một sự bó buộc. Ngược 
lại, cách tiếp cận này có thể thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh và các điều kiện dự án của các 
QGTV đang phát triển. Ví dụ, ở CHDCND Trung Hoa, người BAH nhận bồi thường cả bằng tiền 
mặt và hiện vật, việc này có thể bao gồm cả việc điều chỉnh lại và phân bổ lại đất trong cùng 
làng. Và một phần khoản bồi thường bằng tiền mặt thường được chi trả cho chính quyền làng/ 
hạt cho phát triển cơ sở hạ tầng địa phương như đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, v.v. 
Trong những tình huống này, ma trận quyền lợi phải đề cập rõ khoản tiền và/ hoặc khoản chi 
trả bằng hiện vật sẽ trả cho người BAH.  

J. Đền bù, Hỗ trợ, và Lợi ích 

91. Đền bù, hỗ trợ, và lợi ích được thiết kế để nâng cao hoặc ít nhất khôi phục sinh kế của 
tất cả những người BAH trong các giới hạn thực tế liên quan tới các mức trước dự án và để cải 
thiện mức sống của người nghèo BAH và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Đền bù cho tài sản 
BAH được chi trả một lần. Hỗ trợ và các lợi ích, mặt khác, được cung cấp nhiều lần để khôi 
phục và cải thiện thu nhập và mức sống và đòi hỏi phải có nỗ lực phối hợp liên tục của một số 
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cơ quan, đơn vị. Tất cả các dự án ADB tài trợ sẽ theo luật và quy định quốc gia cũng như các 
yêu cầu của ADB về đền bù, hỗ trợ, và lợi ích.      

92. Khi đền bù, hỗ trợ, và lợi ích phải thích hợp về văn hóa và xã hội cũng như khả thi và 
bền vững về mặt kinh tế, chúng phải được phân bổ giữa những người BAH tương xứng với 
thiệt hại của họ và trong mối liên hệ với nhu cầu của họ nếu họ là người nghèo và người dễ bị 
tổn thương. Vì mục đích này, việc chia tách các loại người BAH và tính hợp lệ của họ để hưởng 
quyền lợi, hỗ trợ, và lợi ích là hết sức hữu ích.  

1. Tính hợp lệ để hƣởng đền bù 

93. Một kế hoạch TĐC nên chú ý tới việc đền bù và các biện pháp khôi phục cho từng nhóm 
của ba nhóm người BAH (đoạn 18) bởi dự án. Khoản đền bù thay đổi theo nhóm người BAH.    

2. Đền bù dựa vào đất và không dựa vào đất 

94. Nên ưu tiên cho cách tiếp cận TĐC dựa vào đất cho những người BAH có sinh kế dựa 
vào đất. Chiến lược TĐC dựa vào đất tức là thay thế bằng đất đổi đất cho tài sản và sinh kế bị 
mất. Đường hướng này được ưu tiên bởi các phương án không dựa vào đất có thể khiến 
những người có sinh kế dựa hoàn toàn vào đất trở nên dễ bị tổn thương. Đối với những người 
làm nông nghiệp, việc thay thế nguồn tài nguyên đất họ mất với đất mới có tiềm năng sản xuất 
tương đương hoặc tốt hơn gần như luôn luôn là giải pháp tốt nhất. Việc lựa chọn các khu TĐC 
phù hợp có ý nghĩa quan trọng cho sự khôi phục hoặc cải thiện sinh kế. Sự lựa chọn này nên 
dựa vào những nghiên cứu khả thi kỹ thuật về chất lượng đất, độ dốc, khả năng thoát nước, 
v.v.; khả năng cải thiện công nghệ, bao gồm cả công nghệ tưới tiêu; tính sẵn có của đồng cỏ; 
và khả năng tiếp tục các hoạt động sản xuất như thu gom các sản phẩm lâm nghiệp không phải 
là gỗ, đánh bắt cá, và săn bắn. Một quy tắc là nếu đất bị thu hồi từ các nhóm dân tộc thiểu số 
hoặc nhóm người DTTS - những nhóm phụ thuộc vào nông nghiệp, các nguồn tài nguyên rừng 
không phải là gỗ, và vật nuôi - sự đền bù và hỗ trợ khôi phục hoặc cải thiện sinh kế sẽ dựa vào 
đất.  

95. Nếu đất không phải là phương án người BAH lựa chọn và bên vay/ khách hàng tin rằng 
không có đất thay thế hoặc không thể mua được đất thay thế, có thể cân nhắc các phương án 
không dựa vào đất. Trong trường hợp sau, phải trình bày bằng chứng cho ADB để chứng minh 
rằng những điều kiện mà bên vay/ khách hàng nêu là có thật. Có thể huy động các cơ quan 
quản lý đất chuyên biệt và các chuyên gia về bất động sản trong quá trình này. Trong bất cứ 
trường hợp nào mà bên vay/ khách hàng đề xuất các phương án TĐC không dựa vào đất, ví dụ 
như nâng cao năng lực, việc làm, và những hoạt động sản xuất khác thì phải trình ADB hồ sơ, 
tài liệu tham vấn với người BAH và sự đồng ý của họ.  

96. Những phương án đền bù không dựa vào đất tiêu biểu là chi trả tiền mặt cho đất hoặc 
tài sản. Ngoài ra, có thể là việc tạo cơ hội việc làm hoặc tự tạo việc làm, bao gồm cả nâng cao 
năng lực. Các phương án không dựa vào đất có thể là cần thiết khi sự thay thế bằng đất có 
chất lượng tương đương là không có sẵn hoặc không thể chi trả, hoặc khi người BAH có quyết 
định báo cho các bên về nhu cầu nhận đền bù bằng tiền mặt.  

3. Đền bù theo giá thay thế 

97. SPS của ADB yêu cầu rằng bồi thường cho đất, nhà ở, và các tài sản khác bị thu hồi 
phải được trả theo giá thay thế đầy đủ. Giá thay thế đầy đủ là giá của việc thay thế một tài sản 
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BAH với chất lượng tương tự hoặc tốt hơn trong thị thường đất và/ hoặc nhà ở hiện tại. Giá 
thay thế đầy đủ bao gồm những yếu tố sau: 

(i) Giá trị thị trƣờng công bằng. Tại nơi có cơ chế thị trường hoạt động, thường 
có thể đánh giá giá trị thị trường công bằng bằng cách xem xét hồ sơ giao dịch 
đất trong vòng 3 hoặc 4 năm gần đó cho các tài sản tương tự. Tại một số thị 
trường, tuy nhiên, hồ sơ mua bán không phản ánh giá trị thật bởi vì bên mua và 
bên bán thường thông đồng với nhau để báo giá trị giao dịch thấp hơn nhằm có 
thể giảm thuế. Trong những trường hợp như vậy, giá trị thị trường là giá đang có 
của một tài sản trong thị trường mở giữa một bên sẵn sàng mua và một bên sẵn 
sàng bán. Nhìn chung, các công ty địa ốc là bên nắm những thông tin như vậy. 
Tại nơi không có thị trường, cần thực hiện điều tra thực tế để thu thập dữ liệu cơ 
sở nhằm định giá tài sản. Trong tất cả những trường hợp này, phải có sự tham 
gia của các chuyên gia có đủ năng lực và kinh nghiệm. Giá trị của việc san 
phẳng đất, đắt đấp, cải tạo lớp đất trên, tưới tiêu, và những đầu tư khác cần thiết 
để đạt các mục tiêu đền bù cho đất nông nghiệp được xem như một phần của 
gói đền bù theo giá thay thế. Trong trường hợp không có thị trường bán lại nhà ở, 
có thể ước tính chính xác giá xây nhà mới để xác định giá trị thị trường công 
bằng.  

(ii) Các chi phí giao dịch. Các chi phí giao dịch có thể bao gồm cả chi phí hồ sơ và 
pháp lý liên quan tới việc cập nhật hồ sơ, ghi chép về đất đai để phản ánh giao 
dịch mua bán, chuyển nhượng, và kế thừa, cũng như các chi phí pháp lý và hồ 
sơ liên quan tới việc đăng ký quyền sở hữu tài sản đối với đất và nhà ở thay thế. 
Chi phí vận chuyển liên quan tới những hoạt động này cũng có thể được đưa 
vào chi phí giao dịch. Người BAH sẽ không trả những chi phí này mà dự án sẽ 
trả và xem các chi phí này như một phần của chi phí thay thế.  

(iii) Lãi phát sinh. Khi có khoảng cách về thời gian giữa chi trả đền bù theo kế 
hoạch (như nêu trong kế hoạch TĐC và thực hiện sau khi thu hồi đất) và bên vay 
chi trả đền bù trên thực tế, lãi phát sinh trong thời gian này phải được đưa vào 
chi phí thay thế.38   

(iv) Chi phí chuyển tiếp và khôi phục. Chi phí chuyển tiếp gồm cả hỗ trợ ổn định 
đời sống ngắn hạn để hỗ trợ người BAH trong thời gian bị mất thu nhập bởi dự 
án. Đồng thời, có thể bao gồm cả hoạt động khuyến nông quan trọng, đào tạo, 
và các chương trình nâng cao năng lực. Chi phí khôi phục đề cập đến những cải 
tạo cần thiết cho đất hoặc nhà ở nhằm đạt được các mục tiêu tăng cường, hoặc 
ít nhất khôi phục, sinh kế so với các mức trước dự án. 

(v) Những chi trả khác có thể áp dụng. Tại một số nhưng không phải tại tất cả các 
QGTV đang phát triển, tiền thưởng hoặc khoản chênh lệch giá cũng có thể được 
coi là một phần của chi trả theo giá thay thế.  

98. Khấu hao không phải là một yếu tố. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng không xem xét 
khấu hao công trình kiến trúc và tài sản khi định giá đền bù cho công trình xây dựng BAH. Cách 
tiếp cận này minh họa một trong những khác biệt tồn tại giữa thực hành của ADB và của một số 
QGTV đang phát triển về các yêu cầu trong TĐC bắt buộc. Một vấn đề tương tự là khấu trừ cho 
nguyên vật liệu có thể tận dụng lại. Một thực hành tốt là không áp dụng khấu trừ cho các 

                                                

38
 Chi trả lãi suất cũng là một phần của luật truất hữu tại một số quốc gia. Ví dụ, Đạo luật thu hồi đất 1894/1984 của 
Ấn Độ yêu cầu phải thanh toán lãi suất nếu khoản đền bù cho đất bị truất hữu không được trả trước khi chiếm hữu 
mảnh đất đó với tỉ lệ lãi suất là 9% cho năm đầu tiên và 15% cho năm thứ hai. 



38 
 

 
 

nguyên vật liệu có thể tận dụng lại khỏi khoản bồi thường, đặc biệt nếu người BAH ở dưới 
chuẩn nghèo. Mặc dù khó có thể thay đổi luật quốc gia về vấn đề này và các vấn đề khác trong 
ngắn hạn, vẫn có thể tuân thủ những yêu cầu của ADB ở cấp độ dự án. Trong những trường 
hợp cá biệt này, sự khác biệt giữa các tính toán của ADB và của chính phủ về giá phục hồi tài 
sản, năng suất, hoặc hoạt động có thể bù đắp theo ngân sách dự án dưới hình thức khoản ghi 
tăng giá hoặc khoản bù phần chênh, được bao gồm trong “các khoản chi trả khác có thể áp 
dụng” cho giá thay thế đầy đủ.  

99. SPS đòi hỏi bồi thường phải được chi trả trước khi có sự di dời vật chất hoặc kinh tế 
nhưng có thể cần khoảng thời gian dài hơn để thực hiện trọn vẹn một số khía cạnh của kế 
hoạch TĐC, ví dụ như chương trình khôi phục thu nhập hoặc thậm chí việc chuẩn bị một khu 
TĐC với nhà ở và cơ sở hạ tầng – những hoạt động có thể thực hiện song song với các hoạt 
động thi công khác của dự án.  

100. Đồng thời, cũng có thể mất vài năm để hoàn thành một dự án với những tác động đáng 
kể như dự án đập mà ảnh hưởng toàn bộ cộng đồng. Những dự án khác như dự án về đường 
dây truyền tải điện có thể chỉ mất vài tháng và ảnh hưởng tương đối ít người. Bất kể trường 
hợp nào, nếu việc thực hiện dự án buộc hạn chế sử dụng đất hoặc tiếp cận các khu vực được 
chỉ định hợp pháp và các khu bảo tồn, lịch trình cho việc lập kế hoạch TĐC bắt buộc cho những 
hạn chế đó nên tương xứng với tầm quan trọng, tính chất nghiêm trọng, và khoảng thời gian 
của những tác động kinh tế và xã hội mà kế hoạch được thiết kế để giảm thiểu nhà ở và các tài 
sản khác.  

4. Sự đảm bảo về sở hữu đất 

101. Cung cấp sự đảm bảo về sở hữu đất là một trong nhiều biện pháp mà có thể giúp đạt 
được mục tiêu của chính sách an toàn trong TĐC bắt buộc. Đây rõ ràng là một vấn đề đối với 
những người BAH không có quyền sở hữu, ngoài ra, nó cũng áp dụng với những người có 
quyền sở hữu vì sự đảm bảo này bảo vệ người tái định cư khỏi bị cưỡng chế rời khỏi khu TĐC 
trong tương lai. Do đó, sự đảm bảo về sở hữu đất cần phải được quan tâm đặc biệt. Các quốc 
gia có thể có những phương án khác nhau nhưng có thể bao gồm  

(i) chứng thư quyền sở hữu của từng cá nhân; 
(ii) quyền sở hữu của cộng đồng; 
(iii) khoản vay tín dụng theo kế hoạch „trả để sở hữu‟ cấp bởi cơ quan cải cách nhà 

ở hoặc đất đai; 
(iv) tổ chức, bố trí cho chiếm giữ hoặc thuê dài hạn. 

5. Hỗ trợ cho di dời vật chất 

102. SPS đòi hỏi hỗ trợ cho người bị di dời bao gồm hỗ trợ di chuyển, sở hữu đất nơi TĐC 
được đảm bảo, nhà ở tốt hơn cùng sự tiếp cận các cơ hội việc làm và sản xuất, hỗ trợ chuyển 
tiếp và hỗ trợ phát triển, và các cơ hội hưởng những lợi ích phát triển. Hỗ trợ di dời có thể gồm 
cả hỗ trợ cho việc vận chuyển người, tài sản, vật nuôi, thiết bị, và các tài sản có thể di dời khác 
tới điểm định cư mới. Hỗ trợ TĐC có quy mô rộng hơn và bao hàm cả hỗ trợ di dời cũng như 
hỗ trợ chuyển tiếp/ ổn định đời sống về lương thực, cỏ khô, và nhiên liệu mà có thể cần có cho 
đến khi các hệ thống sản xuất hoạt động tốt. Đăng ký quyền sở hữu tài sản và cấp quyền sở 
hữu cho đất đai và nhà ở mới cũng là một phần của hỗ trợ chuyển tiếp. Những hình thức hỗ trợ 
này cũng được phản ánh trong ma trận quyền lợi mẫu trong Bảng 5. Hỗ trợ chuyển tiếp cho 
người BAH có thể bao gồm cả các dịch vụ giáo dục và y tế do dự án cung cấp cho đến khi các 
nhà cung cấp nhà nước hoặc tư nhân cung cấp dịch vụ trở lại cho người BAH. Ngoài ra, hỗ trợ 
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này còn gồm cả dịch vụ khuyến nông, đào tạo, và cung cấp các đầu vào ban đầu như giống và 
phân bón. Đồng thời, hỗ trợ này còn cung cấp dụng cụ và nguyên vật liệu đi kèm đào tạo về 
nghề thủ công hoặc kinh doanh như nghề mộc hoặc nghề hàn chì.  

6. Những lợi ích cho di dời vật chất 

103. Các cơ hội nhận lợi ích phát triển từ một dự án hàm chỉ việc chia sẻ lợi ích. Việc này 
gồm có giúp người BAH, đặc biệt người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương BAH, chia sẻ 
những lợi ích của dự án. Chia sẻ lợi ích là một phần bổ sung cho khoản bồi thường và nhằm 
cải thiện mức sống. Một ví dụ về một phương pháp chia sẻ lợi ích là cung cấp các dự án sản 
xuất điện hoặc dự án thủy lợi hoặc dự án cấp nước đến khu vực mới di dời tới vì lợi ích của cả 
người BAH và cộng đồng tiếp nhận. Một phương pháp khác là các cơ quan thực hiện dự án sẽ 
dành một tỉ lệ nhất định của doanh thu từ dự án như phí đường bộ phục vụ phát triển tại khu 
vực TĐC, ví dụ như xây dựng mới hoặc nâng cấp các công trình giáo dục hoặc y tế.  

104. Cộng đồng tiếp nhận cũng cần được chia sẻ những phát triển và cải tạo này, bao gồm 
việc mở rộng hệ thống thoát nước và vệ sinh, mạng lưới điện, các tuyến ống cấp nước sinh 
hoạt, và sự tiếp cận tốt hơn các dịch vụ giáo dục và y tế được nâng cao. Ví dụ, tại Băng-la-đét, 
Dự án cầu Jamuna (xem chú thích cuối trang số 25 tham chiếu trong đoạn 63) cung cấp các 
dịch vụ dân sự và nguồn tài nguyên thuộc sở hữu chung như đường vào, các giếng nước 
uống, nhà thờ Hồi giáo, lớp học bổ sung, v.v. để tăng cường khả năng tiếp nhận của các làng 
tiếp nhận.  

7. Hỗ trợ cho ngƣời BAH không phải di dời 

105. Những người BAH về kinh tế có thể gồm những người có quyền sở hữu đất hoặc có 
quyền sở hữu đất có thể được công nhận và những người không có quyền sở hữu đất hoặc 
người không có đất. Hỗ trợ cho những người BAH về kinh tế bao gồm đền bù theo giá thay thế 
đầy đủ cho các thiệt hại về thu nhập hoặc nguồn sinh kế - thường được gọi là các biện pháp hỗ 
trợ phục hồi sinh kế hoặc thu nhập. Những người này phụ thuộc trực tiếp vào đất và thường là 
những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong các công dân của QGTV đang phát 
triển. Họ có thể gồm có người làm nông lĩnh canh, người thuê tài sản, người thuê đất, và người 
làm công ăn lương cũng như thợ thủ công, người bán hàng, và các cơ sở kinh doanh nhỏ ở 
trên đất mà họ không sở hữu. Họ có quyền được hưởng đền bù cho thiệt hại về thu nhập hoặc 
nguồn sinh kế của họ theo giá thay thế đầy đủ. Các tài sản bị mất có thể là mùa màng, công 
trình thủy lợi, cây cối, vật nuôi, tường rào, cửa hàng, và các quầy bán hàng rong trong số nhiều 
tài sản khác.  

106. Hỗ trợ TĐC cho những người như vậy có thể bao gồm trợ cấp ổn định đời sống về 
lương thực, cỏ khô, và nhiên liệu cho đến khi thu nhập được khôi phục, và sự tiếp cận khoản 
vay tín dụng, đào tạo, và cơ hội việc làm theo các chương trình. Đối với thu hồi đất ảnh hưởng 
đến công trình thương mại, hỗ trợ TĐC cho chủ sở hữu sẽ bao gồm chi phí cho các hoạt động 
tái thiết, thu nhập thuần bị mất trong thời kỳ không thể hoạt động, và chi phí vận chuyển nguyên 
vật liệu. Chủ sở hữu cửa hàng có quyền sở hữu đất hoặc có quyền sở hữu đất có thể được 
công nhận cũng được quyền hưởng đền bù bằng đất hoặc tiền mặt theo giá thay thế đầy đủ 
cho đất mà trên đó họ thực hiện các hoạt động thương mại.  

8. Những lợi ích cho di dời kinh tế 

107. Các lợi ích cho người BAH về mặt kinh tế có thể bao gồm cả những nỗ lực đưa ra sáng 
kiến đặc biệt hướng tới người nghèo và người dễ bị tổn thương. Một số ví dụ là ưu tiên tuyển 
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dụng để làm việc cho công trình xây dựng của dự án; cơ hội phục hồi thu nhập tại các khu TĐC 
mới, bếp và nhà xưởng phục vụ lán trại xây dựng; và ưu tiên trong đào tạo kỹ năng để trở 
thành công nhân vận hành máy, thợ mộc, thợ hàn chì, v.v. để làm việc cho dự án. Tại một số 
quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam, các chương trình tín dụng đã được tạo ra cho người nghèo 
và người dễ bị tổn thương để cung cấp cơ hội có quyền sở hữu đất và nhà ở thông qua các 
khoản vay không tính lãi.  

K. Chi phí và Ngân sách TĐC 

1. Chi phí và ngân sách cho các hoạt động TĐC 

108. Cần có một ngân sách chi tiết theo hạng mục cho tất cả các hoạt động TĐC, gồm cả 
đền bù cho thu hồi đất và chi phí nâng cao năng lực cho các cán bộ của cơ quan điều hành. 
Ngân sách này phải có trong ngân sách tổng thể của toàn dự án và thể hiện rõ nguồn cấp cho 
kinh phí TĐC. Kinh nghiệm ADB cho thấy khi các giá TĐC bị ước tính thấp và không đủ hoặc 
chậm chi trả, gánh nặng về tài chính TĐC đặt lên vai người BAH vì họ không nhận được khoản 
đền bù kịp thời hoặc thỏa đáng, việc này thường đẩy họ vào tình trạng bị nghèo đi. Do đó các 
chi phí TĐC phải được xác định đầy đủ, ước tính chính xác, và đưa vào ngân sách dự án. Nhìn 
chung, các chi phí TĐC gồm có những hạng mục trình bày trong Hộp 6.  

 

109. Bảng 6 đưa ra một danh sách các hạng mục chi phí cho ngân sách TĐC. Trong quá 
trình nghiên cứu thực tế và trước khi thẩm định dự án, nhóm dự án ADB sẽ xác nhận các chi 
phí và nguồn vốn cho mọi khí cạnh của các hoạt động TĐC, gồm cả cam kết của chính phủ về 

Hộp 6: Những hạng mục chính trong ƣớc tính chi phí TĐC 

 Đền bù cho tài sản bị thu hồi. Đền bù thường đề cập tới chi phí của việc thu hồi đất TĐC, nhà ở, và những tài 

sản cố định khác, gồm cả các chi phí thu hồi những tài sản thay thế khác. Chi phí đền bù cũng bao gồm chi phí 
thay thế tài sản thuộc sở hữu chung và bất kỳ tài sản nào bị thu hồi tạm thời.  

 Chi phí di dời: Những chi phí này bao trùm chi phí phát sinh trong quá trình di dời vật chất của người, hoạt 

động kinh doanh, và các tài sản lưu động khác. Những chi phí này gồm cả chi phí thu hồi đất cho TĐC, phát 
triển khu TĐC, và thay thế tất cả những tài sản công và tư bị thiệt hại, gồm cả đường giao thông và cầu. Các 
chi phí chuẩn bị khu TĐC cho nông dân bao gồm cả chi phí cung cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi và sự tiếp cận các 
dịch vụ nông nghiệp, gồm có sự tiếp cận khoản vay tín dụng, dịch vụ khuyến nông, và các cơ sở tiếp thị. 

 Đền bù cho thu nhập bị mất: Khoản này cung cấp chi phí sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định hoặc 

cho đến khi thu nhập bị mất được khôi phục, tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, không dễ bồi thường chính xác 
cho việc mất thu nhập dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những trường hợp này nên được đền bù tập 
thể ví dụ như chi phí thay thế tài sản chung như đề cập ở trên.  

 Chi phí khôi phục thu nhập và sinh kế: Ước tính chi phí cho việc khôi phục hoặc cải thiện thu nhập gồm cả 

chi phí đào tạo các kỹ năng mới và cấp tín dụng cho những doanh nghiệp mới.     

 Chi phí dịch vụ quản lý/ thực hiện: Các chi phí quản lý bao gồm chi phí cho (i) cán bộ, nhân viên; (ii) tư vấn; 

(iii) các tổ chức phi chính phủ thực hiện kế hoạch TĐC; (iv) văn phòng; (v) thiết bị; (vi) chuẩn bị một kế hoạch 
TĐC, gồm cả thực hiện điều tra dân số và những nghiên cứu khác; (vii) di chuyển, đi lại; và (viii) đào tạo và 
nâng cao năng lực. 

 Chi phí giám sát và đánh giá: Chi phí giám sát và đánh giá bao gồm chi phí cho (a) giám sát định kỳ việc thực 

hiện kế hoạch TĐC bởi ban TĐC của cơ quan thực hiện, (b) xác minh định kỳ bởi các chuyên gia độc lập về kết 
quả giám sát việc thực hiện kế hoạch TĐC của các dự án thuộc loại A, và (c) đánh giá định kỳ việc thực hiện kế 
hoạch TĐC. 

 Dự phòng: Dự phòng tức là khoản dành cho những chi phí không lường trước được trong quá trình lập kế 

hoạch TĐC nhưng có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc phát triển khu TĐC, phục hồi thu nhập, và 
các hoạt động khác như vậy có thể kéo theo những chi phí không lường trước được. Dự phòng thường được 
ghi theo một tỉ lệ phần trăm trên tổng chi phí ước tính cho TĐC.  
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việc thực hiện TĐC thỏa đáng. Những ước tính chi phí TĐC nên được điều chỉnh hàng năm để 
thích ứng với tỉ lệ lạm phát và đảm bảo giá trị bồi thường và các khoản chi trả khác được bảo 
toàn trên thực tế. Một vấn đề khác, mà thường bị bỏ qua, là chi phí hỗ trợ cho hoạt động tham 
vấn và cơ chế giải quyết khiếu nại. Nên xác định những chi phí này dưới hạng mục chi phí 
quản lý. Nhiều dự án thường đưa các chi phí này vào trong ngân sách dự án cho các NGO 
thực hiện bởi vì các NGO thực hiện kế hoạch TĐC thường thay mặt bên vay hướng dẫn các 
cuộc tham vấn và cơ chế giải quyết khiếu nại.  

Bảng 6: Các hạng mục chi phí cho ngân sách TĐC 

Phân loại Hạng mục chi phí 

Chuẩn bị kế 
hoạch TĐC và 
đền bù cho tài 
sản bị thu hồi  

 Chi phí điều tra dân số và điều tra KT-XH với người BAH và kiểm kê tài sản  
 Bồi thường cho tài sản thiệt hại (đất, công trình kiến trúc, v.v.) theo giá thay thế  
 Chi phí chuẩn bị cho việc thay thế đất trồng trọt 

 
 
Di dời và chuyển 
tiếp 

 Chi phí di dời và vận chuyển các hạng mục lưu động  
 Chi phí thay thế nhà ở  
 Chi phí phát triển khu TĐC và cơ sở hạ tầng và các dịch vụ  
 Hỗ trợ ổn định đời sống trong quá trình chuyển tiếp  
 Chi phí thay thế kinh doanh và thời gian ngừng hoạt động 

 
Các chương 
trình thu nhập/ 
sinh kế 

 Ước tính chi phí cho các kế hoạch khôi phục thu nhập (ví dụ đào tạo, kinh doanh 
nhỏ, doanh nghiệp cộng đồng)  

 Chi phí các dịch vụ gia tăng (mở rộng, y tế, giáo dục)  
 Các gói cải thiện môi trường (lâm nghiệp, bảo tồn đất, đất đồng cỏ, v.v.) 

Các chi phí quản 
lý/ dịch vụ 

 Công trình vật chất (văn phòng, nhà ở cho cán bộ, nhân viên, v.v.)  
 Vận chuyển/ phương tiện đi lại, nguyên vật liệu, tài liệu 
 Cán bộ hoạt động (quản lý, kỹ thuật) và nhân viên hỗ trợ 
 Đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực và giám sát 
 Phổ biến thông tin, tham vấn, và cơ chế giải quyết khiếu nại 
 Các dịch vụ NGO cho việc thực hiện kế hoạch TĐC  

Giám sát và báo 
cáo 

 Chi phí giám sát việc thực hiện kế hoạch TĐC 
 Xác minh kết quả giám sát bởi các chuyên gia độc lập có đủ năng lực và kinh 

nghiệm hoặc bởi các NGO có đủ năng lực cho những dự án có tác động đáng kể 
về TĐC bắt buộc  

 Đánh giá việc thực hiện kế hoạch TĐC và báo cáo 

Dự phòng   Khoảng 10% chi phí dự án ước tính cho TĐC  

2. Ngân sách xây dựng thể chế TĐC 

110. Để thực hiện kế hoạch TĐC thành công, trong ngân sách phải có một khoản vốn thỏa 
đáng cho việc xây dựng thể chế TĐC. Việc này bao gồm nhân sự, đào tạo nhân sự và xây 
dựng năng lực, thuê các NGO, và thực hiện giám sát và đánh giá. Trong quá trình thẩm định dự 
án, cần có những quyết định tài chính và ngân sách về  

(i) thiết lập một ban TĐC với nguồn nhân lực được đào tạo để xử lý các vấn đề liên 
quan tới TĐC về chính sách, lập kế hoạch, thực hiện, và giám sát; 

(ii) các khoản cung cấp và nguồn vốn cho hoạt động của ban TĐC và bồi thường và 
TĐC; 

(iii) cung cấp vốn dự phòng trong ngân sách TĐC; và 
(iv) phân bổ ngân sách hàng năm và quy định về điều chỉnh ngân sách. 
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111. Bên vay sẽ trả chi phí thực hiện các hoạt động TĐC bắt buộc. Để đảm bảo rằng có các 
nguồn vốn kịp thời, SPS cho phép đưa chi phí TĐC vào kế hoạch tài chính của dự án như một 
khoản hợp lệ.     

112. Cần có một số linh hoạt trong các quy định về ngân sách để người đứng đầu ban hoặc 
cơ quan TĐC có thể cho phép giải ngân nhanh nguồn vốn khi cần thiết phục vụ các mục đích 
TĐC. Người đứng đầu ban TĐC cũng nên được ủy quyền để phối hợp với các ban, ngành liên 
quan, thuê NGO, hoặc ký hợp đồng với một bên khác cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào của quá 
trình TĐC (ví dụ, điều tra KT-XH, chuẩn bị kế hoạch TĐC) nếu có yêu cầu.  

113. Sự đánh giá với trách nhiệm cao nhất của ADB sẽ xem xét tính phù hợp về năng lực 
của cơ quan điều hành và cơ quan thực hiện về công tác quản lý TĐC bắt buộc. Khi xác định 
được rằng có khoảng cách, ADB sẽ giúp các QGTV đang phát triển trong đào tạo và phát triển 
năng lực thông qua việc đưa những hoạt động này vào thiết kế dự án hoặc thông qua hỗ trợ kỹ 
thuật. 

L. Vay vốn ADB cho TĐC 

114. Chi phí TĐC là khoản hợp lệ đối với việc cấp vốn của ADB.  Bên vay/ khách hàng có thể 
tìm kiếm nguồn vốn từ ADB cho các chi phí thu hồi đất và TĐC nhằm đảm bảo sự sẵn có kịp 
thời của các nguồn vốn cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch TĐC. Những chi phí này là hợp lệ 
để ADB cấp vốn nếu chúng tuân thủ các quy định của SPS và có trong kế hoạch TĐC đã được 
ADB xem xét. Một cách điển hình, những chi phí này có thể bao gồm bồi thường cho thu hồi 
đất, khôi phục thu nhập, tham vấn và phổ biến thông tin, hỗ trợ TĐC, phát triển khu TĐC, chuẩn 
bị xã hội, giám sát và báo cáo. Kế hoạch TĐC sẽ xác định rõ nguồn vốn cho các chi phí này, và 
nên đưa vào bảng chi phí và ngân sách của kế hoạch TĐC thì phù hợp hơn. Một thực hành tốt 
là tạo hai cột trong bảng ngân sách của kế hoạch TĐC, thể hiện rõ nguồn vốn ADB và nguồn 
vốn đối ứng. 

M. Đệ trình kế hoạch TĐC lên ADB 

115. Bên vay/ khách hàng dự án được yêu cầu đệ trình ADB kế hoạch TĐC/ khung TĐC 
càng sớm càng tốt trước khi Ban Điều hành của ADB đưa ra quyết định về xử lý dự án cụ thể 
hơn. Kế hoạch TĐC được hoàn chỉnh sau thiết kế chi tiết phải được trình lên ADB xem xét và 
phê duyệt. Tại một số QGTV đang phát triển ở Nam Á, luật quốc gia yêu cầu bên vay/ khách 
hàng chuẩn bị một kế hoạch thu hồi đất (LAP) riêng biệt theo sau kế hoạch TĐC để trình các cơ 
quan chức năng phê duyệt. Đây là yêu cầu pháp lý của một quốc gia và phải được tuân thủ 
cùng tất cả những yêu cầu về ngân sách. Tại các QGTV đang phát triển nơi có yêu cầu này, 
việc phê duyệt LAP có thể mất gần một năm hoặc hơn vì tính phức tạp của các hoạt động trong 
quy trình này. Do đó, LAP nên được chuẩn bị sớm.  

116. Một sơ đồ mẫu về các hoạt động thu hồi đất và TĐC trong thực tế tại CHDCND Trung 
Hoa được thể hiện trong Hình 1. Sơ đồ trình bày ba giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt, và thực 
hiện. Cơ chế khiếu nại và kháng cáo được xây dựng trong giai đoạn thực thi dự án. Tại 
CHDCND Trung Hoa, các dự án ADB tài trợ chuẩn bị các kế hoạch TĐC theo hai cấp độ: một 
cho các cơ quan quốc gia phê duyệt và một cho ADB phê chuẩn. Quá trình mô tả trong Hình 1 
là điển hình chung của CHDCND Trung Hoa nhưng có thể có những thay đổi phụ thuộc vào loại 
dự án mà theo đó đất bị thu hồi. Trong quá trình này, cơ quan thực hiện trình nộp kế hoạch 
TĐC của họ lên ADB xem xét và phê duyệt tại giai đoạn 3 sau khi DMS hoàn thành kiểm kê 
người BAH và tài sản thiệt hại và các thỏa thuận về bồi thường đã được hoàn tất. Thỏa thuận 
bồi thường là đặc trưng của CHDCND Trung Hoa vì không có thực hành này tại các QGTV 
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đang phát triển khác. Đây là thỏa thuận giữa bên vay/ khách hàng và người BAH về giá trị bồi 
thường mà sau đó mới có thể thu hồi đất.  
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Hình 1: Quy trình thu hồi đất và TĐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề xuất dự án 

Kiểm tra trước việc sử dụng 
đất 

Tham vấn 
không chính 

thức 

Văn phòng trưng dụng đất phê 
duyệt sử dụng đất 

 Phê duyệt Nghiên cứu khả thi 

Giai đoạn 1 
Lập kế 
hoạch 

Điều tra/ Khảo sát kiểm kê về 
tác động của việc trưng dụng 

đất 

Điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng 
đất và đất trồng 

cơ bản 

Văn phòng trưng 
dụng đất đăng ký 

đền bù đất 
Lấy ý kiến 
cộng đồng, 

nếu áp dụng 

 20 ngày 

Đơn vị sử dụng đất lập kế 
hoạch TĐC và trình lên Văn 

phòng trưng dụng đất 

Văn phòng 
trưng dụng 
đất xem xét 

Lấy ý kiến cộng 
đồng, nếu áp 

dụng 

Phổ biến cho cộng đồng 

Chính quyền địa phương giải 
quyết tranh chấp 

Phê duyệt thu hồi đất và giấy 
phép dỡ bỏ nhà 

Giai đoạn 2 
Phê duyệt 

Thông báo di dời 
Ngày khóa sổ 

Phổ biến các kế hoạch đền bù 
và TĐC 

Kiểm kê chi tiết và Thỏa thuận bồi 
thường 

Chi trả đền bù 

Thu hồi đất và di dời nhà ở 

Các biện pháp khôi phục 

Cơ chế khiếu 
nại và kháng 

cáo 

Giai đoạn 3 
Thực hiện 

Chính phủ giám sát Sự tham gia của cộng đồng 

Trình 
ADB 

Nguồn: ADB. 2005. Kế hoạch TĐC của Tiểu dự án Cải thiện môi trường toàn diện sông Tâm Vu, Nam Ninh. Manila (lập 
cho Dự án Cải tạo môi trường đô thị Nam Ninh Quảng Tây, CHDCND Trung Hoa). 
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N. Cập nhật và hoàn chỉnh kế hoạch TĐC trong quá trình thực hiện dự án  

117. Kế hoạch TĐC phải được cập nhật (a) sau khi hoàn thành điều tra dân số và kiểm kê tài 
sản thiệt hại (thực hiện sau thiết kế kỹ thuật chi tiết) và DMS, (b) nếu có thay đổi về quy mô dự 
án trong quá trình thực hiện, hoặc (c) nếu có những tác động TĐC bắt buộc không lường trước 
được.  

1. Cập nhật kế hoạch TĐC trong quá trình thiết kế chi tiết 

118. Thiết kế kỹ thuật chi tiết phục vụ đấu thầu và/ hoặc thi công các gói thầu xây lắp có thể 
được hoàn chỉnh sau khi ADB thông qua khoản vay. Trong những trường hợp này, kế hoạch 
TĐC được hoàn thiện và thực hiện sau khi hoàn thành điều tra dân số và kiểm kê các tài sản bị 
thiệt hại được triển khai sau thiết kế chi tiết và kiểm kê chi tiết. Phải có kế hoạch cuối cùng 
trước khi trao thầu xây lắp hoặc trước khi xảy ra các sự kiện dấu mốc quan trọng tương tự và 
phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ADB. Có cần cập nhật kế hoạch TĐC khi 
đơn giá đền bù tăng không? Có, đơn giá đền bù tăng trong ngân sách TĐC nên được phản ánh 
trong một bản kế hoạch TĐC cập nhật. SPS yêu cầu các thông tin liên quan từ bản kế hoạch 
TĐC cập nhật (bao gồm điều tra dân số, kiểm kê và định giá tài sản, và ma trận quyền lợi) phải 
được phổ biến cho người BAH.  

2. Những thay đổi về quy mô dự án 

119. Một thay đổi lớn về quy mô dự án đòi hỏi nhóm dự án của ADB sàng lọc dự án cho các 
tác động TĐC bắt buộc và phân loại một cách phù hợp. Nếu một dự án được phân loại thuộc 
loại A hoặc B sau khi sàng lọc xong các tác động TĐC bắt buộc, bên vay phải chuẩn bị một kế 
hoạch TĐC mới hoặc cập nhật. Bên vay phải trình kế hoạch TĐC mới hoặc cập nhật lên ADB 
xem xét và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ADB. Đồng thời, bên vay phải phổ biến 
những thông tin liên quan từ bản kế hoạch cập nhật cho người BAH. Những thông tin này gồm 
cả thông tin về ma trận quyền lợi và cơ chế giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đôi 
khi một thay đổi lớn về quy mô không làm phát sinh TĐC bắt buộc, và đôi khi một thay đổi nhỏ 
về quy mô cũng gây ra những tác động đáng kể về TĐC bắt buộc. Chỉ có loại thay đổi trước có 
yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình, thủ tục. Nếu một dự án được phân loại là loại A hoặc B 
nhưng việc sàng lọc mới do có thay đổi lớn về quy mô cho thấy không có những tác động TĐC 
bắt buộc mới thì không cần thay đổi bản kế hoạch TĐC ban đầu. 

3. Những tác động TĐC bắt buộc không lường trước được  

120. Khi có những tác động TĐC bắt buộc mà không lường trước được trong quá trình lập kế 
hoạch TĐC nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án, bên vay/ khách hàng phải thực hiện đánh 
giá tác động xã hội và cập nhật hoặc lập một kế hoạch TĐC mới, tùy thuộc vào mức độ thay đổi 
của các tác động. Ngoài ra, có thể phải yêu cầu lập một kế hoạch hành động sửa chữa (CAP) 
trong quá trình thực hiện dự án nhằm đối phó với bất kỳ vấn đề TĐC bắt buộc quan trọng nào 
mà có thể được xác định. Bên vay phải đệ trình những tài liệu này lên ADB để đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của ADB và chuyển các thông tin liên quan trong các tài liệu này tới 
người BAH. Có thể có câu hỏi tại sao cũng cần phải lập CAP nếu kế hoạch TĐC được cập nhật 
để giải quyết những tác động không lường trước. Việc này có liên quan tới đánh giá với trách 
nhiệm cao nhất về các tác động mà đã được triển khai? Nếu vậy, liệu một CAP có đủ không? 
Nên lưu ý rằng hai tài liệu này xử lý những vấn đề riêng biệt. Cần có CAP khi nảy sinh vấn đề 
về tính tuân thủ trong thực thi kế hoạch TĐC. Tài liệu này không bao hàm các tác động không 
được lường trước trong kế hoạch TĐC. Do đó CAP là một tài liệu độc lập, không liên quan tới 
việc cập nhật kế hoạch TĐC. 
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O. Những dự án nhạy cảm và có tính phức tạp cao và Việc sử dụng hội đồng tư vấn độc lập 

121. Những dự án nhạy cảm và có tính phức tạp cao là những dự án ADB cho rằng có rủi ro 
cao hoặc gây tranh cãi hoặc có các tác động tiềm ẩn về môi trường và/ hoặc xã hội có tính chất 
nghiêm trọng, đa diện, và thường liên quan tới nhau. Các ví dụ gồm có Dự án thủy điện Nam 
Theun 239 do ADB tài trợ tại CHDCND Lào và Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh40 tại 
Indonesia. Trong các dự án này, SPS của ADB yêu cầu bên vay/ khách hàng phải thuê một hội 
đồng tư vấn độc lập (IAP) trong quá trình chuẩn bị và thực thi dự án. IAP (i) là một công cụ 
quan trọng để xác minh một cách khách quan và báo cáo về tính tuân thủ các yêu cầu an toàn 
của ADB và quốc gia bên vay dự án, và (ii) tăng khả năng của bên vay/ khách hàng trong lập 
hồ sơ, quản lý, và giảm rủi ro trong các vấn đề môi trường và xã hội. Đồng thời, IAP cung cấp 
chuyên môn kỹ thuật để giúp bên vay/ khách hàng có hành động kịp thời ứng phó với các vấn 
đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi, đảm bảo sự tuân thủ những cam kết về môi trường và xã 
hội.  

122. Vai trò tổng thể của một IAP là cung cấp (i) một cách nhìn vô tư, cân bằng, và khách 
quan về quá trình tổng thể chuẩn bị và thực hiện dự án, gồm cả việc xác định những vấn đề 
tiềm ẩn mà nếu phát sinh thì sẽ liên quan tới các tác động xã hội và môi trường; và (ii) tư vấn 
độc lập hỗ trợ việc đưa ra quyết định về những vấn đề phức tạp và gây tranh cãi nhằm đảm 
bảo có hành động về những vấn đề này, tuân thủ yêu cầu an toàn. Điều khoản tham chiếu của 
hội đồng là cụ thể theo từng dự án nhưng thường yêu cầu IAP (i) thiết lập một quá trình đi thực 
địa và giám sát minh bạch và quyết liệt, (ii) tạo ra một quá trình báo cáo được xác định rõ mà 
theo đó IAP có trách nhiệm cơ bản về nội dung báo cáo cuối cùng, và (iii) thiết lập và tuân theo 
các thoả thuận hoạt động mà theo đó mối quan hệ của IAP với những bên liên quan của dự án 
được xác định và cho phép cán bộ giám sát và/ hoặc kiểm tra của IAP tránh xung đột về lợi ích. 
Các báo cáo của IAP sẽ được đệ trình cho bên vay/ khách hàng và ADB, và những báo cáo 
này nên được công bố công khai.  

123. Một IAP thường gồm vài chuyên gia về bảo trợ xã hội và môi trường. Có thể cần có một 
hội đồng đa lĩnh vực để xử lý tất cả những khía cạnh nhạy cảm của một dự án. Các thành viên 
của hội đồng cần (i) là chuyên gia có đủ năng lực được công nhận và kinh nghiệm làm việc phù 
hợp trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các vấn đề môi trường và xã hội chính của dự án; và 
(ii) độc lập, không phụ thuộc các cơ quan chính quyền và chủ sở hữu dự án và không tham gia 
vào quá trình thiết kế hoặc thực hiện dự án. Thành phần hội đồng cũng nên hướng tới sự cân 
bằng giữa kiến thức và kinh nghiệm quốc tế và trong nước. Không nên sử dụng hội đồng này 
thay cho các quá trình tham vấn thông thường.   

124. Bên vay/ khách hàng tham vấn ADB trong quá trình tuyển chọn và ký hợp đồng với IAP. 
ADB có thể giới thiệu các cá nhân tham gia làm thành viên hội đồng. Ngoài ra, ADB, các cơ 
quan quản lý của chính phủ, và các tổ chức xã hội dân sự có thể trực tiếp giám sát thêm dự án.  

 

                                                

39
 ADB. 2003. Dự án Phát triển thủy điện GMS NamTheun 2. Manila (Khoản vay số 37734-01). 

40
 ADB. 2005. Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh ở Indonesia. Manila (Dự án số 38919-INO). 
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V. PHỔ BIẾN THÔNG TIN, THAM VẤN VÀ THAM GIA, VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

A. Phổ biến thông tin  

125. Phổ biến thông tin, tham vấn, và tham gia tạo thành một quá trình hợp nhất trong công 
tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch TĐC. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng phổ biến thông tin 
tới người BAH và tham vấn họ một cách tương xứng với những tác động dự kiến của dự án tới 
các cộng đồng BAH.  
 
126. Bên vay/ khách hàng được yêu cầu phải thông báo và tham vấn người BAH về các 
phương án TĐC về đền bù và cung cấp cho họ thông tin liên quan tới dự án trong quá trình lập 
kế hoạch và thực hiện TĐC. Nên thực hiện phổ biến thông tin trước khi tham vấn. Việc phổ biến 
thông tin hạn chế có thể gây thiệt hại cho dự án. Các lợi ích của hoạt động phổ biến thông tin 
được tóm tắt trong Hộp 7.  

 

127. Bên vay/ khách hàng phải phổ biến thông tin liên quan một cách kịp thời, tại một điểm 
dễ tiếp cận, và với hình thức và ngôn ngữ mà người BAH có thể hiểu được. Những thông tin 
này có thể cấp dưới dạng một cuốn tài liệu giới thiệu, tờ rơi, hoặc cuốn sách nhỏ bằng ngôn 
ngữ địa phương. Những thông tin liên quan gồm có thông tin chi tiết về các phương án đền bù 
và TĐC, thông tin về cách thức đo đếm thiệt hại, định giá tài sản chi tiết, quyền lợi và các khoản 
cung cấp đặc biệt, thời gian chi trả, và kế hoạch di dời. Đối với người mù chữ, có thể áp dụng 
những phương pháp thông tin phù hợp khác, gồm cả thông điệp và thông báo bằng hình ảnh 
tại các nơi công cộng như tại một phiên chợ tuần. Ngoài phổ biến thông tin cho người BAH, 
bên vay/ khách hàng cũng được yêu cầu đệ trình ADB các tài liệu TĐC để đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của ADB (Bảng 7). ADB khuyến khích bên vay/ khách hàng đăng tải tài liệu 
TĐC đồng thời trên trang thông tin điện tử của họ.   

Bảng 7: Những yêu cầu về phổ biến thông tin trên trang web của ADB 

Tài liệu Thời gian đăng tải Trách nhiệm 

Dự thảo kế hoạch TĐC/ khung 
TĐC, đã phê duyệt 

Trước khi thẩm định dự án ADB 

Kế hoạch TĐC, đã phê duyệt Sau khi hoàn thành điều tra dân số đối với 
người BAH 

ADB 

Kế hoạch TĐC mới hoặc cập nhật 
(nếu có thay đổi về quy mô hoặc có 
những tác động không lường trước 
được) 

Sau khi kế hoạch TĐC được chỉnh sửa hoặc 
một kế hoạch TĐC được lập do thay đổi về thiết 
kế kỹ thuật hoặc thay đổi về quy mô  

ADB 

Kế hoạch hành động sửa chữa, 
nếu có 

Trong quá trình thực hiện dự án (khi nhận 
được) 

ADB 

Các báo cáo giám sát TĐC Khi nhận được từ bên vay (6 tháng một lần) 
a
 ADB 

 

  
a 
 Hàng quý đối với các dự án nhạy cảm cao và phức tạp.

 

Hộp 7: Những lợi ích của phổ biến thông tin 

 Phổ biến thông tin đem lại nhận thức tốt hơn về dự án và các mục tiêu của dự án. 

 Phổ biến thông tin giúp thúc đẩy chiến lược phát triển có sự tham gia và ra quyết định phù hợp với địa phương. 

 Các bên liên quan nắm bắt thông tin tốt hơn nhờ có luồng thông tin hai chiều giữa các nhà tài trợ dự án và 
người BAH cùng cộng đồng BAH. 

 Phổ biến thông tin nâng cao tính sở hữu dự án của người BAH. 

Disclosure promotes transparency, good governance, and accountability in project operations.  
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B. Tham vấn và Tham gia 

128. Mục tiêu của TĐC bắt buộc là cải thiện, hoặc ít nhất là khôi phục, sinh kế của tất cả 
những người BAH trên thực tế liên quan tới các mức trước dự án và cải thiện mức sống của 
người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương BAH. Việc đạt được những mục tiêu này đòi hỏi 
phải có sự tham gia một cách minh bạch, công khai, và quá trình thảo luận của người BAH và 
cộng đồng tiếp nhận trong lập kế hoạch TĐC. Ngoài ra, kế hoạch TĐC được chuẩn bị trong sự 
tham vấn với và có sự tham gia của người BAH và cộng đồng tiếp nhận đảm bảo có ít phàn 
nàn, khiếu nại và hành động pháp lý hơn mà có thể làm chậm lại tiến độ thực hiện dự án và 
tăng giá. Giá có thể tăng rất nhiều khi người BAH cảm thấy không thỏa đáng và theo đuổi các 
hành động pháp lý.  
 
129. ADB yêu cầu bên vay/ khách hàng thực hiện tham vấn thiết thực với người BAH, cộng 
đồng tiếp nhận họ, và xã hội dân sự cho mỗi dự án có tác động TĐC bắt buộc. Điều này bao 
gồm sự giao tiếp hai chiều giữa bên vay/ khách hàng và người BAH cùng các bên liên quan 
khác, cũng như sự tham gia tích cực của người BAH và các bên hữu quan khác trong thiết kế 
và thực hiện dự án. Mục tiêu của tham vấn và tham gia là thu hút người BAH và cộng đồng tiếp 
nhận vào một quá trình thảo luận chân thành về những phương án mà họ có thể lựa chọn liên 
quan tới tương lai của họ. Dưới đây là những đặc điểm của một quá trình tham vấn thiết thực: 
 

(i) Liên tục, với một khởi đầu sớm. Tham vấn thiết thực bắt đầu sớm trong chu 
trình dự án và được thực hiện thường xuyên trong suốt chu trình dự án. Việc 
thông tin đầy đủ cho những người BAH về các tác động bất lợi tiềm ẩn của dự 
án và các biện pháp giảm thiểu đề xuất có thể bao hàm một quá trình lặp đi lặp 
lại với những khu vực khác nhau của cộng đồng. Một chiến lược tham vấn cộng 
đồng cần được xác định và mô tả trong kế hoạch/ khung TĐC. 

(ii) Phổ biến kịp thời các thông tin liên quan và phù hợp. Điều này có nghĩa 
người BAH cần được tiếp cận thông tin dự án liên quan một cách dễ hiểu và 
chấp nhận được đối với họ trước khi có bất kỳ quyết định nào mà sẽ ảnh hưởng 
tới họ. Để thỏa đáng và phù hợp, các thông tin chia sẻ với người BAH cần cung 
cấp đầy đủ bối cảnh và kế hoạch dự án để cho phép họ tham gia một cách thiết 
thực vào các lần tham vấn của dự án. Những thông tin này nên bao hàm (i) bản 
chất của dự án, (ii) quy mô và lý do thu hồi đất, (iii) các mục tiêu TĐC và ma trận 
quyền lợi (các khoản chi tiết sẽ được thương thảo), (iv) những lựa chọn sẵn có 
cho tương lai, (v) quyền tham gia của người BAH vào quá trình lập kế hoạch và 
thực hiện TĐC, và (vi) cơ chế khiếu nại sẽ áp dụng.  

(iii) Không hăm dọa hay ép buộc. Hoạt động tham vấn cần diễn ra một cách thoải 
mái và tự nguyện, trong đó người BAH có thể thể hiện quan điểm của họ mà 
không có bất cứ sự lôi kéo bên ngoài, sự can thiệp, hoặc đe dọa trả thù nào, và 
phải được thực hiện một cách minh bạch. 

(iv) Có bao hàm giới, phù hợp với nhu cầu của ngƣời có hoàn cảnh khó khăn 
và ngƣời dễ bị tổn thƣơng. Việc đảm bảo sự tham gia của phụ nữ cũng như 
tham vấn phụ nữ có thể đòi hỏi phải thuê các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật nữ 
để thu hút những người BAH là nữ. Thông qua việc tuyển dụng này, những lợi 
ích và biện pháp giảm thiểu thích hợp có thể được lựa chọn và thiết kế để đáp 
ứng nhu cầu của nữ giới cũng như của nam giới. Đối với những đối tượng khác, 
ngoại trừ các nhóm dễ bị tổn thương, thường cần có những buổi tham vấn riêng 
biệt, không có sự có mặt của các nhóm xã hội ở tầng lớp cao hơn, cho các cá 
nhân để họ cảm thấy thoải mái để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về nhu cầu 
của người nghèo và người dễ bị tổn thương. 
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(v) Hợp nhất tất cả các quan điểm liên quan khi đƣa ra quyết định. Quá trình 
tham vấn cần lắng nghe tất cả ý kiến ủng hộ hay phản đối dự án và những hoạt 
động đề xuất từ người BAH. Đồng thời, một điều quan trọng là tất cả những bên 
liên quan chủ chốt (lãnh đạo, các hộ gia đình bình thường, cơ quan thể chế địa 
phương và vùng) từ một nhóm điển hình của các dân tộc, giới, và những nhóm 
xã hội khác cần được tham gia các quá trình tham vấn và đưa ra quyết định 
tương xứng với bản chất của dự án và sự nghiêm trọng dự kiến của các tác 
động của dự án. Việc tham vấn người BAH sẽ không có ý nghĩa trừ khi tất cả 
những quan điểm liên quan được tích hợp vào kế hoạch TĐC, gồm cả những 
quan điểm liên quan tới quyền lợi, cung cấp hỗ trợ, và các biện pháp khôi phục 
thu nhập. Tuy nhiên, khi tất cả các quan điểm được lắng nghe, không phải luôn 
luôn có được sự đồng thuận. 

 
130. Các lần tham vấn sẽ khác nhau, tương ứng với tần suất, thời gian, và số lượng người 
tham gia họp. Tham vấn cho những dự án có tác động TĐC đáng kể sẽ cần mở rộng hơn so 
với những dự án có các tác động hạn chế. Bên vay/ khách hàng có thể xem xét phân bổ thời 
gian để giải quyết những quan ngại và gợi ý về dự án bằng cách điều chỉnh kế hoạch thiết kế 
và thực hiện dự án. Người BAH nên có đủ thời gian để nhất trí và có phản hồi về các vấn đề và 
phương án của dự án.  
 
131. Có thể thực hiện tham vấn thông qua họp dân và thảo luận nhóm tập trung. Những 
người lập kế hoạch có thể dựa vào các phương pháp giải quyết vấn đề có sự tham gia cùng sự 
hỗ trợ của các phương tiện truyền thông đại chúng tại những khu vực có mật độ dân cư thưa 
thớt hoặc khu vực rộng. Điều tra hộ gia đình cho phép tham vấn trực tiếp. Có thể huy động sự 
tham gia của các cán bộ cộng đồng để đẩy nhanh quá trình lập và phát triển nhóm, có thể 
xuyên suốt gia đoạn chuẩn bị xã hội. Quá trình tham vấn bắt đầu trong đợt tìm hiểu thực tế dự 
án của ADB và tạo thành một phần không thể tách rời của nghiên cứu khả thi. Kế hoạch TĐC 
cần thiết lập một khung thể chế cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch TĐC có sự tham 
gia. 
 
132. Dân tộc thiểu số. Trong tham vấn thiết thực về TĐC bắt buộc với các DTTS, phải tìm 
kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng từ các cộng đồng BAH khi những điều kiện nhất định 
được áp dụng khiến họ trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương. Vấn đề về sự ủng hộ rộng rãi của 
cộng đồng được thảo luận trong Cẩm nang cho DTTS.41  

C. Cơ chế tham gia 

133. Cơ chế tham gia tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham vấn. Việc này gồm chia sẻ 
thông tin, tham vấn với người BAH và các bên liên quan khác, và sự tham gia tích cực của 
người BAH vào các nhiệm vụ của dự án, các hội đồng, và việc lập quyết định. Chia sẻ thông tin 
bao gồm chuyển giao thông tin, điển hình là từ cán bộ của cơ quan điều hành tới người BAH, 
chủ yếu thông qua các buổi họp tham vấn. Tham vấn với người BAH và thảo luận phương án 
với họ là cần thiết trong quá trình chuẩn bị kế hoạch TĐC. Ngoài ra, đối với những dự án có tác 
động TĐC bắt buộc đáng kể, nhóm dự án của ADB sẽ tham gia vào các hoạt động tham vấn để 
hiểu những mối quan tâm của người BAH và đảm bảo rằng những mối quan tâm đó được giải 
quyết trong thiết kế dự án và kế hoạch TĐC. 

                                                

41
 Xem chú thích cuối trang số 20. 
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134. Chia sẻ thông tin là nguyên tắc đầu tiên của tham gia. Trong nhiều trường hợp, xuất 
hiện sự phản đối dự án là do thiếu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đúng. Những người 
quản lý dự án phải sẵn lòng chia sẻ mọi khía cạnh của dự án (lập kế hoạch, thiết kế, các 
phương án thay thế, và những tác động có thể xảy ra do dự án) tại giai đoạn xác định dự án. 
Có thể phổ biến thông tin về dự án, những tác động của dự án, các chính sách đền bù và kế 
hoạch chi trả, hoạt động lập kế hoạch TĐC và các khu vực TĐC dự kiến, các thể chế thực hiện 
và chương trình thực hiện, và quy trình, thủ tục khiếu nại. Bảng 8 trình bày một thực hành tốt 
để thúc đẩy sự tham gia vào quá trình phát triển dự án.  

Bảng 8: Các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham gia 

Chiến lƣợc Các quá trình 

Chia sẻ thông tin » Các hội thảo chuyên đề không chính thức, các bài thuyết trình, họp cộng đồng, 
và các hình thức trưng bày trên đường phố 
» Dịch sang ngôn ngữ địa phương và phổ biến tài liệu, gồm có các cuốn tài liệu 

nhỏ, tờ rơi, v.v. 
» Quảng cáo trên các báo địa phương 

Tham vấn » Các cuộc họp tham vấn với cộng đồng BAH và các bên liên quan  
» Các chuyến đi thực địa và phỏng vấn người BAH tại nhiều giai đoạn khác nhau 
của quá trình chuẩn bị dự án 
» Những cuộc họp tại hội trường thành phố/ thị xã/ thị trấn và chương trình hộp 
thư truyền thanh (khi có thể) 

 
 
Ra quyết định có 
sự tham gia 

» Đánh giá có sự tham gia 
» Đánh giá người hưởng lợi 
» Hội thảo và trao đổi tập trung để thảo luận và xác định các vị trí, ưu tiên,và vai 
trò 
» Các cuộc họp nhằm giải quyết xung đột, tìm kiếm sự đồng thuận, và đem lại 
quyền sở hữu 
» Việc phổ biến và xem xét những tài liệu dự thảo cùng các phiên bản chỉnh sửa 
sau đó 
» Các hội đồng hoặc nhóm làm việc chung với đại diện của các bên liên quan 

 
 
Trao quyền 

»Phân quyền và giám sát dựa vào cộng đồng 
»Ủy quyền ra quyết định cho các tổ chức hoặc nhóm địa phương 
»Nâng cao năng lực của các tổ chức liên quan  
»Tăng cường vị trí tài chính và pháp lý của các tổ chức có liên quan 
»Chuyển giao, có giám sát, trách nhiệm bảo dưỡng và quản lý cho các bên có 
liên quan 
»Hỗ trợ cho những sáng kiến tự chủ của các bên liên quan 
»Tạo một môi trường chính sách cho phép trao quyền 

Nguồn: ADB. 1994. Quá trình phát triển có sự tham gia chính. Manila.  

D. Sự tham gia của phụ nữ 

135. Những yếu tố xã hội và văn hóa trong các lĩnh vực nhất định của một số QGTV đang 
phát triển có thể không tạo thuận lợi cho phụ nữ tham gia lập kế hoạch và thực hiện TĐC. Cần 
có những nỗ lực đặc biệt nhằm đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong các trường hợp này. Có 
nhiều cách để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. Hộp 8 đưa ra một số cách và các bước thiết 
thực để thu hút phụ nữ tham gia vào việc ra quyết định TĐC, các chương trình khôi phục thu 
nhập và phục hồi kinh tế, và quá trình phát triển xã hội và TĐC tổng thể.  
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E. Hợp tác tham vấn với các tổ chức xã hội dân sự 

136. Các tổ chức xã hội dân sự có thể đóng một vai trò xây dựng trong thúc đẩy thảo luận và 
đối thoại cộng đồng. Ví dụ, nhiều QGTV đang phát triển đã tuyển dụng NGO thực hiện các điều 
tra, lập kế hoạch, thực hiện, và đánh giá TĐC.  
 
137. Một số NGO có kỹ năng và kinh nghiệm để giúp thiết kế và thực hiện dự án, đặc biệt dự 
án có các nhóm dễ bị tổn thương. NGO thường khuyến khích hoạt động tự giúp bản thân, sự 
tham gia, và phát triển kỹ năng trong các chương trình phát triển cộng đồng và khôi phục thu 
nhập cho những dự án có TĐC bắt buộc. Những NGO có kinh nghiệm cũng có thể tổ chức các 
khóa đào tạo cho người BAH về những hoạt động tạo thu nhập mới và thúc đẩy quản lý cộng 
đồng đối với những nguồn tài nguyên thuộc sở hữu chung – ví dụ như rừng, đất đồng cỏ, hoặc 
khu vực đánh bắt cá. Sự tham gia của các NGO có đủ năng lực và kinh nghiệm cải thiện chất 
lượng và hiệu quả của công tác thiết kế và thực hiện TĐC bắt buộc. 

F. Tham vấn và tham gia trong chu trình dự án  

138. Tham vấn là một quá trình liên tục, cần bắt đầu từ giai đoạn xác định dự án cho đến giai 
đoạn lập kế hoạch và đến giai đoạn thực hiện. Trong khi hiện các QGTV đang phát triển đang 
hiển nhiên có những nỗ lực đáng kể để tăng cường sự tham gia của cộng đồng, việc coi tham 
vấn và tham gia là những quá trình liên tục  xuyên suốt chu trình dự án là hết sức quan trọng và 
các quy trình này cung cấp một “tầm nhìn” để (i) giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về những 
tác động có khả năng xảy ra của dự án; (ii) đánh giá các phương án thiết kế thay thế của dự 
án; (iii) xác định các ưu tiên của cá nhân và cộng đồng; và (iv) thiết kế một kế hoạch TĐC thích 
hợp và chấp nhận được cho người BAH. Để đạt được những mục tiêu này, những cách thức 
chia sẻ thông tin truyền thống phải được thay thế bởi một đường hướng tương tác hơn trong 
tiếp cận tham vấn, thúc đẩy sự tham gia của người BAH trong toàn bộ quá trình lập kế hoạch 
dự án. Bên vay/ khách hàng ghi lại quá trình tham vấn trong kế hoạch TĐC. Như đã nêu rõ 
trong "Đề cương của một kế hoạch TĐC" (Phụ lục 2 của SPS), kế hoạch TĐC cũng cần tóm tắt 
kết quả tham vấn với người BAH và thảo luận về việc những mối quan tâm và kiến nghị đưa ra 
được giải quyết như thế nào trong kế hoạch TĐC. Bảng 9 tóm tắt những hoạt động chính cho 
tham vấn và tham gia tại từng giai đoạn của dự án.   

Hộp 8: Các bƣớc đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong chƣơng trình TĐC 

 Thu hút phụ nữ thuộc các nhóm KT-XH khác nhau tham gia họp tham vấn về lập kế hoạch và thực thi dự án. 

 Các cuộc họp và tham vấn được tổ chức tại các khoảng thời gian mà phụ nữ có thể dễ dàng tham gia để có 
thể đảm bảo sự tham gia tối đa.  

 Xác định địa điểm họp dựa trên trao đổi với phụ nữ để họ có thể cảm thấy thoải mái và tự do trong thảo luận.  

 Cân nhắc các hoạt náo viên/ người hỗ trợ nữ hoặc làm việc thông qua các nhóm hoặc mạng lưới phụ nữ - 
chính thức hoặc không chính thức. 

 Có xét tới phụ nữ trong các khoản bồi thường của người BAH.  

 Xem xét tổ chức những buổi họp riêng cho phụ nữ sau khi đã họp chung.  

 Thu hút sự tham gia của phụ nữ trong việc chuẩn bị và xem xét các kế hoạch TĐC. 

 Một điều quan trọng là các hiệp hội phụ nữ phải được trao quyền, trong các tiến trình của cả cộng đồng của 
họ, của vùng rộng hơn, và của quốc gia. Việc này sẽ tránh được các tình huống trong đó phụ nữ chỉ đơn thuần 
là người có mặt trong quá trình đưa ra quyết định.  

 Đảm bảo có bao gồm phụ nữ và sự tham gia của họ trong thực hiện và giám sát 

 Lập hồ sơ quá trình tham gia. 

________________ 
Nguồn: ADB. 2003. TĐC – Danh sách kiểm tra về Giới. Manila.  
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Bảng 9: Tham vấn và tham gia trong chu trình dự án 

Giai đoạn dự án Những hoạt động chính  

 
 
 
Xác định dự án 

Xác định các bên liên quan (bao gồm người BAH, cộng đồng tiếp nhận, các 
NGO liên quan, và các cơ quan, ban ngành địa phương). 
 Thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình tham vấn.  
 Chuẩn bị tài liệu thông tin và kế hoạch để phổ biến.  
 Tổ chức và ghi biên bản các cuộc họp cộng đồng.  
Quyết định về nhu cầu cho một giai đoạn chuẩn bị xã hội cho những tác động 

TĐC bắt buộc có tính nhạy cảm và phức tạp cao.  

Thiết kế và 
chuẩn bị dự án 

Tổ chức và ghi biên bản các cuộc họp với người BAH và/ hoặc cộng đồng tiếp 
nhận.  
Cân nhắc các phương án nhằm tránh hoặc giảm thiểu TĐC, có tham vấn người 

BAH.   
 Thu hút sự tham gia của người BAH trong đánh giá các tác động của dự án, khi 

phù hợp.  
Thu xếp đưa vào ý kiến của người BAH về quyền lợi, khôi phục thu nhập, và các 

phương án TĐC.  
Thể chế hóa một khung tham gia cho công tác đền bù, phục hồi thu nhập, và 

TĐC.  
Thiết kế một giai đoạn chuẩn bị xã hội cho dự án có tính nhạy cảm và phức tạp 

cao.  
Thu thập ý kiến đóng góp của người BAH, cộng đồng tiếp nhận, và các NGO về 

việc lựa chọn và phát triển các khu TĐC.  
Có sự tham gia của người BAH và các NGO liên quan trong phát triển các chiến 

lược phục hồi thu nhập, khi phù hợp.  
Thiết lập quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, có sự tham gia của đại diện của 

người BAH trong hội đồng giải quyết khiếu nại.  
Tham vấn người BAH và các NGO liên quan trong chuẩn bị kế hoạch TĐC, khi 

phù hợp. 
Xem xét cơ chế có sự tham gia trình bày trong kế hoạch TĐC. 

Thực hiện kế 
hoạch TĐC và 
Giám sát 

Tổ chức sự tham gia của người BAH và các NGO trong thực hiện kế hoạch 
TĐC, khi phù hợp. 
Thu hút sự tham gia của các NGO liên quan trong những nỗ lực về TĐC.  
Tìm kiếm hỗ trợ của NGO cho các hoạt động khôi phục sinh kế và thu nhập.  
 Có sự tham gia của người BAH trong các hội đồng đưa ra quyết định, khi phù 

hợp  
 Đảm bảo hoạt động của quy trình, thủ tục khiếu nại. 

Có sự tham gia của người BAH trong giám sát và đánh giá, khi phù hợp.  

G. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) 

139. Cơ chế giải quyết khiếu nại ngày càng trở nên quan trọng khi dự kiến rằng các dự án sẽ 
có những tác động bất lợi hoặc rủi ro liên tục. Người BAH cần một cách thức tin tưởng được để 
nêu và giải quyết những quan ngại của họ về một dự án phát triển và dự án cần một cách thức 
hiệu quả để xử lý những quan ngại của người BAH. Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án 
cung cấp một cơ cấu đáng tin cậy có thể giúp người BAH và dự án cùng tìm kiếm các giải pháp 
hiệu quả. 
 
140. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng thiết lập và duy trì một cơ chế giải quyết khiếu nại 
cho mỗi dự án có tác động về môi trường, TĐC bắt buộc, và/ hoặc DTTS. Khiếu nại là không 
thể tránh khỏi do sự phức tạp của TĐC bắt buộc. Các khiếu nại thường là về tính minh bạch và 
sự đầy đủ của thông tin về quyền lợi, sự thỏa đáng của khoản bồi thường, chất lượng dịch vụ 
tại khu vực TĐC, thái độ của cán bộ của cơ quan thực hiện TĐC, và nhiều vấn đề khác. Việc 
giải quyết khiếu nại kịp thời là hết sức quan trọng nhằm đạt được các kết quả mong muốn về 
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TĐC và hoàn thành dự án một cách thỏa đáng. GRM là một sự sắp xếp cho việc nhận, đánh 
giá, và tạo thuận lợi cho những giải pháp cho các quan ngại, phàn nàn, và bất bình của người 
BAH về hoạt động về môi trường và xã hội của bên vay ở cấp độ dự án. Một người bất bình có 
thể tìm kiếm sự khắc phục thông qua các biện pháp hành chính và tòa án hiện có tại một QGTV 
đang phát triển. 

141. Thực hành tốt kết hợp những nguyên tắc sau trong thiết lập và duy trì GRM của dự án: 
 

(i) Sự tƣơng xứng. Quy mô, thời gian, và hình thức của một GRM cần phù hợp 
với bối cảnh và nhu cầu của một dự án cụ thể. Để thay đổi quy mô GRM theo tác 
động bất lợi tới người BAH, các kết quả đánh giá tác động xã hội và môi trường 
của dự án được sử dụng để hiểu ai sẽ bị ảnh hưởng và các tác động có khả 
năng xảy ra với họ là gì. Trong những dự án lớn và phức tạp với các tác động 
tiềm ẩn đáng kể, nên triển khai một GRM càng sớm càng tốt trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án và duy trì GRM trong quá trình thi công và vận hành cho đến cuối 
dự án. Ở mức độ có thể, nhân sự của bên vay/ khách hàng phụ trách điều tra 
các khiếu nại và quyết định nội dung phản hồi nên tách biệt khỏi những nhân sự 
tham gia quản lý dự án hàng ngày. Trong các dự án nhỏ hơn với các vấn đề 
tương đối đơn giản, dự án có thể xem xét chỉ định một đầu mối liên lạc, ví dụ 
như một cán bộ liên lạc cộng đồng, để có thể giải quyết những quan ngại và ý 
kiến liên quan tới dự án của cộng đồng BAH.  

(ii) Sự tham gia. Các GRM thành công nhất có sự tham gia của cộng đồng BAH 
trong thiết kế của GRM, thông qua sự tham gia của các đại diện của cộng đồng 
trong xác định các loại tranh chấp có thể nảy sinh, cách thức người BAH muốn 
nêu lên những quan ngại của họ, tính hiệu quả của bất kỳ quy trình, thủ tục nào 
hiện có trong giải quyết khiếu nại, tính sẵn có của các nguồn lực địa phương để 
giải quyết tranh chấp, và những yếu tố khác có thể nảy sinh. Hộp thư gợi ý, họp 
cộng đồng định kì, và những phương pháp tham vấn và phản hồi khác cũng có 
thể giúp ích trong xây dựng một GRM hoạt động. 

(iii) Sự tiếp cận. Một GRM bao gồm các quy trình, thủ tục nhận, lưu hồ sơ, lập tài 
liệu, và trả lời khiếu nại trong một khoảng thời gian hợp lý. Quy trình, thủ tục nên 
dễ dàng để tất cả các nhóm người BAH hiểu và được phổ biến tới họ. Những 
nhóm này có thể gồm nhiều người dễ bị tổn thương hơn như người nghèo và 
phụ nữ. Thiết kế GRM thường xem xét nhiều khía cạnh trong việc xây dựng một 
cơ chế mà người dân của các cộng đồng BAH có thể tiếp cận. Những khía cạnh 
này bao gồm sự tiếp cận giao thông và đường xá của họ, trình độ học vấn và 
biết chữ của họ, cũng như sự tiếp cận các trang thiết bị thông tin liên lạc như 
điện thoại, thư, và mạng internet. GRM nên tôn vinh các phương pháp thông tin 
liên lạc đa dạng khi đây được xem là một điểm quan trọng, gồm có họp trực tiếp, 
khiếu nại bằng văn bản, trao đổi qua điện thoại, và thư điện tử.  

(iv) Sự phù hợp về văn hóa. Một GRM tốt được thiết kế để xem xét các thuộc tính 
văn hóa và cơ chế truyền thống trong nêu và giải quyết vấn đề. Nếu có tồn tại 
những khác biệt về văn hóa trong cùng một cộng đồng BAH, cơ chế giải quyết 
khiếu nại có thể cần điều chỉnh những đường hướng tiếp cận nhằm đảm bảo 
các nhóm cá nhân, đặc biệt phụ nữ và DTTS, hoàn toàn có thể nêu lên những 
mối quan tâm của họ. Ví dụ, thành viên của các cộng đồng bản địa thường 
không tận dụng quy trình, thủ tục khiếu nại chính thức mặc dù họ có khiếu nại. 
Điều này đặc biệt đúng khi có sự khác biệt lớn về quyền lực xã hội giữa cộng 
đồng bản địa và các đại diện của dự án hoặc khi người BAH không biết đọc biết 
viết. Một thực hành tốt tìm cách để nắm bắt ý kiến cộng đồng kiểu này bằng 
những công cụ như các trạm báo cáo nơi cán bộ liên lạc cộng đồng có thể thu 
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thập những ý kiến phàn nàn bằng lời nói và ghi lại vào văn bản. Đối với những 
cá nhân miễn cưỡng tiếp cận GRM trực tiếp, các phương pháp khiếu nại không 
chính thức như gửi vào hộp thư điện thoại là một câu trả lời khả dĩ.   

(v) Sự phản hồi. Khiếu nại nhận được và nội dung trả lời cần được lập thành hồ sơ 
và báo cáo lại cho cộng đồng BAH. Một GRM tốt cung cấp thông tin cập nhật 
thường xuyên về các hoạt động của GRM cho cộng đồng địa phương, giải quyết 
rõ ràng những kỳ vọng về cơ chế làm gì và không làm gì, trình bày các kết quả 
giải quyết khiếu nại, và thu thập phản hồi từ người BAH nhằm cải thiện hệ thống 
giải quyết khiếu nại.  

(vi) Trách nhiệm rõ ràng. GRM thiết lập và duy trì một cơ cấu tổ chức với quyền 
hạn và nhiệm vụ rõ ràng cho việc liên lạc với cộng đồng và giải quyết khiếu nại. 
Các cá nhân được giao đảm trách tiếp nhận khiếu nại sẽ đem lại hiệu quả cao 
nhất nếu họ là người đáng tin cậy, được đào tạo, có kiến thức, và có thể tiếp cận, 
không xét tới dân tộc, giới, hay tôn giáo của người khiếu nại. 

(vii) Sự bảo vệ thích hợp. Một điều quan trọng là bên vay/ khách hàng biết về các 
biện pháp khắc phục hành chính và tòa án sẵn có của quốc gia cho các giải 
pháp xử lý tranh chấp để GRM của dự án không vô tình cản trở sự tiếp cận 
những cơ chế hiện có của quốc gia. Đồng thời, GRM thiết lập sự bảo vệ cho 
những người khiếu nại để họ không bị trả thù. 

142. Thường không có quy trình giải quyết khiếu nại riêng biệt cho các vấn đề về TĐC bắt 
buộc, môi trường và DTTS nêu trong SPS. GRM nên mở cho một phạm vi rộng các mối quan 
tâm. Cơ chế này cần có khả năng đối phó với những phàn nàn, khiếu nại về nhiều vấn đề, bao 
gồm TĐC bắt buộc, các tác động của dự án tới môi trường và sức khỏe, và ảnh hưởng của 
chúng tới DTTS.  

143. Mỗi cơ quan thực hiện dự án hoặc công ty dự án có một đường hướng riêng trong giải 
quyết xung đột với người dân địa phương. Tuy nhiên, tại nhiều QGTV đang phát triển, hiếm khi 
tìm thấy một đường hướng nào được xây dựng tốt và có tính hệ thống ở cấp độ dự án. Những 
hệ thống địa phương hiện có để xử lý phàn nàn, khiếu nại cần được đánh giá và cần xác định 
được cả điểm tốt và kẽ hở. Một GRM tốt không cần thiết phải là một cơ chế hoàn toàn mới và 
có thể được xây dựng dựa trên những cơ chế truyền thống và hiện có mà đang hoạt động tốt.  

144. GRM là một cơ chế được chính thức hóa, dựa vào địa phương cho dự án để tiếp nhận, 
đánh giá, và giải quyết khiếu nại của người BAH về các hoạt động của dự án. Không nên nghĩ 
rằng GRM là một giải pháp thay thế cho quá trình phổ biến thông tin và tham vấn của dự án, 
hoặc ngược lại. Hai quá trình này bổ trợ cho nhau và nên củng cố lẫn nhau. 

H. Cơ chế trách nhiệm giải trình của ADB không liên quan tới Cơ chế giải quyết khiếu nại 

145. GRM, thuộc trách nhiệm của bên vay/ khách hàng ở cấp độ dự án, hoàn toàn không liên 
quan tới Cơ chế trách nhiệm giải trình – một quy trình của ADB cho phép người BAH bởi dự án 
do ADB tài trợ nộp đơn khiếu nại lên ADB. Cơ chế trách nhiệm giải trình cung cấp một diễn đàn 
và quá trình độc lập, nơi mọi người có thể nêu ra các vấn đề của họ và tìm kiếm giải pháp và 
báo cáo những hoạt động mà cho là vi phạm các chính sách và quy trình, thủ tục hoạt động của 
ADB. Cơ chế trách nhiệm giải trình gồm có hai giai đoạn riêng biệt nhưng có liên quan tới nhau 
là (i) giai đoạn tham vấn, do một cán bộ hướng dẫn các dự án đặc biệt của ADB dẫn đầu để hỗ 
trợ người BAH bởi dự án tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của họ; và (ii) giai đoạn xem xét 
sự tuân thủ, do một hội đồng ba thành viên dẫn đầu, điều tra những hoạt động bị cho là vi phạm 
các chính sách và quy trình, thủ tục hoạt động của ADB, như định nghĩa của Ban Giám đốc, 
bao gồm cả những chính sách về bảo trợ xã hội, đã gây ra hoặc có khả năng gây ra những 
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thiệt hại vật chất và bất lợi trực tiếp đối với người BAH bởi dự án và khuyến nghị việc dự án 
đảm bảo sự tuân thủ những chính sách và quy trình, thủ tục này như thế nào.  

VI. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĐC  

A. Sẵn sàng  

146. Thực hiện kế hoạch TĐC là một nhiệm vụ phức tạp, đầy thách thức. Bước quan trọng 
đầu tiên để thực hiện thành công kế hoạch TĐC là đảm bảo rằng cơ quan điều hành và các cơ 
quan thực hiện phải sẵn sàng. Những cơ quan này phải có đầy đủ nhân sự và thiết bị trước khi 
bắt đầu thực hiện. Một việc quan trọng đối với cơ quan điều hành là đồng bộ hóa kế hoạch xây 
lắp của dự án với công tác thu hồi đất, di dời, phát triển khu TĐC, và chuyển đổi. Việc này 
thường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan điều hành, các cơ quan chính quyền địa 
phương, và các cơ quan nghiệp vụ. Sự phối hợp này là rất quan trọng để giải quyết những vấn 
đề TĐC thường lệ có khả năng gặp phải trong giai đoạn ban đầu của quá trình thực hiện. 
Những hành động chính khác cần có để thực hiện TĐC thành công gồm có cập nhật kế hoạch 
TĐC dựa trên kiểm kê chi tiết (bao gồm cập nhật điều tra dân số, kiểm kê tài sản, và điều tra 
KT-XH) sau thiết kế kỹ thuật; phân bổ vốn cho chi trả đền bù; và tiếp tục tham vấn người BAH 
(Hộp 9). 

 

147. Khi có khoảng cách thời gian giữa giai đoạn lập kế hoạch TĐC và giai đoạn thực hiện kế 
hoạch, các nhu cầu và ưu tiên của người BAH có thể thay đổi khiến phải có một số điều chỉnh 
về chương trình TĐC. Ngoài ra, nếu giai đoạn điều tra dân số và điều tra KT-XH cách xa thời 
điểm bắt đầu thực hiện TĐC, những số liệu chính về dân số và KT-XH sẽ cần được cập nhật 
trước khi bắt đầu thực hiện vì việc cập nhật số liệu này có thể đưa ra những yếu tố để xem xét 
lại nguồn lực và lên kế hoạch vật chất.  

B. Triển khai thực hiện  

148. Để thực hiện dự án kịp thời và tránh vượt mức chi phí ước tính cũng như tránh chậm trễ, 
bên vay/ khách hàng cần duy trì tập trung vào khung thời gian dự án và công tác TĐC. Hộp 10 
liệt kê một số nhiệm vụ chính mà đội quản lý dự án và đội quản lý TĐC của bên vay phải hết 
sức chú ý.   

Hộp 9: Sẵn sàng để thực hiện kế hoạch TĐC 

 Tuyển đơn vị thực hiện TĐC hoặc NGO có đủ năng lực sau khi khoản vay được phê duyệt hoặc xác định 
những hình thức tổ chức thể chế khác.   

 Cập nhật kế hoạch TĐC dựa trên điều tra kiểm kê chi tiết (bao gồm cập nhật điều tra dân số, kiểm kê tài sản, 
và điều tra KT-XH) sau thiết kế kỹ thuật. 

 Phát hành thẻ căn cước cho những người bị di dời hợp lệ để nhận đền bù/ các lợi ích TĐC. 

 Phân bổ vốn cho chi trả đền bù. 

 Tiếp tục tham vấn người bị di dời về kế hoạch TĐC cập nhật. 

 Thiết lập các văn phòng hiện trường với nhân sự phù hợp cho việc thực hiện và giám sát kế hoạch TĐC. 

 Thiết lập ban đền bù TĐC địa phương và hội đồng giải quyết khiếu nại và đảm bảo có sẵn vốn cho các hoạt 
động của các ban/ hội đồng này. 
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1. Những phƣơng án di dời  

149. Những người có khả năng phải tái định cư thường chọn một trong ba phương án trong 
quá trình di dời (Hộp 11).  

 
 
150. Đối với việc thực hiện TĐC có bao gồm di dời vật chất tới khu TĐC do dự án tài trợ, việc 
thực hiện những biện pháp sau đây ngay từ khi bắt đầu triển khai là rất quan trọng: (i) xác minh 
rằng mỗi hộ gia đình BAH sẵn sàng chuyến tới khu vực TĐC cụ thể. Có thể cần phải cải thiện 
khu vực đó hoặc phân bổ lại khu vực TĐC cho phù hợp với nguyện vọng của hộ gia đình BAH; 
(ii) chuẩn bị các khu TĐC, bao gồm cả cơ sở hạ tầng cộng đồng, trước ngày di dời. Một thực 
hành tốt là cho người BAH tiếp cận khu vực TĐC trước khi thực sự di dời, việc này có thể cho 
phép họ sớm bắt đầu các hoạt động sản xuất tại khu TĐC trong quá trình di dời; (iii) hỗ trợ 
người BAH trong di chuyển tới khu TĐC. Đặc biệt cần hỗ trợ khi việc di dời xuất phát từ hoặc 
đến một nơi xa xôi, hoặc khi hộ gia đình không có đủ người có khả năng lao động để thu xếp di 
chuyển tài sản, bao gồm cả nguyên vật liệu có thể tận dụng được.  
 
 

Hộp 11: Những phƣơng án di dời 

 Di dời tại chỗ. Có khả năng thực hiện di dời tại chỗ khi số lượng người bị di dời là có giới hạn, mật độ dân 

cư tương đối thưa thớt, và dự án gồm những điểm công trường nhỏ nằm rải rác hoặc các tuyến hẹp. Ví dụ, 
trong các dự án giao thông, có thể cho phép người bị di dời chiếm phần đất của khu vực dự án mà khoảng 
không lưu không đi qua, nơi họ có thể dọn sạch khoảng đất mặt tiền để sử dụng. Trong những trường hợp 
này, di dời tại chỗ thường không ảnh hưởng tới hiện trạng KT-XH và các tổ chức xã hội của người BAH vì 
người bị di dời chỉ di chuyển một khoảng rất ngắn. Phương án này đặc biệt hay có trong các dự án xây triển 
khai theo tuyến.                                                                                                                    

 Tự di dời. Tự di dời là khi người BAH chủ động di dời theo cá nhân hoặc theo nhóm tới nơi họ lựa chọn thay 

vì tới khu TĐC. Họ làm điều này vì những lý do kinh tế, bao gồm các cơ hội việc làm và tính sẵn có của đất 
thay thế, hoặc vì những yếu tố xã hội như sự gần gũi với họ hàng. Đồng thời, nhóm này gồm những người 
BAH là các công ty kinh doanh hoặc sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Một vài người trong số này có thể di chuyển 
với toàn bộ các quyền lợi. Họ đặc biệt được lợi bởi người tái định cư tự đưa ra nhiều quyết định liên quan tới 
các vấn đề vật chất, quan hệ xã hội, và tình trạng kinh tế. Họ có thể chỉ yêu cầu dự án có hỗ trợ việc làm 
hoặc hỗ trợ xã hội nhất định để khôi phục lại mức sống trước dự án.  

 Di dời tới khu TĐC do dự án tài trợ. Đây là phương án di dời tới các điểm mà cơ quan thực hiện lựa chọn 

dựa trên kết quả tham vấn với những người có khả năng phải TĐC và cộng đồng tiếp nhận. Thông thường, 
các khu TĐC do dự án tài trợ nằm trong bán kính 1km hoặc 2km cách thôn làng đang sinh sống. Điều này 
cho phép người TĐC hòa nhập dễ dàng với cộng đồng tiếp nhận do có sự quen biết trong cộng đồng mới 
hoặc sự quen thuộc với khu vực. Nếu các khu TĐC ở xa nhà ban đầu thì có thể có căng thẳng hoặc ức chế, 
đặc biệt nếu khu vực tiếp nhận có những điều kiện môi trường, cơ cấu kinh tế và sinh kế, hoặc các tham số 
văn hóa và xã hội khác biệt. Nên tránh di dời tới các điểm TĐC xa hoặc tới điểm có đặc điểm môi trường, văn 
hóa, xã hội, và kinh tế khác biệt. Người bị di dời chuyển tới các khu TĐC có xu hướng yếu thế hơn, do đó 
cần có thêm hỗ trợ để phục hồi sinh kế và thu nhập.  

Hộp 10: Những nhiệm vụ chính trong thực hiện kế hoạch TĐC 

 Đưa ra các phương án di dời 

 Chi trả đền bù cho tất cả những người bị di dời vật chất và kinh tế hợp lệ trước khi di dời.  

 Phát triển khu TĐC cùng những tiện ích dân sự 

 Thiết lập sự kết nối giữa các mục tiêu TĐC và các bước của giai đoạn thi công của dự án  

 Di dời người bị di dời tới khu TĐC và giúp họ hòa nhập vào cộng đồng tiếp nhận 

 Bắt đầu thực hiện các hoạt động khôi phục sinh kế/ thu nhập 
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151. Một ví dụ tốt cho các dự án TĐC đô thị, đặc biệt cho những dự án di dời người chiếm 
đất và người định cư không chính thức, là Dự án Giao thông đô thị Mumbai (Hộp 12).42 Dự án 
này chỉ ra rằng có thể giải quyết được những vấn đề liên quan tới di dời khu ổ chuột và người 
định cư không chính thức khi các cơ quan chính quyền sáng tạo và chung tay cùng cộng đồng 
BAH và các NGO liên quan tìm kiếm những giải pháp khả thi và các bên cùng chấp nhận được.  
 

 

2. Chi trả đền bù  

152. SPS của ADB yêu cầu rằng đất, nhà ở, và các tài sản khác bị thu hồi phải được bồi 
thường theo giá thay thế đầy đủ trước khi di dời để phục vụ các hợp phần hoặc phần đã sẵn 
sàng cho hoạt động thi công của dự án. Bồi thường được cho là đã chi trả khi khoản tiền mặt 
hoặc khoản séc đã được đưa cho người BAH hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ, 
hoặc gửi vào tài khoản ủy thác giữ.43 Một thực hành tốt là gửi khoản đền bù vào tài khoản 
chung của cả chồng và vợ và đại diện cấp dự án của bên vay đảm bảo rằng đền bù được chi 
trả cho các tài sản thay thế.  

3. Phát triển khu TĐC 

153. Việc hiểu cả tình hình hiện tại của người BAH và những yêu cầu về TĐC trong tương lai 
của họ có ý nghĩa quan trọng. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tại khu TĐC cần đáp ứng nhu cầu 

                                                

42
  Ngân hàng Thế giới. 2002. Dự án Giao thông đô thị Mumbai Giai đoạn 1. Washington, D.C. (Số hiệu dự án: 
P050668, phê duyệt ngày 18/6/2002.) 

43
 Tài khoản ủy thác giữ là một tài khoản riêng biệt hoặc tài khoản ngân hàng tín thác để giữ tiền thuộc tài sản của 
người khác. Tài khoản này là phù hợp trong trường hợp chủ đất vắng mặt nhưng có tài sản bị thu hồi phục vụ mục 
đích công, hoặc khi có kiện tụng, tranh chấp về khoản đền bù cho đất bị thu hồi. Ví dụ, một trong số các dự án 
ADB tài trợ ở Ấn Độ, cơ quan thực hiện giải ngân các khoản vốn đền bù cho đất, cây cối, mùa màng, v.v. và gửi 
vào một tài khoản riêng biệt với Trợ lý ủy viên cho người BAH của dự án để chi trả sau khi các vụ tố tụng pháp lý 
được giải quyết và hồ sơ về quyền sở hữu được trình nộp.  

Hộp 12: Di dời khu ổ chuột và những ngƣời dân đô thị không chính thức ở Mumbai 

 Hệ thống đường ray ngoại ô ở Mumbai, trái tim tài chính của Ấn Độ, có ý nghĩa quan trọng với khoảng 12 triệu 
dân nơi này. Trong khoảng 20 năm hoặc lâu hơn thế, dải đất dọc các tuyến đường ray là nhà của 24.000 gia 
đình, những người sống chung với các rủi ro bị tử vong và bị thương luôn hiện hữu và chịu đựng sự thiếu 
thốn hoàn toàn những dịch vụ dân sự cơ bản. Khi dự án cải thiện hệ thống giao thông và vận tải của Mumbai 
đòi hỏi những người dân định cư không chính thức này phải di dời, chính quyền bang Maharashtra đã quyết 
định huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình di dời. Một liên minh đã được thành 
lập, gồm có Tổ chức xã hội thúc đẩy các trung tâm nguồn lực trong khu vực (SPARC), Liên đoàn dân cư ổ 
chuột quốc gia, và một hợp tác xã tiết kiệm của phụ nữ khu ổ chuột và người dân sống nơi vỉa hè. Các gia 
đình thuộc diện di dời là thành viên của Liên đoàn dân cư ổ chuột quốc gia. 

 Vào tháng 6 năm 2001, chỉ trong vòng 1 năm, liên minh đã di dời 10.000 gia đình tới nhà ở với những tiện ích 
tối thiểu về cấp nước, vệ sinh, và cấp điện, và quan trọng hơn, có quyền sở hữu đất đai được đảm bảo. 
Không có cưỡng chế. Việc này được thực hiện như thế nào? Thứ nhất, Ủy ban phát triển vùng đô thị Mumbai 
sẵn sàng chuyển giao quyền hạn của Ủy ban trong TĐC cho liên minh NGO. Thứ hai, Liên đoàn dân cư ổ 
chuột quốc gia có được sự tin tưởng của những người định cư không chính thức dọc đường ray bởi họ có kết 
nối lâu dài với liên đoàn này. Họ sẵn sàng đồng ý với các nguyên tắc về phân phối nhà ở tạm thời và vĩnh 
viễn. Tại nơi ở mới, những gia đình này đã thành lập các hợp tác xã để thúc đẩy lợi ích kinh tế và có thể hy 
vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Kinh nghiệm này cho thấy sự hợp tác bình đẳng giữa các bên liên 
quan chính có thể xử lý hiệu quả nhiều vấn đề TĐC phức tạp mà nếu không sẽ không thể nào giải quyết 
được.  

________________ 

Nguồn: ADB. 2000. Hội thảo về TĐC đô thị – Hỗ trợ cho những người định cư không chính thức. Manila.  
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và mong đợi của những người định cư mới. Một cách tổng quát, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ, và 
chất lượng cuộc sống tổng thể cần tốt hơn mức trước dự án. Ví dụ, tất cả các khu TĐC cho 
một dự án ở Sri Lanka đều có tiếp cận với nước giếng cho nước uống và tiếp cận nguồn điện, 
nằm trong phạm vi cách các làng bị ảnh hưởng 1km, cách một đường cao tốc chính và trường 
học ít hơn 1km, và cách một thị trấn và các cơ sở y tế ít hơn 6km.44 
 
154. Địa điểm và chất lượng khu TĐC là những yếu tố quan trọng trong kế hoạch TĐC vì 
chúng quyết định sự tiếp cận đất, các mạng lưới hỗ trợ xã hội, việc làm, kinh doanh, tín dụng, 
và các cơ hội thị trường. Mỗi khu có những hạn chế và cơ hội riêng. Lựa chọn một khu TĐC 
gần gũi với nơi ở trước xét trên phương diện các đặc tính môi trường, xã hội, văn hóa, và kinh 
tế sẽ giúp việc di dời và khôi phục thu nhập có khả năng thành công hơn. Do đó, lựa chọn khu 
TĐC nên là một phần của nghiên cứu khả thi.  
 
155. Đồng thời, nên lựa chọn khu TĐC dựa trên đánh giá về các tác động tới cộng đồng tiếp 
nhận. Những vấn đề như chất lượng đất, khả năng tiếp nhận của khu TĐC, các nguồn tài 
nguyên thuộc sở hữu chung, cơ sở hạ tầng xã hội, và thành phần dân số (ví dụ, tầng lớp đặc 
quyền, bộ lạc, giới, dân tộc thiểu số) cũng cần được xem xét một cách cẩn thận. Một cách lý 
tưởng, các khu TĐC mới, về mặt địa lý, nên gần với nhà ở ban đầu để duy trì các mạng lưới xã 
hội và kết nối cộng đồng hiện có. Đối với các dự án phát triển đô thị, mà theo đó thường đòi hỏi 
phải di dời một số lượng lớn người dân, có thể giảm thiểu sự chia cắt bằng cách TĐC tại một 
vài khu vực nhỏ nhưng gần nơi ở ban đầu. Trong tất cả các trường hợp, việc lựa chọn khu TĐC 
và kế hoạch di dời phải dựa trên tham vấn cộng đồng và có thử nghiệm thông qua tham vấn 
cộng đồng. Người BAH và cộng đồng tiếp nhận cần được tham gia vào việc đưa ra quyết định 
thông qua tất cả các giai đoạn lựa chọn khu TĐC, bố trí mặt bằng và thiết kế, và phát triển (Hộp 
13).  

 
 

                                                

44
 Cơ quan phát triển đường, Sri Lanka. 2002. Dự án Phát triển Giao thông phía Nam. Colombo (Khoản vay ADB 
1711-SRI, Chương 5, trang 3). 

Hộp 13: Bốn giai đoạn trong lựa chọn khu TĐC 

 Giai đoạn 1: lựa chọn khu TĐC và những phƣơng án thay thế. Chọn một địa điểm tốt là yếu tố quan trọng 

nhất. Bắt đầu với một vài phương án. Huy động sự tham gia của những người có khả năng phải TĐC và 
cộng đồng tiếp nhận trong quá trình này. 

 Giai đoạn 2: nghiên cứu khả thi. Thực hiện nghiên cứu khả thi cho các khu TĐC lựa chọn và xem xét tiềm 

năng của các khu TĐC xét về sự gần gũi về mặt sinh thái, giá đất, việc làm, sự tiếp cận tín dụng, thị trường, 
và những cơ hội kinh tế khác để cung cấp sinh kế khả thi cho người bị di dời và cộng đồng tiếp nhận.  

 Giai đoạn 3: bố trí mặt bằng và thiết kế. Bố trí mặt bằng và thiết kế của khu TĐC cần tuân thủ các thực 

hành và đặc tính văn hóa. Xác định vị trí của các công trình vật chất và xã hội trong cộng đồng BAH. Kiểm tra 
cách thức các thành viên hộ gia đình, hàng xóm, và họ hàng kết nối với nhau tại nơi ở hiện tại, xác định 
người sử dụng các công trình tiện ích và cơ sở hạ tầng xã hội (ví dụ theo giới và độ tuổi, v.v) và tần suất sử 
dụng. Hiểu những mô hình định cư hiện tại và cách thức bố trí có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá nhu cầu 
tại nơi ở mới. Ý kiến đóng góp của cộng đồng nên là một phần không thể thiểu của quá trình thiết kế.  

 Giai đoạn 4: phát triển khu TĐC. Diện tích khoảng đất để xây nhà ở cần dựa trên diện tích nhà ở trước đó 

và nhu cầu tại khu ở mới. Những người TĐC nên được phép lựa chọn tự xây nhà của riêng họ thay vì được 
cấp nơi ở đã có công trình xây sẵn. Toàn bộ cơ sở hạ tầng dân sự và xã hội và các dịch vụ cần sẵn sàng 
trước khi yêu cầu người tái định cư chuyển tới khu TĐC. Các tổ chức của người bị di dời và hiệp hội của 
cộng đồng cần được tham vấn trong quá trình phát triển khu TĐC. 

__________________ 

Nguồn: F. Davidson và những người khác. 1993. Sổ tay hướng dẫn di dời và TĐC: Hướng dẫn quản lý và lập kế hoạch di dời. 
Rotterdam (Hà Lan): IJUD. 
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156. Khu TĐC tạm thời. Một ví dụ cho những trường hợp có thể đòi hỏi phải di dời tạm thời 
là dự án đường, theo đó, các cửa hàng ven đường phải di dời tạm thời để phục vụ thi công. 
Nếu việc này dẫn tới mất thu nhập thì những người BAH tạm thời phải được đền bù. Nên tránh 
di dời tạm thời khi có thể, thông qua lập kế hoạch hiệu quả. Các khu TĐC tạm thời thường kém 
phát triển và gây thêm căng thẳng và lo lắng về di dời.   

4. Liên kết giữa các mục tiêu TĐC và tiến độ thi công dự án  

157. Kế hoạch di dời, sự lựa chọn các phương án, và phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại 
các khu TĐC cần được hợp nhất với tổ chức thực hiện dự án để người BAH có thể tái định cư 
mà cuộc sống của họ bị ảnh hưởng ít nhất. Tất cả các hoạt động di dời phải được hoàn thành 
trước hoạt động thi công. Điều này đòi hỏi bên vay/ khách hàng phải tham vấn người BAH và 
làm việc chặt chẽ với họ tại tất cả các giai đoạn của quá trình thực hiện kế hoạch TĐC – từ 
bước lựa chọn khu TĐC cho tới khi di dời người tái định cư tới nơi ở mới.  
 
158. Nếu số lượng người có khả năng phải tái định cư là lớn, bên vay nên thiết lập các mục 
tiêu di dời hai lần một năm (trong bối cảnh những yêu cầu của dự án) để người BAH được tái 
định cư trước giai đoạn thi công.  
 
159. Các cơ quan dự án có thể mua đất để tái định cư người BAH nhưng giao dịch mua đất 
này phải diễn ra trên cơ sở người bán tự nguyện và không dựa trên quyền trưng dụng/ sung 
công của nhà nước.  

5. Kế hoạch thực hiện 

160. Kế hoạch thực hiện kế hoạch TĐC cần được đồng bộ hóa với kế hoạch tổng thể của dự 
án cho hoạt động thi công xây lắp. Nguyên tắc chỉ dẫn là tất cả những hoạt động chính của kế 
hoạch TĐC như thu hồi đất, chi trả đền bù, và di dời người dân tới nơi ở mới, cần được hoàn 
thành triệt để trước khi khởi công các công trình xây lắp.  
 
161. Nhà thầu không thể bắt đầu hoạt động trọn vẹn một cách hiệu quả cho đến khi có mặt 
bằng sạch, và nếu có chậm trễ trong TĐC, những người đối mặt với việc di dời có thể thấy 
buồn rầu hơn và có thể cảm thấy bị hăm dọa trước sự xuất hiện bất ngờ của công nhân và thiết 
bị nặng trên đất bị thu hồi. Kế hoạch thực hiện kế hoạch TĐC phải xác định tất cả những hoạt 
động thuộc các đầu mục chính tương ứng – ví dụ, thiết kế kỹ thuật chi tiết, lập kế hoạch TĐC, 
thu hồi đất và chi trả đền bù, phát triển khu TĐC, di dời, thi công công trình dự án, khôi phục thu 
nhập, và giám sát TĐC. Sau đó, kế hoạch thực hiện phải có các tiểu mục đưa ra thời gian biểu 
thực hiện. Việc thực hiện nên thỉnh thoảng được điều chỉnh để phản ánh tiến độ thực hiện thực 
tế.  

6. Di dời tới khu TĐC và hoà nhập vào cộng đồng tiếp nhận 

162. Trong lập kế hoạch TĐC, không thể xem xét người BAH trong sự cô lập với cộng đồng 
tiếp nhận. Những người tái định cư có thể ảnh hưởng tới các điều kiện việc làm, việc sử dụng 
các nguồn tài nguyên thuộc sở hữu chung, và các dịch vụ công ích của cộng đồng tiếp nhận 
theo những cách thức mà có thể không được hoan nghênh. Nhưng có các phương pháp để cải 
thiện mối quan hệ giữa người tái định cư – cộng đồng tiếp nhận. Dự án cầu Jamuna tại Băng-
la-đét cung cấp các tiện ích dân sự mới và nguồn tài nguyên thuộc sở hữu chung như giếng 
nước uống, nhà thờ Hồi giáo và đền – những công trình bổ sung ngoài các trường học hiện có 
– và đường giao thông để tăng cường khả năng tiếp nhận của các cộng đồng làng tiếp nhận. 
Những công trình này đã giúp người tái định cư cũng như cộng đồng tiếp nhận phát triển kinh 
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tế và tạo nên sự hòa nhập xã hội. Không được phép để cộng đồng tiếp nhận cảm thấy bị phân 
biệt đối xử. Họ cũng đáng được hưởng sự tiếp cận đào tạo, việc làm, và những lợi ích khác mà 
dự án đem lại thông qua TĐC.  
 
163. Để có được sự hòa nhập tốt hơn, nên lựa chọn cộng đồng tiếp nhận dựa trên sự tương 
thích về các hoạt động kinh tế và văn hóa – xã hội. Những hộ gia đình nông nghiệp BAH, ví dụ, 
nên được di dời tới một cộng đồng mà cũng lấy nông nghiệp làm sinh kế.  

7. Bắt đầu những hoạt động khôi phục và cải thiện thu nhập  

164. Các cơ quan thực hiện cần xác nhận lại rằng những chương trình khôi phục và cải thiện 
thu nhập vẫn khả thi và nhìn chung là chấp nhận được đối với người BAH. Kinh nghiệm cho 
thấy sau đây là các thực hành tốt: (i) trong trường hợp các biện pháp giảm thiểu đòi hỏi người 
BAH phải nâng cao đáng kể những kỹ năng của họ, nên bắt đầu các biện pháp chuẩn bị trước 
khi người BAH bị tước mất các nguồn thu nhập hiện có; (ii) cung cấp các đầu vào như hỗ trợ 
tiền mặt, đất thay thế, thiết bị, hạt giống, v.v càng sớm càng tốt để người BAH có đủ thời gian 
triển khai các hoạt động khôi phục và cải thiện thu nhập; (iii) triển khai kịp thời việc bố trí, tổ 
chức đào tạo, tín dụng, thông tin thị trường và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ do người BAH sản 
xuất và cung cấp; và (iv) cung cấp hỗ trợ chuyển tiếp cho người BAH khi không thể dự kiến 
việc phục hồi thu nhập tại thời điểm di dời. Ví dụ, những cộng đồng với hoạt động sinh kế tự 
cung tự cấp nên được cấp hỗ trợ chuyển tiếp theo hình thức lương thực, thực phẩm. Nếu giai 
đoạn chuyển tiếp vượt quá khoảng thời gian dự kiến ban đầu, tất cả những hình thức hỗ trợ 
chuyển tiếp cũng phải được kéo dài. Chương VII trình bày một mô tả chi tiết về khôi phục và cải 
thiện thu nhập. 

C. Những vấn đề giới trong thực hiện TĐC 

165. Việc xem xét những vấn đề giới là rất quan trọng trong thực hiện bất kỳ kế hoạch TĐC 
nào. Lựa chọn khu TĐC, địa điểm, thiết kế, và tính phù hợp của khu vực TĐC là những mối 
quan tâm chính của phụ nữ cũng như nam giới. Họ thường đảm nhận các trách nhiệm gia đình, 
kéo theo cả việc chăm sóc trẻ em và người già. Họ có ảnh hưởng tới các hoạt động dựa vào 
gia đình mà phụ nữ thường tham gia để đóng góp cho thu nhập của hộ gia đình. Thiết kế phải 
nhạy cảm trước những yêu cầu về chức năng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và nhu cầu 
sinh hoạt. Có thể tìm thấy những hướng dẫn chi tiết về các vấn đề giới liên quan tới TĐC trong 
ấn phẩm của ADB, Danh sách kiểm tra về Giới: TĐC (ADB, 2003). Dự án Cải tạo môi trường 
Calcutta cung cấp một ví dụ tốt về vai trò mà phụ nữ có thể tham gia trong lựa chọn một khu 
TĐC đáp ứng những mối quan tâm cụ thể của họ. Trong dự án này, phụ nữ đã đóng một vai trò 
quan trọng trong lựa chọn khu TĐC cho Dự án Cải tạo môi trường Calcutta. Đối với phụ nữ, 
những mối quan tâm chính là sự an toàn của khu TĐC và sự gần kề với nơi ở cũ. Việc gần với 
nơi họ từng ở giúp họ (i) tiếp tục công việc đang làm, (ii) có thể đi bộ đi làm; (iii) có thể nhanh 
chóng trở về nhà trong trường hợp khẩn có liên quan tới con cái, và (iv) tiếp cận những dịch vụ 
xã hội cơ bản. Các nhóm dựa vào cộng đồng và các NGO làm việc với phụ nữ và khuyến khích 
họ tham gia vào quá trình ra quyết định.45  

 

 

                                                

45
 ADB. 2003. Danh sách kiểm tra về Giới: TĐC. Manila. 
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D. Ngân hàng dữ liệu TĐC và Hệ thống thông tin quản lý 

166. Cơ quan điều hành nên thiết lập một ngân hàng dữ liệu về tất cả những người BAH với 
thông tin về kết quả kiểm kê thiệt hại và đền bù hợp lệ cho những thiệt hại đó. Điều này có 
nghĩa mỗi và mọi người BAH sẽ được liệt kê theo một số mã hóa và hồ sơ – gọi là hồ sơ người 
được hưởng quyền – và hồ sơ này sẽ được cập nhật khi khoản bồi thường và những quyền lợi 
khác được chi trả và công tác thực hiện được triển khai. Ngân hàng dữ liệu sẽ tạo thành cơ sở 
dữ liệu cho tất cả các hoạt động giám sát và sẽ dẫn tới việc thiết lập một hệ thống thông tin 
quản lý (MIS) mà cần được tiếp cận dễ dàng để phục vụ các mục đích giám sát. Ngân hàng dữ 
liệu và MIS sẽ đòi hỏi phải có các nguồn lực bổ sung, kỹ năng, và năng lực tự tổ chức của ban 
TĐC.   

E. Di chuyển tới khu TĐC 

167. Kế hoạch TĐC của dự án là một kế hoạch có khung thời gian cụ thể. Một khi kế hoạch 
này được thực hiện và dự án hoàn thành, người tái định cư cần chịu trách nhiệm về khu TĐC 
và các dịch vụ. Do đó, ban TĐC của dự án phải làm việc chặt chẽ với người tái định cư và 
chính quyền địa phương để tổ chức các đoàn thể và nhóm, đồng thời cung cấp đào tạo xây 
dựng năng lực cho tất cả những thành phần tham gia nhiệm vụ này. Việc thảo luận về bố trí 
bàn giao công tác vận hành và bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng địa phương cho chính 
quyền địa phương và cộng đồng người tái định cư là cần thiết. Một việc hữu ích trong thực hiện 
TĐC là có quy định về đào tạo cán bộ của chính quyền địa phương cũng như người tái định cư 
về vận hành và bảo dưỡng những công trình như vậy. Việc này sẽ tạo ra một cảm giác về 
quyền sở hữu, giảm sự phụ thuộc vào cơ quan điều hành, và giúp đảm bảo rằng khu vực TĐC 
và các dịch vụ được duy trì liên tục sau khi chuyển giao từ cơ quan điều hành và các cơ quan 
dự án. Hoạt động quản lý TĐC này cần được chú ý sát sao.  

VII. KHÔI PHỤC VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP 

A. Nhu cầu khôi phục và cải thiện thu nhập 

168. Khôi phục và cải thiện thu nhập có ý nghĩa trọng đối với việc đạt được các mục tiêu về 
bảo trợ xã hội trong TĐC bắt buộc của SPS. Những người BAH mà mất nhà ở cũng như nguồn 
thu nhập có thể ở trong nguy cơ bị đói nghèo nhất. TĐC mà không có khôi phục thu nhập làm 
suy yếu các mục tiêu phát triển dự án và gia tăng rủi ro về số lượng người nghèo thay vì đạt 
được mục tiêu giảm số người nghèo mà ADB đề ra. Việc lập kế hoạch TĐC phải thừa nhận 
rằng việc mất tài sản có liên kết chặt chẽ với mất thu nhập và các hoạt động sinh kế. Những gia 
đình và hộ gia đình BAH về mặt kinh tế mà được tiếp cận tốt tới đầy đủ các nguồn sản xuất có 
thể tái tạo lại và thậm chí cải thiện hệ thống sản xuất và sinh kế bị mất. Đồng thời, thu nhập 
cũng được khôi phục khi dự án chia sẻ những lợi ích mà dự án đem lại cho chính những người 
mà dự án di dời.  
 
169. Những vấn đề về khôi phục thu nhập cần được xem xét ngay trong giai đoạn lập kế 
hoạch dự án. Nhưng nên củng cố nội dung chi tiết trong quá trình thực hiện dự án, dựa trên các 
nghiên cứu bổ sung và điều tra đánh giá nhu cầu. Trong giai đoạn lập kế hoạch, như một phần 
của TĐC cần phải hiểu các tác động và phạm vi những tổn thất mà TĐC sẽ gây ra và kiểm tra 
liệu những nguồn lực này có thể được tái thiết theo nhiều cách khác nhau hay không. Hộp 14 
bao gồm một số câu hỏi chính nhằm hướng dẫn lập kế hoạch khôi phục sinh kế và thu nhập.  
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B. Những mục tiêu khôi phục và cải tạo thu nhập 

170. Có ba bước trong thiết kế các mục tiêu khôi phục và cải tạo thu nhập. Bước đầu tiên là 
phân tích những nguồn thu nhập hiện có của người BAH và các hoạt động sản xuất của họ. 
Bước thứ hai là khảo sát và phân tích những điều kiện kinh tế hiện có nhằm xác định nền tảng 
tài nguyên và đánh giá các điều kiện thị trường. Bước thứ ba là xác định những cơ hội mới cho 
người BAH và các yêu cầu thực hiện như đào tạo và hỗ trợ tài chính.  
 
171. Bƣớc 1: Phân tích những nguồn thu nhập và các hoạt động sản xuất hiện có. Đây 
là bước xác định những nguồn thu nhập và hoạt động sản xuất hiện có của người BAH thông 
qua điều tra dân số, các cuộc khảo sát và đánh giá xã hội. Việc phân tích thường bao gồm cả 
các nguồn thu nhập chính thức và các hoạt động kinh tế không chính thức, ví dụ như hoạt động 
buôn bán, thương mại không chính thức, sản xuất tự cung tự cấp, và các hoạt động trao đổi 
hàng hóa. Một việc quan trọng là đánh giá và ước tính thu nhập thực tế hoặc giá trị kinh tế 
tương đương của các hoạt động sản xuất của người BAH. Một nguồn thu nhập có thể tạo 
thành một hoặc nhiều hơn một trong những hạng mục tổng quát sau:  
 

(i) thu nhập hoặc sinh kế chính từ đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người BAH; 
(ii) thu nhập phụ từ đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người BAH; 
(iii) việc làm cung cấp bởi những người khác trong sản xuất nông nghiệp; 
(iv) sinh kế hoặc thu nhập thông qua thuê mướn đất hoặc canh tác lĩnh canh; 
(v) sinh kế hoặc thu nhập từ tài sản của cộng đồng; 
(vi) sinh kế hoặc thu nhập từ khai thác các nguồn tài nguyên mở; 
(vii) sinh kế hoặc thu nhập từ việc lấn chiếm đất công; 
(viii) thu nhập từ việc cho thuê nhà; 
(ix) thu nhập từ hoạt động tiếp thị, bán hàng, hoặc cung cấp dịch vụ; 
(x) thu nhập từ việc làm công ăn lương thường xuyên hoặc không thường xuyên; 
(xi) sinh kế hoặc thu nhập từ các hoạt động trao đổi hàng hóa; và/ hoặc 
(xii) hỗ trợ chính thức hoặc không chính thức của cộng đồng hoặc chính phủ; và 
(xiii) kiều hối 

Hộp 14: Những câu hỏi chính về khôi phục sinh kế và thu nhập  

 Dự án sẽ ảnh hưởng các nguồn sinh kế và thu nhập như thế nào?  

 Mức thu nhập của những người BAH là mức nào?  

 Có các nguồn sinh kế phi tiền tệ không?  

 Những trở ngại và cơ hội về phát sinh thu nhập tại các khu tái định cư?  

 Có đất nông nghiệp thay thế không?  

 Có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp không?  

 Bao nhiêu người BAH về mặt kinh tế không thể quay trở lại với nghề nghiệp trước đó của họ?  

 Những kỹ năng hiện có của người BAH là gì? 

 Loại đào tạo nào mà người BAH cần và có khả năng cung cấp không?  

 Có bao nhiêu người BAH sẽ muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh của riêng họ?  

 Có bất kỳ cơ hội việc làm hoặc tạo thu nhập nào không trong dự án đầu tư chính? 

 Quản lý dự án có cam kết về khôi phục thu nhập vượt mức đền bù không?  

 Có bất cứ chương trình phát triển sinh kế hoạch tạo thu nhập nào (ví dụ, chương trình giảm nghèo) đang diễn 
ra trong khu vực dự án không?  
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172. Bƣớc 2: Phân tích những điều kiện kinh tế hiện tại. Trong bước thứ hai, khảo sát và 
phân tích những điều kiện kinh tế hiện tại, các nhà lập kế hoạch TĐC bắt buộc thực hiện một 
chuỗi các hoạt động liên quan:  

(i) Chuẩn bị một đợt kiểm kê các hoạt động kinh tế phổ biến trong khu vực. Đợt 
kiểm kê này bao trùm tất cả những hoạt động kinh tế tại từng nơi, bao gồm cả 
cửa hiệu và cửa hàng bách hóa, nghệ nhân và thợ thủ công, và chợ. Số lượng 
các hoạt động – và số người tham gia của từng hoạt động – sẽ khác nhau một 
cách hệ thống với tầm quan trọng của làng hoặc thị trấn, thị xã. Hơn nữa, số 
lượng các hoạt động và người tham gia mỗi hoạt động sẽ tăng theo chiều hướng 
có thể dự đoán được theo nhu cầu. Do đó, các cuộc kiểm kê doanh nghiệp nên 
cụ thể theo địa điểm, và hoạt động này nên được giám sát bởi một chuyên gia 
xã hội với chuyên môn về địa lý kinh tế hoặc phân tích vùng. 

(ii) Kiểm tra tính đầy đủ của những dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt các thể chế tài chính và 
cộng tác viên phát triển. Một thực hành tốt là kiểm kê các ngân hàng, tổ chức tiết 
kiệm và tín dụng, và bất kỳ bố trí thể chế không chính thức nào khuyến khích tiết 
kiệm. Đợt kiểm kê cung cấp chi tiết những điều kiện mỗi cơ quan, tổ chức áp 
dụng đối với việc bắt đầu hoặc mở rộng vốn hoặc chia chịu một phần rủi ro tài 
chính. Đồng thời, những đợt kiểm kê này cũng có tác dụng trong đánh giá năng 
lực hiện có của các cơ quan dự án, các NGO, hoặc những đơn vị khác để phát 
triển các cơ hội kinh tế, đào tạo, hoặc những khía cạnh khác của khôi phục thu 
nhập, bởi vì những tổ chức này thường sẽ có liên quan tới các chương trình khôi 
phục thu nhập.  

(iii) Xác định số người BAH về mặt sản xuất kinh tế, kỹ năng và trình độ học vấn của 
họ so với mặt bằng chung, và khớp họ với nhu cầu lao động trong khu vực. 
Thông tin này thường được thu thập trong cuộc điều tra dân số, bao gồm thông 
tin dân số cơ bản về nghề nghiệp chính và nghề nghiệp phụ, giáo dục, và di cư 
lao động. Hoạt động này cung cấp một ước tính về loại và số lượng các cơ hội, 
thông tin về tính sẵn có của những dịch vụ hỗ trợ, và một ước tính về số lượng 
người BAH mà sẽ cần có hỗ trợ để khôi phục thu nhập.  

173. Bƣớc 3: Xác định những chƣơng trình và các cơ hội khôi phục và cải thiện thu 
nhập. Bước thứ ba về xác định các cơ hội kinh tế mới gồm có xác định những biện pháp khôi 
phục thu nhập sẵn có và tiềm ẩn, và đánh giá tính khả thi của chúng trong bối cảnh các nhu cầu 
và nguyện vọng đã xác định được của người BAH. Tất cả các cơ hội đã xác định nên khả thi về 
mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn hóa, và tài chính. Từng cá nhân người BAH phải có kỹ năng 
hoặc năng khiếu sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ giúp tạo ra thu nhập. Những người lên 
chương trình nên đánh giá các đặc tính thị trường, lựa chọn của người tiêu dùng, vận tải, 
người làm khoán và người bán buôn, và các vấn đề thị trường khác.  

174. Hình 2 cung cấp một quá trình phân tích theo từng bước nhằm xác định cả kỹ năng và 
nhu cầu của người BAH cho các chương trình khôi phục thu nhập.  
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Hình 2: Xác định các chƣơng trình khôi phục thu nhập  
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trường hiện tại như 

thế nào (cơ hội việc 

làm, đền bù)? 
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đào tạo lại không? 

Bao nhiêu người 

cần được ĐT lại? 

Việc này có cần 

đào tạo lại không? 

Các kỹ năng hiện tại 

của họ ở mức nào? 

Trong số đó chuyên 
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Họ là ai? 
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Họ có yêu cầu phát 

triển thể chế không? 

Trong lĩnh vực nào? 

Năng lực của họ là gì? 
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1. Số người họ có thể 

đào tạo; và 

2. Chủ đề họ đang 

cung cấp đào tạo? 
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175. Hộp 15 bao hàm một tập hợp những nguyên tắc hướng dẫn cho việc lập kế hoạch và 
thực hiện khôi phục và cải thiện thu nhập.  

 

C. Những chương trình khôi phục và cải thiện thu nhập điển hình 

176. Có ba loại chương trình khôi phục thu nhập nhằm kiềm chế rủi ro bị bần cùng hóa, phục 
hồi thu nhập, và xây dựng các cộng đồng có thể tự đứng vững sau TĐC bắt buộc. Có thể thực 
hiện ba loại chương trình này một cách tách biệt hoặc kết hợp: 
 

(i) Khôi phục thu nhập dựa vào đất. Chương trình này thay thế đất bị mất với đất 
mới có tiềm năng sản xuất tương đương hoặc tốt hơn tại một nơi khác. Đây là 
phương án ưu tiên tại các khu vực nông thôn vì sinh kế của người BAH nhìn 
chung là dựa hoàn toàn vào đất. Những phương án không dựa vào đất có thể 
khiến họ bị tổn thương, mặc dù nhiều người không tìm thấy đất mới có chất 
lượng tương tự như mảnh đất bị mất. Những hình thức khác của chương trình 
dựa vào đất đòi hỏi sự tiếp cận rừng, đất đồng cỏ, hoặc các nguồn nước. Mặc 
dù sự khan hiếm đất thường gây cản trở trong việc áp dụng đường hướng này, 
phương án này nên được triển khai nếu người BAH mong được tiếp tục với việc 
khôi phục thu nhập dựa vào đất. Tuy nhiên, những ưu tiên của thế hệ tiếp theo 
có thể sẽ khác. 

(ii) Khôi phục thu nhập dựa vào việc làm. Những dự án tạo cơ hội việc làm tại 
các khu vực thi công, trong văn phòng dự án, và các nơi khác có thể thu hút 
nhiều lao động làm công ăn lương đã bị mất việc do bị di dời. Thách thức đặt ra 
là nhiều việc trong số những việc này chỉ là tạm thời. Nhưng một dự án cũng có 
thể đưa ra các cơ hội việc làm dài hạn – ví dụ làm việc trong hoạt động bảo trì 
đường dựa vào cộng đồng. Mặc dù việc này cũng có thể đòi hỏi phải có trình độ 
và kinh nghiệm, điều mà nhiều người tái định cư không có, có thể vượt qua vấn 

Hộp 15: Những nguyên tắc hƣớng dẫn cho việc lập kế hoạch và thực hiện khôi phục thu nhập 

 Tập trung vào những người nghèo nhất và người dễ bị tổn thương – những người có thu nhập hàng ngày và 
nguồn sinh kế bị rủi ro.   

 Xem xét các mối quan hệ xã hội và kinh tế phức tạp trong cộng đồng một cách cẩn thận và tham vấn các 
nhóm BAH và đánh giá nhu cầu của họ trước khi chuẩn bị bất kỳ kế hoạch khôi phục thu nhập nào.  

 Khuyến khích sự tham gia của các nhóm BAH (gồm cả phụ nữ), các NGO và CBO địa phương, và tập trung 
vào phát triển cộng đồng.  

 Phân bổ đủ nguồn lực và kinh phí cho các khoản tín dụng quy mô nhỏ cho hoạt động kinh doanh nhỏ của 
phụ nữ và người rất nghèo để phục hồi kinh tế.   

 Chuẩn bị để ở lại trong một khoảng thời gian dài hơn – chắc chắn là vượt quá khoảng thời gian của chu trình 
xây dựng của dự án – để thực hiện và triển khai tiếp các hoạt động khôi phục thu nhập.   

 Nhớ rằng TĐC là một hoạt động phát triển. 

 Phát triển nhiều phương án khôi phục thu nhập của người bị di dời (ví dụ, đất thay thế, việc làm, kinh doanh, 
doanh nghiệp cộng đồng, đào tạo và phát triển kỹ năng) dựa trên đánh giá về những mô hình tạo thu nhập 
hiện có. 

 Phát triển các biện pháp đặc biệt cho người bị di dời chịu thiệt thòi về tạo thu nhập và việc làm. Việc này nên 
bao gồm cả sự thiết lập các hoạt động tạo thu nhập lấy phụ nữ làm trung tâm.  

 Tham vấn phụ nữ và các nhóm phụ nữ và thiết lập các hoạt động tạo thu nhập lấy phụ nữ làm trung tâm. 

 Xem xét những chiến lược dài hạn cũng như ngắn hạn cho các kế hoạch khôi phục thu nhập hiệu quả.  
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đề này ở một chừng mực nào đó thông qua một chương trình đào tạo kỹ năng 
được thiết kế cẩn thận.  

(iii) Khôi phục thu nhập dựa vào doanh nghiệp. Những chương trình này có thể 
giúp những doanh nhân đã thành lập trở nên vững mạnh hơn – những người đã 
tái định cư hoặc bắt đầu nhiều hoạt động kinh doanh mới quy mô nhỏ, đặc biệt 
cho người nghèo. Đây thường là các hoạt động kinh tế dựa vào gia đình. Một 
đánh giá nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ, và kỹ năng đặc biệt luôn cần thiết 
trước khi khởi động bất kỳ hoạt động kinh doanh nào – nếu không có đủ nhu cầu 
thì kinh doanh sẽ bị thất bại. Kinh doanh nhỏ và các doanh nhân nhỏ cũng cần 
giúp đỡ theo nhiều cách khác, gồm (a) đào tạo để nâng cao kỹ năng hiện có và 
học những kỹ năng mới, bao gồm cả các kỹ năng quản lý kinh doanh; (b) tư vấn 
về những vấn đề kỹ thuật; (c) tiếp cận tín dụng; và (d) hỗ trợ tiếp thị.  

D. Hỗ trợ tiền mặt cho khôi phục thu nhập và những phương án khác 

177. Đôi khi, hỗ trợ khôi phục thu nhập được cung cấp dưới hình thức tiền mặt. Dự án cần 
đảm bảo rằng khoản tiền mặt này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đã định trước. Nếu không, 
rủi ro ở đây là thay vì sử dụng tiền cho TĐC, người BAH có thể sử dụng khoản tiền này cho 
những mục đích khác mà có thể ít giúp khôi phục mức sống trước đó nhất. Để giúp tránh tình 
trạng này, có thể gửi khoản tiền mặt hỗ trợ vào một tài khoản ngân hàng chung dưới tên của cả 
chồng và vợ của gia đình BAH và cán bộ dự án phụ trách TĐC của bên vay mà theo đó nếu 
muốn rút tiền thì phải có đủ chữ ký của tất cả các bên.  
 
178. Những phương án tạo thu nhập không dựa vào đất khác cũng cần được xem xét, dựa 
trên đánh giá thực tế về các tiềm năng thông qua phân tích khả thi về khía cạnh thị trường, xã 
hội, và tài chính. Những phương án này có thể đặc biệt phù hợp với những người sản xuất 
nông nghiệp BAH sống tại các khu vực ven đô. Các phương án tạo thu nhập có thể gồm có 
 

(i) tín dụng trực tiếp cho kinh doanh nhỏ và tự tạo việc làm;  
(ii) phát triển kỹ năng thông qua đào tạo;  
(iii) hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;  
(iv) việc làm liên quan tới dự án cho người BAH; 
(v) cấp vốn đầu tư cho TĐC; và 
(vi) vốn dự phòng dành riêng cho hành động khắc phục. 

 
179. Những đường hướng sáng tạo hơn bao gồm (i) thiết lập một quỹ phát triển xã hội từ 
doanh thu dự án mà người BAH có thể quản lý quỹ này; và (ii) sử dụng những nguồn lực mới 
tạo ra bởi chính dự án đòi hỏi di dời. Hộp 16 đưa ra một ví dụ tốt về đường hướng sáng tạo thứ 
hai.  
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E. Những chương trình khôi phục thu nhập và sinh kế ngắn hạn và dài hạn 

180. Các chương trình khôi phục thu nhập và sinh kế có thể đòi hỏi hỗ trợ và dịch vụ cho 
khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm hoặc thậm chí 10 năm trước khi những chương trình này tự 
đứng vững được. Quản lý dự án có thể cần thực hiện cả các chương trình ngắn hạn và dài hạn 
để khôi phục thu nhập của người BAH. Ví dụ, Quỹ tài trợ Simuri đã lập một quỹ riêng với khoản 
tiền 2 triệu đô la Mỹ để cung cấp hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn cho các hộ gia đình BAH của dự 
án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh tại In-đô-nê-xi-a.46 Những hoạt động sinh kế này, cả ngắn 
hạn và dài hạn, được trình bày trong Bảng 10.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

46
 ADB. 2005. Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh tại In-đô-nê-xi-a – Lập kế hoạch TĐC, Manila (số hiệu dự án 
38919-INO). 

Hộp 16: Sử dụng hồ/ hồ chứa trong khôi phục thu nhập trong TĐC phục vụ đập Saguling  

 Đập Saguling, hoàn thành vào năm 1998, gây ngập khoảng 5.600 héc-ta, ảnh hưởng 2.974 hộ gia đình và 
13.000 người. Mật độ dân số tại khu vực này ở phía Tây đảo Java, In-đô-nê-xi-a là hơn 1.000 người/km2. 
Phần đông người bị di dời sống dựa vào nông nghiệp với diện tích đất sở hữu trung bình là ít hơn 0.5ha. Ban 
điều phối TĐC của dự án cấp cho họ nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này gồm di cư, làm việc trong giai đoạn 
thi công của dự án, và TĐC tại lưu vực thượng nguồn. Chưa đến 4% người lựa chọn di cư. 

 Một chiến lược được phát triển để sử dụng các nguồn lực mới – tức hồ mới được tạo ra phục vụ hồ chứa đập 
để tạo những cơ hội việc làm mới cho người sống ở khu vực xung quanh. Các đường hướng áp dụng là (i) 
nông-ngư nghiệp – sự kết hợp giữa nông nghiệp (mùa khô) và nuôi cá (mùa mưa); (ii) đánh bắt cá; và (iii) ngư 
nghiệp. Theo yêu cầu của ban quản lý dự án, công ty thủy sản đã thành lập một đơn vị kỹ thuật thủy sản để 
cung cấp đào tạo kỹ thuật cho người BAH và thiết lập các đơn nguyên mẫu của một hệ thống lưới nổi tại 
Saguling. Đồng thời, ban quản lý dự án thành lập một hợp tác xã cho các ngư dân, giới thiệu hệ thống cấp 
phép cho những người đánh cá dùng lưới nổi, và triển khai các bước để bảo toàn lượng cá. Hàng trăm gia 
đình đã tìm thấy cơ hội thu nhập mới. Một cuộc khảo sát về khôi phục thu nhập sau TĐC cho thấy thu nhập đã 
tăng 230% so với thời gian trước dự án. 

 Có một vài yếu tố góp phần tạo nên thành công của chương trình khôi phục thu nhập này. Cơ quan điện đã 
quản lý rất nghiêm túc trong quá trình thực hiện chương trình khôi phục thu nhập. Có hỗ trợ kỹ thuật cần thiết 
cho những gia đình BAH. Người BAH được làm quen với nghề cá như một nguồn thu nhập bổ sung. Các tổ 
chức của ngư dân được phát triển và có hoạt động tiếp thị thông qua hợp tác xã. Lập kế hoạch, hỗ trợ, và 
giám sát tốt cũng là những thành tố chính.  

______________ 

Nguồn: ADB. 2000. Quản lý môi trường của dự án đập: Trường hợp đập Saguiling, In-đô-nê-xi-a (Báo cáo không xuất bản). 
Manila 
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Bảng 10: Khôi phục sinh kế và hỗ trợ trong Dự án Khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh tại Indonesia 

Hoạt động 
sinh kế 

Phản hồi của dự án 

Ngắn hạn 

Việc làm 
trong dự án 

Sự tiếp nhận hạn chế các vị trí đào tạo và việc làm với các nhà thầu tại khu vực nhà máy 
khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh, bao gồm cả người DTTS.  

Dài hạn 

Làm vườn 
rau 

Các hộ gia đình được phỏng vấn cho biết họ tự cung cấp rau xanh, một vài người bán ít 
rau không dùng hết. Một số người tái định cư nhận thấy đất ở khu vực thay thế màu mỡ 
hơn đất tại nơi ở trước.  

Đào tạo kỹ 
năng/ xây lại 
nhà 

Những người tái định cư khác đã tham gia xây dựng nhà ở. Một số công nhân đã làm 
việc cùng các thương nhân có tay nghề để học hỏi kỹ năng xây nhà. Một doanh nghiệp 
sản xuất bể tự hoại bằng sợi thủy tinh đã được thành lập.  

Dự án tiết 
kiệm /vay 
vốn 

Các NGO đang được sơ tuyển để tiếp tục và mở rộng chương trình.  

Phát triển 
ngư nghiệp 

Thuyền gắn máy ngoài được cấp cho một số hộ gia đình có thuyền. Ngư dân được đào 
tạo về bảo dưỡng và sửa chữa thuyền gắn máy ngoài. Đồng thời, họ được giúp mua 
lưới và thiết bị tốt hơn.  

Trồng lại cây 
ăn quả 

Cây giống được cấp cho tất cả các hộ gia đình. Người BAH cho biết tỉ lệ cây sống sót là 
hợp lý và hầu hết các loại cây ăn quả phát triển tốt.  

Sự hấp thụ 
của làng tiếp 
nhận 

Chương trình xã hội tích hợp (một phần của Khung phát triển người DTTS) tập trung 
vào hỗ trợ phát triển cho toàn bộ khu vực gần nhà máy, không chỉ ở các làng lựa chọn, 
và sự phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương trong cung cấp chương trình. 

Nguồn: ADB. 2005. Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh tại In-đô-nê-xi-a – Lập kế hoạch TĐC. Manila. 

 
181. Các chương trình khôi phục thu nhập ngắn hạn để hỗ trợ ngay lập tức trong thời gian di 
dời có thể bao gồm 
 

(i) cấp vốn xây nhà và hỗ trợ ổn định đời sống cho toàn bộ thời gian bị ngắt quãng 
và thời gian tái thiết;  

(ii) vận chuyển miễn phí hoặc chi trả chi phí cho việc di dời và tái thiết để tái định 
cư;  

(iii) các đầu vào trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, và chăn nuôi cho 2 
hoặc 3 năm đầu tiên cho đến khi mức thu nhập được phục hồi;  

(iv) miễn thuế và phí; 
(v) việc làm tạm thời hoặc ngắn hạn trong các hoạt động xây dựng tại công trường 

xây dựng khu TĐC hoặc công trường xây dựng của dự án; và  
(vi) hỗ trợ đặc biệt, khi phù hợp, cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người 

DTTS, người già, và người tàn tật.  
 
182. Những chiến lược khôi phục thu nhập dài hạn bao gồm các hoạt động kinh tế dựa vào 
đất cũng như không dựa vào đất – những hoạt động sẽ cung cấp một nguồn thu nhập liên tục 
trong một khoảng thời gian dài hơn và cho phép khôi phục, hoặc tốt hơn, cải thiện mức sống 
của người BAH. Những chiến lược này có thể gồm có các chương trình dự án tài trợ (ví dụ, 
mua đất thay thế, việc làm, đào tạo, và nhiều đầu vào khác để tạo thu nhập) và thiết lập sự liên 
kết với các chương trình việc làm và phát triển kinh tế của khu vực và của quốc gia trong khu 
vực dự án. Những chiến lược khác gồm có các chương trình tín dụng nông thôn và chương 
trình doanh nghiệp nhỏ do chính quyền địa phương hoặc các NGO quản lý. Một ví dụ khác về 
chiến lược khôi phục thu nhập dài hạn tới từ CHDCND Trung Hoa, nơi người BAH thuộc một số 
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dự án ADB tài trợ đã xem xét đầu tư khoản tiền đền bù nhận được vào các ngân hàng thương 
mại để lấy lãi. Đây là một phương án khôi phục thu nhập khả thi.  

F. Lấy các tổ chức phi chính phủ làm đối tác trong các chương trình sinh kế 

183. Các NGO có thể đóng một vai trò quan trọng trong giúp người tái định cư tạo thu nhập. 
Nhiều NGO có kinh nghiệm cơ sở trong thiết kế những phương án tạo thu nhập đầy sáng tạo, 
rất phù hợp với năng lực và nhu cầu địa phương, và đồng thời họ đã tổ chức các chương trình 
đào tạo kỹ năng. Những NGO này có khả năng tiếp tục hoạt động trong khu vực kể cả sau khi 
giai đoạn xây dựng của dự án đã hoàn thành. Các NGO ngày càng tích cực hợp tác với bên 
vay/ khách hàng trong lập kế hoạch và thực hiện các chương trình như một ví dụ nêu trong Hộp 
17. Tuy nhiên, nên lựa chọn đối tác NGO một cách cẩn thận, dựa trên hồ sơ hoạt động trước 
đó của họ.  
 

 

G. Giám sát khôi phục thu nhập 

184. Giám sát những chương trình khôi phục và cải thiện thu nhập tập trung vào các mức thu 
nhập và chỉ số KT-XH, gồm cả sự phản hồi của người BAH với các cơ hội kinh tế mới, số 
lượng người BAH tham gia từng hoạt động, sự thành công của từng loại nỗ lực, và các vấn đề 
gặp phải. Giám sát chặt chẽ là cần thiết, đặc biệt trong những giai đoạn đầu của quá trình thực 
hiện để đánh giá liệu các biện pháp đề xuất có hiệu quả hay không.  

Hộp 17: Sự tham gia của tổ chức phi chính phủ trong khôi phục thu nhập  

 Dự án Hành lang đường cao tốc quốc gia – Khu vực I của Cơ quan đường cao tốc quốc gia của Ấn Độ (NHAI) 
trao một vai trò quan trọng cho các tổ chức phi chính phủ trong thúc đẩy quá trình TĐC và các chương trình 
khôi phục thu nhập cho người BAH. Những nhiệm vụ giao cho các NGO gồm có (i) tham vấn tất cả những 
người BAH để giải thích các cơ hội khôi phục thu nhập sẵn có và những phương án như đất, cửa hàng, đào 
tạo để tự làm việc, và các kế hoạch chống đói nghèo của chính phủ; (ii) kiểm kê những người BAH cùng các 
phương án khôi phục thu nhập của họ; và (iii) loại hình hỗ trợ cho người BAH nêu dưới đây để tạo điều kiện 
thực hiện một vài phương án TĐC, thu nhập, và sinh kế.  

 Phƣơng án đất. Các NGO giúp những người chọn phương án đất mua đất thay thế từ những người 

sẵn sàng bán.   

 Phƣơng án cửa hàng. Họ giúp các cơ quan dự án phân bổ cửa hàng cho những gia đình mất công 

trình kết cấu thương mại theo các nguyên tắc trong kế hoạch TĐC. 

 Phƣơng án việc làm. Các NGO giúp bố trí việc làm theo nguyện vọng cho những người BAH có quan 

tâm cho các công việc có liên quan tới làm đường.  

 Đào tạo để tự tạo việc làm. Họ thực hiện những nhiệm vụ để tạo ra việc làm, bao gồm khảo sát thị 

trường cho những sản phẩm có nhu cầu, tổ chức đào tạo để phổ biến các kỹ năng mới và nâng cao các 
kỹ năng truyền thống hiện có, hỗ trợ tiếp cận tín dụng để bắt đầu triển khai các kế hoạch tạo thu nhập, 
và hỗ trợ tiếp thị sản phẩm.  

 Các chƣơng trình chống đói nghèo của Chính phủ. Các NGO xác định những kế hoạch của chính 

phủ và phối hợp với cán bộ cấp quận/ huyện liên quan để thấy rằng người BAH được hưởng lợi từ 
những chương trình này của chính phủ. 

 Kế hoạch TĐC cung cấp hỗ trợ khôi phục thu nhập cho người BAH theo tổn thất của họ. Ngoài ra, phụ nữ và 
các nhóm dễ bị tổn thương được xác định để có biện pháp đặc biệt, theo đó có một số linh hoạt về trình độ 
chuyên môn, bằng cấp để nhận đào tạo cho công việc. Các NGO thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo rằng 
trong khi tất cả những người BAH hợp lệ được hỗ trợ, nhu cầu của những người cần hỗ trợ nhất được ưu tiên 
đáp ứng.  

________________ 

Nguồn: NHAI. 2003. Kế hoạch TĐC – Dự án Hành lang đường cao tốc quốc gia Khu vực I, Ấn Độ.  New Delhi. 
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185. Bên vay có trách nhiệm giám sát tính hiệu quả của các biện pháp khôi phục thu nhập. 
Nên thực hiện giám sát thông qua phỏng vấn một mẫu người BAH về những chỉ số quan trọng 
sau: 

(i) những hoạt động đem lại lợi ích cho từng thành viên hộ gia đình, bao gồm thông 
tin về thu nhập, mùa vụ, và bất kỳ chi phí hoặc khoản tiết kiệm nào liên quan tới 
từng hoạt động (ví dụ như chi phí vận tải và chi phí sinh hoạt liên quan tới địa 
điểm làm việc mới và mua sắm vốn); 

(ii) các loại vấn đề gặp phải; 
(iii) nhu cầu về hỗ trợ bổ sung (và loại bổ sung); 
(iv) sự hài lòng của cá nhân với các hoạt động kinh tế hiện tại; 
(v) đồ đạc của hộ gia đình (việc bán đồ có thể hàm chỉ sự nghèo khó trong khi việc 

mua đồ hàm chỉ sức mua); và 
(vi) thiết bị nông nghiệp và động vật (việc bán một trong hai mục này có thể hàm chỉ 

sự nghèo khó). 
 

VIII. BỐ TRÍ THỂ CHẾ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

186. TĐC hiệu quả phụ thuộc vào năng lực và cam kết của các cơ quan chịu trách nhiệm về 
lập kế hoạch và quản lý TĐC. Trong những năm qua, nhiều QGTV đang phát triển đã liên tục 
cải thiện chính sách và khung pháp lý về TĐC bắt buộc. Tuy nhiên, các tổ chức phụ trách công 
tác TĐC và năng lực của họ tại cấp cơ quan quản lý và thực địa vẫn còn yếu kém và cần được 
tăng cường. Chương này tập trung vào những cơ quan và tổ chức tham gia lập kế hoạch và 
quản lý TĐC. Đồng thời, chương này thảo luận về trách nhiệm của ADB trong đánh giá tính phù 
hợp và đầy đủ về năng lực thể chế của bên vay và cung cấp hỗ trợ để phát triển năng lực.  

A. Ban TĐC 

187. Thường phải có một ban TĐC cho các dự án có tác động TĐC đáng kể. Đối với những 
dự án thu hồi đất hạn chế, chỉ ảnh hưởng một vài hộ gia đình thì có thể không cần có ban TĐC. 
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, bên vay/ khách hàng và nhóm dự án của ADB cần quyết định 
liệu có cần một ban TĐC không. Nếu cần, những vấn đề sau cần được xem xét: (i) hình thức và 
quy mô của ban TĐC; (ii) nhiệm vụ của ban TĐC; (iii) quyền hạn tài chính và hành chính; (iv) 
nhân sự và kinh phí; và (v) các yêu cầu về đào tạo và xây dựng năng lực. 
 
188. Hình thức và quy mô của ban TĐC sẽ phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của các tác động 
và quy mô di dời và TĐC. Người đứng đầu ban TĐC nên là một cán bộ cấp cao với quyền lực 
tài chính và quyền hạn phù hợp để thực hiện tất cả các chức năng, bao gồm cả họp điều phối 
với những ban, ngành khác. Một cách điển hình, ban TĐC thường được thành lập trong lòng cơ 
quan hoặc ban chịu trách nhiệm về dự án đầu tư chính. Điều này cho phép cơ quan điều phối 
tất cả các hoạt động TĐC mà thường do những phòng khác triển khai (ví dụ, phòng đất đai 
hoặc một đơn vị hành chính địa phương), bao gồm thu hồi đất và chi trả đền bù cho người BAH. 
Cán bộ của ban TĐC cần làm việc chặt chẽ với cán bộ chính của dự án và do đó có thể đóp 
góp cho việc ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn cũng như khai thác các nguồn lực. Bố trí thể 
chế và phát triển năng lực phục vụ TĐC sẽ được ghi trong sổ tay quản lý và được giám sát một 
cách có hệ thống.  
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189. Dự án cầu Jamuna do ADB và Ngân hàng Thế giới đồng tài trợ cung cấp một ví dụ tốt 
về xây dựng thể chế phục vụ công tác quản lý TĐC (Hộp 18). Đường hướng đưa ra được dựa 
trên sự cộng tác giữa cơ quan điều hành và nhiều NGO phụ trách thực hiện những hợp phần 
dự án cụ thể. Mô hình Jamuna sau này đã được nhân rộng trong nhiều dự án tài trợ tại Băng-
la-đét. 

 
 
190. Một cơ quan TĐC độc lập với cơ quan thực hiện dự án có thể hữu ích trong thực hiện 
chương trình TĐC quy mô lớn vì cơ quan thực hiện dự án có thể không có đủ năng lực quản lý 
công tác TĐC quy mô lớn như vậy. Khi một cơ quan TĐC độc lập được sử dụng cho dự án, 
cần có các cơ chế rõ ràng để cho phép sự phối hợp giữa các phòng, ban tham gia vào hoạt 
động TĐC. Những phòng, ban này có thể bao gồm phòng đất đai, phòng hành chính địa 
phương, phòng lao động, phòng y tế và giáo dục, và các cán bộ công ích để phát triển cơ sở hạ 
tầng tại các khu TĐC.  
 

B. Nhân sự 

191. Phân bổ đủ nhân sự cho ban TĐC là rất quan trọng nhưng việc này thường đầy thách 
thức. Trong những giai đoạn đầu của chu trình dự án, ban TĐC có thể cần ít cán bộ hơn để 
thực hiện tham vấn và lập kế hoạch TĐC, và thường cần nhân sự bổ sung trong giai đoạn thực 

Hộp 18: Xây dựng thể chế TĐC trong dự án cầu Jamuna 

 Thu hồi đất cho đường vào và phần bến đỗ cho cây cầu Jamuna dài 4.8km tại Băng-la-đét, cùng với những 
công trình bảo vệ bờ sông và các công trình khác, đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khoảng 16.000 gia đình 
(100.000 người) dọc hai bờ sông Jamuna. Trong số những gia đình BAH, 3.600 gia đình cần phải tái định cư. 
Những gia đình còn lại chỉ mất đất nông nghiệp. Theo yêu cầu của ADB và Ngân hàng Thế giới, một kế hoạch 
hành động TĐC chỉnh sửa được phê duyệt vào năm 1994 phục vụ TĐC cho những người BAH. Ngoài bản kế 
hoạch TĐC chỉnh sửa, một bản kế hoạch quản lý môi trường và một chương trình phòng chống xói mòn và 
ngập lụt cho người BAH cũng được chuẩn bị để giảm nhẹ các tác động về xã hội và môi trường của dự án.  

 Cơ quan thực hiện đã thành lập một ban TĐC riêng biệt do giám đốc dự án đứng đầu để triển khai các hoạt 
động TĐC. Giám đốc dự án có toàn bộ quyền hạn hành chính và một luồng ngân sách riêng để thực hiện các 
chương trình TĐC. Thực tế, TĐC được xử lý như một dự án riêng biệt trong khuôn khổ dự án Jamuna. Hai 
văn phòng hiện trường – mỗi văn phòng cho một bên bờ sông – giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động 
TĐC của Phong trào Phát triển Cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương. Ban TĐC đã hoạt 
động rất hiệu quả trong thực hiện, theo dõi, và giám sát TĐC. Ban được hỗ trợ bởi một hội đồng các chuyên 
gia và tư vấn quản lý có chuyên môn về TĐC. NGO thực hiện TĐC tuyển lao động từ các làng bị ảnh hưởng 
bởi dự án để hàng ngày hỗ trợ các hoạt động TĐC và làm việc chặt chẽ người BAH cũng như giúp họ trong 
các vấn đề về di dời. Đồng thời, họ tổ chức các đợt tuyên truyền và phổ biến thông tin. Ban TĐC đã thành lập 
một số hội đồng giải quyết khiếu nại với thành viên bao gồm đại diện của ban, cán bộ chính quyền địa 
phương, người BAH bởi dự án, và các NGO. Mục đích của những hội đồng này là giải quyết bất kỳ khiếu nại 
địa phương nào liên quan tới lợi ích TĐC, di dời, đất nhà ở, và những hỗ trợ khác.  

 Sự tham gia của nhiều NGO trong thực hiện các chương trình TĐC, môi trường, và phòng chống xói mòn và 
ngập lụt là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của dự án cầu Jamuna. Gần 12 NGO, bao gồm cả các 
Ủy ban Tiến bộ Nông thôn Băng-la-đét và Ngân hàng Grameen, đã giúp thực hiện các hợp phần của những 
chương trình này như điều tra xã hội, tuyên truyền và phổ biến thông tin, tham vấn, các hoạt động về sức 
khỏe và vệ sinh, di cư ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản, bảo vệ đời sống hoang dã, trồng cây và gây rừng 
trong cộng đồng xã hội, các chương trình đào tạo và tín dụng quy mô nhỏ, và chi trả đền bù cho những thiệt 
hại gây ra bởi lũ lụt và xói mòn tại các làng địa phương. Sự tham gia của cả những NGO nổi tiếng trong địa 
phương và trên cả nước đã đảm bảo tính bền vững lâu dài của các chương trình và nâng cao năng lực thể 
chế cho xóa giảm đói nghèo trong khu vực dự án vượt cả mức cam kết của dự án Jamuna. 

________________ 

Nguồn: Cơ quan cầu đa mục đích Jamuna. 1997. Tổng thể về TĐC, Quản lý môi trường, và Các hoạt động liên 
quan trong Dự án cầu Jamuna. Dhaka. 
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hiện kế hoạch. Một tỉ lệ tương xứng của cán bộ TĐC so với người BAH phụ thuộc vào những 
yếu tố như số người BAH, số điểm công trường, và tính phức tạp của các vấn đề.  
 
192. Một thực hành tốt là ban TĐC thiết lập văn phòng tại tất cả các điểm TĐC để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch, điều phối, và thực hiện các dự án TĐC. Đồng thời, cán bộ 
hiện trường cũng cần thiết để duy trì liên lạc với người BAH và xây dựng quan hệ trong các 
hoạt động TĐC. Một cách lý tưởng là các cán bộ, nhân viên hiện trường sống trong khu vực dự 
án và có khả năng nói ngôn ngữ địa phương, đặc biệt trong những trường hợp có DTTS. Họ có 
thể cung cấp những kỹ năng trong một các lĩnh vực liên quan – ví dụ, kỹ thuật, y tế cộng đồng, 
luật, nông học, kinh tế học, nghiên cứu môi trường, xã hội học nông thôn, và nhân chủng học. 
Cán bộ TĐC nên gồm cả nam và nữ để đảm bảo những phụ nữ BAH có thể lên tiếng về nhu 
cầu và mối quan tâm của họ, đặc biệt khi có thể có những thách thức đáng kể về bình đẳng giới. 

C. Ủy ban điều phối TĐC 

193. Một thực hành tốt là ban TĐC sẽ chủ động thành lập các ủy ban điều phối TĐC địa 
phương của người BAH và những người khác để tham vấn và tham gia tại, ví dụ, cấp làng, xã, 
khu vực, và dự án. Ủy ban điều phối TĐC cũng giúp đảm bảo rằng kế hoạch TĐC được thực 
hiện hiệu quả. Một cách điển hình, ủy ban này gồm 
 

(i) những người BAH, người hưởng lợi (cả nam và nữ), và đại diện của cộng đồng 
tiếp nhận;  

(ii) những bên liên quan khác có quan tâm tới dự án (ví dụ, các chính quyền địa 
phương và nhà nước, các đại biểu được bầu cử, các NGO có liên quan); và  

(iii) những chuyên gia kỹ thuật với kiến thức có thể hỗ trợ xác định các tác động tiềm 
ẩn và tìm cách giải quyết và giảm nhẹ những tác động này.  

D. Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong thực hiện TĐC  

194. Những NGO có đủ năng lực và kinh nghiệm có thể cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho cơ 
quan TĐC. Sự tham gia của NGO trong các dự án TĐC được xem là đặc biệt hữu ích trong  
 

(i) thu thập và chia sẻ thông tin và tránh các vướng mắc tiềm ẩn;  
(ii) lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch tạo thu nhập;  
(iii) phát triển các chương trình tuyên truyền thông tin và sự tham gia của cộng đồng;  
(iv) tăng cường các thể chế địa phương và sự tự chủ của cộng đồng; và  
(v) cung cấp các dịch vụ tới những cộng đồng khó tiếp cận theo một cách thức hiệu 

quả và hiệu ích về mặt giá hơn.  
 
195. Nhiều QGTV đang phát triển sử dụng các NGO có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ 
các cơ quan TĐC trong thực hiện kế hoạch TĐC. Đây đã trở thành một thực hành chung tại 
một số quốc gia. Hộp 19 tóm tắt những tiêu chí để xác định một NGO phù hợp.  
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E. Phát triển thể chế và năng lực: Thực hành tốt cho Bên vay/ khách hàng 

196. Danh sách dưới đây tóm tắt những việc bên vay/ khách hàng có thể thực hiện để xây 
dựng thể chế và nâng cao năng lực thành công để thực hiện TĐC bắt buộc. ADB sẽ làm việc 
cùng bên vay để tăng cường năng lực của họ.       

(i) Thành lập một ban hoặc cơ quan TĐC với đủ kinh phí và nguồn nhân lực được 
đào tạo để làm việc về chính sách, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các vấn 
đề liên quan tới TĐC nếu TĐC là đáng kể.  

(ii) Cung cấp thông tin liên tục cho người tái định cư và cộng đồng tiếp nhận.  
(iii) Thành lập các ủy ban điều phối để quản lý TĐC.  
(iv) Tạo sự tham gia của người tái định cư, cộng đồng tiếp nhận, và những tổ chức 

phi chính phủ hoặc những tổ chức dựa vào cộng đồng trong tất cả các giai đoạn 
của lập kế hoạch và thực hiện TĐC.  

(v) Thúc đẩy các quy trình, thủ tục trên thực địa (ví dụ, biên bản họp và báo cáo tiến 
độ) nhằm nâng cao kiến thức thể chế về các thực hành trong thực hiện.  

(vi) Vi tính hóa cơ sở dữ liệu phục vụ các mục đích thực hiện và giám sát. 

F. Phát triển thể chế và năng lực: ADB có thể làm gì 

197. SPS nhấn mạnh trách nhiệm của ADB về đánh giá tính phù hợp của bố trí thể chế và 
năng lực thể chế của bên vay/ khách hàng để quản lý các rủi ro TĐC bắt buộc, và để cung cấp 
hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực thể chế của họ khi cần thiết. Những đoạn dưới đây cung cấp 
hướng dẫn chi tiết cho cán bộ của ADB cho các dự án có tác động TĐC tiềm ẩn và nơi bên 
vay/ khách hàng không có hoặc có ít kinh nghiệm về TĐC bắt buộc.  
 
198. Nhóm dự án ADB, thông qua đánh giá với trách nhiệm cao nhất, cần xác định được quy 
mô TĐC của dự án tại giai đoạn xác định dự án và đánh giá năng lực của quốc gia và/ hoặc cơ 
quan quản lý TĐC.  Sau đây là những câu hỏi chính về thể chế TĐC: 
 

(i) Bên vay/ khách hàng có kinh nghiệm nào về TĐC không?  
(ii) Có bố trí thể chế nào cho việc lập kế hoạch và thực hiện TĐC không? Hoặc sẽ 

cần có một thể chế mới không?  
(iii) Có cần một ban TĐC riêng biệt trong dự án không? Nếu có, ủy nhiệm về quản lý 

và tài chính cho ban này là như thế nào?  
(iv) Đâu là những khoảng trống lớn về năng lực thể chế để quản lý TĐC hiệu quả? 
(v) Có cần đào tạo để xây dựng năng lực thể chế không?  
(vi) Đã có các cơ chế về sự phối hợp liên ban/ ngành cho các hoạt động TĐC ở cấp 

địa phương và các cấp cao hơn chưa?  

Hộp 19: Những tiêu chí xác định một Tổ chức phi chính phủ cho thực hiện TĐC 

 Tổ chức phi chính phủ (NGO) nên đến từ khu vực bị ảnh hưởng của dự án hoặc có kinh nghiệm về khu vực 
này là lý tưởng nhất.  

 NGO cần có hồ sơ năng lực và kinh nghiệm tốt về lập kế hoạch và thực hiện chương trình trong TĐC, phát 
triển nông thôn, đói nghèo, những vấn đề về giới, môi trường, và sự tham gia. 

 NGO cần có đủ nhân sự với các kỹ năng xã hội và kỹ thuật trong TĐC, phát triển cộng đồng, và sự tham gia, 
bao gồm cả sự quen thuộc với ngôn ngữ và phong tục, tập quán địa phương.  

 Cơ quan này cần đã đăng ký với chính phủ để hoạt động như một NGO với tiêu chuẩn tốt và trong điều kiện tài 
chính tốt vì các mục đích thực hiện dự án 

 NGO không nên tham gia bất kỳ nhóm tôn giáo hoặc chính trị nào một cách trực tiếp và gián tiếp. 
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(vii) Đã có những kế hoạch nào để tạo sự tham gia của NGO và những nhóm người 
BAH trong lập kế hoạch và thực hiện TĐC?  

199. Nếu kết quả đánh giá với trách nhiệm cao nhất của ADB thấy rằng bên vay/ khách hàng 
không có đủ năng lực để phát triển và thực hiện kế hoạch TĐC cho một dự án đề xuất, nhóm 
dự án sẽ phát triển các chương trình xây dựng năng lực và đào tạo mà có thể gồm một hoặc 
hơn một trong những hoạt động sau:  

(i) Đào tạo ngắn hạn và hội thảo về quản lý TĐC bắt buộc có thể được tổ chức bởi 
các chuyên gia tư vấn chuẩn bị dự án hoặc các viện đào tạo địa phương với 
chương trình giảng dạy và trang thiết bị cần thiết. Điều khoản tham chiếu của 
các chuyên gia tư vấn chuẩn bị dự án nên có nhiệm vụ này và việc đào tạo cần 
bao gồm cả sự trao đổi hiệu quả.  

(ii) Thiết kế dự án có thể đưa vào một hợp phần hoặc tiểu hợp phần của khoản vay 
cho phát triển năng lực thể chế trong quản lý các rủi ro TĐC bắt buộc. Những 
hoạt động xây dựng năng lực có thể gồm đào tạo trong công việc, hội thảo đào 
tạo, và thăm quan những dự án khác có công tác TĐC thành công. Ví dụ, trong 
giai đoạn chuẩn bị dự án cho Dự án Phát triển Vận tải Miền Nam do ADB tài trợ 
tại Sri Lanka,47cán bộ dự án cấp cao của Cơ quan Phát triển đường bộ/ Ban Thu 
hồi đất và TĐC đã thăm quan các khu TĐC của cầu Jamuna tại Băng-la-đét – 
một dự án khác do ADB tài trợ - để có kinh nghiệm trực tiếp về công tác TĐC 
(xem Hộp 20). Điều khoản tham chiếu của các chuyên gia tư vấn thực hiện 
khoản vay nên có nhiệm vụ này.  

(iii) Hỗ trợ kỹ thuật (TA) đi kèm hoặc TA độc lập liên quan tới một dự án có TĐC bắt 
buộc mà trong đó phát triển năng lực là một vấn đề.  

200. ADB cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cấp quốc gia hoặc ngành để giải quyết vấn đề về 
phát triển thể chế và xây dựng năng lực cho TĐC. Kể từ giữa những năm 1990, ADB đã tài trợ 
một loạt các dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng năng lực cho các QGTV đang phát triển 
và đã tổ chức hội thảo và hội thảo chuyên đề phục vụ đào tạo về quản lý TĐC bắt buộc tại 
Băng-la-đét, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, CHDCND Lào, Phi-líp-pin, CNDCND Trung Hoa, Sri Lanka 
và Việt Nam.48 Những nỗ lực này cần được tiếp tục, Ví dụ, TA 7566 đang thực hiện của ADB 
cho Tăng cường và Sử dụng các hệ thống bảo trợ xã hội quốc gia cung cấp hỗ trợ để cải thiện 
hệ thống pháp lý về đất đai và nâng cao năng lực thực hiện tại các QGTV đang phát triển.  
 

                                                

47
  ADB. 1999. Dự án Phát triển Vận tải miền Nam. Manila (Khoản vay 1711-SRI, phê duyệt ngày 25/11/1999). 

48
 Ví dụ, ADB. 2008. Phát triển năng lực về TĐC bắt buộc (Băng-la-đét, In-đô-nê-xi-a, Pa-kít-tan, và Việt Nam).  
Manila (RETA 6425-REG). 
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IX. GIÁM SÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, VÀ BÁO CÁO TĐC 

201. SPS yêu cầu bên vay/ khách hàng kiểm tra và đánh giá các kết quả đầu ra của TĐC, tác 
động của chúng tới mức sống của người BAH, và liệu đã đạt được những mục tiêu của kế 
hoạch TĐC hay chưa. Việc thực hiện thành công một kế hoạch TĐC phụ thuộc sự quản lý tốt 
công tác TĐC, kiểm tra chặt chẽ và giám sát hiệu quả. Việc này cho phép cơ quan điều hành 
và/ hoặc cơ quan thực hiện có những điều chỉnh kịp thời về bố trí, sắp xếp thực hiện và có 
những biện pháp sửa chữa thích đáng trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, một việc quan 
trọng là các hoạt động giám sát thực hiện của một kế hoạch TĐC cần được lên ngân sách một 
cách thỏa đáng, thực hiện bởi đội ngũ nhân sự được trang bị đầy đủ cho công việc đặc thù này, 
và được lồng ghép vào quá trình lập kế hoạch và quản lý của dự án.  

A. Bên vay giám sát TĐC  

202. Hệ thống giám sát được thiết kế để theo dõi (i) việc cung cấp các hoạt động TĐC theo 
kế hoạch tới người BAH (ví dụ, liệu đền bù đã được chi trả, nhà ở đã mua, v.v) và (ii) liệu các 
hoạt động theo kế hoạch có đang cho ra các kết quả đầu ra như mong muốn. Quan điểm tốt 
nhất là coi giám sát như một công cụ quản lý dự án để phát hiện và sửa chữa những thiếu sót 
trong thực hiện và/ hoặc đạt được các kết quả đầu ra. Đối với các dự án đơn giản, giám sát 
“nội bộ” này là tất cả những gì cần làm. 
 
203. Cơ quan điều hành dự án chịu trách nhiệm về tổ chức và cấp nguồn lực cho hoạt động 
giám sát. Kế hoạch TĐC nên nêu rõ chi tiết về bố trí, sắp xếp phục vụ công tác giám sát và, 
như một thực hành tốt, thực hiện những việc sau: 
 

(i) Phân bổ các trách nhiệm giám sát trong nội bộ ban hoặc cơ quan TĐC. Đối với 
TĐC quy mô lớn, nên có một đơn vị hoặc nhóm giám sát đặc biệt. Đối với TĐC 
gồm các cơ quan hoặc các cấp khác nhau của chính phủ, cần có một kế hoạch 
phối hợp.  

Hộp 20: Thăm quan và Đào tạo phục vụ xây dựng năng lực TĐC 

 Vào tháng 8 năm 1999, trong quá trình chuẩn bị Dự án Phát triển Vận tải phía Nam (STDP) tại Sri Lanka, một nhóm cán bộ 
của Cơ quan Phát triển đường bộ (RDA) đã được cử đi thăm quan Dự án cầu Jamuna tại Băng-la-đét theo chương trình Hỗ 
trợ kỹ thuật dự án (3184-SRI). Sự chuẩn bị của STDP cho thấy dự án sẽ có thu hồi đất và TĐC bắt buộc ở mức độ đáng kể. 
Dự án có khả năng thu hồi khoảng 1.100 héc-ta đất, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp, và tái định cư gần 900 gia đình, 
trong đó có 75 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ. Mặc dù Sri Lanka đã có các quy trình, thủ tục tốt về thu hồi đất, các quy trình, 
thủ tục về TĐC là tương đối mới và chưa được sử dụng cho một dự án ở quy mô này. 

 Để đảm bảo rằng các hoạt động thu hồi đất và TĐC được thực hiện theo Chính sách TĐC bắt buộc (1995), ADB đã giúp 
RDA, cơ quan thực hiện, chuẩn bị một kế hoạch TĐC và triển khai các hoạt động liên quan khác. Do những hoạt động này 
cũng là những hợp phần chính của dự án cầu Jamuna mà trong đó chúng đã được quản lý một cách hiệu quả, cán bộ hỗ 
trợ kỹ thuật dự án đã quyết định gửi một nhóm cán bộ của RDA đi thăm quan trực tiếp để hiểu các tác động xã hội đáng kể 
tương tự đã được giải quyết và giảm nhẹ như thế nào tại Băng-la-đét.  

 Chuyến đi thăm quan học tập gồm có các cuộc họp với cán bộ dự án và cán bộ TĐC tại Dhaka và nhiều chuyến thăm thực 
địa sâu sát tại các khu vực dự án. Các cán bộ RDA đã tham dự nhiều cuộc họp với người TĐC và cộng đồng tiếp nhận. Họ 
thăm những chương trình được thực hiện theo các kế hoạch hành động TĐC và môi trường như khu TĐC; nông trường cây 
xanh, và ao cá sử dụng như một nguồn khôi phục thu nhập; đào tạo về thu nhập thay thế; và các làng cùng công trình tiện 
ích dân sự trong khu vực tiếp nhận. Những người đi thăm quan đã rất ấn tượng và có một tầm nhìn mới về việc giải quyết 
các vấn đề xã hội trong phát triển dự án như thế nào. Chuyến đi thực địa được quay phim lại để sử dụng trong một buổi hội 
thảo chuyên đề đào tạo về quản lý TĐC của STDP. 

________________ 

Nguồn: Cơ quan Phát triển đường bộ, Sri Lanka. 1999. Thăm quan học tập và Chương trình đào tạo của STDP – Báo cáo cuối 
cùng, Quyển 1. Colombo. 
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(ii) Thiết lập các trách nhiệm cho những nhiệm vụ cụ thể, gồm cả thu thập dữ liệu, 
phân tích dữ liệu, xác minh, kiểm soát chất lượng, phối hợp với những cơ quan 
hữu quan, chuẩn bị báo cáo, trình nộp báo cáo lên những người ra quyết định và 
ADB, xem xét báo cáo và triển khai hành động theo báo cáo.  

(iii) Thiết lập phương pháp sẽ sử dụng trong thu thập và phân tích dữ liệu.  
(iv) Nêu chi tiết những nguồn lực cần thiết cho công tác điều tra thực địa và ghi chép, 

lưu hồ sơ, bao gồm cả việc cung cấp các chuyên gia về xã hội học, nhân chủng 
xã hội, và TĐC theo quy định của chính sách của ADB.  

(v) Chỉ rõ bất kỳ yêu cầu nào về xây dựng năng lực và kỹ năng trong giám sát, bao 
gồm cả nhu cầu và kinh phí cho một kế hoạch đào tạo.  

(vi) Đưa ra khung thời gian cho hoạt động thu thập dữ liệu, chuẩn bị và trình báo cáo. 
(vii) Lập ngân sách cho công tác giám sát, báo cáo, và đánh giá.  
(viii) Quy định sự thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý.  

204. Ban TĐC chịu trách nhiệm thực hiện giám sát, bao gồm cả thu thập và phân tích dữ liệu, 
và báo cáo tiến độ TĐC.  

B. ADB giám sát TĐC  

205. Tài liệu SPS trình bày rõ ràng tầm quan trọng của công tác giám sát TĐC của ADB. SPS 
yêu cầu rằng hợp phần TĐC của những dự án ADB tài trợ sẽ được đội ngũ cán bộ dự án phù 
hợp giám sát trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch TĐC. Cần có những đoàn kiểm điểm dự 
án để thăm các khu vực dự án nhằm tìm hiểu rõ ràng tình hình thực hiện kế hoạch. Đối với 
những dự án có tác động đáng kể, ADB tổ chức các đoàn giám sát có sự tham gia xem xét chi 
tiết bởi các chuyên gia về an toàn của ADB. Đối với những dự án được xem là có tính phức tạp 
và nhạy cảm cao, yêu cầu đưa ra là bên vay/ khách hàng phải tuyển một hội đồng cố vấn độc 
lập (xem các đoạn 121-124) trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.  
 
206. Trong quá trình thực hiện kế hoạch TĐC, bên vay/ khách hàng lập báo cáo giám sát để 
trình ADB để phổ biến thông tin. ADB nên thực hiện giám sát chương trình TĐC một cách kịp 
thời trong quá trình thực hiện dự án. Những đoàn giám sát hỗ trợ bên vay/ khách hàng xác 
nhận tiến độ thỏa đáng hoặc xác định những vấn đề hoặc vướng mắc gặp phải và thiết kế các 
hành động sửa chữa.  

C. Các chuyên gia độc lập xác minh thông tin giám sát  

207. Đối với các dự án có tác động TĐC bắt buộc đáng kể, ADB đòi hỏi bên vay/ khách hàng 
thuê các chuyên gia độc lập có đủ năng lực và kinh nghiệm hoặc các NGO có đủ năng lực để 
xác minh thông tin giám sát. Các chuyên gia độc lập không thay thế cho công tác giám sát nội 
bộ. Các chuyên gia nên là những nhà chuyên môn có đủ năng lực với kinh nghiệm phù hợp 
trong các hoạt động tương tự, những người không tham gia thực hiện hoặc giám sát dự án 
hàng ngày. Các NGO có đủ năng lực là những tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan 
tới công tác giám sát và đánh giá và cần độc lập với dự án. Các nhiệm vụ của chuyên gia độc 
lập là 
 

(i) xác minh thông tin giám sát của bên vay để đánh giá liệu những mục tiêu về 
TĐC đã được đáp ứng và, đặc biệt là, liệu sinh kế và mức sống đã được phục 
hồi hoặc nâng cao, bao gồm cả sinh kế và mức sống của những người BAH 
không hưởng quyền; và 

(ii) tư vấn bên vay/ khách hàng về những vấn đề về tuân thủ yêu cầu an toàn xác 
định được trong quá trình giám sát 
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208. Nếu các chuyên gia độc lập xác định được những vấn đề đáng kể về sự tuân thủ trong 
TĐC bắt buộc, bên vay/ khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị một kế hoạch hành động sửa 
chữa (CAP) để giải quyết những vấn đề đó. Các chuyên gia sẽ thông báo cho bên vay/ khách 
hàng về những vấn đề này và tư vấn cách giải quyết. Bên vay/ khách hàng cần đệ trình CAP 
lên ADB xem xét. Một mẫu điều khoản tham chiếu cho các chuyên gia độc lập được cung cấp 
trong Phụ lục 5 của cuốn Cẩm nang này.  

D. Cơ chế giám sát 

209. Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch TĐC, cơ quan điều hành phát triển một khung giám 
sát và báo cáo các hoạt động TĐC. Trọng tâm của khung này là cuộc điều tra dân số những 
người BAH và kiểm kê tài sản, những hoạt động tạo cơ sở cho một kế hoạch được thống nhất. 
Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm báo cáo về TĐC (ban TĐC của dự án, đối với các dự án có 
ban này) giám sát tiến độ chuẩn bị và thực hiện TĐC thông qua báo cáo tiến độ thường xuyên, 
được đệ trình thông qua các kênh thông thường. Công tác giám sát nên tập trung vào thực hiện 
TĐC, không chỉ tập trung vào tiến độ vật chất và tài chính, và cần mang tính tổng thể.  
 
210. Khung giám sát và báo cáo tổng thể này, dựa trên các chỉ số được xác định trước, nên 
cung cấp một luồng thông tin đều đặn từ cấp hiện trường về các văn phòng trụ sở của cơ quan 
điều hành và được kết hợp với công tác giám sát và xác minh định kỳ. Hồ sơ được cập nhật 
với các cuộc điều tra định kì – những cuộc điều tra được thiết kế để đánh giá những thay đổi về 
cơ sở dữ liệu thiết lập trong đợt điều tra dân số và khảo sát ban đầu. Những cuộc điều tra định 
kì tập trung vào tiến độ nhận quyền lợi của người BAH và các chỉ số lợi ích khác.  
 
211. Một cách điển hình, các chỉ số giám sát được lấy từ dữ liệu cơ sở để đánh giá những 
nội dung cụ thể của các hoạt động và ma trận quyền lợi. Những chỉ số giám sát tiềm ẩn mà từ 
đó có thể phát triển và sàng lọc các chỉ số giám sát cụ thể tùy theo hoàn cảnh, được trình bày 
trong Bảng 11.  

Bảng 11:  Những chỉ số giám sát 

Khía cạnh 
giám sát 

Chỉ số tiềm ẩn 

 

 

Cung cấp 
quyền lợi 

 Các quyền lợi đã giải ngân, so với số lượng và loại thiệt hại đề ra trong ma trận quyền lợi. 

 Giá trị giải ngân so với thời gian đề ra. 

 Sự xác định người BAH mất đất tạm thời, ví dụ thông qua xử lý đất, khu dự trữ đất, lán trại 
của nhà thầu, được đưa vào. 

 Sự giải ngân kịp thời các chi phí vận chuyển, chi phí di dời, hỗ trợ chuyển đổi thu nhập, và 
bất kỳ khoản hỗ trợ TĐC nào như đã thống nhất theo kế hoạch đề ra. 

 Sự cung cấp các lô đất thay thế. 

 Chất lượng của các lô đất mới và vấn đề về quyền sở hữu đất. 

 Sự khôi phục cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội. 

 Tiến độ của các hoạt động khôi phục thu nhập và sinh kế đang thực hiện như đề ra trong kế 
hoạch khôi phục thu nhập, ví dụ, việc sử dụng đất thay thế, triển khai sản xuất, số người 
BAH được đào tạo đang có việc làm, các khoản vay tín dụng quy mô nhỏ đã giải ngân, số 
lượng các hoạt động tạo thu nhập được hỗ trợ.  

 Các cơ sở kinh doanh BAH nhận quyền lợi, bao gồm cả sự chuyển giao và chi trả cho các 
thiệt hại thuần do mất hoạt động kinh doanh.  

 

Tham vấn và 
Khiếu nại 

 Những cuộc tham vấn được tổ chức theo kế hoạch, gồm có các cuộc họp, nhóm, và hoạt 
động cộng đồng. 

 Hiểu biết về quyền lợi của người BAH.  

 Việc sử dụng cơ chế giải quyết khiếu nại của người BAH. 

 Thông tin về kết quả giải quyết khiếu nại. 

 Thông tin về việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị xã hội.  

 Việc thực hiện các biện pháp đặc biệt cho DTTS.  
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Khía cạnh 
giám sát 

Chỉ số tiềm ẩn 

 

Thông tin liên 
lạc và Sự 
tham gia 

 Số lượng các cuộc họp chung (cho cả nam và nữ). 

 Tỉ lệ phần trăm phụ nữ trên tổng số người tham gia. 

 Số lượng các cuộc họp chỉ dành cho phụ nữ. 

 Số lượng các cuộc họp chỉ dành cho những nhóm bị tổn thương. 

 Số lượng các cuộc họp tại khu mới. 

 Số lượng các cuộc họp giữa cộng đồng tiếp nhận và người BAH. 

 Mức độ tham gia trong các cuộc họp (của phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ bị tổn 
thương). 

 Mức độ thông tin đã truyền tải – đầy đủ hay không đầy đủ. 

 Phổ biến thông tin. 

 Dịch thông tin phổ biến sang ngôn ngữ địa phương. 
 

Kinh phí và 
khung thời 

gian 

 Cán bộ thu hồi đất và TĐC được bổ nhiệm và huy động theo kế hoạch cho công tác thực 
địa và văn phòng. 

 Các hoạt động nâng cao năng lực và đào tạo được hoàn thành đúng kế hoạch.  

 Đạt được các hoạt động thực hiện TĐC theo kế hoạch thực hiện đã thống nhất. 

 Phân bổ vốn cho TĐC tới cơ quan TĐC kịp thời. 

 Nhận được vốn ghi theo kế hoạch từ các văn phòng TĐC. 

 Giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch TĐC. 

 Giai đoạn chuẩn bị xã hội theo kế hoạch. 

 Thu hồi đất và lấy mặt bằng kịp thời phục vụ thực hiện dự án.  
 

 

Khôi phục thu 
nhập và sinh 

kế 

 Số lượng người BAH thuộc các chương trình khôi phục (phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ 
bị tổn thương). 

 Số lượng người BAH được đào tạo nghề (phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ bị tổn 
thương). 

 Loại đào tạo và số lượng người tham gia từng loại.  

 Số lượng và tỉ lệ phần trăm người BAH được đưa vào các chương trình sinh kế (phụ nữ, 
nam giới, và các nhóm dễ bị tổn thương). 

 Số lượng người BAH đã khôi phục mô hình thu nhập và sinh kế của họ (phụ nữ, nam giới, 
và các nhóm dễ bị tổn thương). 

 Số lượng các hoạt động việc làm mới. 

 Mức độ tham gia trong các chương trình khôi phục. 

 Mức độ tham gia trong các chương trình đào tạo nghề. 

 Mức độ hài lòng với hỗ trợ nhận được cho các chương trình sinh kế. 

 Tỉ lệ phần trăm doanh nghiệp thành công hòa vốn (phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ bị tổn 
thương). 

 Tỉ lệ phần trăm người BAH đã cải thiện thu nhập của họ (phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ 
bị tổn thương). 

 Tỉ lệ phần trăm người BAH đã cải thiện mức sống của họ (phụ nữ, nam giới, và các nhóm 
dễ bị tổn thương). 

 Số lượng người BAH có đất nông nghiệp thay thế (phụ nữ, nam giới, và các nhóm dễ bị tổn 
thương). 

 Số lượng đất thuộc sở hữu/ ký hợp đồng của người BAH (phụ nữ, nam giới, và các nhóm 
dễ bị tổn thương). 

 Số lượng hộ gia đình có thiết bị nông nghiệp 

 Số lượng hộ gia đình có vật nuôi 
 

Giám sát lợi 
ích 

 Những thay đổi đáng chú ý về các mô hình việc làm, sản xuất, và sử dụng nguồn lực so với 
mô hình trước dự án. 

 Những thay đổi đáng chú ý về các mô hình thu nhập và giá so với mô hình trước dự án.  

 Những thay đổi về chi phí sinh hoạt so với trước dự án.  

 Những thay đổi về các thông số xã hội và văn hóa chính liên quan tới mức sống.  

 Những thay đổi xảy ra đối với các nhóm dễ bị tổn thương. 

 Lợi ích người BAH được hưởng từ dự án. 

 

212. Bảng 12 trình bày một tập hợp các chỉ số gợi ý cho việc xác minh thông tin giám sát của 
bên vay/ khách hàng bởi những chuyên gia độc lập có đủ năng lực và kinh nghiệm hoặc các 
NGO có đủ năng lực.  
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Bảng 12: Những chỉ số để các chuyên gia độc lập xác minh  

Chỉ số giám sát Cơ sở chỉ số 

 

Thông tin cơ bản về 
hộ gia đình của người 
BAH  

(Phân tách số liệu 
theo giới là cần thiết 
đối với tất cả các khía 
cạnh)   

 Địa điểm của dự án  

 Thành phần và cơ cấu, tuổi, trình độ học vấn, và kỹ năng 

 Giới tính của chủ hộ 

 Nhóm dân tộc 

 Sự tiếp cận y tế, giáo dục, công trình công ích, và những dịch vụ xã hội khác 

 Loại nhà ở 

 Đất, và các mô hình sở hữu và sử dụng các nguồn tài nguyên khác 

 Cơ cấu nghề nghiệp và việc làm  

 Các nguồn thu nhập và mức thu nhập 

 Số liệu sản xuất nông nghiệp (đối với các hộ gia đình nông thôn) 

 Sự tham gia trong vùng lân cận hoặc các nhóm cộng đồng 

 Sự tiếp cận các điểm văn hóa và sự kiện văn hóa  

 Định giá tất cả các tài sản  

Khôi phục mức sống 

 Các khoản đền bù cho nhà ở có tính khấu hao, phí, hoặc chi phí di chuyển cho người 
BAH không? 

 Người BAH đã thông qua các phương án nhà ở đưa ra chưa? 

 Hình ảnh của cộng đồng đã được khôi phục chưa? 

 Người BAH đã thay thế được những thành tố chính về văn hóa và xã hội chưa?  

Khôi phục sinh kế 

(Phân tách số liệu cho 
người BAH chuyển tới 
khu TĐC tập trung, 
người BAH tự di dời, 
người BAH với doanh 
nghiệp BAH) 

 Các khoản đền bù cho nhà ở có tính khấu hao, phí, hoặc chi phí di chuyển cho người 
BAH không? 

 Các khoản chi trả đền bù có đủ để thay thế tài sản bị mất không? 

 Có sẵn đủ đất thay thế với tiêu chuẩn phù hợp không? 

 Thu nhập thay thế có cho phép tái thiết các doanh nghiệp và sản xuất không? 

 Các doanh nghiệp BAH đã nhận đủ hỗ trợ để tự tái thiết chưa? 

 Các nhóm dễ bị tổn thương đã được cấp cơ hội kiếm thu nhập chưa? 

 Những cơ hội này có hiệu quả và bền vững không? 

 Những công việc được cung cấp có khôi phục được mức thu nhập và mức sống 
trước dự án không? 

Mức độ hài lòng của 
người BAH 

 Người BAH biết về quy trình, thủ tục TĐC và các quyền lợi ở mức độ nào? 

 Người BAH có biết về quyền lợi của họ không? 

 Họ có biết liệu những quyền lợi này đã được đáp ứng? 

 Người BAH đánh giá mức độ khôi phục mức sống và sinh kế của họ như thế nào? 

 Người BAH biết về quy trình, thủ tục khiếu nại và quy trình giải quyết tranh chấp ở 
mức độ nào? 

Tính hiệu quả của việc 
lập kế hoạch TĐC 

 Người BAH và tài sản của họ có được kiểm đếm đúng? 

 Khung thời gian và ngân sách có đủ để đáp ứng các mục tiêu, có cản trở nào về mặt 
thể chế không? 

 Các quyền lợi có hào phóng quá không? 

 Các nhóm dễ bị tổn thương có được xác định và hỗ trợ? 

 Những người thực hiện TĐC xử lý các vấn đề không lường trước như thế nào? 

E. Báo cáo 

213. Đối với dự án có tác động TĐC, bên vay/ khách hàng phải chuẩn bị các báo cáo giám 
sát 6 tháng một lần để trình nộp ADB, trong đó trình bày tiến độ chi trả đền bù cũng như tiến độ 
của các hoạt động TĐC khác. Đối với dự án mà ADB đánh giá là có độ phức tạp và nhạy cảm 
cao, ADB yêu cầu phải có báo cáo tiến độ hàng quý.49   

                                                

49
  ADB. 2010.  Tuyên bố chính sách an toàn. Sổ tay hướng dẫn hoạt động. OM Mục F1/OP, Đoạn 27. Manila (phát 
hành vào ngày 4/3/2010).   
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F. Phổ biến báo cáo giám sát 

214. Bên vay được yêu cầu chuyển cho ADB các báo cáo giám sát TĐC bắt buộc để xem xét 
và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ADB. ADB khuyến khích đồng thời đăng tải các báo 
cáo giám sát trên các trang thông tin điện tử của bên vay, nếu họ có trang thông tin điện tử. 
Ngoài ra, cũng có yêu cầu rằng thông tin liên quan từ các báo cáo giám sát phải được phổ biến 
tới người BAH. “Thông tin liên quan” trong bối cảnh này là tình hình thực hiện kế hoạch TĐC, ví 
dụ như thông tin về tiến độ tài chính/ giải ngân và tiến độ vật chất (liên quan tới việc thu hồi đất 
và các tài sản khác và di dời); khôi phục sinh kế/ thu nhập; bất kỳ thông tin nào về chia sẻ lợi 
ích; và kế hoạch hành động sửa chữa, nếu có. Những vấn đề này có liên quan trực tiếp tới 
người BAH, đồng thời cũng là các thành tố của giám sát có sự tham gia.  

G. Đánh giá 

215. Một thực hành tốt là bên vay đánh giá tình hình thực hiện TĐC tổng thể sau khi hoàn 
thành dự án, đặc biệt đối với các dự án có tác động TĐC đáng kể. Việc đánh giá là cần thiết để 
tổng kết liệu những hoạt động theo kế hoạch đã thực sự đạt được các mục tiêu đề ra hay chưa. 
Công tác đánh giá sẽ đánh giá tính hiệu quả, tác động và tính bền vững của TĐC, rút ra bài học 
để hướng dẫn việc lập kế hoạch TĐC trong tương lai. Việc thực hành tốt công tác đánh giá sẽ 
cung cấp thông tin phân tách theo giới và tập trung vào một vài chỉ số chính như mức thu nhập 
và khả năng có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội cũng như việc di dời thỏa đáng.  
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TĐC BẮT BUỘC TRONG CHU TRÌNH DỰ ÁN ADB 

1. TĐC bắt buộc tạo thành một phần không thể tách rời của các dự án ADB tài trợ và, do 
đó, nên được xem xét trong suốt chu trình dự án. Phụ lục này đưa ra hướng dẫn cho cán bộ dự 
án/ trưởng phái đoàn dự án ADB về cách hợp nhất các chính sách an toàn trong TĐC bắt buộc 
vào chu trình dự án ADB. Phụ lục trình bày các bước thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch và 
giai đoạn thực hiện dự án. Ngoài ra, Bảng A1.1 tóm tắt những nhiệm vụ và trách nhiệm chính 
của nhóm dự án ADB trong lập kế hoạch và thực hiện TĐC bắt buộc trong chu trình dự án ADB. 
Phụ lục này cũng cung cấp một số hướng dẫn về xác định và phân loại TĐC bắt buộc (Bảng 
A1.2). 

A.  Giai đoạn lập kế hoạch dự án  
 
2. TĐC bắt buộc là một phần không thể tách rời của thiết kế dự án từ giai đoạn đầu tiên 
của chu trình dự án. Nhiều biện pháp phải được hoàn thành trong chu trình dự án sau khi dự 
án được xác định và trước khi Ban Giám đốc ADB phê duyệt dự án đầu tư. Các bước chính 
trong giai đoạn lập kế hoạch TĐC được thảo luận một cách vắn tắt dưới đây. Một tập hợp các 
nhiệm vụ của cán bộ dự án và/ hoặc trưởng phái đoàn dự án ADB được xác định trong từng 
giai đoạn. Những nhiệm vụ này cần được theo sát thông qua các kết quả đầu ra trong quá trình 
chuẩn bị dự án. 
 
3. Một nghiên cứu đánh giá xã hội và nghèo đói ban đầu (IPSA) sẽ được triển khai cho dự 
án ADB tài trợ càng sớm càng tốt trong giai đoạn ban đầu của bước lập kế hoạch dự án. IPSA 
được thực hiện chủ yếu để xác định phạm vi đói nghèo và các vấn đề xã hội sẽ cần giải quyết 
trong thiết kế dự án. Nó giúp xác định quy mô tổng thể của một dự án đề xuất cũng như phát 
triển điều khoản tham chiếu của các chuyên gia tư vấn chuẩn bị dự án, bao gồm cả những điều 
khoản tham chiếu liên quan tới TĐC bắt buộc. Một báo cáo IPSA được lập tại giai đoạn này.  

Bƣớc 1: Xác định dự án, Phân tích xã hội và nghèo đói ban đầu, và Phân loại TĐC 
bắt buộc 

4. Cần có sàng lọc ban đầu nhằm xác định những tác động có khả năng xảy ra do thu hồi 
đất và TĐC bắt buộc càng sớm càng tốt. Việc này được thực hiện tại giai đoạn khái niệm dự án 
khi có thể và nên được hoàn thành không muộn hơn giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương 
trình hoặc dự án, tìm hiểu thực tế lập báo cáo chuẩn bị dự án, hoặc đánh giá với trách nhiệm 
cao nhất. Một loại TĐC bắt buộc dự kiến được xếp loại cho dự án dựa trên các kết quả sàng 
lọc này – loại A, B, hoặc C, phụ thuộc vào mức độ của những tác động TĐC bắt buộc. Có một 
loại FI (tài chính trung gian) bổ sung. Báo cáo IPSA được chuẩn bị trong giai đoạn này.  

5. Việc sàng lọc và phân loại được vụ chuyên môn khởi xướng và sau đó được Trưởng 
Cán bộ tuân thủ (CCO) xác nhận. Việc này dựa trên số liệu sẵn có và nhằm tạo một hướng dẫn 
để xác định những đường hướng triển khai sau đó và các yêu cầu về nguồn lực để giải quyết 
TĐC bắt buộc trong quá trình dự án. Phân loại là một quá trình liên tục và loại TĐC bắt buộc có 
thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào với phê duyệt của CCO khi có thêm thông tin chi tiết và quá 
trình dự án tiếp tục triển khai. Trong trường hợp có bất cứ nghi ngờ nào trong những giai đoạn 
đầu của chuẩn bị dự án, cần chuẩn bị tài liệu lập kế hoạch TĐC.  

6. Những nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra chính trong xác định dự án gồm có cả việc phân 
loại các TĐC bắt buộc như loại A, B, C, hay FI. Trong trường hợp các dự án loại A hoặc B, sẽ 
có thêm nguồn lực được phân bổ trong giai đoạn TA chuẩn bị dự án để thực hiện công tác điều 
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tra, khảo sát và chuẩn bị TĐC bắt buộc. Đối với các dự án loại C, không cần thêm hoạt động 
chuẩn bị dự án liên quan tới TĐC nào nhưng có thể cần một báo cáo đánh giá với trách nhiệm 
cao nhất. Một dự án loại FI mà dự kiến sẽ không gây ra những tác động TĐC bắt buộc bất lợi 
sẽ được đối xử như dự án loại C (tức là dự án loại trung gian tài chính không cần áp dụng bất 
cứ yêu cầu bảo trợ xã hội cụ thể nào). Tuy nhiên, trong quá trình dự án triển khai, việc phân 
loại sẽ được xem xét và nếu dự án được xác định là loại A hoặc B, những tác động TĐC bắt 
buộc sẽ được giải quyết theo hệ thống quản lý xã hội và môi trường của dự án.  

Bƣớc 2:  Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và Chiến lƣợc xã hội và giảm đói nghèo 
tóm tắt 

7. Trong hầu hết các trường hợp, hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị dự án và/ hoặc nghiên 
cứu khả thi được một nhóm tư vấn do ADB tuyển thực hiện. Nhiệm vụ của tư vấn là hỗ trợ bên 
vay hoặc khách hàng chuẩn bị nghiên cứu khả thi theo điều khoản tham chiếu nêu trong HTKT. 
Nghiên cứu khả thi nêu bất kỳ tác động TĐC bắt buộc nào tìm thấy theo kết quả phân tích số 
liệu KT-XH và tiến hành một đánh giá với trách nhiệm cao nhất về TĐC nhằm xác định các tác 
động xã hội trong quá khứ từ việc thu hồi đất trước đây và kiểm tra bất kỳ vấn đề tồn đọng nào 
được nêu ra trong quá trình tham vấn. Kết quả đánh giá với trách nhiệm cao nhất được hợp 
nhất vào bản kế hoạch TĐC dự thảo. Nghiên cứu khả thi được lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phân tích tính khả thi về mặt xã hội, môi trường, kinh tế, tài chính, và kỹ thuật của dự 
án. Một nhiệm vụ lớn liên quan tới TĐC trong bước này là chuẩn bị một kế hoạch TĐC và/ hoặc 
khung TĐC.1 Những vấn đề xã hội hướng tới được tóm tắt trong Chiến lược xã hội và giảm đói 
ngèo tóm tắt (SPRSS). Nghiên cứu và phân tích tác động không nhất thiết phải được hoàn 
thiện tại bước này nhưng một bản kế hoạch TĐC và/ hoặc khung TĐC dự thảo chuẩn bị trước 
cuộc họp thẩm định của cán bộ nghiệp vụ hoặc cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ cần 
trình bày được rằng từng thành tố được xử lý theo một cách thức đáp ứng các yêu cầu chính 
sách an toàn trong TĐC bắt buộc của ADB. Đây là một sự cần thiết về nghiệp vụ nhằm đảm 
bảo rằng các yêu cầu về chính sách an toàn của ADB được đáp ứng trước khi dự án được 
triển khai với sự hỗ trợ của ADB.  

8. Trong một số trường hợp, có thể bỏ qua giai đoạn HTKT chuẩn bị dự án, ví dụ như khi 
báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được một cơ quan chính phủ hoặc một nhà tài trợ tư 
nhân chuẩn bị.  
 
9. Những nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra chính liên quan tới HTKT chuẩn bị dự án là sự 
phát triển của SPRSS và một kế hoạch TĐC hoặc khung TĐC, những tài liệu được lập dựa trên 
một cuộc điều tra KT-XH mẫu và điều dân số và kiểm kê tài sản sơ bộ của những người sẽ 
BAH, tham vấn thiết thực với những người BAH, và đánh giá tác động xã hội. Kế hoạch TĐC 
phải cung cấp bằng chứng rằng người BAH được tham vấn trong quá trình chuẩn bị kế hoạch 
TĐC. 

Bƣớc 3: Đoàn tìm hiểu thực tế chuẩn bị khoản vay  

10. Kế hoạch TĐC dự thảo, nếu có, sẽ được xem xét chi tiết trong đợt công tác tìm hiểu 
thực tế phục vụ khoản vay. Đoàn công tác của ADB và cán bộ của bên vay hoặc khách hàng đi 

                                                

1
 Cần phải có một khung TĐC cho những dự án vay vốn theo ngành, khoản vay tài trợ nhiều kỳ, các dự án hỗ trợ 

khẩn cấp, hoặc khoản vay dự án mà có các tiểu dự án hoặc hợp phần được chuẩn bị sau khi Ban Giám đốc đã 
phê duyệt khoản vay. 
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thăm khu vực dự án để tham vấn những người có khả năng bị tác động bất lợi bởi dự án và 
các bên liên quan khác, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự. Tất 
cả mọi khía cạnh của dự án sẽ được thảo luận, và những khoảng trống số liệu sẽ được lấp đầy, 
nếu được yêu cầu. Quyền lợi, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương, sẽ được đặc biệt chú 
ý. Các quyền lợi sẽ được điều chỉnh trong đợt này, nếu cần thiết. Đoàn công tác của ADB xem 
xét các phát hiện và kết quả phân tích điều tra TĐC bắt buộc, quyền lợi, và các vấn đề về thể 
chế và vấn đề triển khai với bên vay hoặc khách hàng trong cuộc họp tổng kết và xác định 
những hành động phải triển khai thêm cho cuộc họp thẩm định của cán bộ nghiệp vụ hoặc cuộc 
họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ.  

Bƣớc 4: Cuộc họp thẩm định của cán bộ nghiệp vụ hoặc cuộc họp thẩm định của 
ban lãnh đạo vụ   

11. Cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ là điểm quan trọng nhất đối với việc xây dựng 
dự án có TĐC bắt buộc loại A. Yêu cầu đưa ra là nhóm dự án ADB phải có được một biên bản 
ghi nhớ về sự tuân thủ chính sách an toàn từ RSES do CCO ký. Một tập hợp những hành động 
phải được hoàn thành trước khi có thể tổ chức cuộc họp này. Những hành động đó được tóm 
tắt trong Hộp 1.  Ngoài ra, các hoạt động TĐC nên được phản ánh trong thiết kế và khung giám 
sát nằm trong phụ lục của RRP. Cuộc họp thẩm định của cán bộ nghiệp vụ xét tới những hoạt 
động TĐC bắt buộc của các dự án có tác động loại B.  

Bƣớc 5: Thẩm định dự án 

12. Kế hoạch hoặc khung TĐC được thẩm tra trong quá trình thẩm định. Bên vay hoặc 
khách hàng được yêu cầu trình nộp một kế hoạch hoặc khung TĐC thỏa đáng lên ADB trước 
khi thẩm định, nên trình cùng nghiên cứu khả thi của dự án. Phái đoàn thẩm định, nếu được 
yêu cầu, sẽ hoàn thiện hơn kế hoạch hoặc khung TĐC, liệt kê những hoạt động còn tồn đọng 
như những điều kiện để xử lý thêm. Nếu không có yêu cầu về phái đoàn thẩm định, một bản 
thảo kế hoạch hoặc khung TĐC thỏa đáng trình ADB xem xét, phê duyệt, và đăng tải trên trang 
thông tin điện tử trước cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ được coi là tài liệu đã được 
thẩm định.  
 
 
 

Bƣớc 6: Đàm phán khoản vay, Hiệp định vay vốn và Phê duyệt dự án  

Hộp 1: Những yêu cầu đối với các cuộc họp thẩm định của cán bộ nghiệp vụ hoặc cuộc họp thẩm định 
của ban lãnh đạo vụ  

 Phải có sẵn một tài liệu kế hoạch TĐC thỏa đáng để thẩm định, dựa trên nghiên cứu khả thi hoặc một thiết kế 
được phát triển tốt hơn. Điều này phải được phản ánh trong báo cáo và kiến nghị của Chủ tịch và là tài liệu 
sẵn có của Ban chính sách An toàn và Môi trường thuộc Vụ Phát triển vùng và Phát triển bền vững (RSDD) 
trước cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ.  

 Bản thảo kế hoạch TĐC và/ hoặc khung TĐC phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của SPS và phải được bên 
vay/ khách hàng thông qua và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ADB, nếu không tổ chức thêm phái 
đoàn thẩm định nào.  

 Bên vay/ khách hàng phải phổ biến những thông tin liên quan từ tài liệu kế hoạch TĐC tới người BAH.  

 Bản thảo kế hoạch TĐC và/ hoặc khung TĐC phải nêu liệu có thể đòi hỏi thêm bất kỳ hành động lập kế hoạch 
nào trước khi thực hiện, cùng với những hành động cụ thể được yêu cầu trong quá trình thực hiện.  

 Một ngân sách được xác nhận cùng các nguồn cấp vốn – từ ADB hoặc bên vay hoặc kết hợp cả hai – phải 
sẵn sàng.  



84     Phụ lục 1 
 

 
 

13. Hiệp định vay vốn bao gồm những cam kết khoản vay cụ thể tham chiếu tới các yêu cầu 
thực hiện mô tả trong kế hoạch TĐC hoặc khung TĐC,2 gồm có đền bù, di dời và/ hoặc khôi 
phục, tham vấn và quy trình giải quyết khiếu nại, giám sát và báo cáo. Việc này là cần thiết để 
đảm bảo rằng bên vay hoặc khách hàng, nhà thầu, và tư vấn giám sát tuân thủ những yêu cầu 
của Tuyên bố chính sách an toàn. Những quy định trong kế hoạch và/ hoặc khung TĐC cũng 
phải được phản ánh một cách đầy đủ trong sổ tay hướng dẫn quản lý dành riêng cho dự án 
(PAM). Đồng thời, các gói thầu cũng cần nhất quán với kế hoạch TĐC. 

B. Giai đoạn thực hiện  

Bƣớc 7: Đoàn khởi động khoản vay  

14. Trước phái đoàn khởi động khoản vay, nhóm dự án ADB chuẩn bị PAM3 để thảo luận 
với bên vay hoặc khách hàng. Nhóm dự án đảm bảo rằng có đủ hướng dẫn về thực hiện TĐC 
trong PAM. Đối với các dự án có TĐC bắt buộc loại A, PAM nên trình bày cả các bố trí, sắp xếp 
để đánh giá lại kế hoạch TĐC trước khi thực hiện.   

Bƣớc 8: Thực hiện      

15. Một vai trò quan trọng của các Vụ chuyên môn trong giám sát dự án có TĐC bắt buộc 
loại A là xem xét việc chuẩn bị TĐC bắt buộc trên thực địa trước khi kế hoạch TĐC được thực 
hiện. Khi thiết kế kỹ thuật chi tiết được hoàn thành sau khi Ban Giám đốc phê duyệt khoản vay 
để phục vụ đấu thầu và/ hoặc các hợp đồng xây lắp, việc hoàn thiện kế hoạch TĐC với thông 
tin điều chỉnh cũng trở nên cần thiết. Quá trình hoàn thiện gồm cả việc phổ biến kế hoạch TĐC 
tới người BAH trước khi đệ trình ADB phê duyệt với những thông tin mới dựa trên kết quả kiểm 
kê chi tiết, bao gồm cả điều tra dân số hoàn chỉnh, kiểm kê và định giá tài sản cuối cùng, và 
ngân sách cuối cùng. 

Bƣớc 9: Giám sát và Báo cáo 

16. Đối với tất cả các dự án có TĐC bắt buộc loại A và loại B, bên vay hoặc khách hàng 
được yêu cầu đệ trình ADB các báo cáo giám sát công tác thực hiện TĐC 6 tháng 1 lần và báo 
cáo giám sát hàng quý đối với các dự án có tính phức tạp và nhạy cảm. Báo cáo giám sát mô 
tả tiến độ của các hoạt động TĐC, các vấn đề về sự tuân thủ, và những hành động sửa chữa. 

Bƣớc 10: Báo cáo hoàn thành dự án  

17. Để đảm bảo công tác hồ sơ, tài liệu thỏa đáng về việc thực hiện các tác động TĐC bắt 
buộc trên thực tế, vụ chuyên môn lập một báo cáo hoàn thành dự án tại thời điểm kết thúc dự 
án vay vốn. Báo cáo này xem xét kinh nghiệm thực hiện, có xếp hạng một cách thỏa đáng, và 
kiến nghị bất kỳ hành động bổ sung nào mà bên vay hoặc khách hàng cần thực hiện để giải 
quyết những vấn đề còn tồn đọng. Hướng dẫn tổng quát về báo cáo hoàn thành dự án bao 
gồm: 

 Một lịch sử súc tích của các khía cạnh TĐC bắt buộc của dự án và/ hoặc chương trình đến khi 
hoàn thành.  

                                                

2
 Những yêu cầu mô tả trong khung TĐC chỉ có tính hướng dẫn. Kế hoạch TĐC đưa ra các yêu cầu thực hiện.  

3
 Trong chu trình hoạt động hợp lý của ADB, cuốn PAM được chuẩn bị trong đợt tìm hiểu thực tế chuẩn bị khoản vay 

(Sổ tay hướng dẫn hoạt động, Mục D11/OP, các đoạn 11-12). 
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 Một đánh giá về công tác thực hiện kế hoạch TĐC và những cam kết khoản vay về TĐC bắt buộc.  

 Một đánh giá về công tác thực hiện của bên vay hoặc khách hàng.  

 Một tóm tắt về các báo cáo giám sát. 
 
C. Tóm tắt những nhiệm vụ chính trong chu trình dự án 
 
18. Bảng A1.1 tóm tắt những nhiệm vụ và trách nhiệm chính của nhóm dự án ADB trong lập 
kế hoạch TĐC bắt buộc trong chu trình dự án ADB. 

 
Bảng A1.1 Chu trình Dự án – Những nhiệm vụ của Nhóm dự án 

 

Chu trình dự án Nhiệm vụ và Trách nhiệm 
Giai đoạn lập kế hoạch  

Bƣớc 1: 
Xác định dự án 

 Thông báo cho bên vay hoặc khách hàng về những yêu cầu của SPS. 
 Hoàn thành việc phân loại TĐC bắt buộc và trình RSES cho ý kiến/ phê duyệt. 
 Nếu những tác động TĐC có khả năng là đáng kể, cung cấp nguồn lực và số tháng công phù hợp trong 

Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án, bao gồm cả điều khoản tham chiếu.  
 Nếu cần thiết, giúp tăng cường năng lực của bên vay hoặc khách hàng để lập kế hoạch và thực hiện 

TĐC. 

Bƣớc 2: 
Hỗ trợ kỹ thuật 
chuẩn bị dự án 

 Tham vấn bên vay hoặc khách hàng và các nhà lập kế hoạch TĐC của HTKT và thiết lập những thông 
số cho kế hoạch TĐC. 

 Giám sát công tác đánh giá xã hội và đói nghèo và các cuộc khảo sát của Tư vấn HTKT. 
 Chuẩn bị báo cáo tóm tắt chiến lược xã hội và xóa đói giảm nghèo và kế hoạch TĐC hoặc khung TĐC 

dự thảo 
 Đưa thông tin về yêu cầu an toàn vào báo cáo RRP. 

Bƣớc 3: 
Đoàn tìm hiểu 
thực tế chuẩn bị 
khoản vay 

 Thăm các khu vực dự án cùng cán bộ của bên vay hoặc khách hàng và/ hoặc Tư vấn TĐC.  
 Thảo luận tất cả các khía cạnh của TĐC, bao gồm cả ma trận quyền lợi, với người BAH.  
 Chuẩn bị tài liệu PAM, và đảm bảo rằng trong đó có nội dung triển khai và các hoạt động chủ chốt trong 

lập kế hoạch TĐC bắt buộc. 
 Xem xét kết quả của các nghiên cứu về TĐC và xác định các thiếu sót về số liệu, nếu có. 
 Xem xét bố trí thể thế cho thực hiện TĐC. 
 Nhấn mạnh bất kỳ vấn đề TĐC nào mà bên vay hoặc khách hàng cần quan tâm tại cuộc họp tổng kết.  

Bƣớc 4: 
Cuộc họp thẩm 
định của cán bộ 
nghiệp vụ và ban 
lãnh đạo vụ 

 Đệ trình bảo thảo kế hoạch TĐC hoặc khung TĐC cho RSES. 
 Phản ánh các hoạt động TĐC trong thiết kế và khung giám sát có trong phụ lục của báo cáo RRP. 
 Thu thập SPCM từ RSDD cho cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ đối với các dự án có TĐC bắt 

buộc loại A. (Vụ chuyên môn báo cáo Ban Điều hành về sự tuân thủ của tất cả các dự án)  
 Liệt kê bất kỳ nhiệm vụ nào còn chưa thực hiện – ví dụ, cập nhật kế hoạch TĐC và những hành động 

khác trước khi thực hiện. 

Bƣớc 5: 
Thẩm định 

 Hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch TĐC với bên vay hoặc khách hàng. 
 Xác minh ngày khóa sổ về quyền lợi.  
 Liệt kê những hoạt động còn tồn đọng như những điều kiện để xử lý thêm. 
 Chuẩn bị sự đảm bảo về thu hồi đất và TĐC. 

Bƣớc 6: 
Đàm phán khoản 
vay  

 Liệt kê những hoạt động còn tồn đọng như những điều kiện để xử lý thêm. 
 Đưa vào kế hoạch TĐC những cam kết cụ thể về quản lý TĐC bắt buộc. 

Giai đoạn thực hiện 

Bƣớc 7: 
Đoàn khởi động 
khoản vay 

 Xem xét tài liệu PAM. 
 Chuẩn bị danh sách tất cả những hoạt động TĐC cần thực hiện và giám sát. 
 Đối với các dự án loại A, thực hiện đánh giá lại kế hoạch TĐC trước khi thực hiện, tập trung vào bố trí 

thể chế và ngân sách. 

Bƣớc 8: Thực hiện 
kế hoạch TĐC 

 Xem xét công tác chuẩn bị TĐC bắt buộc để thực hiện kế hoạch TĐC, đặc biệt đối với các dự án loại A. 
 Giám sát tất cả các quyền lợi và chi trả. 
 Xem xét sâu công tác thực hiện kế hoạch TĐC đối với các dự án loại A tại đợt đánh giá giữa kỳ.  
 Xem xét những cải thiện trong thực hành thực hiện (nếu cần thiết) để đáp ứng các yêu cầu của SPS. 

Bƣớc 9: 
Giám sát và báo 
cáo  

 Giám sát công tác thực hiện TĐC thường xuyên. 
 Xem xét các báo cáo giám sát. 
 

Bƣớc 10: 
Báo cáo hoàn 
thành dự án 

 Trình bày về tình hình thực hiện TĐC trong Báo cáo hoàn thành dự án. 
 Tiếp tục giám sát, nếu có yêu cầu. 
 Thực hiện đánh giá sau TĐC, đặc biệt đối với các dự án loại A và ghi lại các bài học kinh nghiệm. 
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D. Xác định và phân loại TĐC bắt buộc 
 
19. ADB chịu trách nhiệm sàng lọc tất cả các dự án ADB tài trợ trong giai đoạn đầu dự án 
để xác định những tác động và rủi ro trong TĐC bắt buộc. Những yêu cầu của SPS áp dụng 
cho tất cả các dự án, không xét tới số lượng người BAH hoặc mức độ nghiêm trọng của các tác 
động. Thực hành hiện nay của ADB là phân loại tất cả các dự án vào một trong bốn loại TĐC 
bắt buộc dựa trên mức độ của các tác động TĐC tiềm ẩn (Bảng A1.2).4 Khi một dự án được 
chia thành các tiểu dự án, loại tác động TĐC bắt buộc của dự án đó được xác định theo loại 
của tiểu dự án có những tác động TĐC bắt buộc được đánh giá là lớn nhất. Nhóm dự án ADB 
thực hiện sàng lọc để xác định các loại này, sử dụng một danh sách kiểm tra TĐC bắt buộc. 
 

Bảng A1.2: Các loại tác động TĐC bắt buộc 

Loại Đặc điểm Yêu cầu về bảo trợ xã hội 

A  
(Tác động đáng kể) 

 200 người hoặc nhiều hơn bị ảnh hưởng 
bởi những tác động lớn, được xác định là 
(i) BAH vật chất khỏi nhà ở, hoặc (ii) mất 

10% hoặc hơn tài sản sản xuất (tạo thu 
nhập). 

Kế hoạch TĐC, gồm cả đánh giá về các 
tác động xã hội 

 
Có thể yêu cầu khung TĐC lập trước 

kế hoạch TĐC 

B 

(Tác động không đáng 
kể) 

 Các tác động TĐC bắt buộc được cho là 
không đáng kể. 
 

Kế hoạch TĐC, bao gồm cả đánh giá 
về các tác động xã hội 

 Có thể yêu cầu khung TĐC lập trước 
kế hoạch TĐC 

C 

(Không có tác động 
TĐC bắt buộc) 

 Dự kiến không có tác động TĐC bắt 
buộc.  

Không có hành động (có thể yêu cầu 
một báo cáo đánh giá với trách nhiệm 
cao nhất) 

FI 
(Trung gian tài chính) 

 Có tác động TĐC tiềm ẩn, sẽ xác định 
sau 

Hệ thống quản lý môi trường và xã hội  

 

                                                

4
 ADB. 2010. Tuyên bố chính sách bảo trợ xã hội. Sổ tay hướng dẫn hoạt động. OM Mục F1/OP, đoạn 8.  Manila. 
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Mẫu Thỏa thuận hiến đất tự nguyện và Thỏa thuận dàn xếp qua thƣơng thảo 

 
Thỏa thuận dưới đây được lập vào ngày …………….tháng……………. giữa Ông/ 
Bà .………………………..….., ….. tuổi, trú tại khu vực ………………….., quận/ huyện 
…..……………… (bên sở hữu) và ……………………………… (bên nhận/ bên đề nghị của tiểu 
dự án). 
 
1. Rằng diện tích đất với giấy chứng nhận số ………… là một phần của …………, giáp với 
………… ở phía đông, giáp với ……………… ở phía tây, giáp với …………. ở phía bắc, và giáp 
với ……………. ở phía nam. 
 
2. Rằng bên sở hữu có quyền chuyển nhượng mảnh đất ..…………(diện tích ghi theo m2), 
với số lô đất là ……… tại vị trí trên (bao gồm cả một bản sao bản đồ đã được chứng thực, nếu 
có). 
 
3. Rằng Bên sở hữu chứng thực rằng trên mảnh đất/ công trình không có người xâm 
chiếm hoặc người chiếm đất và không thuộc bất kỳ tuyên bố sở hữu nào khác. 
 
Mục A: trong trƣờng hợp hiến đất tự nguyện: 
 

3.1 Rằng Bên sở hữu theo đây trao cho ……………….... (tên của bên nhận) tài sản 
này để thi công và phát triển …………..…. …………vì lợi ích của cộng đồng.  
 
3.2 Rằng Bên sở hữu sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản đền bù nào cho việc trao tài 
sản này cũng như không cản trở quá trình thi công trên mảnh đất này trong trường hợp 
ông/ bà có thể được phép theo luật và quy định.  
 
3.3 Rằng ……………………………(tên của bên đề nghị dự án) đồng ý chấp thuận 
việc trao tài sản này vì mục đích nêu trên. 

 
Mục B: trong trƣờng hợp mua sắm trực tiếp/ dàn xếp qua thƣơng thảo: 
 

3.1 Rằng (các) bên sở hữu đồng ý bán những tài sản trên theo giá đã thương thảo 
theo danh mục.  
 
3.2 Rằng bên sở hữu của dự án đồng ý trả giá đã thống nhất cho đất và những tài 
sản khác trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận phê duyệt cho dự án từ Chính 
phủ…………...../Ban Quản lý dự án. 
 
3.3. Trong trường hợp có bất kỳ chậm trễ nào trong thanh toán theo thời gian đã quy 
định, thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực và bên nhận sẽ không có bất kỳ quyền yêu 
cầu nào về đất và tài sản nữa.  

 
4. Rằng bên nhận sẽ thi công và phát triển …………………….. và thực hiện toàn bộ những 
cẩn trọng có thể để tránh gây hư hại tới đất/ công trình/ các tài sản khác liền kề. 
 
 
 
 



88     Phụ lục 2 
 

 
 

5. Rằng những quy định trong thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký văn bản này. 
 
………………………………………. ………………………………………………………. 
Tên và chữ ký của Bên sở hữu Chữ ký của bên đề nghị của tiểu dự án/ người đại diện 
 
Người làm chứng: 
 
1…………………………………… 
 
2…………………………………… 
(Chữ ký, họ và tên, và địa chỉ) 
 
 
Những tiêu chí về hiến đất tự nguyện 
 
Hiến đất tự nguyện từ các hộ gia đình hưởng lợi được chấp thuận khi:  
 
(a) Các tác động là không đáng kể (dựa trên tỉ lệ phần trăm thiệt hại và cỡ/ quy mô tối thiểu 

của tài sản còn lại);  
(b) Các tác động không dẫn tới di dời hộ gia đình hoặc gây mất thu nhập và sinh kế của hộ 

gia đình;  
(c)  Hộ gia đình hiến đất tự nguyện là người hưởng lợi trực tiếp của dự án;  
(d)  Đất được hiến tặng đang không có bất kỳ tranh chấp nào về quyền sở hữu hoặc bất kỳ 

trở ngại, phiền toái nào;  
(e)  Các hộ gia đình bị ảnh hưởng được tham vấn một cách minh bạch và cởi mở;  
(f)  Giao dịch đất được hỗ trợ với việc chuyển nhượng quyền sở hữu; và  
(g)  Tài liệu thỏa đáng về các cuộc họp tham vấn, khiếu nại và những hành động đã thực 

hiện để giải quyết các khiếu nại đó được duy trì 
 

Danh mục tài sản và giá/ đền bù trong trƣờng hợp dàn xếp qua thƣơng thảo 
 
Tóm tắt các hạng mục    Đơn vị sẽ mua           Giá thống nhất 
bị ảnh hƣởng 
 
1. Đất (nông nghiệp, thổ cư, v.v.)        ……………………………(m2)     ……………… 
2. Nhà/ công trình sẽ bị dỡ bỏ           ………………………………….  ……………..  
    (đơn vị tính/ m2) 
3. Mô tả công trình       ………………………………….           Không áp dụng 
    (loại vật tư, v.v.) 
4. Cây cối hoặc mùa màng BAH     ………………………………….  ……………..  
5. Những tài sản cố định khác BAH     …………………………………..  ………………  
   (giếng nước, công tơ điện, các kết cấu khác)   
 
……………………………………………..  ……………………………………….. 
(chữ ký của bên sở hữu)    (chữ ký của bên đề nghị của tiểu dự án) 
 
…………………………………………….  ……………………………………….. 
(chữ ký của trưởng làng/ thôn)   (chữ ký của đại diện của NGO/CBO) 
 
Bao gồm cả hồ sơ về bất kỳ phàn nàn nào của bên sở hữu;………………………………………….  
Đính kèm bản đồ của khu vực, thể hiện vị trí cả mảnh đất bị ảnh hưởng. 
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CÔNG CỤ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRONG TÁI ĐỊNH CƢ BẮT BUỘC TRONG NHỮNG PHƢƠNG 
THỨC VAY VỐN KHÁC NHAU 

1. Ngoài những dự án độc lập, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng cung cấp nhiều 
thể thức vay vốn và sản phẩm tài chính khác, bao gồm khoản vay chương trình, khoản vay theo 
ngành, khoản vay tài trợ đa đợt (MFF), khoản vay hỗ trợ khẩn cấp, trung gian tài chính, và tài 
chính doanh nghiệp chung. Tùy theo thể thức đầu tư, có thể sử dụng một dãy các công cụ để 
thỏa mãn những yêu cầu về an toàn của ADB trong lập kế hoạch và quản lý TĐC bắt buộc. 
Bảng A3 liệt kê những thể thức tài chính và sản phẩm tài chính khác nhau mà đòi hỏi phải có 
một khung TĐC và/ hoặc kế hoạch TĐC hay những công cụ khác.  
 

Bảng A3: Phân loại khoản vay và những yêu cầu về công cụ TĐC 

Thể thức đầu tư Công cụ TĐC bắt buộc được yêu cầu  

Dự án độc lập 
o Bên vay/ khách hàng đệ trình một kế hoạch TĐC để ADB xem xét trước 

khi Ban Giám đốc phê duyệt 

Khoản vay chương 
trình 

o Một ma trận những tác động TĐC bắt buộc tiềm ẩn cùng với các hành 
động chính sách sẽ được hỗ trợ, cùng các biện pháp giảm thiểu phù hợp, 
ước tính mức độ, tầm quan trọng, và lý do đánh giá, sẽ được bên vay/ 
khách hàng đệ trình và được ADB xem xét trước khi Ban Giám đốc phê 
duyệt 

Khoản vay theo 
ngành 

o Một khung TĐC tổng thể cho dự án, bao gồm một đề cương đánh giá tác 
động xã hội và các phương pháp điều tra dân số, sẽ được thống nhất giữa 
bên vay/ khách hàng và ADB trước khi Ban Giám đốc phê duyệt 

o Kế hoạch TĐC cho một hơn nhiều hơn một tiểu dự án đã xác định được 
lập và được bên vay/ khách hàng đệ trình và được ADB xem xét trước khi 
Ban Giám đốc phê duyệt 

o Các kế hoạch TĐC cho tiểu dự án theo khung TĐC 

Khoản vay tài trợ đa 
đợt (MFF) 

o Một khung TĐC tổng thể cho cơ chế tài trợ, bao gồm một đề cương đánh 
giá tác động xã hội và các phương pháp điều tra dân số, sẽ được thống 
nhất giữa bên vay/ khách hàng và ADB trước khi Ban Giám đốc phê duyệt 

o Các kế hoạch TĐC cho kỳ thứ nhất nếu có những tác động của TĐC bắt 
buộc, được bên vay/ khách hàng đệ trình để ADB xem xét trước khi Ban 
Giám đốc phê duyệt 

o Các kế hoạch TĐC cho kỳ thứ hai và các kỳ sau đó theo khung TĐC 

Khoản vay hỗ trợ 
khẩn cấp  

o Một khung TĐC tổng thể cho dự án, bao gồm một đề cương đánh giá tác 
động xã hội và các phương pháp điều tra dân số, sẽ được thống nhất giữa 
bên vay/ khách hàng và ADB trước khi Ban Giám đốc phê duyệt 

o Các kế hoạch TĐC cho tiểu dự án theo khung TĐC 

Khoản vay hiện có 

o Sự tuân thủ kiểm toán công tác TĐC bắt buộc trong quá khứ hoặc đang 
diễn ra để đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của ADB, được bên vay/ 
khách hàng đệ trình để ADB xem xét trước khi Ban Giám đốc phê duyệt 

o Nếu được xác định là không tuân thủ, một kế hoạch hành động sửa chữa, 
gồm có hành động khắc phục, kinh phí, và khung thời gian hành động, 
được bên vay/ khách hàng đệ trình để ADB xem xét trước khi Ban Giám 
đốc phê duyệt 

Trung gian tài chính 

o Sắp xếp/ Khung hệ thống quản lý xã hội và môi trường sẽ được thống 
nhất giữa bên vay/ khách hàng và ADB trước khi Ban Giám đốc phê duyệt  

o Một kế hoạch TĐC cho tiểu dự án có khả năng có những tác động TĐC 
bắt buộc đáng kể, sẽ được đệ trình và được ADB xem xét trước khi phê 
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Thể thức đầu tư Công cụ TĐC bắt buộc được yêu cầu  

duyệt tiểu dự án 

Tài chính doanh 
nghiệp chung  

o Tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý xã hội và môi trường hiện có trong 
quá khứ và hiện tại do (các) chuyên gia độc lập, dựa trên những yêu cầu 
của ADB đưa ra trong SPS, được chuẩn bị trước khi Ban Giám đốc phê 
duyệt 

o Nếu phát hiện sự không tuân thủ, một kế hoạch hành động sửa chữa, như 
thống nhất với ADB trước khi Ban Giám đốc phê duyệt 

 
2. Như trình bày trong Bảng A3, những công cụ chính mà có thể sử dụng để thỏa mãn các 
yêu cầu về chính sách an toàn của ADB trong TĐC bắt buộc gồm (i) kế hoạch TĐC, (ii) khung 
TĐC và (iii) hệ thống quản lý xã hội và môi trường (ESMS). Phụ mục 1 của phụ lục này cung 
cấp đề cương của kế hoạch TĐC. Đề cương của khung TĐC được cung cấp theo Phụ mục 2 
của phụ lục này. Đối với đề cương ESMS, xin xem Phụ mục 4. 
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ĐỀ CƢƠNG KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƢ 

Đề cương này là một phần của Những yêu cầu về chính sách an toàn số 2 của SPS. 
Phải có một kế hoạch TĐC cho tất cả các dự án có tác động TĐC bắt buộc. Mức độ chi tiết và 
tổng thể tương xứng với mức độ của những tác động và rủi ro tiềm ẩn của TĐC bắt buộc. Các 
nội dung đề cương sẽ hướng dẫn việc chuẩn bị kế hoạch TĐC, mặc dù không nhất thiết phải 
theo thứ tự trình bày dưới đây. 

A.  Tóm tắt 

Mục này cung cấp một trình bày chính xác về quy mô dự án, những kết quả điều tra, 
khảo sát chính, các quyền lợi và hành động khuyến nghị. 

B.  Mô tả dự án 

Mục này đưa ra một mô tả chung về dự án, thảo luận các hợp phần dự án mà dẫn tới 
thu hồi đất, TĐC bắt buộc, hoặc cả hai và xác định khu vực dự án. Đồng thời, mục này mô tả 
những phương án thay thế được xem xét để tránh hoặc giảm thiểu TĐC. Có bao gồm một bảng 
dữ liệu được định lượng hóa và trình bày lý do dẫn tới quyết định tài chính.  

C.  Phạm vi thu hồi đất và TĐC 

Mục này: 
(i) thảo luận những tác động tiềm ẩn của dự án, và bao gồm bản đồ của các khu 

vực hoặc vùng tác động của các hợp phần hoặc hoạt động dự án; 
(ii) mô tả quy mô thu hồi đất (cung cấp bản đồ) và giải thích tại sao cần dự án đầu 

tư chính; 
(iii) tóm tắt những vật dụng/ của cải chính xét về khía cạnh tài sản và người BAH; và 
(iv)  cung cấp thông tin chi tiết của bất kỳ nguồn tài nguyên thuộc sở hữu chung nào 

mà sẽ bị thu hồi. 

D.  Thông tin và Hồ sơ KT-XH 

Mục này phác họa những kết quả đánh giá tác động xã hội, điều tra dân số, và các 
nghiên cứu khác, với thông tin và/ hoặc dữ liệu được phân tách theo giới, tính dễ bị tổn thương, 
và những nhóm xã hội khác, gồm: 

 
(i) định nghĩa, xác định, liệt kê những người và cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng; 
(ii)  mô tả những tác động có khả năng xảy ra do thu hồi đất và tài sản đối với người 

và cộng đồng BAH, có xét tới các thông số xã hội, văn hóa, và kinh tế; 
(iii)  thảo luận những tác động của dự án tới người nghèo, DTTS, và/ hoặc dân tộc 

bản địa, và những nhóm dễ bị tổn thương khác; và 
(iv)  xác định các tác động về giới và TĐC, và tình hình KT-XH, các tác động, nhu 

cầu, và ưu tiên của phụ nữ. 
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E.  Phổ biến thông tin, Tham vấn, và Tham gia 
 

Mục này: 
(i)  xác định các bên liên quan của dự án, đặc biệt các bên liên quan chính; 
(ii)  mô tả cơ chế tham vấn và tham gia sẽ sử dụng trong những giai đoạn khác nhau 

của chu trình dự án; 
(iii)  mô tả những hoạt động sẽ thực hiện để phổ biến thông tin dự án và thông tin 

TĐC trong giai đoạn thiết kế dự án và chuẩn bị cho sự tham gia của các bên liên 
quan; 

(iv)  tóm tắt các kết quả tham vấn với người BAH (bao gồm cả cộng đồng tiếp nhận), 
và thảo luận về việc các mối quan ngại và khuyến nghị đưa ra đã được xử lý 
như thế nào trong kế hoạch TĐC; 

(v)  khẳng định việc phổ biến bản thảo kế hoạch TĐC tới người BAH và bao gồm cả 
cách thức bố trí, sắp xếp để phổ biến bất kỳ kế hoạch nào tiếp theo; và 

(vi)  mô tả những biện pháp phổ biến thông tin dự kiến (gồm cả loại thông tin sẽ 
được phổ biến và phương pháp phổ biến) và quá trình tham vấn người BAH 
trong thực hiện dự án. 

 
F.  Cơ chế giải quyết khiếu nại 

 
Mục này mô tả các cơ chế tiếp nhận và giải quyết các quan ngại và khiếu nại của người 

BAH. Mục này giải thích cách thức người BAH tiếp cận những quy trình, thủ tục như thế nào 
cũng như yếu tố nhạy cảm giới được xử lý ra sao trong quy trình, thủ tục tiếp cận.  
 
G.  Khung pháp lý 
 

Mục này: 
(i)  mô tả các luật và quy định của quốc gia và địa phương áp dụng trong dự án và 

xác định khoảng cách giữa luật địa phương với yêu cầu chính sách của ADB; và 
thảo luận cách thức xử lý bất kỳ khoảng cách nào. 

(ii)  mô tả những cam kết pháp lý và chính sách của cơ quan điều hành cho tất cả 
các loại người BAH; 

(iii)  vạch ra những nguyên tắc và phương pháp sử dụng trong định giá và đơn giá 
đền bù theo giá thay thế cho tài sản, thu nhập, và sinh kế; và đề ra các tiêu chí 
về tính hợp lệ để nhận đền bù và hỗ trợ, cũng như nêu rõ đền bù và hỗ trợ sẽ 
được chi trả như thế nào và khi nào. 

(iv)  mô tả quá trình thu hồi đất và chuẩn bị một kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu 
chính về quy trình, thủ tục. 

 
H.  Quyền lợi, Hỗ trợ, và Lợi ích 
 

Mục này: 
(i)  định nghĩa quyền lợi và tính hợp lệ của người BAH, và mô tả tất cả các biện 

pháp hỗ trợ TĐC (bao gồm cả một ma trận quyền lợi); 
(ii)  quy định cụ thể tất cả những hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương, gồm có phụ 

nữ và các nhóm đặc biệt khác; và 
(iii)  vạch ra những cơ hội cho người BAH để nhận được lợi ích phát triển thích hợp 

từ dự án. 
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I.  Di dời nhà ở và định cƣ 
 

Mục này: 
(i)  mô tả các phương án di dời nhà ở và các công trình kết cấu khác, bao gồm cả 

nhà ở di dời, bồi thường di dời bằng tiền mặt, và/ hoặc tự di dời (đảm bảo rằng 
có xác định những mối quan tâm về giới và hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn 
thương); 

(ii)  mô tả các khu di dời thay thế đã xem xét; các lần tham vấn cộng đồng đã thực  
hiện; và giải trình cho các khu tái định cư lựa chọn, gồm cả thông tin chi tiết về vị 
trí, đánh giá môi trường của khu tái định cư, và các nhu cầu phát triển; 

(iii)  cung cấp thời gian biểu cho công tác chuẩn bị và chuyển giao mặt bằng; 
(iv)  mô tả các bố trí, sắp xếp pháp lý để chính thức hóa quyền sở hữu và chuyển 

nhượng cho người tái định cư; 
(v)  vạch ra những biện pháp hỗ trợ người BAH cho sự di chuyển và thiết lập tại khu 

ở mới; 
(vi)  mô tả các kế hoạch cung cấp cơ sở hạ tầng dân sự; và 
(vii)  giải thích việc hòa nhập vào cộng đồng tiếp nhận sẽ được thực hiện như thế nào. 

 
J.  Khôi phục và cải thiện thu nhập 
 

Mục này: 
(i)  xác định những rủi ro sinh kế và lập những bảng riêng dựa trên số liệu dân số và 

nguồn sinh kế; 
(ii)  mô tả các chương trình khôi phục thu nhập, bao gồm nhiều phương án để phục 

hồi tất cả các loại sinh kế (ví dụ, chia sẻ lợi ích dự án, sắp xếp chia sẻ doanh thu, 
vốn chung để có đóng góp bình đẳng như đất, thảo luận tính bền vững và mạng 
lưới bảo trợ); 

(iii)  phác họa những biện pháp cung cấp mạng lưới bảo trợ xã hội thông qua bảo 
hiểm xã hội và/ hoặc các quỹ đặc biệt của dự án; 

(iv)  mô tả những biện pháp đặc biệt để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; 
(v)  giải thích những cân nhắc về giới; và 
(vi)  mô tả các chương trình đào tạo. 

 
K.  Kinh phí TĐC và Kế hoạch tài chính 
 

Mục này: 
(i)  cung cấp một khoản kinh phí ghi theo từng hạng mục cho tất cả các hoạt động 

TĐC, bao gồm kinh phí cho đơn vị TĐC, đào tạo cán bộ, giám sát và đánh giá, 
và chuẩn bị kế hoạch TĐC trong quá trình thực hiện khoản vay. 

(ii)  mô tả dòng vốn (kinh phí TĐC hàng năm nên thể hiện sự chi tiêu theo kế hoạch 
kinh phí cho tất cả những hạng mục chính). 

(iii)  đưa ra giải trình cho tất cả những giả định áp dụng trong tính toán đơn giá đền 
bù và các ước tính chi phí khác (có tính cả dự phòng vật chất và dự phòng chi 
phí), cộng với các chi phí thay thế. 

(iv)  bao gồm thông tin về nguồn vốn cho kinh phí phục vụ kế hoạch TĐC. 
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L.  Sắp xếp thể chế 
 

Mục này: 
(i)  mô tả trách nhiệm và cơ chế bố trí thể chế để thực hiện những biện pháp của kế 

hoạch TĐC; 
(ii)  trình bày chương trình nâng cao năng lực thể chế, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật, 

nếu có yêu cầu; 
(iii) mô tả vai trò của các NGO, nếu có tham gia, và những tổ chức của người BAH 

trong lập kế hoạch và quản lý TĐC; và 
(iv) mô tả cách thức các nhóm phụ nữ sẽ tham gia trong lập kế hoạch và quản lý 

TĐC 
 
M.  Kế hoạch thực hiện 
 

Mục này bao gồm một kế hoạch thực hiện chi tiết, trong khuôn khổ thời gian cụ thể, cho 
tất cả những hoạt động TĐC và hoạt động khôi phục chính. Kế hoạch thực hiện nên bao trùm 
mọi khía cạnh của các hoạt động TĐC, đồng bộ với kế hoạch dự án cho hoạt động thi công xây 
lắp, và cung cấp quá trình và thời gian thu hồi đất. 
 
N.  Giám sát và Báo cáo 
 

Mục này mô tả các cơ chế và mốc phù hợp với dự án trong công tác giám sát và đánh 
giá việc thực hiện kế hoạch TĐC. Mục này quy định cụ thể cách thức bố trí cho người BAH 
tham gia vào quá trình giám sát, đồng thời mô tả quy trình báo cáo.  
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ĐỀ CƢƠNG KHUNG TÁI ĐỊNH CƢ 
 
A.  Giới thiệu 
 

Mục này mô tả vắn tắt dự án, các tiểu dự án, và/ hoặc các hợp phần dự án và bất kỳ 
việc TĐC bắt buộc dự kiến nào xảy ra do các tiểu dự án và/ hoặc các hợp phần dự án được tài 
trợ theo dự án đề xuất; và giải thích lý do tại sao không thể chuẩn bị kế hoạch TĐC của một số 
tiểu dự án trước khi thẩm định dự án.  
 
B.  Mục tiêu, Khung chính sách, và Quyền lợi 
 

Mục này: 
(i)  đưa ra những nguyên tắc và mục tiêu chi phí việc chuẩn bị và thực hiện kế 

hoạch TĐC nhất quán với các yêu cầu chính sách của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á; và so sánh các luật và quy định áp dụng của quốc gia với tuyên bố 
chính sách an toàn và phác họa những biện pháp để lấp đầy khoảng cách này, 
nếu có; 

(ii)  mô tả các tiêu chí trong sàng lọc và lựa chọn tiểu dự án và/ hoặc hợp phần dự 
án, bao gồm cả các biện pháp tránh và giảm thiểu TĐC bắt buộc; 

(iii)  ước tính số người BAH và các nhóm người BAH vật chất và kinh tế có thể có; và 
(iv)  mô tả các tiêu chí về tính hợp lệ để xác định ba nhóm người BAH. 

 
C.  Thông tin KT-XH 
 

Mục này: 
(i)  mô tả các phương pháp sử dụng trong điều tra KT-XH, điều tra dân số, kiểm kê 

thiệt hại, và đánh giá tổn thất về đất; 
(ii)  giải thích phương pháp định giá tài sản BAH; và 
(iii)  mô tả phương pháp xác định giá thay thế cho các tài sản bị thu hồi. 

 
D.  Tham vấn, Tham gia, và Phổ biến thông tin 
 

Mục này: 
(i)  phác thảo các cơ chế sẽ được áp dụng để thực hiện tham vấn thiết thực với 

người BAH và cho phép họ tham gia vào công tác chuẩn bị, thực hiện, và giám 
sát kế hoạch TĐC; 

(ii)  vạch ra các trách nhiệm về thể chế; và 
(iii)  mô tả các sắp xếp, bố trí để phổ biến thông tin, ví dụ như thông tin sẽ được phổ 

biến và phương pháp phổ biến. 
 
E.  Đền bù, Khôi phục thu nhập, và Di dời 
 

Mục này: 
(i)  mô tả các biện pháp đề xuất để khôi phục thu nhập, gồm cả đền bù và các biện 

pháp đặc biệt để giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương cải thiện mức sống của 
họ; 

(ii)  giải thích các biện pháp để cung cấp đất thay thế, nếu có kế hoạch; và 
(iii)  mô tả hỗ trợ sẽ cung cấp cho cộng đồng tiếp nhận. 
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F.  Cơ chế giải quyết khiếu nại 
 
Mục này thảo luận những biện pháp để thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp địa phương; 
và phác họa các thành phần, phạm vi quyền hạn, bố trí tham vấn, lưu giữ hồ sơ, và các 
phương pháp phổ biến thông tin của cơ chế.  
 
G.  Bố trí thể chế và Thực hiện 
 

Mục này: 
(i)  cung cấp một đánh giá tổng thể về năng lực thể chế và khả năng nguồn lực để 

chuẩn bị, thực hiện, và giám sát các hoạt động TĐC, và trình bày các biện pháp 
bổ sung cần thiết nhằm tăng cường năng lực thể chế, bao gồm cả chi phí; 

(ii)  mô tả quy trình, thủ tục tổ chức để cung cấp quyền lợi; và 
(iii)  mô tả quá trình thực hiện, trình bày công tác chuẩn bị, phê duyệt, và thực hiện 

TĐC sẽ liên kết như thế nào với việc trao thầu hợp đồng và khởi công các công 
trình xây lắp của dự án. 

 
H.  Kinh phí và Cấp vốn 
Mục này đưa ra kinh phí ước tính, gồm cả dòng vốn; và xác định các nguồn cấp vốn và trách 
nhiệm phân bổ, phê duyệt, và cấp vốn, có bao gồm cả khoản dự phòng.  
 
I.  Giám sát và Báo cáo 
 

Mục này xác định các bước thiết lập cơ chế giám sát nội bộ và giám sát độc lập và đánh 
giá TĐC; và cung cấp những chỉ số giám sát phục vụ công tác giám sát nội bộ và giám sát độc 
lập.
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ĐỀ CƢƠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 
 

I. GIỚI THIỆU 
 
1. [Mục này đưa ra một mô tả tổng thể về Quỹ và bản chất của hoạt động kinh doanh của 
danh mục đầu tư hiện có và có khả năng có trong tương lai. Đồng thời, mục này thảo luận bản 
chất của các đầu tư mà Quỹ có khả năng cấp vốn, sử dụng vốn ADB.] 
 
II. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU ÁP DỤNG 
 
A. Chính sách 
 
2. Chính sách quản lý xã hội và môi trường của [Tên của Quỹ] được Ban Giám đốc phê 
duyệt (hoặc ký bởi ........... [Chủ tịch], hoặc nêu vị trí/ chức danh khác) vào ………. 
[ngày/tháng/năm] và nêu rằng: 
 
3. Mục tiêu của hệ thống quản lý xã hội và môi trường là: 
 

(i) Tránh, và khi không có thể tránh, thì giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động bất lợi 
của khoản đầu tư tới môi trường và người BAH; và 

(ii) Tối đa hóa các cơ hội để hưởng lợi về môi trường và xã hội. 
 
4. [Tên của Quỹ] liên tục nỗ lực nhằm đảm bảo và tăng cường các thực hành quản lý xã 
hội và môi trường hiệu quả trong tất cả các hoạt động, sản phẩm, và dịch vụ của Quỹ, với chú 
trọng đặc biệt vào những nội dung sau: 

 
(i) Đảm bảo rằng các yêu cầu áp dụng về chính sách an toàn môi trường và xã hội, 

như xác định trong Mục II (B), được đáp ứng cho tất cả các khoản đầu tư;1  
(ii) Cung cấp tài chính cho các công ty chỉ khi dự kiến các khoản đầu tư sẽ được 

thiết kế, thi công, vận hành, và bảo dưỡng theo một cách thức nhất quán với 
những yêu cầu áp dụng về chính sách an toàn môi trường và xã hội, như xác 
định trong Mục II (B);   

(iii) Tích hợp rủi ro xã hội và môi trường vào phân tích quản lý rủi ro nội bộ; 
(iv) Đảm bảo có tham vấn thỏa đáng và tính minh bạch trong các hoạt động của 

công ty mà Quỹ đầu tư; 
(v) Làm việc cùng với ban quản trị của công ty được đầu tư để thực hiện các yêu 

cầu chính sách an toàn về môi trường và xã hội; và 
(vi) Khuyến khích các khoản đầu tư có lợi ích về môi trường và xã hội. 

 
5. Chính sách này sẽ được phổ biến tới toàn bộ nhân sự, cán bộ và nhân viên hoạt động 
của công ty. 
 
 
 
 
 

                                                

1
 Thuật ngữ “các khoản đầu tư” sử dụng trong tài liệu nghĩa là các hoạt động kinh doanh được tài trợ một phần hoặc 

toàn bộ bởi [Tên của Quỹ] sử dụng vốn ADB. 
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B. Những yêu cầu áp dụng về chính sách an toàn xã hội và môi trƣờng 
 

6. [Tên của Quỹ] sẽ đảm bảo rằng:  
  

(i) Tất cả các khoản đầu tư được sàng lọc dựa trên Danh sách những hoạt động 
đầu tư bị nghiêm cấm (PIAL) của Tuyên bố chính sách an toàn của ADB; 

(ii) Tất cả các khoản đầu tư có tác động xã hội và/ hoặc môi trường tiềm ẩn đáng kể 
được xem xét và đánh giá dựa trên Những yêu cầu về chính sách an toàn số 1-3 
của Tuyên bố chính sách an toàn của ADB (2009);   

(iii) Tất cả các khoản đầu tư được xem xét và đánh giá dựa trên luật, quy định, và 
quy chuẩn quốc gia về môi trường, sức khỏe, an toàn, TĐC bắt buộc và thu hồi 
đất, DTTS, và các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể; và 

(iv) [Yêu cầu không bắt buộc: Theo Tuyên bố chính sách an toàn của ADB, ADB có 
thể đưa ra các yêu cầu chính sách an toàn bổ sung dựa trên danh mục đầu tư 
của Quỹ, năng lực của Quỹ trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội, và hệ thống 
bảo trợ xã hội của quốc gia bên vay. Trong trường hợp này, các yêu cầu chính 
sách an toàn bổ sung mà ADB đưa ra cần thật cụ thể.] {Ví dụ về yêu cầu bổ 
sung là: (1) Các yêu cầu bảo trợ về môi trường và xã hội áp dụng (i)-(iii) áp dụng 
đối với toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ; hoặc (2) không cho phép sử dụng vốn 
ADB cho các khoản đầu tư trong hoạt động mỏ.}  

 
III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

 
A. Sàng lọc và Phân loại 
 
7. Tại giai đoạn ban đầu của việc xác định một khoản đầu tư, Cán bộ quản lý chính sách 
an toàn xã hội và môi trường2 (hoặc cán bộ khác được chỉ định) sẽ áp dụng PIAL của ADB. 
Nếu khoản đầu tư có gồm một hoạt động bị nghiêm cấm, sẽ có thông báo cho công ty được 
đầu tư rằng khoản đầu tư không được xem xét. Nếu không, cán bộ sẽ đưa ra những yêu cầu 
chính sách an toàn xã hội và môi trường áp dụng trong khoản đầu tư. 
 
8. Tại giai đoạn xác định khoản đầu tư, Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi 
trường (hoặc cán bộ khác được chỉ định) sẽ làm việc với công ty được đầu tư để có một đánh 
giá nhanh về những tác động môi trường và TĐC bắt buộc có thể xảy ra và ảnh hưởng của 
chúng tới người DTTS do khoản đầu tư gây ra. Danh sách kiểm tra trong đánh giá môi trường 
và danh sách kiểm tra trong sàng lọc yêu cầu chính sách an toàn được thiết kế để hướng dẫn 
nhóm thực hiện những đánh giá này về đánh giá nhanh tác động. Các danh sách kiểm tra được 
sử dụng để xác định mức độ của các tác động xã hội và/ hoặc môi trường liên quan tới khoản 
đầu tư.  
 
9. Một khi các danh sách kiểm tra và công tác xác minh được nhóm đánh giá của [Tên của 
Quỹ] hoàn thành, khoản đầu tư sẽ được phân loại với một trong những loại sau: loại A (với các 
tác động xã hội và/ hoặc môi trường tiềm ẩn đáng kể); loại B (với các tác động xã hội và/ hoặc 
môi trường ít đáng kể hơn), và loại C (với các tác động rất nhỏ hoặc không có tác động).  
 

                                                

2
 Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ được chỉ định khác) có thể là một cán bộ 

hoặc chuyên gia tư vấn làm việc toàn thời gian cho [Tên của Quỹ].  
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10. Nhóm đánh giá của [Tên của Quỹ] sẽ thông báo cho công ty được đầu tư về những yêu 
cầu áp dụng như trình bày trong Mục II (B) và trong Bảng 1. Đối với khoản đầu tư có tác động 
xã hội và/ hoặc môi trường tiềm ẩn đáng kể, nhóm đánh giá sẽ khuyên công ty được đầu tư 
rằng (i) Những yêu cầu về chính sách an toàn số 1 – 3 của Tuyên bố chính sách an toàn của 
ADB sẽ áp dụng, điều này có nghĩa phải chuẩn bị một đánh giá tác động môi trường (EIA) có 
bao gồm kế hoạch quản lý môi trường (EMP), kế hoạch TĐC (RP) và/ hoặc kế hoạch DTTS 
(IPP); và (ii) công ty được đầu tư sẽ đệ trình những báo cáo này lên [Tên của Quỹ] để xem xét. 
Đồng thời, [Tên của Quỹ] cũng sẽ trình nộp những báo cáo này lên ADB xem xét.   
 

Bảng 1: Những yêu cầu chính sách an toàn  
Phân loại  

(Xếp loại rủi ro) 
Yêu cầu an toàn môi 

trƣờng 
Yêu cầu an toàn TĐC 

bắt buộc  
 

Yêu cầu an toàn DTTS 

Loại A (với các tác động 
tiềm ẩn đáng kể) 

Tuân thủ với (i) các yêu 
cầu an toàn số 1 của 
Tuyên bố chính sách 
an toàn của ADB, bao 
gồm cả việc chuẩn bị 
và trình nộp EIA, và (ii) 
các luật của quốc gia 

Tuân thủ với (i) các yêu 
cầu an toàn số 2 của 
Tuyên bố chính sách 
an toàn của ADB, bao 
gồm cả việc chuẩn bị 
và trình nộp RP, và (ii) 
các luật của quốc gia 

Tuân thủ với (i) các yêu 
cầu an toàn số 3 của 
Tuyên bố chính sách 
an toàn của ADB, bao 
gồm cả việc chuẩn bị 
và trình nộp IPP, và (ii) 
các luật của quốc gia 

Loại B (với các tác động 
ít đáng kể hơn) 

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia  

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia 

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia 

Loại C (với các tác động 
rất nhỏ hoặc không có tác 
động)  

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia 

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia 

Tuân thủ với các luật 
của quốc gia 

 
B. Đánh giá với trách nhiệm cao nhất  
  
11. Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ khác được chỉ 
định) của nhóm đánh giá của [Tên của Quỹ] sẽ thực hiện đánh giá xã hội và môi trường với 
trách nhiệm cao nhất. Tùy thuộc vào tính phức tạp của khoản đầu tư, việc đánh giá với trách 
nhiệm cao nhất có thể được thực hiện theo hình thức nghiên cứu tại văn phòng (đối với các 
khoản đầu tư loại C), dựa trên một chuyến đi thực tế (đối với các khoản đầu tư loại B), hoặc 
một đánh giá toàn diện do những chuyên gia có đủ năng lực, chịu trách nhiệm về bảo trợ xã hội 
và môi trường, hoặc bởi (các) tư vấn (đối với các khoản đầu tư loại A) thực hiện. Công ty được 
đầu tư phải cung cấp tất cả những thông tin được yêu cầu cho nhóm đánh giá, và cần có khả 
năng đáp ứng các yêu cầu về chính sách an toàn xã hội và môi trường áp dụng. Báo cáo đánh 
giá với trách nhiệm cao nhất sẽ được lập cho các khoản đầu tư loại A và B và kết quả đánh giá 
với trách nhiệm cao nhất sẽ được phản ánh trong báo cáo trình hội đồng đầu tư của [Tên của 
Quỹ]. Hội đồng sẽ xem xét những vấn đề này trong quá trình phê duyệt khoản đầu tư.  
 
12. Đối với khoản đầu tư có khả năng bị phân loại thuộc loại A cho bất kỳ tác động môi 
trường, TĐC bắt buộc, hoặc DTTS nào, [Tên của Quỹ] sẽ tham khảo ADB về khoản đầu tư và 
sớm cung cấp những thông tin xã hội và môi trường thích hợp cho ADB trong quá trình đánh 
giá với trách nhiệm cao nhất, và trình các bản thảo EIA, RP, và/ hoặc IPP cho ADB xem xét và 
thông qua trước khi [Tên của Quỹ]3 phê duyệt khoản đầu tư. Bản thảo báo cáo EIA sẽ được 

                                                

3
  Đối với khoản đầu tư loại A có các công trình và/ hoặc hoạt động kinh doanh đã có hoặc đang được xây dựng, 

[Tên của Quỹ] sẽ yêu cầu công ty được đầu tư thực hiện một cuộc kiểm tra tính tuân thủ về môi trường và/ hoặc 
xã hội, và trình bản thảo báo cáo kiểm tra lên ADB xem xét và thông qua trước khi khoản đầu tư được phê duyệt. 
Bản thảo báo cáo kiểm tra sẽ được công bố công khai ít nhất 120 ngày trước khi khoản đầu tư được phê duyệt. 
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công bố công khai ít nhất là 120 ngày trước khi khoản vay được phê duyệt, và bản dự thảo báo 
cáo RP và bản dự thảo IPP sẽ được công bố công khai trước khi khoản đầu tư được phê duyệt.  
 
13. Tất cả những thỏa thuận đầu tư sẽ có các cam kết về xã hội và môi trường, đòi hỏi 
khoản đầu tư phải tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn xã hội và môi trường bằng mọi 
cách có thể.  
 
C. Giám sát sự tuân thủ và Báo cáo 
 
14. Sau khi khoản đầu tư loại A hoặc loại B được phê duyệt, Cán bộ quản lý chính sách an 
toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ khác được chỉ định) (i) liên hệ với công ty được đầu tư 
và xác nhận rằng công ty được đầu tư đang thực hiện nghĩa vụ tuân thủ tất cả các yêu cầu về 
chính sách an toàn xã hội và môi trường áp dụng; và (ii) [Tên của Quỹ] sẽ nhanh chóng báo 
cáo ADB bất kỳ sự vi phạm yêu cầu tuân thủ đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra sau khi phát 
hiện ra sự vi phạm này. Đối với khoản đầu tư loại A, Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội 
và môi trường (hoặc cán bộ khác được chỉ định) sẽ đi thực địa để giám sát việc thực hiện EMP, 
RP, và/ hoặc IPP.4  
 
15. Công tác xã hội và môi trường sẽ được đánh giá hàng năm. Tiêu chuẩn thực hiện sẽ là 
sự tuân thủ liên tục các yêu cầu về chính sách an toàn xã hội và môi trường được áp dụng. 
[Tên của Quỹ] sẽ đảm bảo rằng công ty được đầu tư chuẩn bị và trình nộp báo cáo giám sát xã 
hội và môi trường hàng năm, và sẽ xem xét và đánh giá hoạt động của công ty được đầu tư 
trong các vấn đề bảo trợ xã hội và môi trường.  
 
16. Dựa trên kết quả xem xét báo cáo giám sát thường niên đối với các khoản đầu tư loại A 
và loại B, Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường sẽ lập một báo cáo thực hiện 
các vấn đề xã hội và môi trường hàng năm một cách cơ bản và trình báo cáo này lên ban quản 
lý của [Tên của Quỹ] và ADB.  
 
17. Tất cả các thỏa thuận đầu tư sẽ có các cam kết xã hội và môi trường phù hợp, bằng mọi 
cách có thể đòi hỏi các khoản đầu tư tuân thủ các yêu cầu về chính sách an toàn xã hội và môi 
trường được định nghĩa trong Mục II (B).  
 

IV. Trách nhiệm tổ chức, Nguồn lực và Năng lực 
 
18. Tổ chức và trách nhiệm. Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường 
(hoặc cán bộ khác được chỉ định) báo cáo cán bộ quản lý của [Tên của Quỹ]. Cán bộ quản lý 
xã hội và môi trường giám sát các vấn đề xã hội và môi trường, đảm bảo rằng có sẵn các 
nguồn lực phục vụ công tác quản lý xã hội và môi trường, cần ký và trình nộp báo cáo thực 
hiện xã hội và môi trường thường niên lên ADB. Cán bộ này cần đảm bảo rằng ADB được 
thông báo nếu và khi thay đổi hoặc thay thế nhân sự phụ trách với nhân sự mới.  

                                                                                                                                                       

Một báo cáo kiểm tra xã hội và/ hoặc môi trường điển hình bao gồm những thành tố chính như sau: (i) tóm tắt nội 
dung; (ii) mô tả công trình, bao gồm cả các hoạt động trong quá khứ và hiện tại; (iii) tóm tắt về các luật, quy định, 
và quy chuẩn áp dụng của địa phương, quốc gia và các luật, quy định, và quy chuẩn khác; (iv) quy trình kiểm tra 
và điều tra thực địa; (v) kết quả kiểm tra và những lĩnh vực quan ngại; và (vi) kế hoạch hành động sửa chữa cung 
cấp các hành động sửa chữa phù hợp cho từng lĩnh vực quan ngại, bao gồm cả chi phí và kế hoạch. 

4
 Đối với khoản đầu tư loại A có các công trình và/ hoặc hoạt động kinh doanh đã có hoặc đang được xây dựng, Cán 

bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ khác được chỉ định) sẽ đi thực địa để giám sát 
việc thực hiện kế hoạch hành động sửa chữa, nếu có.  
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19. Nguồn lực và năng lực. Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc 
cán bộ khác được chỉ định) cần làm việc với ban quản lý để đảm bảo rằng các nguồn lực đầy 
đủ và thích hợp đã được cam kết, cho phép thực hiện hiệu quả chính sách và quy trình ESMS 
này. Người cán bộ này cần có đủ năng lực kỹ thuật để thực hiện việc sàng lọc và đánh giá với 
trách nhiệm cao nhất hoặc để xem xét công việc do (các) chuyên gia tư vấn triển khai. Cán bộ 
này nên tham gia đào tạo về chính sách an toàn xã hội và môi trường do ADB tài trợ hoặc ADB 
phê duyệt, liên quan tới các hoạt động tuân thủ và giám sát. Đồng thời, [Tên của Quỹ] nên duy 
trì một đội ngũ các chuyên gia tư vấn xã hội và môi trường có đủ năng lực, những người có thể 
được huy động để hỗ trợ xem xét công tác xã hội và môi trường khi phù hợp.  
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MẪU ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO CÁC CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP ĐỂ XÁC MINH THÔNG 
TIN GIÁM SÁT VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƢ 

 
A. MỤC TIÊU 
 
1. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn này là để xác minh thông tin giám sát liên tục về việc thực 
hiện kế hoạch TĐC và tư vấn cho [tên của bên vay hoặc khách hàng] về các vấn đề tuân thủ 
yêu cầu về chính sách an toàn cho [tên của dự án] mà được xem là có tác động TĐC bắt 
buộc đáng kể. Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và sẽ [một mô tả 
vắn tắt về dự án]. [Tên của bên vay hoặc khách hàng] được [tên của tổ chức phi chính phủ 
thực hiện (NGO) hỗ trợ để thực hiện (các) kế hoạch TĐC. [Tên của dự án] sẽ tuyển một 
NGO có đủ năng lực hoặc một chuyên gia giám sát độc lập có kinh nghiệm để thực hiện 
công tác giám sát độc lập.  
 
B. PHẠM VI CÔNG VIỆC – KHÁI QUÁT CHUNG  
 
2. Phạm vi công việc này sẽ đòi hỏi chuyên gia thực hiện những nhiệm vụ tổng quát 
dưới đây, (ví dụ, trong một dự án đường bộ), trong số các nhiệm vụ khác:  
 

(i) Xem xét và xác minh tiến độ thực hiện kế hoạch TĐC thông qua thông tin giám 
sát nội bộ cung cấp.  

(ii) Giám sát hiệu quả của [tên của bên vay/ khách hàng] và NGO thực hiện 
trong thực hiện kế hoạch TĐC. 

(iii) Đánh giá liệu đã đạt được các mục tiêu TĐC bắt buộc, đặc biệt việc khôi phục 
hoặc tăng cường sinh kế của tất cả những người BAH và mức sống của 
người nghèo BAH.  

(iv) Đánh giá các vấn đề TĐC bắt buộc đáng kể và, nếu có yêu cầu, tư vấn một 
kế hoạch hành động sửa chữa dựa trên chính sách và thực hành.  

 
C. PHẠM VI CÔNG VIỆC – CỤ THỂ  
 
3. Công việc của chuyên gia sẽ gồm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:  
 

(i)   Đi thực địa từng đoạn đường khi công tác chi trả đền bù, TĐC, và các 
chương trình xã hội đã hoàn thành và xem xét kết quả giám sát nội bộ để 
chuẩn bị một báo cáo giám sát. Việc xác minh sẽ được thực hiện thông qua 
kiểm tra ngẫu nhiên 10% số hộ gia đình BAH trên thực địa nhằm đánh giá liệu 
những mục tiêu trong thu hồi đất và/ hoặc TĐC và/ hoặc chương trình xã hội 
có được đáp ứng một cách cơ bản. Công tác giám sát độc lập sẽ cần sự 
tham gia của người BAH và các nhóm cộng đồng BAH trong đánh giá tác 
động của thu hồ đất, phục vụ mục đích giám sát và đánh giá, thông qua các 
buổi họp cộng đồng có sự tham gia.  

(ii) Xác định điểm mạnh và điểm yếu của các mục tiêu và đường hướng thu hồi 
đất và TĐC bắt buộc, cũng như của các chiến lược thực hiện.  

(iii) Xem xét và xác minh tiến độ thực hiện kế hoạch TĐC của từng tiểu dự án 
đường trên cơ sở mẫu và lập báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần cho [tên của bên 
vay/ khách hàng] sau khi kế hoạch được bắt đầu thực hiện.  

(iv) Thực hiện thêm hai đợt đi thực địa tới từng đoạn đường để đánh giá tiến 
độ đang triển khai và lập một báo cáo giám sát cho mỗi đợt đánh giá 
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trong 2 năm và 4 năm sau khi trao thầu hợp đồng. Những chuyến đi thực 
địa này sẽ phối hợp với các hoạt động giám sát nội bộ với người BAH và 
có chú ý đặc biệt tới các tác động giám sát tới phụ nữ và những nhóm 
dễ bị tổn thương khác trong số những người BAH. 

(v) Đánh giá hiệu quả và kết quả đạt được của chương trình khôi phục sinh kế và 
các khu di dời.  

 
D. KẾT QUẢ ĐẦU RA 
 
4. Kết quả đầu ra dự kiến sẽ bao hàm những trách nhiệm dưới đây: 
 

(i) Chuyên gia độc lập sẽ đi thực địa từng đoạn đường sau khi việc thực hiện kế 
hoạch TĐC được hoàn thành, trong khoảng thời đủ gần để xác minh các báo 
cáo giám sát nội bộ, kiểm tra sự chuyển giao theo ma trận quyền lợi của kế 
hoạch TĐC, và soạn thảo một báo cáo giám sát và trình nộp [số bản] báo cáo 
cho [tên của bên vay/ khách hàng] sau mỗi đợt giám sát.  

(ii) Báo cáo giám sát của chuyên gia độc lập sẽ mô tả liệu chương trình TĐC bắt 
buộc đã được thực hiện thành công theo kế hoạch TĐC. 

(iii) Chuyên gia độc lập được yêu cầu mô tả bất kỳ hành động nào cần được thực 
hiện để đưa các hoạt động TĐC về theo đúng kế hoạch TĐC và Những yêu 
cầu về chính sách an toàn số 2 của Tuyên bố chính sách an toàn (2009) của 
ADB và mô tả những biện pháp giảm nhẹ bổ sung cần triển khai để đáp ứng 
nhu cầu của bất kỳ người hoặc gia đình BAH nào được đánh giá và/ hoặc tự 
cho rằng họ có cuộc sống tệ hơn sau khi có dự án.  

(iv) Đồng thời, báo cáo giám sát của chuyên gia phải đưa ra một kế hoạch làm việc 
và xác định các yêu cầu về kinh phí cho bất kỳ biện pháp giảm nhẹ bổ sung 
nào cho kế hoạch TĐC và nêu chi tiết quá trình giám sát tuân thủ và phê duyệt 
cuối cùng cho những người BAH này. Đồng thời, báo cáo cũng mô tả bất kỳ bài 
học kinh nghiệm nào mà có thể hữu ích cho các hoạt động trong tương lai.  

 
E. TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC 
 
5. Chuyên gia hoặc NGO độc lập sẽ có kinh nghiệm đáng kể về giám sát và đánh giá. Kinh 
nghiệm làm việc trong và sự quen thuộc với tất cả các khía cạnh của hoạt động TĐC là một 
điều mong muốn. Những người có nền tảng kiến thức khoa học xã hội sẽ được ưu tiên.  
 
6. Các cơ quan hoặc chuyên gia tư vấn có quan tâm cần đệ trình đề xuất cho công việc 
với một bản mô tả vắn tắt đường hướng tiếp cận, phương pháp, và các thông tin phù hợp về 
kinh nghiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch TĐC. Bản lý lịch (CV) của chuyên gia 
hoặc hồ sơ hoạt động của NGO cùng với CV đầy đủ của các nhân sự chủ chốt sẽ tham gia dịch 
vụ tư vấn phải được trình nộp kèm theo đề xuất.  
 
F. SỐ THÁNG CÔNG ƢỚC TÍNH 

 
7.  [Số lượng] (các) chuyên gia giám sát độc lập [trong nước/quốc tế] sẽ được tuyển 
dụng, tổng ước tính là [số lượng] tháng công. 
 
G. KINH PHÍ VÀ HẬU CẦN 
 
8. Cần trình nộp đề xuất, cả đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính. Kinh phí nên bao gồm tất 
cả mọi chi phí và bất kỳ công tác hậu cần cần thiết nào để thực hiện nhiệm vụ.  
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