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Ngân hàng Phát triển Châu Á
Tài liệu này được các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) soạn thảo. Đây không phải là một cẩm
nang toàn diện hay ấn bản cuối cùng về vấn đề này. Các diễn giải và nội dung trong tài liệu này không nhất thiết
phản ánh quan điểm của Hội đồng Thống 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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I.
A.

GIỚI THIỆU

Mục đích của Tài liệu

1.
Vào ngày 20/7/2009, 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 an toàn2 trước
đó của ADB về môi trường, tái định cư bắt buộc, và người bản địa/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.
Tài liệu này tập trung vào các yêu cầu của SPS liên quan tới người bản địa/ DTTS
và một số thông lệ tốt. Ấn phẩm này không làm thay đổi hay thiết lập chính sách. Thay vào
đó, mục đích của tài liệu là làm gia tăng khả năng đạt được các mục tiêu về an toàn đối với
người bản địa/DTTS trong các dự án ADB tài trợ như được yêu cầu trong SPS thông qua
việc làm rõ, bổ sung và cung cấp thêm chỉ dẫn kỹ thuật, và kiến nghị những thông lệ tốt
trong việc thực hiện SPS. Ấn phẩm được soạn thảo dựa trên kinh nghiệm của riêng ADB
trong lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả yêu cầu an toàn đối với người DTTS cũng như
dựa trên những thông lệ tốt của quốc tế mà các ngân hàng phát triển đa phương đã áp
dụng. Tài liệu này không phải là hướng dẫn cuối cùng và toàn diện.
3.
Tài liệu này được xây dựng cho cán bộ của ADB và tư vấn, bên vay/khách hàng và
các tổ chức, đơn vị thực hiện dự án; các khách hàng thuộc khu vực tư nhân và các nhà
thực hành phát triển, bao gồm các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các Tổ chức Người bản
địa/DTTS (IPO). Đây nên được coi là một tài liệu nghiệp vụ cần cập nhật định kỳ dựa trên
những bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình áp dụng SPS.
B.

Cấu trúc của Tài liệu

4.
Tài liệu gồm 10 chương. Chương tiếp theo là 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 yêu cầu an toàn đối với người bản địa/DTTS trong hoạt động của ADB. Chương
III–X xem xét từng bước các khía cạnh kỹ thuật trong hoạt động lập kế hoạch và thực hiện
kế hoạch người bản địa/DTTS, bao gồm làm rõ các khái niệm, yêu cầu, nhiệm vụ, quá trình,
và thông lệ tốt cần xem xét hoặc giải quyết. Chương III thảo luận việc xác định các nhóm có
thể được xem là dân tộc bản địa/DTTS theo tài liệu SPS – đây là vấn đề thách thức nhất
trong quá trình hoạt động. Chương IV trình bày các bước sàng lọc và phân loại tác động
của dự án tới người bản địa/DTTS và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chương V giải thích
yêu cầu về tham vấn và tham gia đối với người bản địa/DTTS, trình bày cặn kẽ khái niệm
tham vấn đầy đủ và thương thảo với thiện chí, làm rõ yêu cầu về phổ biến thông tin và cơ
chế giải quyết khiếu nại. Chương VI bàn luận về đặc điểm chính và phương pháp đánh giá
tác động xã hội tới người bản địa/ DTTS. Chương VII tập trung vào công tác chuẩn bị Kế
hoạch phát triển người DTTS (IPP) và làm rõ những yêu cầu trong việc lập IPP đối với các
loại hình vay vốn khác nhau. Chương VIII trình bày vấn đề thực hiện IPP. Chương IX nêu rõ
các yêu cầu trong giám sát công tác thực hiện IPP, và Chương X đưa ra hướng dẫn về việc
khi nào áp dụng những yêu cầu về sự chấp thuận của cộng đồng người bản địa/DTTS bị
ảnh hưởng và áp dụng như thế nào.

1
2

ADB. 2009. Tài liệu Safeguard Policy Statement. Manila.
ADB. 1995. Tài liệu Involuntary Resettlement Policy; Manila; ADB. 1998. Tài liệu Policy on Indigenous Peoples.
Manila; và ADB. 2002. Tài liệu Enviroment Policy. Manila.
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II.
A.

Các mục tiêu của chính sách — Tuyên bố chính sách an toàn 2009

5.
Mục tiêu của yêu cầu an toàn đối với người bản địa/DTTS đề ra trong tài liệu SPS
2009 là nhằm đảm bảo rằng các dự án được thiết kế và thực hiện sao cho nó vẫn bảo đảm
được sự tôn trọng toàn diện bản sắc, giá trị, nhân quyền, hệ thống sinh kế, và sự độc đáo
về văn hóa mà theo đó người DTTS được nhận diện, để người DTTS:




nhận được những lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa của họ,
không phải hứng chịu tác động bất lợi do dự án gây ra, và
có thể chủ động tham gia dự án mà có ảnh hưởng tới họ.

6.
Yêu cầu an toàn cho người bản địa đòi hỏi phải thẳng thắn thừa nhận các bối cảnh
lịch sử đặc biệt của người DTTS liên quan tới quá trình phát triển. Với một lịch sử bị phân
biệt đối xử và loại trừ khỏi cộng đồng khiến người bản địa/DTTS thường ở bên lề của một
xã hội chính thống, họ thường đối mặt với khó khăn trong định hướng sự phát triển và cuộc
sống của chính mình. Do đó, họ bị ảnh hưởng bởi đói nghèo và sự loại trừ một cách không
cân xứng. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều dự án triển khai tại các khu vực
người DTTS sinh sống, nhưng những tác động của dự án ảnh hưởng tới văn hóa và sinh kế
của họ hiếm khi được xem xét một cách đầy đủ và thỏa đáng.
7.
Vì vậy, cần có nỗ lực đặc biệt để khắc phục việc người DTTS bị ở bên lề xã hội, để
làm việc với họ trong quá trình lập kế hoạch chiến lược phát triển, nhằm phản ánh những
mong muốn và giá trị của riêng họ. Những nỗ lực đặc biệt để thu hút sự tham gia của người
bản địa nên được bắt đầu ngay từ giai đoạn ý tưởng của dự án có khả năng gây tác động
tới họ được hình thành, và sau đó quá trình này được tiếp tục trong suốt chu trình dự án đó.
B.

Hành động và Phạm vi chính sách

8.
Yêu cầu an toàn đối với người DTTS được bắt đầu khi một dự án có ảnh hưởng tích
cực hoặc tiêu cực và trực tiếp hoặc gián tiếp tới người DTTS:



phẩm giá, nhân quyền, hệ thống sinh kế hoặc văn hóa (các khía cạnh phi vật
thể gắn liền với sự độc đáo của họ); hoặc
Ghi chú thực hành – Hành
lãnh thổ hoặc các nguồn tài nguyên hay
động cho người bản địa theo
nguồn lực văn hóa (các khía cạnh vật thể SPS
của bản sắc của họ).
 Tác động tích cực và/ hoặc
tiêu cực
 Tác động trực tiếp và/ hoặc
gián tiếp
 Tác động có thể nhìn thấy
được hoặc không nhìn thấy
được.

9.
Yêu cầu an toàn được áp dụng một cách bình đẳng
khi dự án gây ảnh hưởng đến vấn đề đất đai, đơn thuần
như là đất đai do tổ tiên truyền lại;3 đất trên thực tế người
DTTS chiếm hữu làm đất ở hoặc đất canh tác; đất sử dụng
để lấy nước hoặc các sản phẩm trong rừng; hoặc đất đai họ
sở hữu. Tuy nhiên, việc áp dụng yêu cầu an toàn không nhất thiết đòi hỏi người DTTS phải
có quyền pháp lý chính thức đối với lãnh thổ/vùng đất hoặc nguồn lực bị ảnh hưởng bởi dự
án.
10.
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 khu vực tư nhân do ADB quản lý, không kể chúng được tài trợ bởi ADB,
3

Lãnh thổ do tổ tiên truyền lại là đất đai, các nguồn lực kinh tế, và sự cai quản các nhóm thiểu số và dân tộc
bản địa. Đất do tổ tiên truyền lại là những khu vực các cộng đồng người bản địa/ DTTS tuyên bố sở hữu, nơi
họ đã chiếm hữu và sử dụng liên tục qua vài thế hệ cho đến nay để đáp ứng các nhu cầu về vật chất và văn
hóa, thậm chí khi sự chiếm hữu và sử dụng đó bị ngắt quãng bởi chiến tranh, di dời do cưỡng chế, lừa gạt, lén
lút, hoặc do hậu quả của các dự án của chính phủ và những thỏa thuận tự nguyện khác với chính phủ và
những cá nhân/tập đoàn tư nhân.
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bên vay/khách hàng, hay các nhà đồng tài trợ.4 ADB sẽ không tài trợ các dự án không tuân
thủ những yêu cầu đưa ra trong tài liệu SPS,5 và 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. Ngoài ra, ADB sẽ không tài trợ các
hoạt động nằm trong danh sách các hoạt động đầu tư bị nghiêm cấm (Phụ lục 1).
11.
Đồng thời, SPS cũng được áp dụng khi các hoạt động chuẩn bị dự án đã bắt đầu
hoặc hoàn tất trước đó với dự tính trước về khả năng tham gia hỗ trợ của ADB (trong một
thời gian hợp lý). Nhìn chung, điều này thường tham chiếu tới những hoạt động hoặc hành
động xảy ra trước khi có hỗ trợ của ADB. Những hoạt động này có thể không tuân thủ các
yêu cầu an toàn với người DTTS như được nêu trong tài liệu SPS. Trong trường hợp này,
ADB có trách nhiệm đánh gia ngay từ giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị dự án để xác
định liệu có bất kỳ khiếu nại nào chưa được giải quyết hay bất kỳ hành động nào không tuân
thủ các yêu cầu của Tuyên bố chính sách an toàn (SPS) của ADB hay không.
12.
Nếu các hoạt động chuẩn bị dự án không được thực hiện theo quy định của SPS,
ADB có thể yêu cầu hành động sửa chữa để dự án tuân thủ SPS. Nếu xác định được
những vấn đề tồn đọng đó, ADB sẽ làm việc với bên vay/khách hàng để đảm bảo rằng biện
pháp giảm thiểu và/hoặc các biện pháp chia sẻ lợi ích thích hợp được phát triển và thực
hiện trong một khung thời gian thống nhất. Trong hầu hết các trường hợp, phân tích, đánh
giá với trách nhiệm cao nhất của ADB cũng hết sức quan trọng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn
liên quan tới dự án, thậm chí nếu những hành động trước đó không được thực hiện với dự
tính về khả năng tham gia hỗ trợ của ADB.
13.
Ví dụ, trong Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị do ADB tài trợ tại Việt
6
Nam, một thị trấn tại tỉnh Lạng Sơn (Đồng Đăng) đã thực hiện một số hoạt động tái định cư
và xây dựng tại khu vực dự án vài năm trước đó – ngay cả trước khi dự án được xem xét –
vì lí do kinh tế (thị trấn này nằm trong khu vực vùng biên). Chính phủ đã lập một kế hoạch
hành động sửa chữa, như một phần của công tác chuẩn bị dự án tổng thể, nhằm giải quyết
những vấn đề còn tồn tại của hoạt động trước đó và khiến chúng tuân thủ chính sách của
ADB. Kế hoạch này có cả hoạt động về người DTTS và tái định cư bắt buộc, và trở thành
một phần của kế hoạch phát triển DTTS và kế hoạch tái định cư. Các hoạt động bao gồm cả
biện pháp giảm thiểu và lợi ích bổ sung, đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng bởi dự án trước
đó được đối xử như những người bị ảnh hưởng bởi dự án mới.
C.

Những nguyên tắc của chính sách an toàn với người DTTS

14.
SPS đưa ra những nguyên tắc sau về yêu cầu an toàn với người DTTS trong tất cả
các dự án ADB có liên quan (trang 18 của tài liệu này):
1.

2.

4

5
6

7

Sớm sàng lọc để xác định (i) liệu người DTTS có sinh sống, hoặc có tài sản
thuộc sở hữu chung tại khu vực dự án; và (ii) liệu dự án có khả năng tác
động tới người DTTS hay không.
Thực hiện một [đánh giá tác động xã hội]7 phù hợp về văn hóa và nhạy cảm
về giới hoặc sử dụng những phương pháp tương tự để đánh giá những tác
động tiềm ẩn của dự án, cả tác động tích cực lẫn tác động tiêu cực, tới người

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.
Chú thích số 1, Yêu cầu về an toàn 3: Người bản địa/DTTS, Phụ lục 3.
ADB. 2010. Hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam cho Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị - Việt Trì, Hưng
Yên, và Đồng Đăng. Manila.
Mặc dù SPS sử dụng thuật ngữ “đánh giá tác động xã hội” (SIA), cuốn cẩm nang này sử dụng thuật ngữ “sự
đánh giá các tác động xã hội” (ASI) để mô tả quá trình được yêu cầu về lập kế hoạch phát triển người DTTS.
Không nên nhầm lẫn quá trình này với báo cáo đánh giá tác động xã hội.
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3.

4.

5.

6.

7.

DTTS. Cân nhắc một cách toàn diện các phương án mà người DTTS lựa
chọn trong mối tương quan với việc cung cấp lợi ích của dự án và thiết kế
các biện pháp giảm thiểu. Xác định những lợi ích xã hội và kinh tế cho người
DTTS bị ảnh hưởng – những lợi ích phù hợp về mặt văn hóa và giới, phù
hợp với nhiều thế hệ, và phát triển các biện pháp tránh, giảm thiểu, và/hoặc
giảm nhẹ tác động bất lợi tới Người DTTS.
Thực hiện tham vấn thiết thực với cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng và
các tổ chức người DTTS có liên quan nhằm thu hút sự tham gia của họ (i)
trong thiết kế, thực hiện, và giám sát các biện pháp phòng tránh tác động bất
lợi hoặc để giảm thiểu, giảm nhẹ, hoặc bồi thường cho những ảnh hưởng đó
trong trường hợp không thể tránh khỏi tác động bất lợi; và (ii) trong thiết kế,
điều chỉnh lợi ích của dự án cho cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng một
cách phù hợp về văn hóa. Nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của người
DTTS, các dự án có ảnh hưởng tới người DTTS sẽ cung cấp chương trình
phát triển năng lực phù hợp về văn hóa và có xét tới yếu tố giới. Thiết lập cơ
chế khiếu nại phù hợp về văn hóa và có xét tới yếu tố giới để tiếp nhận và hỗ
trợ giải quyết các mối quan tâm và quan ngại của người DTTS.
Củng cố sự đồng thuận của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng đối với
những hoạt động sau của dự án: (i) phát triển thương mại các nguồn lực và
kiến thức văn hóa của người DTTS; (ii) di dời vật chất khỏi các vùng đất
truyền thống hay sở hữu theo phong tục; và (iii) phát triển thương mại các
nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khai thác trong những khu vực đất đai sở
hữu theo phong tục và sự phát triển này sẽ ảnh hưởng tới sinh kế hay các
mục đích sử dụng về văn hóa, nghi lễ, hay tinh thần mà theo đó bản sắc và
cộng đồng người DTTS được xác định. Xét theo mục đích áp dụng chính
sách, sự đồng thuận của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng nghĩa là sự
biểu đạt tập thể của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng, thông qua những
cá nhân và/hoặc đại diện được thừa nhận của họ, về sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng đối với các hoạt động của dự án. Có thể có sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng ngay cả khi một số cá nhân hoặc nhóm phản đối các hoạt động
của dự án.
Tránh, ở mức tối đa có thể, bất kỳ hạn chế nào trong tiếp cận hay di dời vật
chất khỏi những khu vực và nguồn tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ. Khi
không thể tránh khỏi việc đó, phải đảm bảo rằng cộng đồng người DTTS bị
ảnh hưởng tham gia thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các tổ chức,
sắp xếp quản lý cho những khu vực và nguồn tài nguyên thiên nhiên đó và
đảm bảo rằng các lợi ích của họ được chia sẻ một cách công bằng.
Lập kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) dựa trên [đánh giá tác động xã
hội] với sự hỗ trợ của các chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm cũng
như dựa trên kiến thức và sự tham gia của cộng đồng người DTTS bị ảnh
hưởng. IPP bao gồm một khung tham vấn liên tục với cộng đồng người
DTTS bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án; nêu rõ những biện
pháp nhằm đảm bảo rằng người DTTS nhận được các lợi ích phù hợp về văn
hóa; xác định các biện pháp tránh, giảm thiểu, giảm nhẹ, hoặc đền bù cho bất
kỳ tác động bất lợi nào của dự án; và bao gồm quy trình khiếu nại thích hợp
về văn hóa, các sắp xếp giám sát và đánh giá, ngân sách thực hiện, và các
hoạt động trong khuôn khổ thời gian cụ thể để thực hiện những biện pháp đã
đề ra.
Phổ biến bản thảo IPP, gồm cả tài liệu về quá trình tham vấn và kết quả
[đánh giá tác động xã hội] một cách kịp thời, trước khi thẩm định dự án, tại
một địa điểm dễ tiếp cận, với hình thức và (các) ngôn ngữ dễ hiểu đối với
cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác. Bản IPP
cuối cùng và những bản cập nhật sau này cũng sẽ được phổ biến cho cộng
đồng người DTTS bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác.
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8.

9.

Lập kế hoạch hành động để có sự thừa nhận của pháp lý về quyền sở hữu
đất và lãnh thổ theo phong tục hay quyền sở hữu lãnh thổ do tổ tiên truyền lại
khi dự án (i) có các hành động dự kiến về thiết lập quyền sở hữu đất và lãnh
thổ được pháp luật công nhận đối với những vùng đất người DTTS đã sở
hữu theo truyền thống, sử dụng theo phong tục hay đã chiếm hữu, hoặc (ii)
bắt buộc thu hồi những vùng đất đó.
Giám sát việc thực hiện IPP, sử dụng các chuyên gia có trình độ chuyên môn
và kinh nghiệm; áp dụng phương thức giám sát có sự tham gia khi có thể; và
đánh giá liệu đã đạt được những mục tiêu đề ra trong IPP cũng như các kết
quả mong muốn, có xét tới điều kiện cơ sở và kết quả giám sát IPP. Phổ biến
các báo cáo giám sát.

15.
Dựa trên những nguyên tắc chính sách này, những yêu cầu cụ thể mà bên
vay/khách hàng cần phải đáp ứng được đề ra trong Yêu cầu về an toàn 3: Người DTTS
trong tài liệu SPS. Các phần sau đây thảo luận về hướng dẫn kỹ thuật và thông lệ tốt nhằm
giúp thực hiện hiệu quả những yêu cầu này.
D.

Vai trò và Trách nhiệm
1.

ADB

16.
ADB chịu trách nhiệm sàng lọc dự án để đưa ra
những yêu cầu cụ thể về an toàn (Chương IV). Việc này
bao gồm sớm xem xét và phân loại các dự án để xác định
những vấn đề có thể ảnh hưởng tới người DTTS. Trong
quá trình chuẩn bị IPP, ADB chịu trách nhiệm thẩm định
những quy trình bên vay/khách hàng thực hiện nhằm đảm
bảo sự tuân thủ chính sách của ADB. Việc này cần bao
gồm xem xét báo cáo đánh giá xã hội và môi trường do
bên vay/khách hàng chuẩn bị và các kế hoạch nhằm đảm
bảo có biện pháp về an toàn để phòng tránh khi có thể, và
giảm thiểu, giảm nhẹ, và đền bù cho những tác động bất
lợi về xã hội và môi trường, đồng thời đảm bảo những lợi
ích phù hợp về văn hóa của dự án.

Ghi chú thực hành - Tóm tắt vai
trò và trách nhiệm của ADB
 Sàng lọc, bao gồm cả việc xác
định sớm các vấn đề về người
DTTS
 Thực hiện đánh giá với trách
nhiệm cao nhất các quá trình
của bên vay/khách hàng nhằm
đảm bảo tránh hoặc giảm thiểu
tác động
 Xem xét sự tuân thủ chính sách
- bao gồm sự tham gia, đánh
giá, phổ biến, và giải quyết khiếu
nại
 Xác định tính khả thi để tài trợ
 Tăng cường năng lực về yêu
cầu an toàn của bên vay/khách
hàng
 Đăng tải IPP/IPPF trên trang
web của ADB
 Giám sát việc thực hiện
IPP/IPPF
 Xác định quá trình và kết quả
đầu ra của sự ủng hộ rộng rãi
của cộng đồng trong các dự án
cụ thể

17.
ADB cần xác định tính khả thi để ADB tài trợ, đánh
giá năng lực và khả năng của bên vay/khách hàng trong
việc cấp vốn và thực hiện IPP. Đồng thời, ADB chịu trách
nhiệm xác định rằng bên vay/khách hàng đã tham gia một
quá trình để có được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
trong những dự án cụ thể8 và đánh giá sự đầy đủ của các
kết quả đầu ra của quá trình đó. ADB cần hỗ trợ bên
vay/khách hàng tăng cường năng lực để thực hiện các
yêu cầu an toàn, và giám sát các hoạt động thực hiện về
môi trường và xã hội trong suốt chu trình của dự án. (ADB phổ biến kế hoạch an toàn và
khung an toàn, bao gồm cả các báo cáo đánh giá môi trường và xã hội và báo cáo giám sát,
trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng.)
18.
Nếu bên vay/khách hàng không tuân thủ các thỏa thuận pháp lý về các yêu cầu an
toàn, bao gồm những thỏa thuận mô tả trong các kế hoạch an toàn và khung an toàn hoặc
Hệ thống quản lý xã hội và môi trường, ADB sẽ tìm kiếm biện pháp sửa chữa và làm việc
với bên vay/khách hàng nhằm đảm bảo sự tuân thủ này. Nếu bên vay/khách hàng không
đảm bảo được sự tuân thủ, ADB có thể tiến hành các biện pháp cứu chữa có tính pháp lý
sẵn có trong thỏa thuận pháp lý của ADB, bao gồm đình chỉ, hủy, hoặc rút ngắn thời gian
8
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đến hạn của khoản vay. Trước khi áp dụng những biện pháp đó, ADB nên sử dụng các biện
pháp khác để khắc phục tình huống một cách thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan tới
thỏa thuận pháp lý, bao gồm cả tiến hành đối thoại với các bên.
2.

Bên vay/khách hàng

19.
Bên vay/khách hàng chịu trách nhiệm đánh giá dự án và tác động môi trường và xã
hội, lập các kế hoạch an toàn, và thu hút sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng thông
qua phổ biến thông tin, tham vấn, và sự tham gia dựa trên
thông tin được báo trước, tuân theo tất cả các nguyên tắc Ghi chú thực hành – Tóm tắt vai
chính sách và yêu cầu về an toàn. Bên vay/khách hàng sẽ trò và trách nhiệm của bên
đệ trình mọi thông tin được yêu cầu – bao gồm các báo vay/khách hàng
cáo đánh giá, kế hoạch/khung an toàn, và báo cáo giám  Sớm làm việc với người DTTS
 Đánh giá các tác động tới người
sát – cho ADB xem xét.
20.
Bên vay/khách hàng phải tuân thủ các luật, quy
định, và tiêu chuẩn, chuẩn mực của quốc gia có dự án,
gồm cả những nghĩa vụ mà quốc gia có dự án phải tuân
theo luật quốc tế. Ngoài ra, bên vay/khách hàng phải thực
hiện những biện pháp an toàn đã thống nhất với ADB để
đáp ứng các nguyên tắc chính sách và đáp ứng yêu cầu.
21.
Để đảm bảo rằng nhà thầu thực hiện một cách
thích đáng những biện pháp đã thống nhất, bên vay/khách
hàng đưa các yêu cầu an toàn với người DTTS vào hồ sơ
mời thầu và hợp đồng xây lắp khi ADB và bên vay/khách
hàng thấy cần thiết. Khi các chính sách và quy định về an
toàn của quốc gia khác với những yêu cầu an toàn và tài
liệu SPS của ADB, ADB và bên vay/khách hàng sẽ thiết
lập và thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo
rằng các nguyên tắc và yêu cầu về an toàn của ADB được
tuân thủ hoàn toàn.
E.

DTTS
 Phổ biến thông tin liên quan cho
người DTTS
 Lập
Kế
hoạch
người
DTTS/khung kế hoạch người
DTTS
 Sớm thiết lập Cơ chế giải quyết
khiếu nại và giám sát kế hoạch
người DTTS
 Hợp tác với ADB trong đánh giá
tất cả các tài liệu
 Phổ biến các tài liệu và hoạt
động
 Đảm bảo tuân thủ luật quốc gia
 Đảm bảo việc thực hiện
IPP/IPPF (Khung kế hoạch về
người DTTS) thỏa đáng – nguồn
vốn đầy đủ, giám sát và lồng
ghép thỏa đáng trong hợp đồng

Yêu cầu an toàn đối với người DTTS trong chu trình dự án của ADB

22.
Những yêu cầu chung của ADB về đảm bảo an toàn cho người DTTS theo suốt chu
trình dự án của ADB. Một số yêu cầu về an toàn sẽ cần được thực hiện trong một hoặc
nhiều hơn một giai đoạn (Hình 1). Ví dụ, sàng lọc và phân loại là một quá trình liên tục và có
thể được yêu cầu thực hiện tại các giai đoạn khác nhau của chu trình dự án; tương tự, tham
vấn thiết thực được dự kiến sẽ triển khai liên tục (Chương V).
23.
Xác định người DTTS (Chương III). Nhóm dự án của ADB, với sự hỗ trợ của một
chuyên gia có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, xác định có người DTTS đang sinh
sống trong khu vực dự án. SPS đưa ra thuật ngữ “người DTTS” để áp dụng đối với các dự
án ADB tài trợ. Nhóm dự án của ADB thảo luận với bên vay/khách hàng về các nhóm sẽ
được xác định là người DTTS để áp dụng chính sách này.
24.
Sau khi bước xác định nhóm người dân tộc thiểu số, chu trình dự án ADB có 4 giai
đoạn liên quan tới nhau (sẽ được thảo luận trong các chương sau).
25.
Sàng lọc và Phân loại. Những hoạt động này chủ yếu thuộc trách nhiệm của ADB và
tập trung vào đảm bảo khả năng tham gia và tác động của người DTTS trong dự án hoặc
hoạt động tài trợ đề xuất. Sự phân loại vẫn chưa hoàn tất khi có thể không có sẵn dữ liệu hỗ
trợ. Lãnh đạo của người DTTS và các bên liên quan có thể tham gia trong quá trình thảo
luận về đề cương dự án. Quá trình này xác định tác động và những yêu cầu liên quan đối
với việc chuẩn bị Kế hoạch phát triển người DTTS.
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26.
Thiết kế. Bên vay/khách hàng thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch về người DTTS
và hồ sơ thiết kế, trong khi ADB chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài liệu này tuân thủ
chính sách của ADB và xác minh rằng bên vay/khách hàng có khả năng cấp vốn và thực
hiện kế hoạch phát triển người DTTS. Sự phân loại của ADB sẽ xác định mức độ yêu cầu
khi chuẩn bị hồ sơ đối với bên vay/khách hàng, nhưng tham vấn thiết thực sẽ là hoạt động
chính của bên vay/khách hàng trong hầu hết các trường hợp có người DTTS.
27.
Thực hiện dự án bởi bên vay/khách hàng. Việc
này sẽ đảm bảo rằng kế hoạch phát triển người
DTTS được cập nhật sau giai đoạn thiết kế chi tiết
nếu cần thiết, và được tuân theo một cách cẩn thận
và triệt để, sử dụng các nguồn vốn thỏa đáng cũng
như các cơ chế đã được xác định và thiết lập trong
quá trình thiết kế và cập nhật. Quá trình tham vấn,
phổ biến thông tin, và giải quyết khiếu nại thiết lập
trong giai đoạn thiết kế sẽ được tiếp tục. ADB, phối
hợp với bên vay/khách hàng, sẽ đảm bảo giám sát
định kỳ và cập nhật kế hoạch phát triển người DTTS
đồng thời thực hiện bất kỳ hành động sửa chữa cần
thiết nào trong suốt quá trình thực hiện dự án và tới
trước khi dự án hoàn thành.

Tham vấn thiết thực
Tham vấn thiết thực là cần thiết để
xác định đúng người DTTS; thiết kế
các quá trình tham vấn, tham gia, và
đánh giác tác động; lập kế hoạch phát
triển người DTTS; thiết lập cơ chế giải
quyết khiếu kiện và giám sát Kế
hoạch phát triển người DTTS; và thu
được sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng đối với dự án cần có sự ủng hộ
này. Trong một số trường hợp, các hệ
thống quản lý môi trường và xã hội sẽ
cần được thiết lập (cho các dự án
Trung gian tài chính) và Khung kế
hoạch phát triển người DTTS cho
những dự án khác như các dự án vay
vốn theo ngành và qua có chế tài trợ
đa đợt (Chương VII).

28.
Hoàn thành. ADB sẽ lập một báo cáo hoàn
thành dự án đối với các khoản vay công, hoặc một
báo cáo đánh giá thường niên mở rộng đối với các khoản vay khu vực tư nhân. Báo cáo sẽ
nhấn mạnh việc hoàn thành kế hoạch phát triển người DTTS và các bài học kinh nghiệm.
Bên vay/khách hàng sẽ thường xuyên tiếp tục hoạt động giám sát nội bộ. Khi cần thiết, ADB
sẽ tổ chức thêm hai đợt giám sát thực địa tại từng địa điểm dự án, trong khoảng thời gian
một và hai năm sau khi dự án hoàn thành, để đánh giá tính bền vững của các biện pháp nêu
trong kế hoạch phát triển người DTTS.

Đóng dự án

Thực hiện

Thiết kế

Phân loại

Xác định

Chu
trình dự

Loại FI

Loại C

Hoàn thành IPP

Giám sát định kỳ &
Giám sát tiến độ

Cập nhật IPP

Thực hiện &
Giám sát

Lập ESMS

Không có
thêm HĐ

Giám sát độc lập

Giám sát nộI bộ

Thực hiện & Kế hoạch
hành động

Kinh phí & Nguồn vốn

Phát triển các biện
pháp giảm thiểu/lợi ích

Thiết lập cơ chế giải
quyết khiếu nại

Đánh giá tác động xã
hội

Xác định cộng đồng
DTTS BAH

Lập IPP

Loại A hoặc B

phân loại

Sàng lọc và

Đề cương dự án

Hoạt động

không lường

Xử lý tác động

sau thiết kế

Cập nhật

Quá trình tham vấn có
sự tham gia liên tục và
Cơ chế giải quyết
khiếu nại

Phổ biến thông tin

Thương thảo với thiện
chí (nếu cần thiết)

Sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng đối với các
dự án lựa chọn

Quá trình truyền thông,
giải quyết khiếu nại &
phổ biến thông tin liên

Ban cố vấn độc lập (nếu
phức tạp & nhạy cảm)

Thiết lập quá trình
tham vấn & tham gia

Tham vấn các vấn đề
của người DTTS

Tham vấn Thiết thực

Báo cáo hoàn thành dự án
 Hoàn thành IPP
 Bài học kinh nghiệm từ IPP

Báo cáo giám sát

Kế hoạch HĐ sửa chữa

IPP cập nhật

Kế hoạch người DTTS
 Đánh giá tác động xã hội
 Phổ biến thông tin, tham
vấn & tham gia
 Biện pháp lợi ích
 Biện pháp giảm thiểu
 Tăng cường năng lực
 Cơ chế giải quyết khiếu
nại
 Giám sát, Báo cáo &
Đánh giá
 Sắp xếp thể chế
 Kinh phí & Cấp vốn

Đánh giá XH và đói
nghèo ban đầu (IPSA)

Kết quả đầu ra
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III.
A.

XÁC ĐỊNH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Xác định người DTTS theo tài liệu SPS

29.
Một định nghĩa toàn diện và đơn giản về người DTTS là không khả thi trong bối cảnh
thực tế xã hội phức tạp tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Thuật ngữ và định nghĩa
về người DTTS được chấp thuận hay được ưa thích sử dụng khác nhau theo từng quốc gia,
theo truyền thống địa phương, và thậm chí tùy theo các nhóm. Nhận thấy sự khó khăn trong
xác định định nghĩa này, SPS đưa ra một thuật ngữ áp dụng trong tác nghiệpđể đảm bảo áp
dụng thực tế chính sách về người DTTS đối với các dự án do ADB tài trợ.
30.
Với mục đích áp dụng chính sách, khái niệm “người bản địa/DTTS” được sử dụng
theo một nghĩa chung để nói tới một nhóm xã hội, văn hóa, khác biệt, và dễ bị tổn thương,
sở hữu bốn đặc điểm sau ở những cấp độ khác nhau:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

sự tự xác định là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và sự
nhận dạng này được công nhận bởi người khác;
gắn bó tập thể với môi trường sống riêng biệt về địa lý hoặc lãnh thổ do tổ
tiên để lại trong khu vực dự án và gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên
nhiên trong những vùng đất và môi trường sống này;
các thể chế theo phong tục tập quán, văn hóa, kinh tế, xã hội, hoặc chính trị
riêng biệt với những thể chế của xã hội và nền văn hóa chi phối; và
ngôn ngữ riêng, thường khác với ngôn ngữ chính thức của quốc gia hoặc khu
vực.

31.
Các nhóm văn hóa xã hội, do đó, cần khác biệt và dễ bị tổn thương để được áp dụng
khái niệm Người DTTS của SPS trong các dự án ADB tài trợ (Chương II).
32.
Vì vậy, tại những quốc gia thành viên (QGTV) đang phát triển của ADB, người DTTS
có thể bao gồm các nhóm đề cập tới như bộ lạc, người DTTS, dân tộc, nhóm dân tộc, v.v.
miễn là họ sở hữu, ở những cấp độ khác nhau, các đặc tính nêu trong SPS. Phụ lục 2 thảo
luận về ví dụ từ các QGTV đang phát triển.
33.
Để xác định liệu người bị ảnh hưởng bởi dự án có phải là người DTTS theo như
SPS định nghĩa, cần thực hiện đánh giá về những người liên quan theo bốn đặc tính nói
trên, cùng với tính dễ bị tổn thương tương đối của họ. Việc có một chuyên gia xã hội có
năng lực, một tổ chức đại diện cho người DTTS, hay một học giả địa phương tham gia trong
hoạt động này ở giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị dự án sẽ giúp ích rất nhiều trong việc
xác định những đối tượng sẽ được áp dụng SPS. Nếu đánh giá này được thực hiện tại
bước sàng lọc và phân loại dự án, thì nhóm thiết kế dự án của ADB có cơ sở để triển khai
bước tiếp theo.
B.

Xác định tính khác biệt của người DTTS

34.
Để được xem là người DTTS, một nhóm văn hóa – xã hội cần thể hiện sự khác biệt
của mình thông qua bốn đặc tính nói trên ở những cấp độ khác nhau. Trong một số trường
hợp, một số đặc tính tỏ ra mạnh hơn những đặc tính khác. Việc sử dụng một cách linh hoạt
những đặc tính này sẽ cho phép áp dụng yêu cầu an toàn một cách rộng hơn – thay vì hạn
chế hơn – để phù hợp với bối cảnh của quốc gia hay khu vực.
1.

Sự tự xác định mình và sự công nhận bởi người khác

35.
Thông thường, sự khác biệt về văn hóa – xã hội tập thể của một nhóm được thể
hiện và mô tả bởi chính nhóm đó. Sự tự thừa nhận như một nhóm khác biệt là một tiêu chí
cơ bản để nhận dạng. Tính chất chủ quan này nhấn mạnh nhu cầu rằng bên vay/khách
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hàng cần hợp tác tốt với lãnh đạo địa phương và các tổ chức cụ thể của người DTTS trong
giai đoạn đầu của quá trình hình thành dự án (có thể tại giai đoạn phát triển ý tưởng dự án).
36.
Đồng thời, mọi người có thế xác định chính họ như thành viên của một nhóm văn
hóa theo tên, nhưng thừa nhận một cách rõ ràng rằng chính họ lại khác với các nhóm khác
có cùng tên gọi. Hơn nữa, có thể có mâu thuẫn trong các tuyên bố về nhận dạng người
DTTS cho dù mỗi tuyên bố có thể đều có giá trị hiệu lực.
37.
Do đó, sự tự công nhận cũng cần được chứng thực bởi người khác, có thể bao gồm
các nhóm cộng đồng địa phương, các nhóm người DTTS tự định danh gần kề, các cơ
quan/tổ chức của chính phủ, các nhà học giả, hay những chuyên gia khác. Ngoài ra, báo
cáo của các công ty tư nhân cũng có thể giúp ích trong việc xác định các nhóm (mặc dù đôi
khi rất khó lấy được những báo cáo này). Việc tự công nhận hoặc công nhận bởi người
khác không nhất thiết đòi hỏi chính nhóm đó phải sử dụng thuật ngữ người bản địa/ DTTS
mà thay vào đó có thể sử dụng thuật ngữ dùng phổ biến tại quốc gia của bên vay/khách
hàng để nói tới nhóm này.
Trường hợp điển hình — Xác định Dân tộc Cờ Tu, dự án Thủy điện Sông Bung 4, Việt Nam
Khoản vay 2429-VIE được phê duyệt vào năm 2008. Dự án bao gồm xây dựng một nhà máy thủy điện công
suất 156 MegaWatt (MW) và một đập nước cao 110m trên sông Bung. Nơi này là một trong những địa
phương nghèo nhất và ở vùng hẻo lánh nhất của khu vực miền Trung Việt Nam, nơi dân định cư chủ yếu là
người DTTS Cờ Tu. Dân tộc này có rất ít giao tiếp với người Kinh – dân tộc chiếm đa số ở Việt Nam.
Người Cờ Tu nhận định họ là một nhóm người riêng biệt, tách khỏi người Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số
khác. Người Cờ Tu có ràng buộc chặt chẽ với đất và rừng qua nhiều thế hệ. Họ duy trì lối sống truyền thống
dựa vào nông nghiệp và các sản phẩm không thuộc gỗ, khai thác từ rừng, những sản phẩm đem lại phần lớn
thu nhập tiền mặt của họ. Giống như hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số khác tại khu vực miền Trung, họ có
những đặc điểm kinh tế - xã hội sau:







chăn nuôi gia súc có ý nghĩa quan trọng nhưng hiệu quả thấp;
tiếp cận thị trường và thực phẩm ở mứcđộ thấp (nghèo nàn);
săn bắn và khai thác rừng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực;
nghề thủ công không phát triển;
khai thác đất đai quá mức thể hiện qua đồi núi trọc;
hoạt động thương mại dựa trên phương thức trao đổi giá trị truyền thống; do đó, giá thường dưới mức giá
thị trường và được thực hiện theo nhu cầu trực tiếp trước mắt hơn là để tiết kiệm; và
 bệnh tật thường xuyên xảy ra
Người Cờ Tu sống trong nhà sàn và làng là đơn vị xã hội chính. Hệ thống tôn giáo của họ là vô thần, dựa trên
quan điểm về thế giới với vô vàn thần, thực hành phép thuật, và nghi lễ. Nhóm người này tổ chức hội vào đầu
vụ mùa xuân với việc trang trí nhà ở, âm nhạc, kể chuyện, nhảy múa, và các bài hát dân gian tại nhà văn hóa
của mỗi làng – điểm sinh hoạt cộng đồng hay ngôi nhà chung. Người Cờ Tu cũng có ngôn ngữ của riêng họ.
Nguồn: ADB. 2008. Dự án Thủy điện sông Bung 4 (Khoản vay 2429-VIE, phê duyệt vào ngày 26/6).

2.

Gắn kết theo tập thể với đất và/hoặc lãnh thổ

38.
Gắn kết tập thể đề cập tới ràng buộc với đất đai và lãnh thổ của các nhóm văn hóa
xã hội bắt nguồn từ các nhóm dân cư, những người đã sinh sống tại khu vực qua nhiều thế
hệ và vẫn còn tồn tại trong ký ức của các nhóm đó.9 Đây có thể là sự ràng buộc về vật chất
(định cư trong khu vực dự án), cảm xúc/tinh thần, hoặc lịch sử (trong trí nhớ). Đồng thời,
gắn kết tập thể có thể tìm thấy ở các nhóm người DTTS, những người mặc dù không sinh
sống tại khu vực đất bị ảnh hưởng bởi dự án, nhưng vẫn tập hợp thành một nhóm có gắn
kết với những khu vực đất này thông qua sử dụng theo phong tục tập quán, bao gồm sử
dụng theo mùa hoặc theo chu kỳ. Tương tự, SPS cũng áp dụng đối với những người chăn
thả gia súc hay chuyên du canh - những người có lối sống có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt
động của dự án.
9

Không có định nghĩa chính thức nào về “ký ức đang tồn tại”. Trong tài liệu này, ký ức đang tồn tại được xem là
một khoảng thời gian người cao tuổi trong cộng đồng hoặc một số thành viên cao tuổi nhất của cộng đồng,
những người vẫn còn sống, đã trải nghiệm và nhớ được.
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39.
Lãnh thổ của người DTTS bao gồm
không chỉ đất và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên mà các cá nhân trong nhóm có
quyền sở hữu pháp lý chính thức mà còn
gồm đất và các nguồn tài nguyên thiên
nhiên thuộc sở hữu chung cũng như đất và
tài nguyên mà nhóm người DTTS tuyên bố
là tài sản chung của họ. Những tài sản này
bao gồm đất và các nguồn nước trong khu
vực dự án.
40.
SPS có thể áp dụng với các nhóm
DTTS không thể chứng minh sự gắn kết
theo tập thể đối với đất và lãnh thổ trong
khu vực dự án bởi sự gián đoạn cưỡng
chế khỏi vùng đất có nguồn gốc do tổ tiên
truyền lại trong khoảng thời gian tồn tại
của các thành viên của nhóm. Sự gián
đoạn đó có thể xảy ra do xung đột, theo
chương trình tái định cư bắt buộc của
chính phủ, bị truất quyền sở hữu, hoặc
thiên tai.

Người DTTS tại Chittagong Hill Tracts, Băng-la-đét
Nơi có mật độ người DTTS lớn nhất tại Băng-la-đét là
Chittagong Hill Tracts (CHT), khu vực nằm ở phía đông
nam của đất nước, giáp với biên giới của Ấn Độ và
Myanmar.
Dân cư có nguồn gốc xuất xứ từ 12 DTTS, mỗi dân tộc
đều có ngôn ngữ riêng khác với ngôn ngữ phổ thông. Họ
tự xác định mình như người bản địa tại khu vực sinh sống
và có gắn kết theo tập thể đối với đất. Họ cũng có phong
tục truyền thống, hệ thống thứ bậc lãnh đạo, và các thể
chế theo phong tục, tập quán.
Người Chakma là nhóm lớn nhất, và cùng với người
Tanchangya (một tiểu nhóm riêng rẽ của tộc người
Chakma) nói chung một ngôn ngữ khác với tiếng Bangla,
mặc dù tương tự nhau. Nhóm người bản địa lớn thứ hai là
người Marma, nhóm người nói thổ ngữ Burmese; và nhóm
người Tripura nói tiếng Bodo. Bốn nhóm người bản địa này
chiếm hơn 88% tổng số người DTTS tại CHT.
Các nhóm người nhỏ hơn gồm có người Bawm, người
Pankhua, và người Lushai với ngôn ngữ được phân loại
như tiếng Chin miền trung; người Khumid và người
Khyang với ngôn ngữ được phân loại như tiếng Trung
Quốc miền nam; và người Mru và Chak, những người nói
các ngôn ngữ Tibeto-Burman tương đối cô lập.
Các nhóm DTTS cũng có tín ngưỡng khác nhau. Người
Chakma và Marma chủ yếu theo đạo Phật, trong khi đó
phần lớn người Tripura theo đạo Hindu, với một số người
theo đạo Thiên Chúa Giáo. Trong các nhóm nhỏ hơn,
người Lushai và Bawm chủ yếu là người Thiên Chúa Giáo.

41.
Mặc dù có thể không còn định cư
trên đất, trong một số trường hợp, những
nhóm bị cưỡng chế đó có thể vẫn duy trì
mối liên hệ tinh thần hay những mối liên hệ Nguồn: ADB. 2011. Bộ công cụ cho ngành giáo dục. Manila.
khác với khu vực đất và muốn quay trở lại.
Một ví dụ tốt là đảo Banaba, một phần của Kiribati tại Thái Bình Dương. Dẫu cho phần lớn
người Banaba không còn ở đây bởi các hoạt động khai thác thương mại và hệ sinh thái, họ
vẫn có đại diện chính trị tại Kiribati (từ cộng đồng sống ở nước ngoài tại Fiji) và vẫn có
quyền sở hữu về vùng đất do tổ tiên họ truyền lại.10
42.
Trong các trường hợp khác, quá
trình định cư lâu dài của các nhóm di dời
đó tại khu vực dự án có thể cho phép họ
thiết lập sự hiện diện tập thể và duy trì một
định dạng văn hóa xã hội riêng biệt và rõ
nét và các thể chế xã hội liên quan. Ví dụ
là các vùng lục địa Tajik và Uzbek tại Cộng
hòa Kyrgyz, và cộng đồng người Kiribati tại
các quốc đảo Solomon và Vanuatu.
3.
Những thể chế theo
phong tục tập quán
43.
Các nhóm DTTS có thể thể hiện
một số cấp độ khác biệt về văn hóa, kinh tế,
xã hội, hoặc thể chế chính trị - sự khác biệt
tạo nên sự khác nhau giữa họ và xã hội
chính thống trong khu vực hoặc quốc gia.
Nền văn hóa và truyền thống của họ năng
động và đáp ứng thực tế và nhu cầu của
thời đại họ sống. Nhờ đó, họ có rất nhiều
10

http://www.banaban.com/

Các thể chế theo phong tục tập quán của người bản
địa/người DTTS
Một đặc điểm nổi bật của xã hội CHT tại Băng-la-đét là sự
tồn tại liên tục của các hệ thống quyền lực truyền thống, và
các hình thức đại diện của người DTTS tại nhiều cấp độ.
Người Chakma, Marma, và Tripura có một hệ thống quyền
lực 3 tầng kéo dài, bắt đầu từ thời kỳ Moghul.
Hệ thống này bao gồm các vòng tròn, mouza, và para
(làng), mỗi hệ thống có những cơ quan quyền lực truyền
thống riêng của mình. Cao nhất là các chức trưởng (vòng
tròn) trong vòng tròn của người Bohmong, Chakma, và
Mong. Một trong số các chức năng được họ tuyện bố là là
thúc đẩy giáo dục, dịch vụ y tế, và phát triển cuộc sống vật
chất của người dân của dân tộc mình.
Người đứng đầu hay trưởng mouza là sự mở rộng quyền
lực của các chức trưởng vòng tròn. Thông qua những
nhiệm vụ chính liên quan tới luật và trật tự, quản lý đất đai
và rừng, và thu thuế địa phương, họ có một số quyền lực
đối với tất cả các khía cạnh về phát triển trong khu vực
mouza.
Đơn vị quyền lực thấp nhất là các kabaries tại cấp làng.
Nguồn: ADB. 2011. Bộ công cụ cho ngành giáo dục. Manila.
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thể chế và hình thức tổ chức khác nhau. Do người DTTS cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự
phát triển diễn ra xung quanh, các thể chế văn hóa đang biến chuyển của họ - có thể do
thích nghi về văn hóa, tiến bộ công nghệ, và sự tham gia vào thị trường lao động – tiền
lương – không nhất thiết khiến họ không đủ tư cách được xét là người DTTS. Thể chế văn
hóa của các bộ lạc Chittagong Hill tại Băng-la-đét là một ví dụ tốt cho điểm này.
4.

Ngôn ngữ riêng biệt

44.
Ngôn ngữ của nhóm văn hóa – xã
hội thường khác so với ngôn ngữ của xã hội
quốc gia. Ngoài ra, cấu trúc, nhịp điệu ngôn
ngữ nói có thể mang tính thổ ngữ/ tiếng địa
phương hoặc các biến thể ngôn ngữ khác –
điều khiến một cộng đồng không giống bất
kỳ cộng đồng nào khác. Nhiều nhóm có thể
vẫn thể hiện đặc tính này mặc dù sử dụng
rộng rãi nhiều ngôn ngữ trong nhóm. Tuy
nhiên, sự khác biệt về ngôn ngữ cũng có
thể là đặc tính không đáng kể hoặc không
tồn tại như tại tỉnh Vân Nam của CHDCND
Trung Hoa, nơi một số DTTS sử dụng tiếng
phổ thông (cho dù một số nhóm DTTS vẫn
duy trì ngôn ngữ của riêng họ).
C.

Ngôn ngữ của người DTTS — Vân Nam, Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa
Người Bai là người bản địa của khu vực Dali, nơi
từng là trung tâm của Vương quốc Nanzhao Dali cổ,
với 65% số dân sống tại quận Dali.
Họ có ngôn ngữ riêng, và cũng sáng tạo chữ viết
riêng, có tham khảo chữ Hán. Trong khi nền kinh tế
truyền thống của họ dựa vào nông nghiệp và đánh
bắt cá, hiện nay họ đang chuyển mình mạnh mẽ
sang các hoạt động thương mại với sự phát triển
nhanh chóng dựa vào du lịch.
Tương tự, người Naxi, dân tộc đã tạo ra chữ viết
tượng hình hơn một nghìn năm trước đây, đã dần
dần sử dụng tiếng phổ thông là ngôn ngữ giao tiếp
chính.
Nguồn: ADB. 2011. Bộ công cụ liên quan tới người DTTS
cho ngành giao thông vận tải. Manila

Xác định tính dễ bị tổn thương

45.
Để là người DTTS trong các dự án
ADB được tài trợ, nhóm hoặc cộng đồng văn
hóa – xã hội cần được xác định là
nhóm/cộng đồng dễ bị tổn thương (và thể
hiện những đặc tính nêu trên). Không giống
các nhóm dân tộc chính thống (hoặc đa số),
những nhóm DTTS, thường ở bên lề xã hội,
thường xuyên chịu thiệt thòi do bị phân biệt
đối xử, và có năng lực hạn chế trong tiếp cận
hoặc tận dụng các cơ hội phát triển bởi
những đặc tính xã hội của họ. Trong khi họ
khác biệt một cách đáng kể so với các nhóm
xã hội chính thống xét về văn hóa, giá trị
nhận dạng, hệ thống kinh tế, và thể chế xã
hội, thì nhiều người DTTS bị yếu thế khi xét
theo các chỉ số xã hội, địa vị kinh tế, địa vị
chính trị, và chất lượng cuộc sống.

Tính riêng biệt và tính dễ bị tổn thương – Khi một
số người Tamils có thể là “người bản địa” và
những người khác thì không
1/5 dân số Sri Lanka là người Tamil có nguồn gốc là
người di cư từ lục địa Ấn Độ. Họ có sự kết nối lâu dài
về mặt lãnh thổ với đảo quê hương nhưng tất cả họ
không giống nhau.
Phần lớn người Lankan Tamils, chiếm khoảng 2/3 số
người Tamils trên đảo, nói tiếng Anh và là người
Thiên Chúa Giáo, khá giàu có và ngày càng giống
người Sinhalese – tộc người chiếm đa số.
Ngược lại, người Estate Tamils, dân cư hiện đang
làm việc hoặc có nguồn gốc từ những người làm việc
tại các đồn điền chè, vẫn giữ nguyên tôn giáo, phong
tục tập quán, và ngôn ngữ Tamil của họ.
Các dự án ở Sri Lanka mà có ảnh hưởng tới hai
nhóm này phải xem xét những tác động dự án khác
nhau. Cả hai tộc người Lankan và Estate Tamils có
thể đáp ứng tiêu chí đầu tiên về tính riêng biệt về
lãnh thổ, nhưng ở tất cả những biện pháp sau –
những điểm phân biệt về tính riêng biệt và dễ bị tổn
thương — người Estate Tamils sẽ quyền yêu cầu
mạnh hơn trong tiếp cận chính sách SPS so với
người Lankan Tamils.
Trong Dự án phát triển đồn điền của ADB năm 2002,
người Estate Tamils được xem là Người bản
địa/DTTS và, nhận được những biện pháp đặc biệt.

46.
Tính dễ bị tổn thương của người
DTTS thường đa diện. Ngoài các phương
diện kinh tế, xã hội, và chính trị, còn có các
khía cạnh về môi trường và nhân khẩu. Xét
về khía cạnh kinh tế, người DTTS nhìn
chung thường nghèo hơn xã hội chính thống
và có thể không tham gia vào các hoạt động
kinh tế và tiền tệ chủ đạo. Xét về khía cạnh xã hội, họ có thể bị cô lập với trao đổi hàng ngày
với xã hội chính thống do ở nơi xa xôi, hẻo lánh hoặc không thể giao tiếp bằng hình thức
hay ngôn ngữ mà xã hội chính có thể chấp thuận. Xét về khía cạnh chính trị, người DTTS có
thể không có nhiều đại diện trong cơ cấu quản trị, tổ chức chính trị hoặc cơ quan hành pháp.
Xét về khía cạnh nhân khẩu, người DTTS có thể chịu rủi ro do bị lấn át về số lượng bởi các
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nhóm khác hoặc xã hội chủ đạo. Xét về khía cạnh môi trường, sự tồn tại và sinh kế dựa vào
đất của họ có thể chịu rủi ro do môi trường sống thay đổi.
47.
Trong khi phụ nữ, trẻ em, người già, và người nghèo thường là những đối tượng dễ
bị tổn thương nhất xét về khía cạnh xã hội và kinh tế, thì định nghĩa về sự tổn thương sẽ
xem xét tính dễ bị tổn thương của toàn bộ nhóm xã hội. Tính dễ bị tổn thương của phụ nữ
và người nghèo, v.v. – với tư cách là những thành phần của xã hội chính – được đánh giá
chủ yếu theo các đánh giá xã hội, đánh giá về giới, và đánh giá về đói nghèo của dự án.
Tức là, một khi xác định được nhóm người DTTS, một phần đánh giá tác động xã hội (ASI)
sẽ bao gồm tác động tới các thành phần dễ bị tổn thương trong phạm vi nhóm cụ thể đó
(Chương VI).
48.
Để đánh giá tính dễ bị tổn thương của người DTTS, cần xem xét không chỉ tình trạng
hiện tại của họ mà còn xét cả rủi ro bị tổn thương bởi tác động của dự án, bao gồm những
thay đổi có khả năng xảy ra do các kết quả đầu ra và kết quả phát triển của dự án. Một khía
cạnh của tính dễ bị tổn thương đó là nguy cơ bị tổn thương – hoặc có thể dễ bị tổn thương
hơn – bởi dự án do họ không có khả năng thích nghi với thay đổi diễn ra bởi dự án. Những
thay đổi này hiếm khi được đánh giá cao hoàn toàn và thường được xem có ý nghĩa tích
cực cho xã hội ở quy mô rộng hơn. Các tác động và rủi ro đó có thể là trực tiếp – ví dụ,
khiến nhóm DTTS không thể sử dụng đất của họ một cách liên tục – hoặc gián tiếp – ví dụ
như đào tạo ngôn ngữ giúp phát triển năng lực về tiếng phổ thông nhưng lại có thể làm suy
yếu ngôn ngữ truyền thống và sự giao tiếp giữa người DTTS.
D.

Công nhận người DTTS theo luật quốc gia

49.
Khi xác định liệu một nhóm hoặc cộng đồng có phải là người DTTS hay không, bên
vay/khách hàng cũng cần xét tới các luật và quy định quốc gia (bao gồm cả luật tục) và luật
phản ánh những nghĩa vụ của quốc gia bên vay tuân theo luật quốc tế về người DTTS.
Những luật và quy định này cũng có thể giúp trưởng phái đoàn dự án và cán bộ thiết kế dự
án xác định cả đặc điểm và tính dễ bị tổn thương của một nhóm văn hóa – xã hội.
1.

Luật quốc gia và các hệ thống an toàn quốc gia

50.
Nguồn dữ liệu chính cho các nhà lập kế hoạch dự án trong xác định tính riêng biệt và
dễ bị tổn thương là tình trạng pháp lý của các nhóm theo khung quy định tại các QGTV đang
phát triển. Một số QGTV đang phát triển công nhận các nhóm người DTTS trong hiến pháp
như trong danh sách nhóm bộ tộc của Hiến pháp Ấn Độ và trong các nhóm người bản địa
được xác định tại Pakistan tại các khu vực bộ lạc hành chính cấp tỉnh và khu vực bộ lạc
hành chính cấp bang. Đồng thời, một số QGTV đang phát triển có kế hoạch phát triển cấp
quốc gia cụ thể dành cho những nhóm người này (ví dụ như kế hoạch 20 năm của Fiji và
Chương trình 135 của Việt Nam) trong khi những nước khác có luật ở quy mô rộng, ví dụ
như Đạo luật về Quyền của người bản địa của Philippines và Luật tự trị của người DTTS
các vùng của CHDCND Trung Hoa. Có thể sử dụng những luật này để xác định các nhóm
văn hóa – xã hội trong khu vực dự án.
51.
Một vài quốc gia có bộ hoặc cơ quan pháp chế chuyên biệt để làm việc với các
nhóm người DTTS, ví dụ như Bộ phụ trách các vấn đề Chittagong Hill Tracts tại Băng-la-đét,
Ủy ban phụ trách các vấn đề về DTTS của CHDCND Trung Hoa, Ủy ban các vấn đề dân tộc
thiểu số của Việt Nam và Hội đồng dân tộc – Quốc hội Việt Nam. Những cơ quan này có thể
giúp đỡ các nhà lập kế hoạch của dự án xác định liệu có nhóm người DTTS nào tồn tại và
có thể bị ảnh hưởng bởi dự án tại các khu vực cụ thể. Phụ lục 2 và 3 trình bày thêm thảo
luận về chính sách và phát luật có liên quan tại các QGTV đang phát triển.
52.
Nếu chính sách và luật của quốc gia mạnh và được xây dựng tốt, ADB có thể bắt
đầu xem xét hỗ trợ các QGTV đang phát triển trong nỗ lực tăng cường và sử dụng hiệu quả
hơn các hệ thống của họ song song với tuân thủ SPS. Việc này sẽ giúp thúc đẩy quyền sở
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hữu quốc gia, giảm chi phí giao dịch, và mở rộng tác động của dự án về dài hạn. Mặc dù
ADB cam kết hỗ trợ tăng cường và áp dụng hiệu quả các hệ thống an toàn quốc gia của các
nước thành viên đang phát triển song song với phát triển năng lực, cần đảm bảo rằng việc
áp dụng các hệ thống an toàn quốc gia trong dự án của ADB không làm suy giảm kết quả
đạt được trong thực hiện những mục tiêu và nguyên tắc chính sách của ADB. Chiến lược
tăng cường và sử dụng những hệ thống an toàn quốc gia của ADB nhấn mạnh một phương
pháp tiếp cận thực hiện theo giai đoạn mà cần được nêu bật trong xử lý và kiểm điểm dự
án.11
2.

Luật tục

53.
Những nhóm có khả năng được xem như người DTTS có thể có tập quán, truyền
thống, và lịch sử lâu đời thể hiện tính riêng biệt và dễ bị tổn thương. Nghiên cứu nhân loại
học – pháp chế và nghiên cứu dân tộc học (bao gồm cả nghiên cứu hồ sơ lưu trữ) có thể
đem lại một số kết quả và hiểu biết về những khía cạnh này của một nhóm người. Luật tục cho dù về đất hay sử dụng nguồn lực, gia đình và mối quan hệ họ hàng, sự thừa kế, giải
quyết tranh chấp, quản lý tư pháp, hay quản trị địa phương – có thể hoặc có thể không
được thừa nhận một cách chính thức theo luật pháp, hoặc có thể chỉ được công nhận một
phần. Luật tục gắn liền chặt chẽ với người DTTS hơn so với pháp luật trong văn hóa của
người DTTS.
54.
Có thể tìm thấy những ví dụ khác về luật của người bản địa tại các nguồn quản lý
bản địa tại những khu vực và lãnh địa bảo tồn của người bản địa/DTTS. Những thực hành
thành công gồm có hệ thống sasi tại Moluccas, Indonesia, nơi các thế hệ kewang (thể chế
bản địa) tổ chức cộng đồng để duy trì tính cam kết và sự hợp nhất trong quản lý các kho cá
và những nguồn tài nguyên ven biển quan trọng khác.12
55.
Một trong số những hình thức công nhận chính thức luật tục cao nhất là các quy định
trong Hiến pháp Ấn Độ về luật tục của người Naga và Mizo ở phía đông bắc, bao gồm cả
luật về cá nhân và luật về quyền đối với các nguồn tài nguyên.13 Tương tự, nhiều quốc gia ở
khu vực Thái Bình Dương hoàn toàn ủng hộ và phê chuẩn các luật tục về sở hữu đất và
những hình thức quản lý và phân bổ nguồn tài nguyên truyền thống có liên quan của họ.
Những quốc gia này gồm có Fiji, Liên bang Micronesia, Papua New Guinea, Samoa, quốc
đảo Solomon, và Vanuatu. 14 Băng-la-đét cũng chính thức công nhận quyền của ba tộc
trưởng truyền thống và khoảng 380 trưởng mauza của Chittagong Hill Tracts.15
56.
Một ví dụ khác là Hội đồng người DTTS tại Thái Lan được thành lập để làm việc trực
tiếp với Ủy ban cải cách quốc gia. Cơ quan này được thiết lập tại những khu vực đông
người Karen định cư và đóng vai trò như một cơ chế để người Karen lập văn phòng
quận/huyện, sau đó trở thành cơ quan đại diện cho tiếng nói của người Karen trong việc
phát triển quận/huyện.16
57.
Tại Philippines, Đạo luật về quyền của người bản địa ban hành năm 1997 đã thiết
lập một cơ quan tham vấn gồm có thủ lĩnh truyền thống, người già, và đại diện của phụ nữ
và thanh niên của các nhóm khác nhau. Cơ quan này tư vấn cho Ủy ban người bản địa
11
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quốc gia về những vấn đề liên quan tới khó khăn, mong muốn, khát vọng, và mối quan tâm
của người bản địa.17 Tuy nhiên, mặc dù về cơ bản chính phủ đã công nhận chính thức các
luật tục, sự công nhận này có thể vẫn còn nhiều thử thách.
58.
Không quan tâm tới tính chính thức của luật tục, cộng đồng người DTTS thường xử
lý các vấn đề xã hội nội bộ theo luật tục. Cán bộ của ADB nên cân nhắc điểm này khi thiết
kế và thực hiện dự án có ảnh hưởng tới người DTTS.
59.
Tuy nhiên, có thể có mâu thuẫn trong việc hiểu luật tục giữa các nhóm người DTTS
– có thể một nhóm ủng hộ phát triển, nhóm khác phản đối, mỗi nhóm đều dựa vào sự diễn
giải và hiểu biết về “phong tục tập quán” của mình. Điều này thường xuyên xảy ra tại những
khu vực như Melanesia nơi thường có xung đột về đất và tài nguyên giữa các cộng đồng
láng giềng, mỗi cộng đồng cùng thuộc về thị tộc thiểu số giống nhau (wantok). Đánh giá tác
động xã hội cần xem xét tất cả các quan điểm, cố gắng làm rõ một cách độc lập sự diễn
giải/hiểu biết về phong tục tập quán, và đảm bảo một quá trình nhạy cảm và minh bạch để
củng cố tính chính xác của sự diễn giải/hiểu biết đó.
3.

Công ước quốc tế

60.
Trong việc xác định sự hiện diện của người
DTTS trong khu vực dự án và tác động dự án tới họ,
ADB và bên vay/khách hàng cũng cần xem xét
những cam kết của chính phủ theo công ước quốc
tế. Những cam kết này có thể bao gồm các hồ sơ
ràng buộc về mặt pháp lý như Công ước 107 ban
hành năm 1957 của Tổ chức Lao động Quốc tế về
Bảo vệ và Hợp nhất người bản địa, các tộc người
khác và người bán bản địa tại những quốc gia độc
lập, Công ước 169 ban hành năm 1989 của ILO về
Người bản địa và Bộ tộc, và Công ước quốc tế năm
1965 về Xóa bỏ tất cả mọi hình thức phân biệt chủng
tộc.18 Hai công ước của ILO là những hiệp ước pháp
lý quốc tế duy nhất quy định cụ thể về quyền của
người bản địa. Trong số các QGTV đang phát triển,
Băng-la-đét, Pakistan và Ấn Độ thông qua Công ước
107, Fiji và Nepal phê chuẩn Công ước 169. Cho dù
dự án thuộc khoản vay công hay khoản vay trái
quyền, bên vay/khách hàng phải xem xét các công
ước mà quốc gia đó tham gia.

Những công ước quốc tế chính liên
quan tới người bản địa
 Tuyên bố LHQ về Quyền của người bản
địa (UN-DRIP) (2007)
 Công ước số 107 của Tổ chức Lao động
Quốc tế về Bảo vệ và Hợp nhất người
bản địa, các tộc người khác và người
bán bản địa tại những quốc gia độc lập
(1957)
 Công ước số 169 của Tổ chức Lao động
Quốc tế về Người bản địa và Bộ tộc
(1989)
 Công ước quốc tế về Xóa bỏ tất cả các
hình thức phân biệt chủng tộc (LHQ,
1965)
 Công ước về Bảo tồn di sản tự nhiên và
di sản văn hóa (Công ước về di sản thế
giới) (1972)
 Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi
vật thể (2003)
 Công ước về bảo tồn và thúc đẩy tính
đa dạng về biểu đạt văn hóa (2005).

61.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một tuyên bố không ràng buộc về mặt pháp
lý vào năm 2007 – Tuyên bố LHQ về quyền của người bản địa (xem Phụ lục 2 để có thêm
thông tin về việc các QGTV đang phát triển bỏ phiếu cho Tuyên bố này (UNDRIP). Ngoài ra,
có 3 công ước về di sản văn hóa, đặc biệt liên quan tới các dự án đòi hỏi sự hỗ trợ của
cộng đồng ở quy mô rộng. Công ước về Bảo vệ di sản tự nhiên và di sản văn hóa thế giới,
hay còn gọi là Công ước về di sản thế giới (1972), đã được thông qua rộng rãi bởi hầu hết
các QGTV đang phát triển.
62.
Hai công ước gần đây liên quan tới văn hóa và kiến thức truyền thống của người
bản địa đã được thông qua bởi phần lớn các QGTV của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và
Văn hóa của Liên Hợp Quốc: Công ước bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể (2003), được
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Tổ chức Lao động Quốc tế. 2009. Tài liệu Indigenous and Tribal Peoples’ Rights in Practice: a guide to ILO
Convention 169. Geneva.
18
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nghị quyết 2106 ban hành ngày 21/12/1965 (đôi khi được đề cập là CERD).
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143 trong số 190 QGTV thông qua, và Công ước về bảo tồn và thúc đẩy tính đa dạng về
biểu đạt văn hóa (2005), được 117 QGTV thông qua.
IV.

SÀNG LỌC VÀ PHÂN LOẠI TÁC ĐỘNG

63.
Cán bộ ADB sàng lọc và phân loại tất cả các dự án theo tác động tiềm ẩn tới cộng
đồng người DTTS ở giai đoạn sớm nhất của quá trình chuẩn bị dự án khi có đủ thông tin.
Phân loại là một quá trình diễn ra liên tục và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào với sự chấp
thuận của Trưởng ban Tuân thủ của ADB khi có thông tin chi tiết hơn và dự án tiếp tục triển
khai. ADB thực hiện sàng lọc và phân loại dự án để:
(i)
(ii)
(iii)
A.

xác định mức độ của các tác động tiềm ẩn và rủi ro đối với người DTTS mà
dự án có thể gây ra;
xác định mức độ đánh giá và những nguồn lực thể chế cần có để giải quyết
những vấn đề về an toàn đối với người DTTS; và
xác định các yêu cầu về tham vấn và phổ biến thông tin.

Thực hiện sàng lọc

64.
Cán bộ ADB sử dụng một mẫu sàng lọc và phân loại để đánh giá (Phụ lục 4). Họ cần
xác định sớm bất cứ tác động và rủi ro nào tới người DTTS nhằm giảm thiểu chậm trễ gây
ra bởi những tác động và rủi ro này trong quá trình triển khai dự án và cho phép phát triển
đầy đủ các nguồn lực và đường hướng phù hợp nhằm thúc đẩy dự án cũng như đảm bảo
nghiên cứu và thiết kế dự án một cách thỏa đáng. Họ có thể xác định sớm những tác động
và rủi ro một cách tốt hơn nếu tham vấn người đứng đầu cộng đồng người DTTS và các
học giả cấp quốc gia hoặc cấp thấp hơn cũng như tham vấn các chuyên gia đến từ các bộ,
ban ngành chuyên biệt. Việc sàng lọc cần làm rõ tình trạng của người DTTS, đảm bảo rằng
quan điểm của bên vay/khách hàng về tính hợp lệ của người DTTS nhất quán với chính
sách của ADB. Sự tham gia của một chuyên gia trong nước có thể hỗ trợ quá trình này.
65.
Các dự án được phân loại tạm thời trong
quá trình sàng lọc ban đầu những tác động và rủi ro
dự kiến, và có thể được xác nhận lại tại cuộc họp
thẩm định cấp quản lý của ADB hoặc cuộc họp thẩm
định cấp cán bộ chuyên môn (SRM) đối với các
khoản vay công, hoặc cuộc họp cuối cùng của ủy
ban đầu tư đối với các khoản vay khu vực tư nhân.
Do đó, tại bất kỳ giai đoạn nào, bên vay/khách hàng
được khuyến khích chia sẻ báo cáo hoặc số liệu với
ADB để hỗ trợ quá trình sàng lọc này, đặc biệt để
xác định những điểm sau: liệu có nhóm hoặc cộng
đồng nào có thể được xem là người DTTS trong khu
vực dự án; những chính sách liên quan của quốc
gia và địa phương; số liệu nhân khẩu học và kinh tế
- xã hội của khu vực dự án; và những thông tin liên
quan khác. Sự tham gia của bên vay/khách hàng
vào hoạt động phân loại, và các phái đoàn thực hiện
đánh giá với trách nhiệm cao nhất (đối với khu vực
công), hoặc phái đoàn đánh giá giao dịch (đối với
khu vực tư nhân) có thể góp phần xác định người
DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ghi chú thực hành – Sàng lọc và Phân
loại do ADB thực hiện
 Sử dụng mẫu sàng lọc và phân loại
chuẩn của ADB
 Sớm tham vấn với đại diện của người
DTTS, chính phủ, và các học giả trong
quá trình sàng lọc để nhanh chóng đánh
giá sự hiện diện của người DTTS và tác
động tới họ.
 Cần sớm xác định người DTTS – nếu có
nghi ngờ, cần sớm đề nghị hướng dẫn
thêm từ RSES của ADB
 Sử dụng cả các cơ quan chính thức về
người DTTS của quốc gia và các nguồn
lực phi chính phủ về người DTTS để
kiểm tra chéo kết quả đánh giá sàng lọc
 Trong phân loại, mức độ đáng kể của tác
động được đo lường thông qua cả Mức
độ của tác động và Tính dễ bị tổn
thương
 Việc phân loại lại có thể xảy ra khi dự án
triển khai và có them thông tin cập nhật

66.
Thực hành tốt cũng đảm bảo rằng các thực thể như IPO, hội đồng đất đai, hoặc hội
đồng lãnh đạo được tham vấn trong giai đoạn sàng lọc để tái khẳng định kết quả phân loại
tác động. Điều này cho phép kiểm tra chéo quan điểm của bên vay/khách hàng. Việc thiết
lập những liên kết này ở thời điểm đó sẽ có ích về sau trong giai đoạn chuẩn bị và thiết kế,
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đặc biệt đối với hoạt động tham vấn thiết thực và thu hút sự tham gia. Có thể nói rằng, quá
trình này bắt đầu với những tiếp xúc ban đầu của ADB tại giai đoạn sàng lọc và phân loại.
B.

Xác định loại tác động

67.
ADB phân loại các dự án đề xuất theo tác động (phân loại dự án từ A đến C) hoặc
theo loại hình đầu tư (FI):





Dự án loại A. Có khả năng có tác động đáng kể. Cần lập IPP, bao gồm cả
ASI;
Dự án loại B. Có khả năng có tác động hạn chế. Cần lập IPP, bao gồm cả
ASI;
Dự án loại C. Dự kiến không có tác động. Không cần có thêm hành động
nào; và
Dự án loại FI. Bao gồm các khoản đầu tư của ADB cho hoặc thông qua trung
gian tài chính. Cần có Hệ thống quản lý xã hội và môi trường (ESMS).

68.
Một dự án có thể có nhiều hợp phần, mỗi
hợp phần có tác động khác nhau tới cộng đồng
người DTTS. Phân loại tổng quát của dự án sẽ
được xác định theo phân loại được áp cho hợp
phần mà có tác động nhạy cảm nhất của dự án,
xét theo cả mức độ, tính chất và tính dễ bị tổn
thương của cộng đồng.
69.
Mức độ, tính chất19 được đánh giá thông
qua những khía cạnh sau:






Quyền sử dụng và tiếp cận đất và
các nguồn tài nguyên thiên nhiên
theo phong tục tập quán;
Tình trạng kinh tế - xã hội;
Tính hợp nhất về văn hóa và
cộng đồng;
Tình trạng sức khỏe, giáo dục,
sinh kế, và an ninh xã hội; và
Sự công nhận tri thức bản địa.

70.
SPS áp dụng ở cấp cộng đồng người
DTTS hơn là cá nhân hay hộ gia đình. Một việc
quan trọng là tìm ra liệu tác động dự án ở 5 lĩnh
vực nêu trên sẽ là bất lợi, trung tính/không có
tác động, hay có tác động tích cực đối với cộng
đồng người DTTS. Khi tác động tại bất kỳ lĩnh
vực nào là bất lợi và lan rộng trong cộng đồng
hoặc tiểu cộng đồng (hơn là ở cấp cá nhân hoặc
hộ gia đình), chúng thường được đánh giá là
đáng kể (dự án loại A). Ngược lại, tác động bất
lợi ở mức hạn chế (ở cấp cộng đồng hoặc tiểu
cộng đồng, chỉ ảnh hưởng một vài cá nhân hoặc
hộ gia đình) thường được xem là hạn chế (dự
án loại B).
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Tính nghiêm trọng của tác động – xác định mức
độ tác động đáng kể
Một ví dụ về tác động đáng kể có thể xảy ra dưới
nhiều hình thức khác nhau, gồm có:
 Khi một dự án nhà máy thủy điện đòi hỏi phải thu
hồi một khu vực đất hoặc rừng rộng lớn khiến
dân làng không thể tiếp tục hệ thống sinh kế
truyền thống hiện có của họ. (Tác động bất lợi tới
quyền sử dụng và tiếp cận đất và nguồn tài
nguyên rừng theo phong tục tập quán, tác động
tới sinh kế và sự hợp nhất về văn hóa.)
 Khi một dự án nhà máy xi măng thay đổi trạng
thái của cộng đồng người DTTS từ nông dân tự
cung tự cấp và người lượm hái sản phẩm từ
rừng sang thành công nhân nhà máy. (Tác động
bất lợi tới tình trạng an toàn xã hội và trạng thái
kinh tế - xã hội).
 Khi một nhà máy gần một cộng đồng người
DTTS khiến một phần cộng đồng phải di dời xa
khỏi cộng đồng cội nguồn của họ. (Tác động bất
lợi tới sự hợp nhất về văn hóa/cộng đồng.)
 Khi một dự án hoặc hoạt động thi công của dự án
có khả năng gây ô nhiễm các nguồn nước chính
của cộng đồng, dẫn tới các bệnh liên quan tới
nguồn nước xảy ra trong cộng đồng người DTTS.
(Tác động bất lợi tới sức khỏe.)
 Khi một dự án giáo dục chỉ khuyến khích việc sử
dụng ngôn ngữ quốc gia ở cấp giáo dục tiểu học
khiến học sinh không sử dụng thành thạo ngôn
ngữ địa phương. (Tác động bất lợi về giáo dục.)
 Khi một dự án rừng hạn chế cộng đồng người
DTTS sống dựa vào rừng tiếp cận khu vực rừng
nơi họ thường xuyên săn bắt lợn rừng và thu
gom cây mây, quả rừng và những sản phẩm
khác từ rừng qua nhiều thế hệ. (Tác động bất lợi
tới sự sử dụng, khai thác và tiếp cận đất và tài
nguyên thiên nhiên theo phong tục tập quán.)
 Khi một dự án thủy lợi và tài nguyên nước làm
suy yếu hệ thống tưới tiêu hiện có và sắp xếp thể
chế về phân phối nước. (Tác động bất lợi về tri
thức và thể chế của người DTTS.)

Thảo luận về tính dễ bị tổn thương được đề cập trong các đoạn từ 45 đến 48.
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71.
Dự án hướng tới người DTTS vẫn có thể tiềm ẩn tác động tiêu cực và rủi ro khi
những lợi ích không phù hợp về mặt văn hóa hoặc khi cộng đồng có thể không có khả năng
thu được lợi ích cân xứng với những lợi ích mà các nhóm không phải người DTTS hoặc xã
hội chính mạch thu được. Do đó, những rủi ro trong việc không đạt được tác động tích cực
trong 5 lĩnh vực nói trên ở cấp cộng đồng hoặc tiểu cộng đồng có thể bị xem là tác động
đáng kể (dự án loại A). Ngoài ra, cũng có thể nhóm người DTTS bị ảnh hưởng dễ bị tổn
thương trước thay đổi trong bất kỳ lĩnh vực nào thuộc 5 lĩnh vực trên, khiến họ chịu rủi ro
không nhận được lợi ích của dự án – điều này làm cho các tác động được coi là đáng kể.
Khi những rủi ro trong việc nắm bắt được những tác động tích cực ở 5 lĩnh vực trên không
lan rộng ở cấp cộng đồng hoặc tiểu cộng đồng, thì tác động thường được đánh giá là hạn
chế (dự án loại B).
72.
Mặc dù công tác sàng lọc thỏa đáng sẽ quyết định loại hình dự án, thông tin bổ sung
thu thập được trong quá trình đánh giá hoặc nghiên cứu, xem xét dự án có thể đòi hỏi thực
hiện một đánh giá nữa về loại hình dự án. Nếu bây giờ tác động có vẻ nghiêm trọng hơn, sẽ
cần phải thực hiện nghiên cứu bổ sung – và phần lớn các nghiên cứu này có khả năng làm
chậm lại tiến trình dự án. Bởi vậy, cần phải thực hiện sàng lọc một cách chính xác nhất ở
mức có thể. Trong quá trình sàng lọc, nên sớm tìm kiếm hỗ trợ và hướng dẫn từ các nguồn
lực của ADB nếu có bất cứ nghi ngờ hay sự không chắc chắn nào.
73.
Do việc xác định tác động đáng kể không chỉ phụ thuộc vào số người bị ảnh hưởng,
nên việc có chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm để đánh giá tác động dự án là đáng kể
hay không là hết sức quan trọng. Ngoài các nguồn lực của ADB, các tổ chức hiệp hội và cơ
quan chính phủ có thể hỗ trợ hoạt động xác định này. Cũng có thể tìm thấy những nguồn
lực hữu ích trong số các chuyên gia tư vấn trong nước hay các nhà học giả quen thuộc với
khu vực dự án và tại chính cộng đồng hay văn hóa của họ, hoặc từ những người đã làm
việc với cộng đồng người DTTS trong nước.
C.

Có cần sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng?

74.
Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng cũng cần được xem xét. Sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng được yêu cầu như một phần của công tác chuẩn bị dự án cho tất cả các dự án
và khoản đầu tư (theo bất kỳ phương thức tài trợ nào) có các hoạt động bao gồm:




phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức văn hóa của người DTTS;
di dời vật chất khỏi các vùng đất truyền thống hay sở hữu theo phong tục của
người DTTS; hoặc
phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khai thác trong
khu vực đất đai thuộc sở hữu theo phong tục tập lệ và sự phát triển này sẽ
ảnh hưởng tới sinh kế hoặc các mục đích sử dụng về văn hóa, nghi lễ, hoặc
tinh thần mà theo đó bản sắc và cộng đồng người DTTS được xác định.

75.
Xét theo mục đích áp dụng chính sách, sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người
DTTS bị ảnh hưởng nói tới sự biểu đạt tập thể của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng,
thông qua những cá nhân và/hoặc đại diện được thừa nhận của họ, về đồng thuận của cộng
đồng đối với các hoạt động của dự án. Có thể có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng ngay cả
khi một số cá nhân hoặc nhóm phản đối các hoạt động của dự án. Đối với các hoạt động dự
án đòi hỏi sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, sẽ cần có bằng chứng về sự ủng hộ này, bao
gồm việc lập hồ sơ về các quá trình và kết quả đầu ra. (Chương X trình bày thêm chi tiết về
sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.)
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V.

THAM VẤN, THAM GIA, PHỔ BIẾN THÔNG TIN, VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

76.
Tham vấn thiết thực giữa bên
vay/khách hàng và người DTTS bị ảnh hưởng,
cũng như sự tham gia của người DTTS, là
điểm then chốt của các yêu cầu an toàn của
ADB. Các quá trình này bắt đầu dưới một số
hình thức nào đó tại giai đoạn sàng lọc và phân
loại, và được tiếp tục trong suốt quá trình thiết
kế, thẩm định và phê duyệt, thực hiện, và hoàn
thành dự án. Tham vấn thiết thực và sự tham
gia tạo cơ sở phát triển kế hoạch phát triển
người DTTS phù hợp và thỏa đáng; giúp nâng
cao hoạt động đánh giá tác động; và nếu thực
hiện thành công thì nên duy trì trong suốt quá
trình thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động
và giám sát dự án hiệu quả.
77.
Tham vấn và tham gia cần được lưu hồ
sơ một cách thỏa đáng vì chúng tạo sự cam
kết liên tục: thực hiện tham vấn trong những
giai đoạn đầu của dự án khi đang dự thảo dự
án được đề xuất, cộng đồng có khả năng bị
ảnh hưởng được thông báo về dự án này và
quan điểm, ý kiến của họ được ghi nhận; sau
đó sự tham gia có thể bắt đầu nếu người dân
địa phương được đưa vào quá trình thiết kế dự
án, lập kế hoạch và thực hiện dự án.
A.

Tham vấn thiết thực là gì?

78.
Theo SPS, tham vấn thiết thực là một
quá trình:








Ghi chú Thông lệ tốt – Các quá trình tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động tham gia
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

bắt đầu sớm trong giai đoạn
chuẩn bị dự án và được thực
hiện thường xuyên trong suốt
chu trình dự án;
kịp thời công bố đầy đủ các
thông tin liên quan, dễ hiểu và
dễ tiếp cận đối với người bị ảnh Nguồn: ADB. 1994. Quá trình phát triển có sự tham gia
chính. Manila.
hưởng;
tiến hành trong một không khí
không có đe dọa hay cưỡng ép;
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
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.

79.
Mục tiêu của yêu cầu an toàn đối với người DTTS là thiết kế và thực hiện các dự án
sao cho nó thúc đẩy sự tôn trọng toàn diện bản sắc, giá trị, nhân quyền, hệ thống sinh kế,
và sự độc đáo về văn hóa (như họ tự xác định chính mình) để họ nhận được những lợi ích
kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa của họ; không phải hứng chịu tác động bất lợi do dự
án gây ra; và có thể chủ động tham gia vào dự án có ảnh hưởng tới họ. Tham vấn thiết thực
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– như phân tích trong các đoạn sau – giúp ADB và bên vay/khách hàng đạt được những
mục tiêu này.
1.

Khởi đầu sớm và diễn ra liên tục

80.
Thông lệ tốt gợi ý rằng tham vấn và tham gia bắt đầu tại giai đoạn đề cương dự án
khi ADB có cơ hội tuyển các chuyên gia về người DTTS trong nước và chuyên gia người địa
phương để giúp sàng lọc tác động. Quá trình này có thể chuẩn bị cơ sở cho tham vấn thiết
thực trong suốt giai đoạn chuẩn bị dự án.
81.
Để có thể cung cấp thông tin cho các thành viên của cộng đồng bị ảnh hưởng về
những tác động bất lợi tiềm ẩn của dự án và các biện pháp giảm thiểu đề xuất, bên
vay/khách hàng nên triển khai tham vấn càng sớm càng tốt trong giai đoạn đánh giá. Cộng
đồng càng sớm có thông tin bao nhiêu thì họ càng ít cảm thấy dao động bấy nhiêu. Tham
vấn sớm cũng giúp bên vay/khách hàng biết trước những nguyện vọng, mong muốn, và mối
quan tâm của cộng đồng.
82.
Việc bên vay/khách hàng tham vấn người DTTS bị ảnh hưởng là một quá trình lặp đi
lặp lại, bao gồm các phần khác nhau của cộng đồng. Cần thực hiện tham vấn liên tục trong
suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, tiếp cận cộng đồng để có ý kiến phản hồi của họ
về các tài liệu dự án liên quan chính như Kế hoạch phát triển người DTTS. Một khi dự án
bắt đầu, có thể tiếp tục thực hiện tham vấn và tăng cường tham gia như một phần của chia
sẻ lợi ích dự án hay các biện pháp giảm thiểu, và như một phần của hoạt động giám sát và
đánh giá. Do đó, tham vấn giữa bên vay/khách hàng và người DTTS trong quá trình thực
hiện dự án cần được đưa vào Kế hoạch phát triển người DTTS.
83.
Một cách để cải thiện tham vấn thiết thực và liên tục trong suốt quá trình thiết kế và
thực hiện dự án là có sự tham gia của chính cộng đồng vào việc xây dựng quá trình tham
vấn và tham gia. Người DTTS có thể đề xuất những đường hướng tiếp cận thay thế khác,
theo đó đưa ra những suy nghĩ và ý kiến không theo xu hướng chủ đạo, nhưng phù hợp
hơn với cộng đồng của chính họ.20 Điều này có thể đem lại nhiều lợi ích hơn trong suốt chu
trình dự án thông qua việc đưa ra những ý kiến và lựa chọn thay thế trong quá trình đánh
giá tác động, phát triển cơ chế giải quyết khiếu nại, và giám sát.
2.

Phổ biến kịp thời các thông tin liên quan và phù hợp – những thông tin
dễ hiểu, sẵn có, và dễ tiếp cận

84.
Phổ biến kịp thời tức là cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng cần được tiếp cận
thông tin dự án – những thông tin dễ hiểu và họ có thể chấp nhận được – trước khi bên
vay/khách hàng đưa ra bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng tới họ. Việc này đặc biệt quan
trọng trước và trong quá trình lập Kế hoạch phát triển người DTTS. Bởi vậy, việc bên
vay/khách hàng chia sẻ những khuyến nghị và kết luận chính của báo cáo đánh giá tác
động xã hội với người bị ảnh hưởng là rất quan trọng. Bên vay/khách hàng (bao gồm cả
chính người DTTS) cần phải đạt được thông lệ tốt hơn khi thiết kế hoạt động đánh giá tác
động.
85.
Để phù hợp và liên quan, thông tin chia sẻ với cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng
bởi dự án cần cung cấp đầy đủ bối cảnh dự án và kế hoạch dự án để họ có thể hiểu mục
đích và quy mô của các hoạt động dự án và tham gia một cách thiết thực vào hoạt động
tham vấn của dự án. Nên cung cấp thông tin về các điểm dưới đây:
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tính chất, quy mô, và thời gian triển khai của bất kỳ dự án hay hoạt động nào;
(các) lý do dẫn tới dự án và/hoặc hoạt động đề xuất;

R. Howitt. 2001. Tài liệu Rethinking Resource Management: justice, sustainability and indigenous peoples.
London: Routledge. Tr. 335.
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đánh giá ban đầu các tác động về môi trường, văn hóa, xã hội, và kinh tế có
khả năng xảy ra và rủi ro đối với người DTTS cũng như tiềm năng chia sẻ lợi
ích một cách bình đẳng;
các khu vực cụ thể và nhóm cụ thể sẽ bị ảnh hưởng;
các lựa chọn hoặc phương án sẵn có cho người DTTS bị ảnh hưởng;
những người hoặc các bên có khả năng liên quan tới thực hiện dự án (bao
gồm người DTTS, nhân sự ở khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu, và cán
bộ nhà nước);
những quy trình mà dự án có thể thiết kế để có hoạt động tham vấn liên tục;
và
một cơ chế giải quyết khiếu nại sẵn sàng.

86.
Để dễ hiểu, sẵn có và dễ tiếp cận, cần truyền bá thông tin một cách phù hợp với văn
hóa cho từng phần của cộng đồng. Việc này có thể đòi hỏi những phương pháp khác nhau,
ví dụ như đối với phụ nữ và người nghèo. Bên vay/khách hàng cần sớm xác định ngôn ngữ
hoặc phương thức sử dụng trong phổ biến thông tin trong quá trình chuẩn bị dự án. Có thể
sử dụng một loạt các biện pháp, phụ thuộc vào nội dung dự án. Phổ biến thông tin không
nên chỉ thông qua báo cáo, sổ tay thông tin, và họp – những phương thức nếu được sử
dụng thì nên thực hiện bằng ngôn ngữ địa phương nếu cộng đồng lựa chọn điều này. Ngoài
ra, các phương thức như dùng biểu đồ, hình ảnh, kể chuyện, đóng kịch, và bản đồ đều là
những công cụ chuyển tải nội dung toàn diện và có tác động mạnh. Đồng thời, cũng có thể
sử dụng công nghệ hiện đại, ví dụ như các phòng chat internet, tìm kiếm hình ảnh trái đất
trên Google Earth, và các trang web dành cho người DTTS địa phương với một số thành
phần của cộng đồng như giới trẻ và thanh niên đã trưởng thành.
Trường hợp điển hình – Tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tham vấn, Dự án Thủy điện Nam Theun 2,
Cộng hòa DCND Lào
Ngôn ngữ là một vấn đề tham vấn quan trọng vì nó quyết định phần nhiều liệu nhóm đối tượng có hiểu thông
điệp và hấp thụ được thông tin hay không.
Kế hoạch phát triển người DTTS cho dự án thủy điện Nam Theun 2 thảo luận tầm quan trọng của ngôn ngữ và
đường hướng tiếp cận nhằm đảm bảo rằng tham vấn được thực hiện một cách thích hợp về văn hoán. Thông
tin cung cấp là dễ hiểu, sẵn có và dễ tiếp cận đối với người bị ảnh hưởng.
Kế hoạch trình bày rằng trong khi một số lớn các nhóm người DTTS sống tại cao nguyên Nakai và vùng hạ
nguồn Xe Bangfa, các nghiên cứu về sử dụng ngôn ngữ cho thấy phần lớn nói tiếng Lào, ngôn ngữ phổ thông,
và hầu hết những người ở nhà, không giao du với bên ngoài nói các ngôn ngữ của người DTTS. Chỉ một số rất
ít những người bị ảnh hưởng không nói tiếng Lào trôi chảy. Không ngôn ngữ của người DTTS nào có chữ viết.
Do đó, không cần thiết cũng như không thể thiết kế tài liệu bằng chữ viết của từng ngôn ngữ để triển khai tham
vấn.
Tuy nhiên, để đảm bảo tham vấn hiệu quả, dịch (giải thích) từ ngữ kỹ thuật sang tiếng của người DTTS – Brou
và Vietic – là một phương án. Trong quá trình tham vấn và họp tại các làng, đôi khi người đứng đầu các làng
hoặc cán bộ của nhóm hoạt động về người DTTS của quận thực hiện việc dịch thuật này khi cần thiết.
Phòng Tái định cư của Công ty điện lực NT và Ban Giám sát Tái định cư có trách nhiệm xác định liệu có cần
dịch hay không. Do đó, trước khi thảo luận, phải thực hiện kiểm tra sự thông hiểu và lĩnh hội, đặc biệt đối với
phụ nữ và người nghèo, những người có thể ít tiếp xúc với ngôn ngữ phổ thông và thuật ngữ kỹ thuật hơn.
Nguồn: ADB. 2005. Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 (Khoản vay 7210-LAO, phê duyệt ngày 4 tháng 4).

3.

Không hăm dọa hay ép buộc

87.
Hoạt động tham vấn cần diễn ra một cách thoải mái và tự nguyện, 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. Nhiều điều có thể được xem như hăm dọa, ví dụ như sự có mặt của các
nhóm có vũ trang, cảnh sát hay quân đội, các nhà chính trị địa phương, quan chức chính
phủ, hoặc thậm chí sự có mặt của những người hoàn toàn xa lạ không có liên quan/hay có
vai trò gì trong cuộc thảo luận. Sử dụng ngôn ngữ phổ thông không có dịch thuật phù hợp
sang tiếng địa phương hoặc sử dụng điều phối viên mà cộng đồng hoàn toàn không biết
cũng có thể được coi là một sự đe dọa, thậm chí sự khác biệt về địa vị kinh tế hoặc văn hóa,
giới, tuổi, hay nghề nghiệp cũng có thể là sự đe dọa. Tương tự, sự hăm dọa có thể là sử
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dụng những nơi không quen thuộc (ví dụ, một văn phòng quận/huyện xa làng) làm địa điểm
họp. Những yếu tố này có thể cản trở sự bày tỏ quan điểm, các mối quan tâm và quan ngại,
đề xuất. Đồng thời chúng cũng đề cao nhu cầu cần có không chỉ các nhóm người DTTS mà
có cả đại diện của các thành phần trong xã hội của người DTTS tham gia vào thiết kế các
chương trình tham vấn thiết thực và tham gia có hiệu quả.
4.

Hài hòa giới, phù hợp với nhu cầu của các nhóm yếu thế và dễ bị tổn
thương

88.
Phụ nữ người DTTS thường bị yếu
thế “kép” do giới tính và nhận dạng văn hóa
của họ. Tình trạng và nhận dạng của họ liên
tục thay đổi, phụ thuộc vào vai trò và nghề
nghiệp/ công việc họ nắm giữ. Phụ nữ người
DTTS thường là đối tượng thay đổi tích cực
nhất, và họ có mối quan tâm xã hội và kinh tế
cũng như điểm mạnh của riêng mình.

Ghi chú thực hành – Các bước đảm bảo sự tham
gia của phụ nữ trong chương trình tái định cư
 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 điều phối viên là nữ giới hoặc làm
việc thông qua các nhóm hoặc mạng lưới phụ nữ chính thức hoặc không chín thức.
 Có xét tới phụ nữ trong các khoản bồi thường của
người bị ảnh hưởng.
 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.

89.
Một số rào cản văn hóa thông thường
ngăn cản sự tham gia của các nhóm yếu thế
và dễ bị tổn thương như phụ nữ, hộ gia đình
có chủ hộ là nữ, và người trưởng thành trẻ
tuổi, vào quá trình ra quyết định của cộng
đồng. Phụ nữ có thể bị kiểm soát trong các
diễn đàn cộng đồng và người thân của họ là
nam giới có thể phát biểu thay họ. Hộ gia
đình có chủ hộ là nữ và người trưởng thành
trẻ tuổi, đặc biệt khi phụ nữ không kết hôn
hoặc không có con, có thể bị ở bên lề cộng
đồng và ý kiến của họ thường không được
cộng đồng lắng nghe. Những rào cản văn
hóa này, như được xác định trong Báo cáo
đánh giá tác động xã hội, phải được giải
quyết trong quá trình thiết kế các cơ chế và
công cụ phục vụ tham vấn và tham gia. Tuy Nguồn: ADB. 2003. Tái
nhiên, cần thực hiện việc này một cách cẩn Giới. Manila.
trọng – đôi khi sự thúc ép có thể dẫn tới rủi
ro cho chính những người mà sự tham gia của họ là để giúp đỡ.

định cư – Danh sách kiểm tra về

90.
Thường có những cách tinh tế và khôn khéo hơn, mặc dù mất nhiều thời gian hơn,
để vượt qua các rào cản này mà không gây ra xung đột với phong tục tập quán địa phương
và thu hút sự tham gia. Có thể tìm kiếm sự tham gia của các tiểu nhóm cộng đồng như của
những người phụ nữ người DTTS - những tiểu nhóm có thể không được tham gia vào việc
ra quyết định - thông qua các phương tiện như thảo luận nhóm chỉ giữa phụ nữ, kịch và
nhạc, hoặc các sự kiện văn hóa, lễ hội. Sự tham vấn của bên vay/khách hàng với phụ nữ
người DTTS và sự tham gia của họ có thể đòi hỏi phải tuyển dụng các chuyên gia và cán bộ
kỹ thuật nữ. Chính nhờ thông qua sự tham gia này mà bên vay/khách hàng có thể lựa chọn
và thiết kế lợi ích và biện pháp giảm thiểu thích hợp đáp ứng nhu cầu của phụ nữ cũng như
của nam giới. Đối với các nhóm dễ bị tổn thương và cô lập khác, ví dụ như người nghèo,
thường cần tổ chức tham vấn riêng biệt, tách khỏi các nhóm có vị thế cao hơn, để thu thập
một bức tranh toàn diện về nhu cầu của họ.
5.

Kết hợp tất cả các quan điểm liên quan trong quá trình ra quyết định
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Quá trình tham vấn cần lắng nghe tất cả các sắc thái ủng hộ - hoặc phản đối – dự án.
Tham vấn sẽ trở nên không có ý nghĩa nếu chỉ lắng nghe mà không đồng thời giải quyết các
mối quan ngại của mọi người bằng cách kết hợp chúng vào trong quyết định về thiết kế và
thực hiện dự án. Bên vay/khách hàng cần xem xét mọi quan điểm khi ra quyết định về thiết
kế dự án, các hoạt động đề xuất, biện pháp giảm thiểu, cũng như tập hợp các lợi ích mà sẽ
trình bày trong Kế hoạch phát triển người DTTS.
Không có hăm dọa – Ví dụ từ các dự án ở Vân Nam, Trung Quốc
Trong Dự án Đường sắt Đại Lý – Lệ Giang, các cơ quan thực hiện dự án liên hệ với Ủy ban các vấn đề dân tộc
của quận Đại Lý và lập ra một kế hoạch thu thập sự đồng thuận của người DTTS với các đại diện của họ. Ủy
ban các vấn đề dân tộc cử thành viên của Ủy ban tới các làng người DTTS, tổ chức các cuộc họp quy mô làng
và đi thăm từng hộ gia đình. Hoạt động tham vấn được thực hiện bằng tiếng Bai và tiếng Naxi để người dân địa
phương, đặc biệt là người già, có thể hiểu thông tin và bày tỏ mối quan tân của họ. Ví dụ, một số dân làng lo
lắng rằng việc xây hầm có thể chặn mất nguồn nước của họ, phá hủy phong thủy của họ, và buộc họ di dời đền
thờ mộ tổ tiên – tất cả sẽ khiến họ mất “may mắn”. Những vấn đề này được giải thích bằng tiếng địa phương
bởi những người có trình độ kỹ thuật.
Kết quả tham vấn dẫn tới điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt. Tuyến đường sắt này kết nối hai thị trấn du
lịch nổi tiếng là Đại Lý và Lý Giang. Ở phía bờ tây hồ Erhai là quận Đại Lý, thủ phủ của Hạ Quan và chính
thành cổ Đại Lý. Dân cư sống đông đúc ở phía bờ tây và nơi đây có nhiều khách thăm quan, trong khi đó bờ
đông có ít dân cư hơn và dân nơi đây nghèo hơn, đồng thời ít khách du lịch hơn. Xét về hiệu quả, bờ tây có thể
đã được dự kiến chọn làm nơi tuyến đường sắt chạy qua. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, tuyến được
chọn là bờ đông nơi tuyến đường sắt thúc đẩy bình đẳng xã hội.
Tương tự, ban đầu, Dự án cấp nước Côn Minh - Qingshuihai dự định xây một tuyến đường dẫn nước từ quốc
lộ chính tới một điểm thi công, xuyên qua ngôi làng người DTTS Hui sinh sống. Khi tham vấn, dân làng quan
ngại rằng con đường sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của họ, và không đồng ý. Dự án đã thay đổi hướng
tuyến đường, chuyển sang chạy vòng qua làng.
Nguồn: ADB. 2011. Áp dụng yêu cầu an toàn đối với người DTTS trong các dự án giao thông vận tải ở Cộng hòa DCND
trung Hoa, Một quá trình học tập từ tỉnh Vân Nam. Manila.

92.
Sự khác biệt về quan điểm và các mối quan tâm, quan ngại có thể nảy sinh không
chỉ từ xung đột nội bộ hiện có giữa các thành phần khác nhau trong cùng cộng đồng mà còn
có thể từ những tác động tiềm ẩn quan sát được và tác động tiềm ẩn thực tế tới các nhóm
khác nhau tại những địa điểm khác nhau và xung đột quan điểm trong cộng đồng về nguyện
vọng và mong muốn. Cộng đồng có thể có nhiều quan điểm khác nhau, ví dụ về phần lãnh
thổ của họ sẽ dành cho dự án, khu tái định cư sẽ thiết lập tại đâu, loại nhà nào sẽ được xây
dựng, và nên phát triển chương trình sinh kế nào. Thiết kế dự án và kế hoạch phát triển
người DTTS nên có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này.
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Trường hợp điển hình – Đảm bảo sự tích hợp của tất cả các quan điểm liên quan, Dự án thủy điện 2 Nam
Theun, Cộng hòa DCND Lào
Dự án Nam Theun 2 cố gắng đạt được và tích hợp các quan điểm vào thiết kế dự án, yêu cầu an toàn, kế hoạch, và
các biện pháp. Dự án đảm bảo rằng tất cả các nhóm người DTTS bị ảnh hưởng có thể tham gia đầy đủ các buổi tham
vấn và tác động tới thiết kế dự án.
Dự án gồm có những hoạt động sau:
 Các nghiên cứu nhân loại học cụ thể như một phần của hoạt động tham vấn nhằm xác định những khía cạnh
liên quan tới sinh kế, ngôn ngữ, vũ trụ học, tổ chức xã hội, quan hệ giới, văn hóa vật chất, và sự lãnh đạo để xác
định các nhóm khác nhau; các chủ đề thảo luận với từng nhóm; và phương pháp, quá trình và nơi tổ chức thảo
luận nhóm tập trung;
 Thảo luận nhóm tập trung trong mỗi nhóm người DTTS để khuyến khích các nhóm khác nhau nêu mối quan ngại
và mong muốn của họ về dự án và các biện pháp giảm thiểu;
 Thảo luận riêng biệt cho các nhóm người DTTS khác nhau để đảm bảo rằng các nhóm nhỏ hơn có thể tự do bày
tỏ quan điểm của họ và khuyến khích sự tham gia;
 Đối thoại với tất cả các nhóm có quan tâm và các bên liên quan tham gia dự án một cách trực tiếp hay gián tiếp,
những người bày tỏ quan tâm được tham gia vào tham vấn công khai;
 Thảo luận với các lãnh đạo tín ngưỡng địa phương và truyền thống để đảm bảo rằng tín ngưỡng và niềm tin của
địa phương được tôn trọng và xem xét trong thiết kế dự án và biện pháp giảm thiểu;
 Thực hiện 3 vòng tham vấn công khai với người bị ảnh hưởng bởi dự án và các bên liên quan ở một vài giai đoạn
của quá trình chuẩn bị dự án để cung cấp cơ hội đưa ra đề xuất, khuyến nghị những điểm chắt lọc thêm trong thiết
kế dự án, và bổ sung thêm các mối quan ngại;
 Chỉ dẫn và họp tham vấn ở cấp địa phương, quốc gia, và quốc tế về tác động của dự án và các biện pháp giảm
thiểu, đền bù, và khôi phục sinh kế;
 Dịch thuật sang tiếng Lào những nội dung tóm tắt và các phần liên quan của các kế hoạch xã hội và tái định cư sử
dụng trong nhiều đợt tham vấn, họp, thảo luận, và thảo luận nhóm tập trung; và
 Các khoản trợ cấp để điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương của các nhóm
DTTS khác nhau trong các khu vực dự án khác nhau.
Nguồn: ADB. 2005. Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 (Khoản vay 7210-LAO, phê duyệt ngày 4 tháng 4).
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Bên vay/khách hàng có nhiều cách để đảm bảo rằng quan điểm của người DTTS
được tích hợp trong thiết kế dự án. Sự tham gia của họ trong việc thiết kế chính các chương
trình tham vấn và tham gia dành cho họ thường đem lại những quá trình đột phá và đổi mới,
khác với các quá trình do người bên ngoài phát triển. Các cá nhân và nhóm yếu thế thường
có những kênh thông tin không chính thức và việc nhận thức được những kênh này cũng
như sử dụng chúng một cách nhạy cảm có thể đem lại hiệu quả. Tập trung vào giao tiếp
thông tin thông qua các mối quan hệ theo chức năng (mạng lưới công việc, từ thiện, dịch vụ
và lao động) trong một cộng đồng thay vì thông qua cơ cấu cấp bậc cũng có thể giúp phổ
biến thông tin và thu hút sự tham gia của mọi người. Thông lệ tốt là sử dụng nhiều phương
pháp nhằm đảm bảo sự bao phủ tốt và rộng khắp cộng đồng.
Ghi chú Thông lệ tốt – Thực hiện tham vấn hiệu quả với người DTTS
 Đảm bảo rằng tham vấn thực hiện với tất cả các nhóm cộng đồng, bao gồm cả nhóm yếu thế.
 Kiểm tra sự cân bằng về giới, thế hệ, và mức thu nhập trong bất kỳ nhóm “đại diện” nào.
 Thừa nhận rằng trong một số trường hợp có thể có những bè phái khác nhau trong cùng một cộng đồng
với quan điểm trái ngược về dự án phát triển.
 Trước tiên họp riêng rẽ với các tiểu nhóm hoặc bè phái khác nhau (phụ nữ, các nhóm DTTS khác nhau,
người già hoặc những người lãnh đạo khác, người nghèo nhất, v.v.) hoặc họp riêng rẽ trước khi họp nhóm
lần cuối.
 Đảm bảo duy trì bảo mật danh tính cho những người tham gia; việc này giúp khuyến khích thảo luận tự do
hơn và làm cho kết quả tham vấn đáng tin cậy hơn.
 Tương tự, nếu người hoặc nhóm DTTS địa phương muốn duy trì bảo mật thông tin liên quan tới họ, cần có
các bước đảm bảo quan điểm, ý kiến, hoặc đánh giá của họ không bị đưa vào báo cáo ở đâu khác.
 Trong trường hợp có yêu cầu bảo mật cá nhân liên quan tới sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng; đảm bảo cơ
quan có tín nhiệm xác nhận sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.
 Sử dụng những điều phối viên chuyên nghiệp, ưu tiên những người biết ngôn ngữ bản địa và có kiến thức
về văn hóa bản địa.
 Cung cấp các nguồn lực (thực phẩm, nơi ở, chi phí cho việc di chuyển/ đi lại, v.v.) để mọi người từ các làng
xa xôi có thể tham gia tham vấn hoặc đại diện của họ có thể tham gia tham vấn tại các trung tâm của
huyện, tỉnh, hoặc quốc gia; đảm bảo có dịch vụ dịch thuật cho những lần tham vấn này.
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Đại diện của người DTTS

B.

94.
Một vấn đề trong thực hiện tham vấn với người DTTS là việc xác định ai là những
đại diện phù hợp của họ. Họ có thể tham gia thông qua những phát ngôn viên do chính họ
tự do lựa chọn và được lựa chọn nội bộ, những người có thể không phải là người đứng đầu
chính thức của đơn vị quản lý hành chính. Trong khi những người đứng đầu chính thức này
có thể đảm đương vai trò đại diện, người DTTS cũng có thể đề xuất các lãnh đạo tinh thần
hoặc tôn giáo, hội đồng người cao tuổi, hoặc người đứng đầu thị tộc làm đại diện của họ.
Bên vay/khách hàng có thể muốn trao đổi với các tổ chức người DTTS quen thuộc trong
khu vực để có được gợi ý của họ.
95.
Khi một vài nhóm người DTTS có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, quá trình tham
vấn cần có sự tham gia tiêu biểu của những người khác nhau. Số lượng người tham gia từ
mỗi nhóm có thể tương xứng với tác động của dự án sẽ gây ra với nhóm. Mỗi nhóm có thể
có người đứng đầu của chính họ để đại diện cho nhóm.
96.
Sớm làm rõ được ai đại diện cho nhóm nào sẽ giúp tránh việc sau này các nhóm
thấy kết quả đầu ra của hoạt động tham vấn là không thể chấp nhận được. Đồng thời, điều
này cũng ảnh hưởng tới phổ biến thông tin, sự tham gia thực hiện dự án, và quy trình khiếu
nại.
Thương thảo với thiện chí

C.

97.
Khi đối mặt với những bất đồng lớn với người Xác định những bất đồng lớn
DTTS bị ảnh hưởng về dự án, các hợp phần dự án,
Bất đồng lớn là khi bên vay/khách
hoặc về Kế hoạch phát triển người DTTS, bên hàng thừa nhận rằng cam kết đang
vay/khách hàng có thể cân nhắc thương thảo với thiện không tiến triển; các bất đồng đủ
chí (GFN). Bất đồng lớn có thể liên quan tới tính chất nghiêm trọng và khó vượt qua đến
của các biện pháp giảm thiểu hay chia sẻ lợi ích, hoặc mức đòi hỏi phải có nỗ lực bổ sung và
phối hợp để đạt được một giải pháp;
liên quan tới quy mô của khu vực dự án. Trong một dự và rằng nếu thiếu sự quan tâm và nỗ
án, bất đồng lớn là vị trí đặt khu tái định cư mới cho lực đó, dự án có thể đối mặt với chậm
cộng đồng; trong một dự án khác đó là liệu những con tiến độ, khó khăn, hay hủy dự án.
đường mới có thể được thi công tại những khu vực
nhất định; và trong một dự án khác, đó là liệu những nhóm nhất định đến sau ngày khóa sổ
xác định tính hợp lệ để nhận đền bù cũng sẽ được quyền hưởng lợi ích từ chương trình
sinh kế. Thương thảo với thiện chí cũng là một bước quan trọng trong các dự án liên quan
khi cần phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.
98.
Thương thảo với thiện chí là một khám phá chung những vấn đề chính còn tồn đọng
liên quan tới dự án giữa người bị ảnh hưởng bởi dự án và bên vay/khách hàng, với mục
đích chính là cùng nhau giải quyết những vấn đề này. Là một quá trình thương thảo được
lưu thành hồ sơ cùng các kết quả thương thảo, xét về khía cạnh hoạt động, thương thảo với
thiện chí gồm có những thành tố dưới đây:






sẵn lòng tham gia một quá trình kéo dài và có thể sẵn sàng họp tại các thời gian và
với tần suất hợp lý;
cung cấp thông tin cần thiết để tiến hành thương thảo dựa trên thông tin được báo;
khám phá những vấn đề chính quan trọng;
sử dụng các quy trình thương thảo được cả hai bên chấp thuận. Điều này có thể bao
gồm việc sử dụng một bên điều phối thứ ba (tổ chức người DTTS hoặc các nhóm
địa phương khác);
sẵn lòng thay đổi vị trí ban đầu và điều chỉnh đề xuất khi có thể (bao gồm cả xem xét
lại các phương án và biện pháp giảm thiểu được người DTTS lựa chọn); và
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dự trù đủ thời gian để đưa ra quyết định.

Danh sách kiểm tra Kế hoạch người DTTS – Phổ biến thông tin, Tham vấn, và Tham gia
 Đã mô tả quá trình phổ biến thông tin, tham vấn, và tham gia với cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng đã
được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án hay chưa?
 Có phần tóm tắt về ý kiến nhận xét và phản hồi của người DTTS về kết quả đánh giá tác động xã hội
chưa?
 Tất cả những quan ngại nêu lên trong quá trình tham vấn đã được xác định và giải quyết một cách thỏa
đáng trong thiết kế dự án chưa?
 Đối với những hoạt động cần có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, quá trình và kết quả tham vấn với
người DTTS bị ảnh hưởng, bao gồm bất kỳ sự đồng ý và biện pháp an toàn nào, đã được lập hồ sơ đầy
đủ chưa?
 Cơ chế tham vấn và tham gia sử dụng trong quá trình thực hiện đã được mô tả thỏa đáng và đầy đủ
chưa?
 Việc phổ biến thông tin về Kế hoạch người DTTS cho người DTTS bị ảnh hưởng đã được xác nhận
chưa?
 Bên vay/khách hàng đã phê duyệt Kế hoạch người DTTS chưa và ADB đã đăng tải Kế hoạch này trên
trang web của ADB hay chưa?

99.
Sau khi phát hiện thấy có những vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết (hoặc xác định
cần có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng), bên vay/khách hàng thông báo cho người DTTS
bị ảnh hưởng về quyết định bắt đầu thương thảo với thiện chí. Nên cố gắng làm rõ những
điểm thống nhất và chưa thống nhất với cộng đồng để bắt đầu thương thảo với một danh
sách rõ ràng những điểm cần giải quyết. Với danh sách này, bên vay/khách hàng có thể
muốn tìm kiếm quan điểm và ý kiến của chuyên gia hay của bên điều phối thứ ba, những
quan điểm và ý kiến có thể chấp nhận được đối với cả hai bên, để xem xét và có nhận xét.
Liệu có cần thực hiện thương thảo với thiện chí nên sớm được quyết định trong quá trình
chuẩn bị dự án và đảm bảo có dự trù hợp lý về thời gian và nguồn lực thực tế cho việc
thương thảo với thiện chí này.
100. Bên vay/khách hàng nên lập hồ sơ các lần thương thảo với người DTTS, bao gồm
cả sự tham gia được báo trước của họ trong tiến trình thương thảo, và các kết quả thành
công (hoặc ngược lại) của những lần thương thảo. Tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương
trong cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng cần được giải quyết một cách thích đáng trong
thương thảo và lập hồ sơ. Ví dụ về hồ sơ gồm có biên bản ghi nhớ, thư ngỏ, tuyên bố
chung về các nguyên tắc, và các thỏa thuận bằng văn bản. Kết quả - cả bản tóm tắt tiến
trình và một bản tường thuật đầy đủ hơn, bao gồm sự tham gia của cộng đồng và kết quả
(thành công hoặc ngược lại) của thương thảo với thiện chí – được báo cáo trong Kế hoạch
phát triển người DTTS để khẳng định trách nhiệm của các bên.
D.

Phổ biến thông tin tới người DTTS bị ảnh hưởng

101. SPS yêu cầu bên vay/khách hàng cung cấp thông tin và tham vấn người DTTS bị
ảnh hưởng và các bên liên quan khác một cách thỏa đáng về những tác động dự kiến của
dự án. Yêu cầu này là nhằm thúc đẩy sự tham gia để thiết lập và duy trì mối quan hệ mang
tính chất xây dựng trong suốt vòng đời dự án.
102. Phổ biến thông tin liên quan về dự án đề xuất tới người DTTS một cách kịp thời,
thực hiện theo hình thức và (các) ngôn ngữ dễ hiểu đối với họ, là yêu cầu bắt buộc. Đây nên
là một phần không thể thiếu của tham vấn và tham gia. Đối với Kế hoạch phát triển người
DTTS và những tài liệu chi tiết khác, có thể phổ biến thông tin liên quan tới người DTTS bị
ảnh hưởng dưới dạng vắn tắt. Những tài liệu này sẽ bao gồm các phát hiện và quy định
chính, và có thể được cung cấp dưới dạng sổ tay viết rõ ràng bằng ngôn ngữ địa phương,
mô tả quyền lợi và các biện pháp giảm thiểu sẽ thực hiện, gồm cả thông tin liên hệ để phản
ánh khiếu nại và thu thập thêm thông tin về dự án.
103. Đối với những dự án có khả năng ảnh hưởng đến nhiều người không biết đọc và
biết viết, có thể sử dụng cách mô tả bằng hình ảnh và thuyết trình bằng lời bản Kế hoạch
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phát triển người DTTS. Khi hình thức văn bản bằng tiếng địa phương không được sử dụng
rộng rãi, có thể phần mô tả bằng hình ảnh trong tờ rơi hay áp phích truyền thông (poster)
phải viết bằng ngôn ngữ phổ thông tuy nhiên phần thuyết trình sẽ bằng tiếng địa phương.
104. Để minh bạch và phổ biến rộng rãi thông tin, bên vay/khách hàng có thể phổ biến
một cách hữu ích tất cả các bản Kế hoạch phát triển người DTTS đầy đủ và vắn tắt – dưới
hình thức bản dự thảo và cập nhật - ở địa phương. Cần xem xét cách thức tốt nhất để vượt
xa hơn những yêu cầu phổ biến thông tin tối thiểu (ví dụ, đặt tài liệu tại thư viện địa phương)
nhằm mở rộng phạm vi phổ biến Kế hoạch phát triển người DTTS thông qua những phương
pháp như trực tiếp cung cấp Kế hoạch phát triển người DTTS tới những thị trấn, thị tứ nông
thôn và các tổ chức người DTTS, dán thông tin trên tường ở nhà văn hóa/nhà sinh hoạt
cộng đồng, mô tả bản Kế hoạch trong các cuộc họp làng, hoặc phân phối các tờ rơi cho các
hộ gia đình. Bản rút gọn nên một mô tả dự án một cách hết sức vắn tắt; liệt kê những tác
động dự kiến; các biện pháp giảm thiểu đề xuất chính, và lợi ích của dự án; phác thảo cơ
chế giải quyết khiếu nại; và cung cấp thông tin liên lạc chi tiết về văn phòng liên lạc thông tin
của dự án để lấy thêm thông tin.
E.

Phổ biến công khai Kế hoạch phát triển người DTTS và các tài liệu liên quan

105. Trong khi những thông tin liên quan trong Kế
hoạch phát triển người DTTS cần được phổ biến tới
người DTTS bị ảnh hưởng thì việc phổ biến công khai Kế
hoạch phát triển người DTTS, Khung kế hoạch phát triển
người DTTS, và các báo cáo giám sát trên trang web của
ADB là bắt buộc. Bên vay/khách hàng phải trình nộp
ADB những tài liệu sau để đăng tải trên trang web của
ADB:21






Thông lệ tốt – Phổ biến thông tin
Đảm bảo phổ biến thông tin liên
quan cho người DTTS trong suốt
quá trình lập kế hoạch và thực
hiện.
 Sử dụng nhiều phương tiện nhằm
đảm bảo phổ biến thông tin rộng
khắp.
 Sử dụng sổ tay, bản đồ, sơ đồ,
kịch, đài phát thanh, và ngôn
ngữ/hình thức biểu hiện phù hợp
với văn hóa.
 Nhận thức được yêu cầu bắt buộc
về phổ biến thông tin và các tài
liệu chính – và đặc biệt về thời
gian yêu cầu phải nộp những tài
liệu này để xem xét và đăng tải


bản thảo Kế hoạch phát triển người DTTS
hoặc Khung kế hoạch phát triển người
DTTS (hoặc cả hai), bao gồm cả báo cáo
đánh giá tác động xã hội đã được bên
vay/khách hàng phê duyệt trước khi thẩm
định dự án;
bản Kế hoạch phát triển người DTTS cuối
cùng sau khi đã hoàn thành;
bản Kế hoạch phát triển người DTTS mới hoặc cập nhật và kế hoạch hành
động sửa chữa được chuẩn bị trong thời gian thực hiện dự án (nếu có); và
báo cáo giám sát.

106. Thời gian phổ biến thông tin công khai là rất quan trọng. Sau khi ADB xem xét
IPP/IPPF và bên vay chỉnh sửa những tài liệu này theo ý kiến nhận xét của ADB, theo thực
hành tốt, các bản chỉnh sửa thỏa đáng cần được trình lên ADB ít nhất 5 ngày làm việc trước
khi thẩm định dự án hoặc trước một mốc quan trọng
tương tự, ví dụ như trước cuộc họp xem xét cấp quản lý Danh sách kiểm tra Kế hoạch
người DTTS – Cơ chế giải quyết
hay cuộc họp của ủy ban đầu tư, nhằm đảm bảo rằng khiếu nại
những tài liệu này sẽ được đăng tải kịp thời trên trang
 Quy trình giải quyết khiếu nại nêu
web của ADB.
bởi cộng đồng người DTTS bị
F.

Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án

107. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) tiếp nhận
khiếu nại của người bị ảnh hưởng về môi trường, tái định
cư bắt buộc, và tác động đến người DTTS. Khiếu nại là
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ảnh hưởng được mô tả
 Thông tin về cách thức người
DTTS có thể tiếp cận quy trình và
cách thức quy trình vận hành phù
hợp về văn hóa và nhạy cảm về
giới được cung cấp
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điều không thể tránh khỏi trong các dự án đối với người DTTS – khi những người đề xuất
dự án thường đến từ cộng đồng bên ngoài có thể đã tạo ra một số vấn đề khiếu nại. Nhìn
chung, ngoài các vấn đề khác, người DTTS thường phàn nàn về việc thiếu thông tin về dự
án và các tác động của dự án, thiếu hiểu biết về dự án, đền bù không đủ hoặc không có đủ
các chương trình sinh kế, lợi ích của dự án bị xem là không phù hợp về văn hóa, và thái độ
của các cán bộ dự án. Nhanh chóng giải quyết những khiếu nại này là hết sức quan trọng
để thực hiện dự án một cách trôi chảy và hoàn thành dự án đúng hạn. Để cơ chế giải quyết
khiếu nại (GRM) được triển khai tốt, cần có đủ kinh phí để hỗ trợ hội đồng giải quyết khiếu
nại.
108. GRM là trách nhiệm của bên vay/khách hàng ở cấp dự án, và được ADB giám sát
(vì đây là một phần của thông tin liên lạc về dự án ADB). Đây là quy trình tiếp nhận, đánh
giá, và giải quyết các khiếu nại liên quan tới dự án từ những người bị ảnh hưởng bởi dự án
và quy trình này được lưu thành hồ sơ. Đồng thời, có thể sử dụng quy trình này để giải
quyết các khiếu nại về tái định cư và bảo trợ môi trường. Quy trình này có thể xử lý hầu hết
các quan ngại của cộng đồng về dự án mà trong đó có các yêu cầu an toàn của ADB về môi
trường, tái định cư bắt buộc, và người DTTS.
109. Một việc quan trọng là bên vay/khách hàng cần sớm thiết lập quy trình tham vấn và
tham gia thiết thực và hiệu quả. GRM nên phát triển từ quy trình đó và đáp ứng nhu cầu của
người DTTS bị ảnh hưởng một cách thiết thực.
G.

Những nguyên tắc thực hành tốt đối với Cơ chế giải quyết khiếu nại

110.

Thực hành tốt kết hợp 7 nguyên tắc sau trong thiết lập và duy trì GRM của dự án.
1.

Sự tương xứng

111. Mức độ và tính phức tạp của một GRM cần tương xứng với các tác động bất lợi tiềm
ẩn như được báo cáo đánh giá tác động xã hội của dự án xác định. Đối với các dự án loại A,
khuyến khích bên vay/khách hàng thiết lập GRM ở giai đoạn thiết kế và duy trì đến khi kết
thúc dự án, đảm bảo một cơ cấu tổ chức đầy đủ với quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng để
cộng đồng liên hệ và giải quyết khiếu nại (ví dụ nêu trong các Hình 2 và 3). Một thực hành
tốt là có đại diện của người DTTS trong ủy ban GRM.
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Hình 2: GRM cho Dự án Phát triển nông thôn Chittagong Hill Tracts giai đoạn 2, Bangladesh
2011

Người bị thiệt hại hoặc
người có khiếu nại do bị
thu hồi đất

Đơn khiếu nại nộp GRC
thông qua INGO
Thành viên GRC
RO, (PMU, HDC)
Đại diện INGO
• Chủ tịch, UP/Trưởng
ban
• Đại diện AP
• Cố vấn pháp lý

Chuyển tới DC /Trưởng
vòng tròn/RHDC

Không giải quyết

Khiếu nại theo Trọng tài
phân xử (ADRF) hoặc
Luật LA hiện có

Giải quyết

Không theo Trọng tài
phân xử hoặc Luật và sẽ
giải quyết theo chính
sách RAP

GRC xem xét khiếu nại
trong vòng 15 ngày từ
ngày nộp đơn

Chứng nhận
của trưởng
vòng tròn

RO để phê duyệt
đền bù/ Trọng tài
phân xử thu hồi
đất

Kiến nghị đền bù/ kết
quả của khiếu nại về thu
hồi đất

INGO
thanh
toán
Tòa án quận

GRC đảm bảo tính bảo mật
cho đơn khiếu nại & chuyển
tới PVM MIS

Từ chối yêu cầu đền bù

DC thực hiện
cưỡng chế
thu hồi đất
Tìm kiếm
giải quyết
qua pháp lý

Chấp nhận
quyết định

Nguồn: Bộ các vấn đề của Chittagong Hill Tracts. 2011. Kế hoạch phát triển người DTTS của Dự án Phát triển
nông thôn giai đoạn 2. Manila: ADB.

112. Đối với các dự án loại A, bên vay/khách hàng được khuyến khích chỉ định một cán
bộ chuyên trách việc nhận và phản hồi khiếu nại. Tốt nhất là người này nên có kinh nghiệm
trước đây về xử lý những vấn đề này, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về cộng
đồng liên quan, và được mọi người tôn trọng – được xem như một người độc lập và công
bằng.
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113. Đối với các dự án loại B, bên vay/khách hàng nên xem xét chỉ định một đầu mối liên
hệ, ví dụ như cán bộ phụ trách liên lạc với cộng đồng, người mà các thành viên của cộng
đồng bị ảnh hưởng có thể bày tỏ quan điểm của họ. Trừ những trường hợp đơn giản nhất,
GRM nên bao gồm một quy trình tiếp nhận khiếu nại, ghi chép/lưu trữ hồ sơ về khiếu nại, và
trả lời người khiếu nại trong một khoảng thời gian hợp lý. Cộng đồng bị ảnh hưởng cần
được tự do bày tỏ ý kiến khiếu nại bằng lời bằng ngôn ngữ của chính họ và ý kiến này sẽ
được ghi chép lại, lưu thành hồ sơ với sự trợ giúp của cán bộ phụ trách liên lạc với cộng
đồng.
2.

Sự tham gia

114. Bên vay/khách hàng nên tìm kiếm giải pháp cho các khiếu nại bằng cách thu hút cả
sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng. GRM cần phải dễ hiểu đối với họ, bằng ngôn ngữ
địa phương, và các hoạt động của GRM nên thường xuyên được thông tin cho họ. Ngoài ra,
GRM cũng nên là một phần của kế hoạch thông tin và tham gia của dự án (xem các đoạn
101-104).

Hình 3 : GRM của Dự án Thủy điện Nam Theun 2, Cộng hòa DCND Lào
Sơ đồ giải quyết khiếu nại

Sơ đồ giải quyết khiếu nại

(trích từ Thỏa thuận nhượng quyền)

(sử dụng trong tham vấn)

PAP không hài lòng với khoản đền bù hoặc với quy
trình

Kháng cáo lên Hội đồng khiếu nại người cao
tuổi cấp làng

Kiểm tra

PAP hài lòng: giải quyết xong

PAP vẫn không hài lòng

Kháng cáo lên Hội đồng khiếu nại dự án ở cấp
huyện

Nam Theum 2 Power
Company

cố vấn

cố vấn
Kiểm tra

Ban Quản lý Tái định
cư

PAP hài lòng: giải quyết xong
PAP vẫn không hài lòng

Tòa án tỉnh

Nguồn: Công ty Điện lực Nam Theun 2. 2005. Kế hoạch phát triển người DTTS cho Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 tại Cộng
hòa DCND Lào. Manila: ADB

3.

Sự tiếp cận

115. Khi thiết kế cơ chế, bên vay/khách hàng thường đánh giá khả năng tiếp cận của
người DTTS dựa trên vị trí địa lý của điểm tiếp xúc/liên lạc; sự tiếp cận giao thông và đường
xá của họ, trình độ học vấn, mức độ và khả năng biết chữ của họ, cũng như sự tiếp cận các
hạ tầng thông tin liên lạc truyền thống (điện thoại, thư, và mạng internet). Sự tiếp cận là cơ
sở dự trù để bên vay/khách hàng hoàn trả các chi phí hợp lý khi người dân gửi ý kiến khiếu
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nại, có thể là chi phí đi lại và phí tổn đã chi trả trong quá khứ. Quy trình cần xác định ai có
thể nêu ý kiến khiếu nại, bảo mật danh tính của những người nêu khiếu nại.
4.

Sự phù hợp về văn hóa

116. Việc thiết kế GRM nên xem xét các thuộc tính văn hóa và cơ chế truyền thống trong
nêu và giải quyết vấn đề. Cơ chế truyền thống có thể hỗ trợ việc giải quyết phàn nàn ban
đầu. Nếu dự án ảnh hưởng đến các nhóm có khác biệt văn hóa đáng kể, bên vay/khách
hàng có thể cần điều chỉnh đường hướng tiếp cận nhằm đảm bảo mỗi nhóm (bao gồm cả
phụ nữ) có thể bày tỏ quan ngại của họ.
117. Lựa chọn trình bày các ý kiến khiếu nại bằng lời hơn là bằng văn bản, thành viên
của cộng đồng người DTTS có thể thích truyền tải sự không hài lòng hoặc khiếu nại của họ
ngoài những kênh chính thống của dự án. Do đó, bên vay/khách hàng nên xem xét các cách
để nắm bắt những quan điểm đó của cộng đồng, cân nhắc các cơ chế bao gồm cả trạm báo
cáo bằng lời (nơi cán bộ phụ trách liên lạc với cộng đồng có thể chuyển khiếu nại bằng lời
sang dạng văn bản) và những phương pháp không chính thức khác. Ví dụ, bị ảnh hưởng
bởi dự án Nam Ngum 3, dân làng ở Ban Xiengdet, Cộng hòa DCND Lào, thiết lập một quá
trình khiếu nại cấp làng rất sớm và quá trình này đảm bảo các quyết định thuộc về họ,
người DTTS Khmu. Việc này cho phép họ ứng phó và ngăn chặn những người Lào cơ hội
bên ngoài đòi hỏi lợi ích từ dự án. Việc thúc đẩy sự tự tin đầy bất ngờ này giúp củng cố và
tăng cường sự sẵn sàng hợp tác của dân làng với dự án.
118. Những đường hướng này có ý nghĩa quan trọng bởi vì các thành viên của cộng
đồng người DTTS hiếm khi sử dụng các quy trình, thủ tục khiếu nại chính thức, đặc biệt khi
có khoảng cách lớn về quyền lực xã hội giữa họ và đại diện dự án, hoặc khi họ mù chữ
hoặc không biết nói ngôn ngữ phổ thông.
5.

Sự phản hồi

119. Khiếu nại nhận được và nội dung trả lời cần được lập thành hồ sơ và báo cáo lại cho
cộng đồng BAH một cách nhanh chóng. 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. Đôi khi có thể cần
có quyết định cấp cao hơn về một giải pháp cho Cơ chế giải quyết khiếu nại phản hồi trong
những ý kiến cộng đồng nêu lên; khi đó, ngoài
Dự án đường sắt Đại Lý – Lệ Giang, Cộng
việc cần thêm thời gian, thực tế này phải được hòa DCND Trung Hoa
thông báo cho người DTTS được biết để họ hiểu GRM được thành lập tại các văn phòng nhà
nước tại địa phương với yêu cầu rằng bất kỳ
rằng khiếu nại của họ đang được xem xét.
6.

Trách nhiệm rõ ràng

120. Một GRM tốt 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.
7.

Sự bảo vệ thích hợp

121. Các nhà lập kế hoạch dự án nên biết về
các biện pháp khắc phục hành chính và tòa án

phàn nàn, khiếu nại nào từ người dân địa
phương phải được ghi lại bằng văn bản và
sau đó nhận được sự phản hồi ngay lập tức.
Nếu họ miễn cưỡng phải có ý kiến phàn nàn,
khiếu nại thông qua cơ chế này, cán bộ giám
sát độc lập sẽ tổ chức các cuộc họp thường
xuyên với các nhóm xã hội khác nhau để lắng
nghe ý kiến phàn nàn của họ, nhanh chóng
báo cáo lên các cơ quan liên quan, và giám
sát sự phản hồi. Người dân địa phương được
chỉ dẫn rằng họ cũng có thể phàn nàn trực
tiếp với Công ty Đường sắt Tây Vân Nam. Do
đó, người dân có vài kênh mà thông qua đó
họ có thể biểu đạt yêu cầu hoặc khiếu nại
của mình.
Nguồn: Công ty Đường sắt Tây Vân Nam. 2004.
Kế hoạch phát triển người DTTS: Dự án đường sắt
Đại Lý – Lệ Giang ở Cộng hòa DCND Trung Hoa.
Manila: ADB
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sẵn có của quốc gia bản địa 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 đó. Các nhà lập kế hoạch dự
án cũng nên xem xét cách giải thích những biện pháp khắc phục như thế nào với các cộng
động bị ảnh hưởng. Đồng thời, GRM cũng phải thiết lập sự bảo vệ cho những người khiếu
nại để họ không bị trả thù.
H.

Cơ chế về trách nhiệm giải trình của ADB

122. Cơ chế trách nhiệm giải trình của ADB cho phép người BAH bởi dự án do ADB tài
trợ nộp đơn khiếu nại lên ADB. (Cơ chế này hoàn toàn tách biệt khỏi cơ chế giải quyết khiếu
nại, cơ chế thuộc trách nhiệm của bên vay/khách hàng ở cấp dự án). Cơ chế trách nhiệm
giải trình cung cấp một diễn đàn độc lập, nơi mọi người có thể nêu ra các vấn đề của họ và
tìm kiếm giải pháp và báo cáo những nghi vấn về 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 giải quyết vấn đề, 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 đánh giá sự tuân thủ, do một hội đồng gồm 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 bao gồm cả những chính sách về an toàn, đã gây ra hoặc có khả năng
gây ra những 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.
Cơ chế giải quyết khiếu nại – Dự án Thủy điện Nam Theun 2, Cộng hòa DCND Lào
Dự án này có nhiều tác động tới cộng đồng, đặc biệt tới người DTTS. Thỏa thuận nhượng đất yêu cầu rằng
“tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ có đầy đủ tiếp cận tới Quy trình, thủ tục khiếu nại.”
GRM xem xét và phân xử khiếu nại gửi tới bởi bất kỳ cá nhân nào. Dưới đây là những bước cơ bản trong gửi
đơn khiếu nại:
Bước 1: Dân làng không hài lòng chuẩn bị đơn khiếu nại gửi ủy ban khiếu nại làng.
Bước 2: Ủy ban nhận đơn khiếu nại và cần hoàn thành điều tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. Sau
15 ngày, người nộp đơn gặp ủy ban để được thông báo về kết quả điều tra. Nếu người nộp đơn hài lòng với
câu trả lời, vấn đề sẽ được đóng lại; nếu không, vấn đề sẽ được chuyển lên cấp tiếp theo.
Bước 3: Ủy ban khiếu nại làng gửi đơn thư khiếu nại của người dân tới Ủy ban khiếu nại huyện. Ủy ban này
làm việc với chương trình hạ nguồn, Công ty Điện lực Nam Theun 2, và Ban Quản lý Tái định cư (RMU) cho
một đợt điều tra khác kéo dài 15 ngày. Sau đó, 3 đơn vị này thông báo kết quả điều tra tới người nộp đơn.
Nếu người nộp đơn hài lòng, vấn đề sẽ được đóng lại; nếu sự phân xử không thỏa mãn, vấn đề sẽ được
chuyển lên cấp tiếp theo, có thể thông qua Tòa án nhân dân cấp huyện.
Bước 4: Tòa án và chủ tịch tỉnh/trưởng ban tái định cư tỉnh tiếp nhận hồ sơ. Nếu kết quả xử lý vẫn không thỏa
mãn người nộp đơn, trường hợp được chuyển lên cấp cuối cùng.
Bước 5: Tòa án tỉnh đưa ra quyết định cuối cùng, bắt buộc phải tuân theo.
Dự kiến phần lớn các đơn thư khiếu nại sẽ được giải quyết xong ở bước 3. Mặc dù chính phủ nắm vai trò lãnh
đạo trong phát triển và vận hành GRM, NTPC chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hỗ trợ để:








phát triển kế hoạch thực hiện (cấp làng, huyện, tỉnh);
phát triển sơ đồ tổ chức, quy trình thủ tục, biểu đồ phát triển, tài liệu truyền thông;
xác định đối tác GoL phù hợp;
phát triển điều khoản tham chiếu cho các vị trí khác nhau;
phát triển ngân sách phục vụ cung cấp tài liệu cần thiết;
thực hiện đào tạo cho RMU/đối tác cấp huyện; và
giám sát đào tạo DWG của cán bộ xử lý khiếu nại cấp làng.

Nguồn: Công ty Điện lực Nam Theun 2. 2005. Kế hoạch phát triển DTTS cho Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 ở Cộng
hòa DCND Lào. Manila: ADB
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VI.
A.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Đánh giá tác động xã hội

123. Đánh giá tác động xã hội (ASI) cung cấp một
phân tích chủ chốt để chuẩn bị kế hoạch phát triển
người DTTS. ASI thường bao gồm phân tích hoặc
ước tính trước một can thiệp đã lên kế hoạch và bất
kỳ quá trình thay đổi xã hội nào xảy ra do can thiệp
này - và quản lý các kết quả xã hội tiêu cực và tích
cực không định trước của can thiệp đó. Từ khía
cạnh an toàn, mục đích của ASI trong các dự án
ADB tài trợ là nhằm thông báo về thiết kế và hoạt
động của dự án đề xuất để có thể tránh những tác
động bất lợi và cung cấp các tác động tích cực theo
một cách thức phù hợp về văn hóa. Nếu những tác
động bất lợi là không thể tránh khỏi, có thể giảm
thiểu hoặc giảm nhẹ các tác động này để người bị
ảnh hưởng có thể thụ hưởng các kết quả đầu tư
tích cực như dự kiến ban đầu.

Ghi chú thực hành – Đánh giá tác động
xã hội tới người DTTS
 Có sự tham gia của những người DTTS
chủ chốt trong thiết kế và thực hiện ASI
– họ có thể suy nghĩ một cách “khách
quan”.
 Có sự tham gia của các bên trung gian
có kiến thức giao thoa văn hóa trong
đào tạo nâng cao nhận thức về văn hóa
cho đoàn đánh giá.
 Sớm bắt đầu quá trình và cung cấp đủ
thời gian và kinh phí để đảm bảo ASI
tương xứng với tác động dự kiến.
 Xác định cẩn thận cả khu vực dự án và
vùng tác động của dự án.
 Giữ các quá trình đánh giá đơn giản
nhưng không quá đơn giản, sơ sài.
 Phân tích định tính có thể hữu ích hơn,
có sự tham gia hơn, và bền vững hơn
(cho đến khi thực hiện) phân tích định
lượng.

124. Khi công tác sàng lọc cho thấy dự án có tác
động tiềm ẩn tới người DTTS, SPS yêu cầu thực
hiện một ASI dựa trên công tác thực địa, như một phần của nghiên cứu khả thi tổng thể của
dự án hoặc như một hoạt động độc lập. Chi tiết và tính tổng thể của ASI sẽ tương xứng với
độ phức tạp của dự án đề xuất và tính chất (ngắn hạn hay dài hạn, trực tiếp hay gián tiếp,
tích cực hay tiêu cực) và quy mô của các tác động tới người DTTS.
125. Trước khi lập ASI thì có phân tích xã hội và đói nghèo ban đầu,22 phân tích này là
một đánh giá sơ bộ được thực hiện như một phần của nghiên cứu khả thi tổng thể của dự
án. ASI xác minh và mở rộng phân tích đó dựa trên nghiên cứu xã hội chi tiết. ASI cần xét
tới người DTTS cả trong khu vực dự án và vùng tác động của dự án (phần sau sẽ thảo luận
sự khác biệt giữa hai vùng này) và đánh giá tính chất của tác động dự án. Bởi vậy, bên
vay/khách hàng thu thập và phân tích thông tin mới và thông tin bổ sung, bao gồm cả việc
xác định các cộng đồng người DTTS mà phân tích xã hội và đói nghèo ban đầu chưa xác
định:




cơ hội, sự cản trở, và rủi ro đối với tất cả các nhóm người nghèo và nhóm
người yếu thế liên quan tới dự án, cho dù họ có là nhóm người DTTS hay
không;
thiết lập một quá trình tham gia cho hoạt động thiết kế dự án;
chuẩn bị các biện pháp thiết kế nhằm đạt được các kết quả phát triển xã hội
và tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ rủi ro xã hội nào trong quá trình thực hiện.

126. Có thể triển khai ASI của một dự án về người DTTS cùng với phân tích xã hội tổng
thể của dự án (phân tích này bao trùm những vấn đề xã hội rộng lớn hơn).
127. Nếu tác động và rủi ro đối với người DTTS có khả năng xấu hơn và nghiêm trọng
hơn so với tác động và rủi ro tương ứng đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng khác, và cần
có biện pháp chuyên biệt để giải quyết những tác động này, bên vay/khách hàng có thể
quyết định thực hiện một đánh giá tác động xã hội riêng biệt cho người DTTS. Việc này nên
được xác định ở bước sàng lọc dự án, nếu có thể, để phân bổ đủ kinh phí và thời gian cho
quá trình đánh giá.
22

Đôi khi cũng được gọi là phân tích xã hội.
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128. Trong khi nội dung của báo cáo đánh giá tác động xã hội và báo cáo phân tích xã hội
có thể bị chồng chéo, hai báo cáo này có kết quả đầu ra khác nhau, trừ khi tất cả những
người hưởng lợi và người bị ảnh hưởng là người DTTS. Kết quả phân tích xã hội tổng thể
được tóm tắt trong bản Tóm tắt chiến lược xã hội và xóa đói giảm nghèo. Bản tóm tắt này là
tài liệu đính kèm trong Báo cáo và Kiến nghị của Chủ tịch Ngân hàng. Tuy nhiên, báo cáo
ASI về người DTTS mà có thể thực hiện trong quá trình phân tích xã hội tổng thể hay được
thực hiện như một hoạt động độc lập sẽ là một phần không tách rời của Kế hoạch phát triển
người DTTS.
B.

Khu vực dự án và Vùng tác động của dự án

129. “Khu vực dự án” nói tới những địa điểm trực tiếp của dự án, ví dụ như nhà máy điện,
hành lang truyền tải điện, kênh rạch, đường vào, hố đất dự trữ, và bãi đổ thải. “Vùng tác
động của dự án” có phạm vi rộng hơn, bao hàm không chỉ các địa điểm trực tiếp của dự án
mà còn các khu vực vật chất rộng hơn trong đó có khả năng bị ảnh hưởng của dự án (tiêu
cực và tích cực). Ví dụ gồm có các khu vực nơi người DTTS bị tước đoạt sinh kế do có
đường vòng chạy qua hoặc khu vực hạ nguồn đập nước; các khu vực người DTTS vốn
khép kín hoặc ở vùng xa xôi, hẻo lánh nơi sẽ chứng kiến mật độ giao thông gia tăng, dòng
người tràn tới hoặc mật độ sử dụng các nguồn lực tăng lên do ảnh hưởng của hoạt động thi
công ở nơi khác. Phạm vi của vùng tác động khác nhau rất nhiều, tùy theo ngành và theo
dự án.
130. Vùng tác động của dự án có thể trải rộng vài ki-lô-mét từ khu vực dự án. Ví dụ, ở
một dự án phía Tây Trung Quốc, ASI cho một dự án nâng cấp đường quốc lộ (chuyển
đường hai làn sang đường cao tốc dành riêng cho một số loại xe) không chỉ bao gồm các
làng nơi tuyến đường chạy qua mà còn các làng ở cách xa hai bên đường tới 10km. ASI
được thực hiện để đo lường tác động của việc hạn chế tiếp cận tuyến đường tới sự di trú
bầy cừu của các cộng đồng chăn thả gia súc người Kazakh nằm cách xa tuyến đường này.
131. Ngoài ra, ở một dự án thủy điện lớn, vùng
tác động có thể bao trùm cả khu vực hạ nguồn và
lưu vực sông nơi người DTTS có thể sống cách xa
nhà máy điện hàng chục ki-lô-mét. Trong những
trường hợp này, ASI sẽ được thực hiện như một
phần của cả công tác chuẩn bị Kế hoạch phát triển
người DTTS và quá trình đánh giá môi trường.
132. Tác động dự án cũng có thể vượt qua biên
giới quốc gia. Ví dụ, Dự án phát triển mạng lưới
đường hợp nhất Vân Nam (2011-2015) là nhằm
phát triển một hệ thống giao thông đường bộ hợp
nhất, hỗ trợ sự phát triển bền vững trong tỉnh. Khu
vực chính của dự án, gần Myanmar, là nơi sinh
sống của một số nhóm DTTS có mặt ở cả hai phía
biên giới. Ví dụ người Dai chỉ có ở tỉnh Vân Nam
những cũng được biết đến như người Shan ở
Myanmar, nơi họ có khoảng một nửa triệu người.
Dai và Shan chia sẻ một ngôn ngữ tương tự nhau,
các lễ hội, và đặc điểm văn hóa, sống cùng nhau
trong một số cộng đồng hoặc trong các cộng đồng
láng giềng dọc đường biên giới quốc tế.

Xác định vùng tác động của dự án: kinh
nghiệm từ dự án Đường sắt Đại Lý – Lệ
Giang
Vì dự án giúp mở ra một khu vực vốn không
có dịch vụ đường sắt, dự kiến tác động của
dự án sẽ vượt ra khỏi khu vực dự án trực
tiếp. Đánh giá tác động xã hội, bởi vậy,
được mở rộng tới một khu vực gọi là “ranh
giới phân tích.”
Khu vực dự án được xác định là các hạt nơi
tuyến đường sắt đề xuất chạy qua, và gồm
có 3 hạt – thành phố Đại Lý (cấp hạt) và hạt
Heqing ở Quận tự trị Dali Bai, và thành phố
Lệ Giang ở Quận tự trị Lijiang.
Ranh giới phân tích gồm có 7 hạt gần nhau
trải trên 4 quận mà có thể chịu tác động
không trực tiếp hay gây ra bởi dự án, trên
cơ sở các mạng lưới giao thông hiện có và
mạng lưới quy hoạch nối vào đường sắt Đại
Lý – Lệ Giang. Kế hoạch phát triển người
DTTS xem xét những hạt này trong biên giới
phân tích như một phần của hoạt động đánh
giá với trách nhiệm cao nhất những tác
động tiềm ẩn của dự án tới cộng đồng
người DTTS địa phương.
Nguồn: Công ty đường sắt Tây Vân Nam. 2004.

133. Do vậy, một việc quan trọng đối với các nhà Kế hoạch phát triển người DTTS: Dự án đường
hoạch định dự án là đảm bảo rằng tác động chỉ giới sắt Đại Lý – Lijiang tại Cộng hòa DCND Trung
Hoa. Manila: ADB
hạn tới các nhóm và cộng đồng người DTTS ở
trong biên giới của bên vay/khách hàng. Dẫu cho một số dự án trải rộng qua biên giới (và
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kéo theo đó là các nhóm người DTTS khác nhau), ví dụ như các chương trình “chủ lực”
trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, những dự án này được thiết kế và thực hiện một
cách hết sức cẩn trọng để các hợp phần hợp tác với nhau những vẫn duy trì tính toàn vẹn
về mặt quốc gia trong thực hiện và giải quyết tác động của dự án
Xác định các khu vực và người bị ảnh hưởng bởi dự án: Kinh nghiệm của Dự án khí thiên nhiên hóa
lỏng Tangguh, Indonesia
Kinh nghiệm của Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh do ADB tài trợ minh chứng rất tốt việc xác định khu
vực và người bị ảnh hưởng bởi dự án. Tác động trực tiếp liên quan tới sự phát triển vật chất của dự án là kết
quả của việc ở gần dự án hoặc đường ra vịnh (cảng).
Các vấn đề xoay quanh mong muốn của người bị ảnh hưởng và quyền lợi họ nắm được về lợi ích của dự án;
quyền và phong tục, tập quán adat và hak ulayat của bộ lạc và cộng đồng; và việc gần các tuyến đường giao
thông mới và tác động từ những tuyến đường này.
Do đó, dự án xác định một hệ thống thứ bậc lồng vào nhau của các khu vực và người bị ảnh hưởng bởi dự án
dựa trên tác động và sự gần gũi về không gian:
Tỉnh: Khu vực tổng thể phản ánh trong các luồng doanh thu từ dự án và sự nhân rộng các chương trình phát
triển trên toàn tỉnh.
Bird’s Head”: Vùng trực tiếp có lợi ích trực tiếp gia tăng và rủi ro về những tác động bất lợi gây ra bởi dự án.
Khu vực nhiếp chính: Cấp hướng dẫn, chỉ đạo trọng tâm ban đầu của dự án và phần lớn các chương trình ủng
hộ sự tham gia, lợi ích, và giảm thiểu tác động bất lợi. Ẩn trong trọng tâm này là chế độ nhiếp chính, là kết nối
trực tiếp nhất giữa dự án và cộng đồng người Papuan, và thông qua trọng tâm này, dự án cố gắng phát triển
các mô hình khả thi và bền vững mà có thể nhân rộng trong vùng.
Làng bị ảnh hưởng trực tiếp: 9 làng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án và đây là đối tượng hướng tới của các
nỗ lực phát triển và giảm thiểu mạnh mẽ hơn.
Làng bị ảnh hưởng bởi tái định cư: Một tập hợp nhỏ các làng bị ảnh hưởng trực tiếp, 3 làng (một làng dân tới
tái định cư và hai làng tiếp nhận) bị ảnh hưởng đặc biệt và không giống bất cứ đâu bởi quá trình phát triển dự
án.
Kế hoạch người DTTS có 14 chương trình phát triển xã hội hướng những cấp này tới một mức độ gia tăng
hơn – cấp độ được thiết kế để thúc đẩy sự tham gia và lợi ích của người dân địa phương, phản hồi trước
những tác động dự án được xác định, và phản hồi những vấn đề cụ thể của người DTTS.
Nguồn: BP Beran Ltd. 2005. Chương trình xã hội tích hợp: Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh ở Indonesia. Manila:
ADB

C.

Loại và Tính chất của tác động tới người DTTS
1.

Loại

134. Tác động có thể hữu hình và vô hình. ASI giúp bên vay/khách hàng xác định liệu dự
án đề xuất sẽ có tác động tới:
(i)

(ii)

(iii)

2.

các thực hành văn hóa – xã hội và niềm tin truyền thống của cộng đồng
người DTTS (ví dụ, cách nuôi con, vai trò và quan hệ trong gia đình và giới,
quản lý hộ gia đình, y tế, giáo dục, thực hành lễ nghi);
hệ thống sinh kế của người DTTS (ví dụ, hệ thống sản xuất lương thực, quản
lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nghề thủ công và thương mại, tình trạng
việc làm, cách thức tiết kiệm); và
đất và/hoặc lãnh địa hay các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa trong
khu vực đất và/hoặc lãnh địa mà người DTTS sở hữu, sử dụng, và chiếm
hữu hoặc tuyên bố là lãnh thổ do tổ tiên truyền lại.
Tính chất

135. Tác động trực tiếp và gián tiếp. ASI cần xác định tác động trực tiếp và gián tiếp tới
người DTTS. “Tác động trực tiếp” nói tới những kết quả trực tiếp của hoạt động dự án, khởi
điểm từ thiết kế dự án. “Tác động gián tiếp” là những tác động không nảy sinh từ kết quả
trực tiếp của dự án và thường xuất hiện ở một nơi cách xa hoặc nảy sinh như là kết quả của
sự can thiệp phức hợp về vật chất, sinh học, hay kinh tế - xã hội. Tác động gián tiếp thường
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được gọi là tác động thứ cấp hoặc tác động cấp 3, tùy thuộc vào số bước giữa nguồn gây ra
tác động và những tác động cuối cùng.
136.

Những ví dụ về tác động trực tiếp là:




137.

dự án phát triển tuyến đường mới trong khu vực định cư của các nhóm biệt
lập hoặc bán biệt lập, dẫn tới sự tiếp xúc trực tiếp của nhóm với người bên
ngoài;
dự án đường cao tốc giảm thời gian đi lại nhưng tăng con số thương vong
trên đường cao tốc; và
tỉ lệ học sinh DTTS bỏ học thấp hơn sau khi tham gia vào một dự án về kỹ
năng đọc và viết.

Những ví dụ về tác động gián tiếp là:






sự tiếp cận của những người định cư mới trong một khu vực trước đây
không có người sinh sống có thể dẫn tới những thay đổi nhanh chóng về sinh
kế và phong cách sống truyền thống;
sự gia tăng công việc làm công ăn lương tại khu vực nông thôn do thuê
người ngoài hoặc dân làng gần đó làm việc cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh
doanh bên đường;
sự gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ người DTTS trong các khu vực ven
đường;
sự phát tán của HIV/AIDS trong vùng người DTTS do sự xuất hiện của giao
thông trên đường cao tốc; và
sự di cư ra bên ngoài của giới trẻ trong cộng đồng người DTTS để tìm kiếm
việc làm.

Tác động trực tiếp và gián tiếp, Dự án Thủy điện Nam Theun 2, Cộng hòa DCND Lào
Nam Theun 2 là một ví dụ tốt về dự án nơi có một số tác động xã hội không phải là kết quả trực tiếp của các
hoạt động dự án mà phát sinh từ các tác động môi trường. Kinh nghiệm cũng nêu bật nhu cầu xem xét những
đánh giá tác động khác như một nguồn thông tin về tác động xã hội tiềm ẩn và như một điểm xuất phát trong
xác định các yêu cầu an toàn. Những tiêu chí sử dụng trong xác định tác động tiềm ẩn trong hoạt động dự án
tới các làng và lĩnh vực được phát triển dựa trên đánh giá tác động môi trường ban đầu.
Hạ nguồn trạm phát điện
Dự kiến bắt đầu có tác động hạ nguồn từ trạm phát điện khi tổ hợp Pelton thứ nhất đi vào hoạt động, và
những tác động này sẽ tăng lên khi các tổ hợp sau đi vào hoạt động, sản sinh ra dòng vào đáng kể vào Xe
Bangfai. Nước xả ra từ dự án sẽ điều chỉnh lưu lượng tự nhiên của dòng sông với một số tác động tích cực và
tiêu cực tiềm ẩn đối với 71 làng ven sông trên một đoạn sông dài 175km bị ảnh hưởng bởi dự án.
Hạ nguồn đập Nakai
Dự kiến tác động hạ nguồn của đập Nakai sẽ bắt đầu khi đóng hầm chuyển dòng với lưu lượng nước xả vào
sông Nam Theun giảm đi. Dòng chảy này có lưu lượng hạn chế và được điều tiết bởi cán bộ vận hành. Việc
giảm lượng nước trong dòng chảy tự nhiên sẽ có tác động lớn nhất trên 12 km sông trải dài giữa đập Nakai và
nhánh Nam Phao. Mặc dù không có người định cư lâu dài hay làng mạc dọc đoạn sông này, một số hộ gia
đình từ các làng gần đó đánh bắt cá trên khúc sông này. Tác động có thể là đáng kể khi một phần lớn ngư
dân hiện có có thể bị suy yếu nghiêm trọng do lượng nước của dòng chảy chính bị suy giảm và kéo theo đó là
thay đổi về môi trường sống tự nhiên. 37 làng dọc các nhánh sông của quãng sông Nam Theun giữa đập
Nakai và hồ chính Theun Hinboun sẽ bị ảnh hưởng.
Thượng nguồn hồ điều hòa Nakai
Tác động thượng nguồn hồ điều hòa Nakai dự kiến sẽ bắt đầu khi đóng hầm chuyển dòng. Các loài cá di trú
trên sông Nam Theun sẽ có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc đóng đập Nakai mặc dù sự di trú này đã bị hạn
chế bởi đập Nam Theun Hinboun. 31 làng dọc sông Nam Theun hay các nhánh thượng nguồn của hồ chứa
Nakai sẽ bị ảnh hưởng.
Nguồn: Công ty Điện lực Nam Theun 2. 2005. Kế hoạch phát triển người DTTS cho Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 tại
Cộng hòa DCND Lào. Manila: ADB

138. Tác động ngắn hạn và dài hạn. Cần đánh giá những tác động tiềm ẩn tới người
DTTS cho từng giai đoạn chính của chu trình dự án, bao gồm giai đoạn thiết kế và lập kế
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hoạch, giai đoạn thi công, giai đoạn vận hành, và giai đoạn dừng vận hành hay đóng cửa.
ASI thường xác định những tác động ngắn hạn xảy ra trong giai đoạn lập kế hoạch và thi
công.
139. Một ví dụ về tác động ngắn hạn là văn hóa và xã hội trong cộng động bị phá vỡ do
các dòng người mới tràn đến trong giai đoạn thi công của một nhà máy thủy điện và các
công trình của nhà máy. Tác động dài hạn trong thi công có thể bao gồm sự di dời vật chất
của các gia đình bởi đất của họ bị ngập nước. Những tác động dài hạn hơn của nhà máy
thủy điện đó thường được cảm nhận trong giai đoạn sau thi công hoặc sau giai đoạn vận
hành hoặc thậm chí tại giai đoạn dừng vận hành. Những tác động này có thể bao gồm sự
thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và sinh kế truyền thống của người DTTS tại khu vực
tái định cư mới do họ mất đất nông nghiệp và đất đồng cỏ trước đó, hoặc do bị hạn chế tiếp
cận các khu vực rừng hiện có. Tác động dài hạn thường là vĩnh viễn và không thể thay đổi
được.
140. Một cách thực hành hữu ích là có sự tham gia của người DTTS (đặc biệt là những
người đứng đầu/lãnh đạo địa phương và các học giả) trong thiết kế và thực hiện ASI. Ví dụ,
một nghiên cứu cho thấy “những người tham gia ASI “lựa chọn quan điểm dài hạn, lũy kế
trong đánh giá bất kỳ tác động riêng lẻ nào, và phần lớn những mong muốn, nguyện vọng
trong tương lai của người DTTS đều kết nối với các tác động trong quá khứ”. Nghiên cứu
phát hiện ra rằng đánh giá có sự tham gia đầy đủ của các nhóm người DTTS, hơn là “sự
tham gia thất thường”, sẽ đem lại một kế hoạch được sắp xếp tốt và bao trùm nhiều mảng,
nhiều lĩnh vực. Đánh giá tác động tích lũy của bên vay/khách hàng là cốt lỗi để họ hiểu tác
động tiềm ẩn, những điều chỉnh có khả năng xảy ra, phản ứng, và mong ước, nguyện
vọng.23
141. Tác động tích cực và tiêu cực. Mục tiêu của yêu cầu an toàn đối với người DTTS là
thiết kế và thực hiện dự án sao cho nó thúc đẩy sự tôn trọng toàn diện bản sắc, giá trị, nhân
quyền, hệ thống sinh kế, và sự độc đáo về văn hóa mà theo đó người DTTS được nhận
diện để người DTTS nhận được những lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa của họ;
không phải hứng chịu tác động bất lợi do dự án gây ra; và có thể chủ động tham gia dự án
có ảnh hưởng tới họ.
142. Trên cả những tác động tích cực và tiêu cực, ASI cũng nên xem xét lợi ích tiềm ẩn
và chi phí. ASI cần nắm bắt được những tác động mà chính người DTTS cảm nhận thấy.
Bên vay/khách hàng có thể tuyên bố rằng dự án sẽ có tác động tích cực tới người DTTS khi
các hoạt động can thiệp được cho là sẽ cải thiện tình trạng kinh tế - xã hội của người DTTS
nói chung, nhưng người DTTS bị ảnh hưởng có thể không thích những thay đổi này và có
thể tham gia một cách miễn cưỡng.
143. Một điều hết sức quan trọng đối với dự án là xác định tác động tích cực dự kiến và
đảm bảo rằng những tác động này được trình bày với cộng đồng người DTTS và họ thảo
luận về chúng một cách nghiêm túc. Đó là vì nhìn chung, tác động tích cực đôi khi có thể
dẫn tới tác động tiêu cực không lường trước đối với cộng đồng người DTTS, hoặc họ thấy
những tác động đó là tiêu cực đối với họ. Một lý do là thậm chí khi các can thiệp nhìn chung
được xem là tích cực, ví dụ như các dự án trong giáo dục, y tế, và sinh kế, chúng có thể
thay đổi đáng kể lối sống theo phong tục, tập quán của người DTTS, ảnh hưởng tới các
quyền, sự sử dụng nguồn lực, sự hợp nhất về văn hóa, tri thức bản địa, và các hệ thống hỗ
trợ xã hội của họ.

23

H. Ross. 1990. Đánh giá tác động xã hội cộng đồng: Khung đánh giá cho người DTTS. Environmental Impact
Assessment Review. 10. 185–193.
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D.

Những thành tố của báo cáo đánh giá tác động xã hội

144. Một báo cáo đánh giá tác động xã hội – được lồng ghép trong phân tích xã hội của
dự án hoặc được thực hiện như một hoạt động riêng biệt – có những thành tố sau:
















Xem xét khung pháp lý và thể chế áp dụng đối với người DTTS trong bối
cảnh dự án;
Xác định và khẳng định sự có mặt của người DTTS trong khu vực dự án và
vùng tác động của dự án;
Thông tin kinh tế - xã hội cơ sở về các nhóm người DTTS trong khu vực dự
án và vùng tác động của dự án;
Đánh giá sự tiếp cận các dịch vụ cộng đồng, kinh tế, và xã hội cơ bản của
người DTTS, bao gồm cả sự tiếp cận đất đai, sử dụng nguồn lực, và hệ
thống sở hữu đất đai của họ;
Đánh giá các tác động ngắn hạn và dài hạn, trực tiếp và gián tiếp, tiêu cực và
tích cực của dự án đối với trạng thái kinh tế, văn hóa, và xã hội của từng
nhóm, và đánh giá những tác động khác nhau của dự án tới hệ thống sinh kế,
văn hóa, và tình trạng kinh tế - xã hội của họ;
Đánh giá và xác nhận tính dễ bị tổn thương của các nhóm người DTTS;
Đánh giá về nhạy cảm giới trong nhận thức của người DTTS bị ảnh hưởng
về tác động của dự án đối với họ;
Báo cáo về quá trình tham vấn thiết thực với người DTTS bị ảnh hưởng về
việc triển khai ASI và những khuyến nghị về các đường hướng tham vấn phù
hợp về mặt văn hóa trong quá trình thực hiện dự án;
Khuyến nghị về những phương pháp phù hợp về văn hóa để người DTTS
nhận được các lợi ích của dự án một cách cân xứng;
Khuyến nghị về các kế
hoạch giảm thiểu phù Ví dụ về tác động xã hội tới người DTTS
hợp về văn hóa, nếu tác  Lối sống của mọi người – họ sống, làm việc, chơi, và
tương tác với nhau hàng ngày như thế nào
động tiêu cực là không
 Văn hóa của họ - niềm tin họ chia sẻ với nhau, phong
thể tránh khỏi, bao gồm
tục tập quán, các giá trị, và ngôn ngữ hoặc tiếng địa
cả những biện pháp để
phương
tránh tác động tới đất  Cộng đồng của họ - sự gắn kết, tính ổn định, đặc điểm,
dịch vụ, và tiện nghi
đai của người DTTS và
 Các hệ thống chính trị hoặc thể chế của họ - mức độ
các nguồn tài nguyên
mọi người có thể tham gia đưa ra quyết định ảnh
thiên nhiên trên đất của
hưởng tới cuộc sống của họ, mức độ dân chủ đang áp
người DTTS;
dụng, và các nguồn lực được cung cấp cho mục đích
này
Khuyến nghị về các yêu

Môi trường của họ - chất lượng không khí và nước mà
cầu về nguồn lực và sắp
mọi người sử dụng; tính sẵn có và chất lượng thực
xếp thể chế phù hợp về
phẩm họ ăn; mức độ các nguy hiểm hoặc rủi ro, bụi và
văn hóa để giải quyết
tiếng ồn họ phải chịu; sự đầy đủ về vệ sinh, mức an
toàn vật chất, và sự tiếp cận và kiểm soát các nguồn
các mối quan ngại và
lực của họ
vấn đề khác nhau liên
 Sức khỏe và tỉ lệ hạnh phúc của họ - sức khỏe là tình
quan tới dự án; và
trạng hạnh phúc tổng thể về thể chế, trí tuệ, xã hội, tinh
Xác định những chỉ số
thần và không đơn thuần chỉ là không bị bệnh tật hay
phù hợp về văn hóa để
ốm yếu
giám sát các hoạt động  Các quyền cá nhân và quyền về tài sản—đặc biệt liệu
mọi người có bị ảnh hưởng về kinh tế, hay phải trải
của dự án.

145. Quy mô, độ sâu, và loại hình
phân tích cho ASI sẽ tương ứng với
tính chất và mức độ tác động tiềm ẩn
của dự án đề xuất tới cộng đồng. Dữ
liệu và thông tin cần có cho đánh giá là
khác nhau theo từng dự án. Cả số

nghiệm những bất lợi cá nhân mà có thể bao gồm sự vi
phạm các quyền tự do cá nhân của họ
 Nỗi sợ hãi và nguyện vọng của họ - nhận thức của họ
về sự an toàn và nỗi sợ hãi về tương lai của cộng
đồng, và nguyện vọng, mong muốn về tương lai của họ
và của con cái họ.

Nguồn: PT Kaltim Prima Coal. (n.d.). Đánh giá tác động xã hội:
Sổ tay hướng dẫn cho các dự án mỏ.
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lượng cộng đồng có trong ASI và những chủ đề trình bày sẽ cân xứng với độ phức tạp của
dự án và tác động của dự án tới người DTTS.
146. Về mặt phương pháp, một cách điển hình là ASI được tổ chức thành 5 hoặc 6 giai
đoạn từ khi lên quy mô đến đánh giá. Để có sự tham gia thiết thực và phù hợp về văn hóa
của người DTTS trong quá trình này, cần phải xem xét một số vấn đề. Ở giai đoạn đầu của
quá trình, các quá trình lắng nghe chính thức, đệ trình công khai, hoặc tham vấn có mục tiêu
có thể cung cấp dữ liệu đầu vào (input) có ý nghĩa cho việc lên quy mô tác động lịch sử, xã
hội, địa lý, và sinh thái của nghiên cứu. Cần giải quyết các vấn đề văn hóa và ngôn ngữ tại
giai đoạn này. Việc này có thể đòi hỏi ban hành các ấn phẩm, tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ,
sử dụng phiên dịch trong các cuộc họp cộng đồng, và tuyển dụng chuyên gia có kiến thức
đa văn hóa trong phát triển các quá trình công bằng, dễ tiếp cận, và toàn diện. Khi có sự hồ
nghi và không tin tưởng liên văn hóa, có thể cần có đủ thời gian để xây dựng lòng tin. Tuy
nhiên, cần có sự cân bằng giữa sự tập trung quá mức vào xây dựng lòng tin với chi phí của
việc các lợi ích của dự án bị trì hoãn hoặc tạm dừng.24
147. ASI nên chú trọng tới khả năng
đạt được những thành quả kinh tế và xã
hội tích cực cũng như chú trọng tới giảm
thiểu chi phí xã hội. Điều này cần được
lặp đi lặp lại và tiếp tục sau khi các
chuyên gia tư vấn và người viết báo cáo
đã rời đi. Điều này nhấn mạnh nhu cầu
khiến người DTTS, thông qua sự tham
gia của họ trong thiết kế và thực hiện ASI,
vừa là khách thể vừa là chủ thể. “Người
DTTS có thể là kỹ sư, hơn là người tiếp
nhận, thay đổi xã hội”.25
E.

Thu thập và phân tích dữ liệu

148. Có thể sử dụng nhiều công cụ và
phương pháp (hoặc đường hướng tiếp
cận) trong một ASI (xem Tài liệu tham
khảo ở phía cuối Tài liệu này). Có thể
cần nhiều hơn một công cụ - thực ra nên
sử dụng nhiều phương pháp đánh giá để
kiểm tra chéo và xác minh tính chính xác,
toàn diện của dữ liệu và các giả định.
149. Mỗi đường hướng tiếp cận có
những phương pháp riêng để thu thập và
phân tích dữ liệu. Dữ liệu được thu thập
dựa trên bảng hỏi định lượng hoặc định
tính với các câu hỏi mở hoặc đóng. Một
số đường hướng tiếp cận có thể bao
gồm hơn một phương pháp thu thập dữ
liệu. Sự kết hợp các phương pháp
thường là hữu ích, bao gồm bảng hỏi
định lượng dựa trên một mẫu khảo sát để
hiểu rộng về một dãy chỉ số và phân tích
định tính đối với những vấn đề quan
24
25

Ghi chú thực hành – Thông tin có sự tham gia và các
chiến lược nghiên cứu phục vụ đánh giá tác động xã
hội
 Thiết lập một khung đơn giản mà linh hoạt cho quá
trình đánh giá tác động xã hội mà tất cả các thành viên
trong cộng đồng có thể hiểu và tổ chức các cuộc họp
tiến độ thường xuyên để báo cáo lại cho cộng đồng và
thông báo cho họ biết về tiến độ thực hiện.
 Tham vấn người đứng đầu cộng đồng và các thành
viên về những phương pháp nghiên cứu phù hợp và có
thể tiếp cận – ví dụ, các phương án khảo sát gồm có
thảo luận nhóm và hội thảo, kể chuyện và tường thuật
lịch sử bằng lời để khai thác và kiểm tra các tác động.
 Xem xét và giải quyết các mối quan ngại của cộng
đồng về tính riêng tư và tính bảo mật trước khi bắt đầu
điều tra, khảo sát.
 Giao tiếp đơn giản và rõ ràng, sử dụng tiếng Anh dễ
hiểu, ngôn ngữ địa phương và phương ngữ khi phù
hợp.
 Nếu có điều tra hoặc bảng hỏi khảo sát, sử dụng kỹ
thuật phỏng vấn sâu và phỏng vấn bán cấu trúc, cho
phép sử dụng các câu hỏi định tính, câu hỏi và câu trả
lời mở, và đưa ra ý kiến nhận xét tự nguyện.
 Sử dụng người địa phương làm điều phối viên và phiên
dịch để trình bày và ghi lại ý kiến tại các cuộc họp cộng
đồng.
 Sử dụng phương pháp thuyết trình miệng và hình vẽ,
bản đồ, ảnh đơn giản thay vì sử dụng tài liệu viết, sơ
đồ hoặc biểu đồ phức tạp để nói về các tác động.
 Cho phép thành viên cộng đồng có đủ thời gian để hiểu
các tác động ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn và để
suy nghĩ và xem xét câu trả lời, phản hồi của họ về đề
xuất.
 Đảm bảo rằng tất cả các báo cáo và kết quả đánh giá
tác động xã hội được viết hoặc trình bày bằng (các)
ngôn ngữ có thể hiểu được và được phổ biến theo
cách thức tất cả mọi người có thể tiếp cận được – bao
gồm các cuộc họp cộng đồng và thuyết trình miệng cho
những người có trình độ biết đọc, biết viết kém.
Nguồn: K. Lahiri-Dutt, A. Nair và S. Dowling. 2008. Đánh giá tác
động xã hội: Sổ tay hướng dẫn cho các dự án mỏ. Canberra:
Chương trình quản lý nguồn tại Châu Á – Thái Bình Dương.

R. Howitt. 2002. Tài liệu Local and non-specialist participation in impact assessment. London: Routledge.
C. O'Faircheallaigh. 1996. Tài liệu Making Social Impact Assessment count: a negotiation-based approach for
indigenous peoples. Brisbane: Trung tâm Quản lý khu vực công của Úc, Đại học Griffith.
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trọng. Những phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp cũng tùy thuộc vào số lượng và chất
lượng số liệu sẵn có (tức là dữ liệu thứ cấp), thời gian và nguồn lực sẵn có để thu thập dữ
liệu bổ sung (tức là số liệu sơ cấp).
150. Có thể lấy dữ liệu cơ sở về các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án để giải thích
những điều kiện KT-XH khi “không có dự án” từ các nguồn số liệu thứ cấp, và bổ sung bằng
số liệu sơ cấp nếu cần thiết. Cần phân tách tất cả những dữ liệu này theo các nhóm cộng
đồng bị ảnh hưởng đáng kể. Có thể có phân tích giới và đa dạng xã hội trong dữ liệu cơ sở,
trong đó xác định các chỉ số về dân tộc, giới, ngôn ngữ, tôn giáo, tầng lớp, bộ tộc, hoặc các
chỉ số xã hội khác mà định hình đặc điểm của cộng đồng bị ảnh hưởng.
151. Đồng thời, có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này để đưa ra các chỉ số giám sát sử dụng
trong quá trình thực hiện, bao gồm cả các chỉ số do chính người DTTS gợi ý. Cơ sở dữ liệu
có thể được hỗ trợ với một phân tích sâu về các bên liên quan, trong đó phác họa những
nhóm xã hội hoặc thể chế chính sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án và phân tích việc quyền lợi của
họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi dự án. Phân tích này có thể kiến nghị những cách làm
giảm sự phản đối và tăng sự ủng hộ đối với dự án. Ngoài những người bị ảnh hưởng là
người DTTS, các bên liên quan bị ảnh hưởng có thể gồm các nhóm tôn giáo, học thuật,
hoặc kinh doanh cùng với các cơ quan chính phủ và nhóm dân cư khác bị ảnh hưởng. Một
cách điển hình, những phân tích này cũng xem xét các mối quan hệ quyền lực khác nhau,
những mối quan hệ sẽ ảnh hưởng tới sự tham gia của các nhóm khác nhau vào quá trình
lập kế hoạch về cộng đồng người DTTS.
152. Phân tích các bên liên quan có thể tiết lộ những xung đột nội bộ trong cộng đồng
người DTTS mà có thể ảnh hưởng tới sự tham gia vào dự án; ví dụ như khi có sự phân tách
về thế hệ hay sự mâu thuẫn trong tư tưởng về việc tham gia vào xã hội bên ngoài. Như một
phần của phân tích các bên liên quan, phân tích tính dễ bị tổn thương có thể phân định các
thành phần của cộng đồng bị ảnh hưởng, những người có năng lực hạn chế để tiếp cận,
tham gia, và hưởng lợi từ các cơ hội phát triển. Điều này có thể do tình trạng đói nghèo về
KT-XH của họ, do họ bị loại trừ khỏi các tổ chức thể chế, do thiếu hụt và yếu kém về giáo
dục và sức khỏe, và/hoặc do họ bị yếu thế vì bị phân biệt đối xử.
153.

Có thể xem xét ASI theo 4 hướng tiếp cận.
1.

Hồ sơ KT - XH

154. Hồ sơ KT-XH cơ sở là một dữ liệu đầu vào (input) chủ chốt đối với thiết kế một dự
án, và cung cấp dữ liệu để giám sát các tác động xã hội của dự án tới những nhóm liên
quan. Hồ sơ bao gồm:




xác định các nhóm người DTTS liên quan và bất kỳ dân cư nào khác có khả
năng bị ảnh hưởng bởi dự án;
xác định các tiểu nhóm mà có thể có nhu cầu và quyền lợi khác; và
đánh giá các nhu cầu, đòi hỏi, trở ngại, và năng lực liên quan tới dự án đề
xuất của những nhóm và tiểu nhóm này.

155. Hồ sơ dựa trên nguồn thông tin thứ cấp như hồ sơ thống kê, báo cáo của chính phủ,
và các cuộc điều tra xã hội dân sự và học thuật, nhưng do những nguồn thông tin này
thường không hoàn chỉnh hoặc không cập nhật hay thiếu thông tin cụ thể về người DTTS,
các chuyên gia phân tích dự án nên nghiên cứu tính đầy đủ của chúng, và nếu cần thiết thì
bổ sung thông tin với dữ liệu sơ cấp thông qua những cuộc khảo sát cụ thể của dự án hay
thông qua đánh giá nông thôn có sự tham gia. Quy mô và nội dung hồ sơ có thể khác nhau
tùy theo vấn đề và tác động có khả năng xảy ra.
2.

Đánh giá nông thôn có sự tham gia
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156. Đây là một đường hướng tiếp cận và một dãy những kỹ thuật cho phép các bên liên
quan phân tích vấn đề của chính họ và tham gia chuẩn bị giải pháp. Các kỹ thuật nhấn
mạnh phân tích bằng quan sát và bằng lời nhằm đảm bảo việc thu thập dữ liệu và thảo luận
là minh bạch và định hướng theo nhóm. Việc đánh giá thường hữu ích trong giúp bên
vay/khách hàng hiểu những vấn đề người DTTS phải đối mặt và giải pháp nào họ cho là tốt
nhất. Một số kỹ thuật phổ biến gồm có: phỏng vấn người am hiểu, thảo luận nhóm tập trung,
đi bộ nói chuyện, lập bản đồ và mô hình có sự tham gia, xếp hạng theo sở thích hoặc phân
hạng giàu nghèo, lịch sử truyền miệng, và phân tích xu hướng. Có thể kết hợp những kỹ
thuật này với hồ sơ KT-XH cơ sở hay các phương pháp định lượng như khảo sát hộ gia
đình.
3.

Hồ sơ về rủi ro và tính dễ bị tổn thương ở cấp dự án

157. Công cụ này giúp xác định những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng dân
cư ở khu vực dự án; những rủi ro chính ảnh hưởng tới các nhóm này; mức độ bao trùm và
hiệu quả của cơ chế giảm rủi ro (không chính thức ở cấp hộ gia đình/cộng đồng và chính
thức khi được hỗ trợ bởi chính phủ, khu vực tư nhân, hoặc các NGO); và cơ hội giảm rủi ro
hoặc giảm nhẹ tác động của rủi ro tới các nhóm dễ bị tổn thương thông qua những cơ chế
mới. Hồ sơ này có thể được dựa trên nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, phỏng vấn người am hiểu,
phỏng vấn/thảo luận nhóm tập trung, và điều tra mẫu trong các nhóm bị ảnh hưởng.
4.

Lấy mẫu

158. Lấy mẫu theo không gian xác định là sự lựa chọn những cộng đồng để đưa vào tài
liệu ASI. Việc này dựa trên ước tính quy mô của tác động dự án và nỗ lực nắm bắt một mẫu
đại diện – thường là 10% - 20% của mỗi cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án và các nhóm xã
hội của họ. Khi dự kiến tác động là không đáng kể, lượng mẫu bằng 10%–20% hoặc nhỏ
hơn (thay vì tất cả) cộng đồng là đủ. Nhưng khi tác động có khả năng là đáng kể, có thể cần
chọn cộng đồng theo mục đích, dựa trên: loại tác động dự án dự kiến (ví dụ, 10%–20%
cộng đồng bị ảnh hưởng do không thể tiếp cận nguồn nước, 10%–20% cộng đồng bị tổn
thương do không thể tiếp cận các sản phẩm từ rừng, và 10%–20% cộng đồng bị tác động
bởi mất đất nông nghiệp); sự đa dạng của các nhóm người DTTS trong khu vực;26 tính
nghiêm trọng của tác động dự kiến (ví dụ, 20% hay thậm chí 30% cộng đồng sẽ phải di dời
vật chất, nhưng chỉ 10% sẽ không phải di dời); và những yếu tố xã hội hay tình huống đáng
kể khác như kinh nghiệm trước đây với những dự án tương tự, mức độ cô lập, và đói nghèo.
F.

Báo cáo kết quả đánh giá tác động xã hội

159. Báo cáo kết quả ASI sẽ gồm có một phần về phương pháp, trong đó thảo luận việc
quyết định về phương pháp này đã được đưa ra như thế nào và dựa trên cơ sở nào. Nếu
thiết kế dự án cho thấy dự án có khả năng gồm có 3 hoạt động mà theo đó dự án sẽ đòi hỏi
sự biểu đạt tập thể về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người DTTS,27 thì điều này cần
được phản ánh trong báo cáo.
160. Không xét tới việc ASI được thực hiện như một phần của phân tích xã hội của dự án
hay như một đánh giá riêng biệt, kết quả của ASI về Kế hoạch phát triển người DTTS phải
được tóm tắt trong bản Kế hoạch phát triển người DTTS.
G.

Yêu cầu về chuyên gia để thực hiện Đánh giá tác động xã hội

161. SPS yêu cầu ASI được thực hiện bởi những chuyên gia có năng lực, trình độ chuyên
môn và kinh nghiệm. Ngoài chuyên môn có được qua đào tạo kỹ thuật chính thống, chuyên
gia cần có kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với các nhóm người DTTS trong nghiên cứu cụ
26
27

Như ở một dự án của Lào khi 10%–20% của mỗi cộng đồng người Hmong, Tai, Việt, và Brau được lấy mẫu.
Chú thích số 1, Yêu cầu an toàn 3, đoạn 30–36.
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thể, hoặc ít nhất có kinh nghiệm trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp hoặc với các nhóm
tương tự tại khu vực khác. Một nguồn lực quý giá về các chuyên gia phù hợp chính là thành
viên của người DTTS, những người đã rời cộng đồng và theo đuổi giáo dục ngoài hệ thống
truyền thống, và các nhà nghiên cứu xã hội đến từ các viện giáo dục và khu vực tư nhân (ví
dụ như viện mỏ, viện lâm nghiệp) và những người đã ở trong khu vực nghiên cứu. Mong
muốn có ít nhất một thành viên của nhóm giao tiếp bằng ngôn ngữ dễ hiểu với người DTTS
bị ảnh hưởng.
162. Mặc dù không có “trình độ chuyên môn” của các chuyên gia độc lập, một số cá nhân
hoặc nhóm đến từ cộng đồng được khuyến khích làm việc với các chuyên gia ASI và giúp
đỡ quá trình ASI. Việc này củng cố phân tích, và có thể cho thấy các tác động trước đây
chưa nhận ra.
Ghi chú Thông lệ tốt – Nguyên tắc hoạt động về kiến thức truyền thống trong Đánh giá tác động xã hội
 Cung cấp một quá trình đánh giá tác động cởi mở và minh bạch: Người DTTS có quyền được thông
báo thỏa đáng về những quyết định liên quan tới đất truyền thống của họ. Các nhà phát triển và cơ quan
chính phủ có nghĩa vụ đưa người DTTS vào quá trình ra quyết định. Nghĩa vụ này có thể vượt mức cung
cấp thông tin chuẩn cho những bên liên quan khác và thường gồm các cách thông báo, giao tiếp mà có thể
khác với các bên liên quan.
 Thống nhất về mức độ tham gia: Sự tham gia có thể dao động từ việc đưa ra ý kiến đến quyền lực đưa ra
quyết định được chia sẻ. Các nhà phát triển và người DTTS (và khi có thể, các cơ quan chính phủ) cần
cùng nhau xác định mức độ tham gia và lộ trình trao đổi thông tin và giao tiếp tiếp theo. Các nhà phát triển
không nên giả định đã biết về mức độ người DTTS muốn tham gia và tham gia như thế nào.
 Cung cấp sự tham gia thiết thực và sự đảm bảo: Sự tham gia của người DTTS phải là thiết thực và họ
cần được đảm bảo rằng sự tham gia của họ có ý nghĩa quan trọng. Các nhà phát triển nên thường xuyên
hỏi ý kiến người DTTS và giải thích về việc ý kiến của họ đã được xem xét và tích hợp vào đánh giá tác
động như thế nào.
 Đảm bảo bình đẳng giới: Phụ nữ và nam giới đóng vai trò khác nhau trong văn hóa bản địa và có thể chịu
trách nhiệm về những địa điểm và giá trị di sản khác nhau. Việc xem xét cả hai khía cạnh này là một việc
quan trọng. Điều này có thể đòi hỏi thu thập kiến thức truyền thống từ nam giới và nữ giới một cách riêng
biệt.
 Cho phép hòa giải: Thừa nhận rằng những khác biệt sâu sắc về quan điểm thường tạo khó khăn giữa
người DTTS và những người đại diện cho dự án. Cần cẩn trọng khi tiếp cận những trường hợp này và
thống nhất về các quá trình hòa giải và giải quyết bất đồng có thể nảy sinh giữa các bên trong quá trình
thực hiện dự án.
 Bao gồm phong tục, tập quán bản địa: Sử dụng các đường hướng tiếp cận có sự tham gia, trong đó có
xét tới phong tục, tập quán truyền thống, nghi thức, và quá trình ra quyết định. Ví dụ, trong một số xã hội, có
thể không được phép cãi lại người lớn tuổi ở nơi công cộng. Vì thế, sự im lặng có thể là sự phản đối chứ
không phải là đồng ý. Một số xã hội ra quyết định dựa trên sự đồng lòng và đại diện của họ có thể không có
khả năng đưa ra quyết định ngay tại chỗ.
 Cung cấp phiên dịch và biên dịch: Các hệ thống niềm tin và tín ngưỡng truyền thống và phương tây đòi
hỏi bối cảnh, ngôn ngữ, và phiên dịch có kỹ năng để có thể sử dụng kiến thức truyền thống của người
DTTS một cách hiệu quả và để cộng đồng truyền thống hiểu một cách đầy đủ tri thức phương tây. Người
DTTS có thể thể hiện mọi thứ theo nhiều cách khác nhau, ví dụ thông qua kể chuyện thay vì nói trực tiếp.
Làm rõ nghĩa và hiểu thông tin giao tiếp. Có thể cần phiên dịch trong các cuộc họp.
 An toàn và sự khai thác: Xây dựng yêu cầu an toàn để bảo vệ cộng đồng người DTTS dễ bị tổn thương
trước sự khai thác không công bằng, ví dụ do thiếu kinh nghiệm hoặc không chấp thuận các hệ thống chia
sẻ nguồn lực dựa trên tiền tệ.
 Sử dụng kiến thức truyền thống một cách có trách nhiệm: Việc giữ gìn kiến thức truyền thống là một
trách nhiệm và việc sử dụng sai kiến thức đó có thể dẫn tới những hậu quả to lớn đối với người DTTS.
Những kiến thức đó thường được chia sẻ giữa người thân, họ hàng và truyền qua cá nhân cho người học
nghề, học việc. Các nhà phát triển phải kiềm chế việc chia sẻ rộng rãi kiến thức này và sử dụng nó để can
thiệp các vấn đề của cộng đồng.
 Sử dụng kiến thức truyền thống chỉ trong bối cảnh của chúng: Người DTTS sẽ chia sẻ kiến thức truyền
thống với các nhà phát triển chỉ tại một thời điểm cụ thể và cho một mục đích cụ thể. Các nhà phát triển và
chính phủ không nên cố gắng áp dụng những kiến thức đó vào các hệ sinh thái, khu vực, hoặc dự án khác.
 Lập trước kế hoạch: Việc lồng ghép kiến thức truyền thống và cách thức đưa ra quyết định của người
DTTS vào đánh giá tác động có thể mất nhiều thời gian. Các nhà phát triển nên bắt đầu quá trình này sớm,
một cách lý tưởng là trước quá trình phê duyệt dự án.
Nguồn: Hiệp hội quốc tế về Đánh giá tác động. 2009. Tài liệu Respecting Indigenous Peoples and Traditional Knowledge:
International Best Practices Principles.Fargo.
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VII.
A.

LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS

Yêu cầu lập kế hoạch đối với các phương thức vay vốn khác nhau

163. SPS áp dụng đối với tất cả các dự án ADB tài trợ. Tùy theo dự án, có thể sử dụng
một dãy công cụ để đáp ứng các yêu cầu của ADB về đánh giá và lập kế hoạch phát triển
người DTTS, bao gồm IPP, IPPF, ESMS, kiểm toán an toàn về xã hội, và ma trận tác động
môi trường và xã hội (Bảng 1).
164. Những yêu cầu chung trong SPS đối với quá
trình phổ biến chính sách được dựa trên quá trình
hoạt động của công tác chuẩn bị và thực hiện dự án
vốn vay tiêu chuẩn. Đối với dự án loại A hoặc B, bên
vay/khách hàng lập một IPP để xác định và đánh giá
tác động dự án, cán bộ ADB xem xét và làm rõ IPP
trước khi Ban Giám đốc phê duyệt dự án.28
165. ADB đã liên tục thông qua nhiều phương
thức tài trợ (thay vì chỉ có các dự án vay vốn tiêu
chuẩn) nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện và
phát triển bền vững tại các QGTV đang phát triển.
Những thể thức vay vốn này bao gồm khoản vay
theo chính sách, khoản vay theo ngành, khoản vay
tài trợ đa đợt (MFF), khoản vay hỗ trợ khẩn cấp và
khoản vay cho dự án tại những khu vực xung đột,
gồm cả trung gian tài chính, và tài chính doanh
nghiệp.

Ghi chú thực hành – Lập IPP
 Tổ chức sớm và đảm bảo sự tham gia
của nhóm người DTTS trong suốt quá
trình chuẩn bị.
 Xác nhận lại và cập nhật phân loại IP,
khi cần thiết.
 Đảm bảo rằng tất cả các quá trình
chuẩn bị IPP (tham vấn, ASI, v.v) được
ghi hồ sơ đầy đủ.
 Đảm bảo rằng số liệu và bảng là chính
xác và được trình bày thích đáng.
 Duy trì phổ biến tài liệu và cung cấp
thông tin triệt để tới các nhóm DTTS
trong suốt quá trình chuẩn bị.
 Trình bày các câu hỏi được nêu lên
trước đó tới ADB để giám sát và làm rõ
chính sách.
 Cho phép có đủ thời gian để xem xét,
đánh giá tài liệu và thực hiện bất kỳ
chỉnh sửa hợp lý nào.
 Tài liệu chỉnh sửa cần được đăng trên
trang web của ADB trước khi diễn ra
cuộc họp xem xét cấp quản lý.

166. Các phần dưới đây thảo luận về các bảo trợ
khác khau cho người DTTS và những công cụ lập kế
hoạch cho những phương thức tài chính và dự án khác nhau. (Phụ lục 5 tóm tắt hành động,
thời gian, và yêu cầu phổ biến thông tin của các phương thức và dự án này.)
B.

Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP)

167. Cần chuẩn bị một Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) cho tất cả các dự án có tác
động đáng kể (Loại A) hoặc hạn chế (Loại B) tới người DTTS, thậm chí khi chỉ có tác động
tích cực, vì cần có kế hoạch này để giảm thiểu rủi ro rằng họ có thể không nắm bắt được
các lợi ích của dự án, cải thiện sự tham gia của họ trong chia sẻ lợi ích, và giải quyết khả
năng rằng có thể nảy sinh tác động mà có thể khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Bên
vay/khách hàng phải trình IPP lên ADB trước khi Ban Giám đốc quyết định triển khai tiếp dự
án.
168. Trước tiên, bên vay/khách hàng phát triển những yêu cầu và chi tiết của IPP sau khi
sàng lọc và phân loại. Khi dự án đi vào giai đoạn thiết kế, bắt đầu thực hiện tham vấn thiết
thực và đánh giá tác động, từng bước hoàn thiện phạm vi IPP. Tại giai đoạn này, có thể
phải đánh giá lại loại tác động tới người DTTS. (Đề cương IPP có trong Phụ lục 6. Danh
sách kiểm tra, phác thảo những câu hỏi nhằm đánh giá tính đầy đủ của thông tin trong tài
liệu IPP trước khi đệ trình được trình bày trong Phụ lục 7.)

28

Quá trình trong những mục trước dựa vào đặc điểm của dự án vay vốn chuẩn: độc lập (thường không bao
gồm một số lượng lớn các tiểu dự án); chưa xây dựng (đối với các dự án mới hơn là đối với dự án hiện có);
chuẩn bị trước khi ADB phê duyệt (các khu vực dự án và hoạt động chính được xác định trước khi Ban giám
đốc phê duyệt); đầu tư trực tiếp (không thông qua trung gian tài chính); và đầu tư dự án (hơn là tài chính
doanh nghiệp).
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Bảng 1: Thế thức tài chính và Yêu cầu an toàn đối với người DTTS
Công cụ
Vay vốn theo
chính sách

Yêu cầu An toàn
Ma trận tác động môi
trường và xã hội

Hành động
Tất cả các dự án vay vốn theo chính
sách loại A hoặc B

Thời gian
Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

Khoản vay theo
ngành

Khung kế hoạch phát triển
người DTTS (IPPF) cho
toàn dự án
Kế hoạch người phát triển
người DTTS (IPP) các các
tiểu dự án mẫu
IPP cho các tiểu dự án tiếp
theo

Dự án với tác động tiềm ẩn tới người
DTTS

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

Các tiểu dự án có tác động tới người
DTTS

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

Các tiểu dự án có tác động tới người
DTTS

Sau khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

IPPF cho toàn MFF

IPP cho các đợt tài trợ tiếp
theo

MFF với tác động tiềm ẩn tới người
DTTS
Đợt tài trợ tác động tiềm ẩn tới người
DTTS (loại A hoặc B)
Các đợt tài trợ tiếp theo với tác động
tiềm ẩn tới người DTTS (loại A hoặc B)

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt MFF
Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt MFF
Sau khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt MFF nhưng trước
khi phê duyệt từng đợt

Khoản vay hỗ
trợ khẩn cấp và
khoản vay cho
dự án tại các
khu vực xung
đột

IPPF

Dự án loại A hoặc B

IPP cho các tiểu dự án

Tiểu dự án/hợp phần với tác động tới
người DTTS

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay
Sau khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

Đầu tư trung
gian tài chính

Hệ thống quản lý môi
trường và xã hội (ESMS)

Khoản đầu tư sử dụng vốn ADB với tác
động xã hội bất lợi dự kiến

IPP

Các tiểu dự án với tác động tiềm ẩn
đáng kể tới người DTTS (loại A)

Báo cáo đánh giá xã hội
theo yêu cầu của chính phủ

Các tiểu dự án loại B

Kiểm toán ESMS doanh
nghiệp

Tất cả các khoản tài chính doanh nghiệp
chung, vốn hoạt động hoặc tài trợ cổ
phần loại A hoặc B
Kiểm toán xác định không tuân thủ yêu
cầu an toàn của ADB

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản tài chính

Công trình dự án đang thi công hoặc
hiện có loại A hoặc B và/hoặc các hoạt
động kinh doanh
Kiểm toán xác định không tuân thủ yêu
cầu an toàn của ADB

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay

Khoản vay tài
trợ đa đợt
(MFF)

Tài chính
doanh nghiệp

IPP cho đợt tài trợ đầu tiên

Kế hoạch hành động sửa
chữa
Công trình hiện
có

Kiểm toán an toàn xã hội

Kế hoạch hành động sửa
chữa

Thống nhất cách bố trí, sắp
xếp ESMS trước khi Ban
Giám đốc ADB phê duyệt, áp
dụng ESMS trước lần giải
ngân đầu tiên
Sau khi Ban Giám đốc phê
duyệt dự án FI, nhưng trước
khi phê duyệt tiểu dự án
Sau khi Ban Giám đốc phê
duyệt dự án FI, nhưng trước
khi phê duyệt tiểu dự án

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản tài chính

Trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt khoản vay
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1.

Sử dụng Đánh giá tác động xã hội và Tham vấn thiết thực

169. Một IPP được dựa vào kết quả của ASI về người DTTS cũng như kết quả tham vấn
thiết thực (và có thể bao gồm cả thương thảo với thiện chí). Điều này bao gồm những kết
quả đánh giá chính, kết luận, và khuyến nghị như một phần của IPP (xem Phụ lục của
SR3).29 Các biện pháp tăng cường và giảm thiểu vạch ra trong IPP cần phản ánh một sự
phản hồi thỏa đáng những kết quả đánh giá của ASI và nằm trong phạm vi tiếp cận và bối
cảnh cụ thể của dự án.
170. Đặc biệt đối với những dự án có tác động đáng kể tới cộng đồng người DTTS, thực
hành tốt là bên vay/khách hàng xác nhận nội dung và đường hướng tiếp cận của bản thảo
IPP bằng cách tham vấn với cộng đồng người DTTS thông qua tham vấn thiết thực và sự
tham gia liên tục. Đặc biệt, việc này có thể bao gồm hội thảo với các đại diện của những
cộng đồng được lựa chọn hoặc một bộ phận tiêu biểu của các nhóm bị ảnh hưởng (BAH)
được xác định trong ASI. Những hội thảo này sẽ trình bày các phần chính của IPP để người
BAH phản hồi và thảo luận. Trong trường hợp hoạt động dự án đòi hỏi phải có sự đồng
thuận của cộng đồng BAH - và cũng cần tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng – việc
tham vấn giúp bên vay/khách hàng xác minh rằng đã có sự ủng hộ này. (Chương X thảo
luận kỹ hơn về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.)
2.

Đảm bảo những lợi ích phù hợp về văn hóa

171. Kế hoạch phát triển người DTTS cần bao gồm một tập hợp những lợi ích kinh tế - xã
hội, có xét tới các ngôn ngữ cụ thể, thực hành văn hóa, niềm tin và tín ngưỡng, và lối sống
của người BAH. Ví dụ, trong một dự án giáo dục cơ bản, người DTTS sẽ hưởng lợi khi
được cấp tài liệu đọc viết bằng ngôn ngữ địa phương, sử dụng các ví dụ và minh họa lấy từ
những bối cảnh địa phương quen thuộc.
Trường hợp điển hình – Nhu cầu về các Kế hoạch phát triển DTTS, Dự án Thủy điện Nam Theun 2,
Cộng hòa DCND Lào
Bên vay/khách hàng quyết định lập và thực hiện các kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) nhằm đảm bảo một
tiêu chuẩn cao hơn trong thực hiện dự án.
Những kế hoạch này được chuẩn bị cho hai khu vực địa lý bị tác động - Nakai Plateau và khu vực hạ nguồn
chịu tác động bởi hoạt động thi công – để giải quyết vấn đề phát triển nhạy cảm về văn hóa cho người BAH
bởi dự án. Mục đích tổng thể là tránh tác động bất lợi của dự án, và khi không thể tránh khỏi thì giảm và giảm
nhẹ những tác động này thông qua bồi thường công bằng và hiệu quả; cải thiện đáng kể sinh kế và điều kiện
sống của người DTTS sẽ định cư ở Nakai Plateau; và đảm bảo rằng người DTTS trên đất dự án (cơ sở hạ
tầng) và trong khu vực hạ nguồn (chủ yếu dọc khu Xe Bangfai) được tham vấn một cách thích đáng, đền bù
đầy đủ, và tích cực tham gia các hoạt động giảm thiểu.
Tất cả những người BAH sẽ định cư ở Nakai Plateau được phân loại như người DTTS trong Kế hoạch hành
động tái định cư; khoảng 10% người sống dọc khu Xe Bangfai và xấp xỉ 45% người sống tại hạ nguồn đất dự
án cũng là các nhóm người DTTS – do đó cần có các EMDP. EMDP giải quyết yêu cầu của cả Ngân hàng Thế
giới (Chính sách hoạt động 4.10: Người DTTS) và ADB (1998 Chính sách về người DTTS). EMDP xác định
những nhu cầu và nguyện vọng cụ thể thông qua tham vấn trước nhằm tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch
tham gia, thực hiện và giám sát, giảm thiểu các tác động bất lợi tiềm ẩn và khuyến khích những phát triển mà
theo đó tiến bộ xã hội và kinh tế sẽ xuất hiện.
Tài liệu và kiến nghị của EMDP là giống các tài liệu và kiến nghị trong kế hoạch tái định cư của dự án; tuy
nhiên, chúng chi tiết hơn và cung cấp tài liệu nền tảng làm rõ các kết luận và kiến nghị. Thực ra, quá trình tiếp
cận hợp nhất là một chiến lược “chủ đạo” đối với các vấn đề DTTS. Các phương pháp tham vấn và lập kế
hoạch nhạy cảm về văn hóa đã được sử dụng cho tất cả những cộng đồng BAH trực tiếp và gián tiếp.
Nguồn: Công ty Điện lực Nam Theun 2. 2005. Kế hoạch phát triển người DTTS cho Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2 tại
Cộng hòa DCND Lào. Manila: ADB

172. Trong một ví dụ khác, các hoạt động tài chính vi mô và kinh doanh cần được thiết kế
cẩn thận để cân nhắc mối quan hệ ruột thịt giữa các thành viên. Trong một số cộng đồng, ví
dụ cộng đồng người Papuan phía Tây bị ảnh hưởng bởi dự án Tangguh LNG, những người
cùng bộ lạc hoặc những người trẻ của cộng đồng có thể thấy khó yêu cầu người lớn tuổi
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hơn thanh toán cho các hàng hóa hay dịch vụ. Do đó, những hoạt động này cần cân nhắc
sự chuẩn bị xã hội cho cộng đồng, làm rõ vai trò và trách nhiệm của những người tham gia
chương trình.
173. Bên vay/khách hàng nên điều chỉnh lợi ích theo những nhạy cảm về bản địa, tham
vấn người cao tuổi của thị tộc trước khi những hoạt động chính của dự án bắt đầu hoặc sau
khi cộng đồng đã đi tới một quyết định theo quy trình, thủ tục theo phong tục, tập quán của
họ.
Trường hợp điển hình — Cải thiện sinh kế và chia sẻ lợi ích, Dự án Thủy điện Sông Bung 4, Việt Nam
Dự án bao gồm xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 156 mW và một đập nước cao 110m trên sông
Bung. Nơi này là một trong những địa phương nghèo nhất và ở vùng hẻo lánh nhất của khu vực miền Trung
Việt Nam, nơi dân định cư chủ yếu là người DTTS Cờ Tu. Dân tộc này có rất ít giao tiếp với người Kinh – dân
tộc chiếm đa số ở Việt Nam.
Mục tiêu tổng thể của chương trình phát triển sinh kế của dự án là khôi phục và cải thiện hệ thống sinh kế của
bốn làng BAH và làng Pa Pang nơi người Cờ Tu tái định cư với các hoạt động sinh nhai. Truyền thống và văn
hóa của họ cũng như khả năng thu hút của nam giới và phụ nữ được sử dụng làm cơ sở phát triển chương
trình sinh kế.
Để cải thiện hệ thống sinh kế của các hộ gia đình người Cờ Tu BAH, họ tự xác định những hoạt động sinh kế
chính gồm có
 quy hoạch sử dụng đất và phát triển việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất và tài nguyên rừng;
 một chương trình khuyến nông hiệu quả và phù hợp về văn hóa cho các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi
gia súc, gia cầm, và nuôi trồng thủy sản;
 phát triển một chương trình phát triển và quản lý rừng làng;
 các hoạt động phi nông nghiệp; và,
 nâng cao năng lực thể chế của tổ chức xã hội của người Cờ Tu và phát triển năng lực của những người
BAH thông qua huy động cộng đồng.
Trong khi các hoạt động ban đầu được hỗ trợ với một khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại, các bên hy
vọng rằng nguồn vốn trong tương lai cho chương trình cải thiện sinh kế sẽ được bổ sung với khoản lợi tức
cộng đồng được hưởng từ doanh thu thủy điện. Thông qua đối thoại chính sách trong dự án, ADB và chính
phủ thống nhất về nguyền tắc việc chia sẻ lợi ích. Các nguồn lực chuẩn bị dự án được phân bổ để tạo các
hướng dẫn về chia sẻ lợi ích và để kiểm tra thí điểm những hướng dẫn này trong dự án thủy điện A Vương
đang triển khai.
Nguồn: ADB. 2008. Dự án thủy điện Sông Bung 4 (Loan 2429-VIE). Manila

174. Đồng thời, trong vấn đề lợi ích cũng cần cân nhắc những thực hành truyền thống
nhưng có khả năng bền vững, ví dụ thực hành phân chia đất và sử dụng đất, trước khi giới
thiệu các hình thức dịch vụ xã hội hoặc kinh tế dựa vào đất mới cho cộng đồng. Chương
trình cải thiện sinh kế trước tiên nên xác định những hoạt động sinh kế đã quen thuộc với họ,
bao gồm trồng cây lương thực hoặc rau xanh địa phương mà chính họ là người tiêu thụ,
hoặc nuôi gia súc mà không phụ thuộc vào nguồn cung cấp thức ăn gia súc từ khu vực bên
ngoài. Đối với những người DTTS bị di dời vật chất, những người có thể phụ thuộc vào sản
xuất lương thực từ rừng, việc đảm bảo họ có thể tiếp tục tiếp cận khu vực rừng như một
phần của bất cứ chương trình cải thiện sinh kế nào là hết sức quan trọng.
175. Khi mở rộng lợi ích cho người DTTS, bên vay/khách hàng nên tôn trọng những nhạy
cảm về văn hóa của cộng đồng người bản địa địa phương, đặc biệt các nghi lễ quan trọng
mà có thể có đòi hỏi tại những điểm khác nhau của quá trình thực hiện dự án. Ví dụ, một
hành động cấp nước sạch cần xem xét liệu các nguồn nước này có thuộc về chính những
cộng đồng đó theo truyền thống, và nên tránh lấy nước từ một số con suối hay một số địa
điểm nhất định dọc một con sông được xem như dòng sông thiêng. Cũng có thể cần thực
hiện những nghi lễ truyền thống trước khi di dời tới nơi ở mới, tại cả làng gốc của người bị
di dời và tại nơi di dời tới. Có thể có những ngày hoặc thời gian nhất định bị xem là không
đẹp để di chuyển hay bắt đầu xây nhà ở hay công trình dành cho cộng đồng.
176. Quy mô và tính chất lợi ích phát triển trong Kế hoạch phát triển người DTTS có tính
đa dạng. Điều quan trọng là khai thác các phương án và thống nhất về những phương án
này với người DTTS BAH. Trong khi dự án phải phân bổ đủ nguồn lực thích hợp để đảm
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bảo tập hợp các lợi ích phát triển cho người DTTS, thì trong những dự án lớn bên
vay/khách hàng nên xem xét đề xuất một bộ các gói phát triển toàn diện như một phần của
lợi ích phát triển cộng đồng hay lợi ích phát triển vùng của dự án. Đường hướng tiếp cận
này tạo ra cơ hội hợp tác với các Bộ chịu trách nhiệm về vấn đề người DTTS, nếu có; hoặc
các văn phòng chính quyền địa phương chuyên trách về những vấn đề này và chịu trách
nhiệm cung cấp các chương trình cho người DTTS. Ngược lại, nếu ASI phát hiện thấy rằng
các thể chế chính phủ chịu trách nhiệm tương tác với người DTTS không có đủ năng lực
pháp lý, xã hội, và kỹ thuật cần thiết, các nhà hoạch định dự án có thể cân nhắc phát triển
năng lực cho những cơ quan, tổ chức này.
177. Tùy theo từng dự án, cũng có thể thu hút sự tham gia của các tổ chức cộng đồng địa
phương, tổ chức xã hội dân sự, và các tổ chức về người DTTS có kinh nghiệm. Những tổ
chức này có thể đóng vai trò là kênh trung gian và được tất cả các bên chấp thuận. Kế
hoạch phát triển người DTTS nên đưa ra một tuyên bố rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của
họ, việc cấp vốn và nguồn lực đầu vào, cũng như một kế hoạch hoạt động trong khung thời
gian cụ thể cùng bản kinh phí.
Đảm bảo lợi ích và Giảm thiểu tác động bất lợi trong một Dự án giáo dục, Băng-la-đét
Tác động tích cực và tiêu cực tới người DTTS sẽ phụ thuộc phần lớn vào các điểm được lựa chọn xây trường
học mới và những điểm được lựa chọn cho các hạng mục công trình mở rộng và cải thiện.
Bất kỳ khi nào có tác động tới người DTTS, để tránh hoặc giảm thiểu tác động bất lợi, và đảm bảo những lợi
ích phù hợp về văn hóa, Phòng Giáo dục Tiểu học sẽ lựa chọn, thiết kế, và thực hiện các công trình vật chất
tuân theo những nguyên tắc sau:
 Thu hút đầy đủ sự tham gia của cộng đồng người DTTS và các tổ chức của họ trong quá trình xác định, lập
kế hoạch, và thực hiện các hạng mục công trình mở rộng/cải thiện và địa điểm, khu vực xây trường học
mới và nhà tập thể cho học sinh và giới viên;
 Sàng lọc cẩn thận, cùng với người DTTS, những công trình vật chất cần có cho các trường học hiện có, và
địa điểm, khu vực xây trường mới nhằm đảm bảo sự hiểu biết sơ bộ về tính chất và mức độ của tác động
tiềm ẩn cũng như những lựa chọn thay thế để tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi nào;
 Khi những lựa chọn thay thế là không khả thi và tác động bất lợi là không thể tránh, ngay lập tức làm việc
với người DTTS và những người có hiểu biết về văn hóa và các mối quan tâm của người DTTS để thực
hiện đánh giá những tác động chính;
 Thực hiện những nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị Kế hoạch người DTTS với các biện pháp phù hợp nhất để
giảm nhẹ tác động bất lợi và phát triển các biện pháp để cải thiện cộng đồng chung người DTTS, nếu có cơ
hội; và
 Không bắt đầu hoạt động xây lắp khi cộng đồng người DTTS vẫn chưa thấy thuyết phục về dự án hoặc
không ủng hộ rộng rãi.
Nguồn: Bộ Giáo dục Tiểu học và Giáo dục phổ cập. 2010. Khung kế hoạch người DTTS của Chương trình Phát triển ngành
giáo dục tiểu học tại Băng-la-đét. Manila: ADB

3.

Tránh, giảm thiểu, và giảm nhẹ tác động bất lợi

178. Khi ASI cho thấy có tác động bất lợi tiềm ẩn, Kế hoạch phát triển người DTTS nên
đưa ra những biện pháp để tránh các tác động này. Những biện pháp đó có thể gồm có thay
đổi về thiết kế dự án hay khu vực tác động, hoặc lập lại kế hoạch chuỗi các hoạt động dự án
để điều chỉnh khung thời gian mà người DTTS có thể chấp nhận được. Nếu những tác động
bất lợi là không thể tránh khỏi, Kế hoạch phát triển người DTTS nên đưa ra các biện pháp,
đã thống nhất thông qua tham vấn thiết thực với người DTTS BAH, để giảm thiểu và giảm
nhẹ những tác động đó, và đền bù cho cộng đồng BAH.
179. Các biện pháp giảm thiểu có thể bao gồm việc những quy định rằng khu vực hoặc
hoạt động dự án không được triển khai tại các khu vực trọng yếu về kinh tế hay tôn giáo
hoặc không được cản trở sự tiếp cận các điểm này; rằng những tài liệu và thông tin liên
quan tới dự án sẽ được truyền tải bằng ngôn ngữ bản địa; và rằng đội ngũ thi công của dự
án tôn trọng phong tục, tập quán bản địa.
180. Nhằm giải quyết các tác động bất lợi tới người DTTS, bên vay/khách hàng nên
chuẩn bị Kế hoạch phát triển người DTTS có chú ý tới những điểm sau:
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4.

Thiết kế của dự án nên có cân nhắc về kỹ năng và kiến thức liên quan tới
quản lý nguồn lực địa phương của người DTTS. Thiết kế nên dựa vào những
điểm mạnh của các tổ chức người DTTS và cộng đồng cũng như các tổ chức
xã hội truyền thống và kiến thức bản địa. Sẽ rất hữu ích khi xác định được
liệu các thay đổi đề xuất mà dự án giới thiệu có được chính người DTTS xem
là có thể chấp nhận được hay đáp ứng mong mỏi của chính họ hay không.
Tuy nhiên, trong khi làm như vậy, những người chuẩn bị IPP cần nhận thức
được rằng sẽ thường xuyên có xung đột về quan điểm giữa cộng đồng người
DTTS về cái gì là “mong muốn”, và do đó phải xem xét thật cẩn thẩn vấn đề
căng thẳng và xung đột trong nội bộ cộng đồng;
IPP nên giải quyết các mối quan tâm của phụ nữ, cho dù theo đuổi những
mục tiêu phát triển được thiết kế cụ thể cho phụ nữ hay bao gồm các biện
pháp đặc biệt để khắc phục các trở ngại để phụ nữ tham gia đầy đủ vào quá
trình ra quyết định;
Khi phù hợp, IPP nên có những biện pháp để công nhận và chính thức hóa
những quyền có theo phong tục, tập quán về đất và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên;
Nên triển khai các hoạt động ở quy mô thí điểm và đánh giá trước khi thực
hiện ở quy mô tổng thể khi thiếu các kinh nghiệm và kiến thức về làm việc
thành công với người DTTS;
IPP có thể cần xem xét phát triển năng lực của cán bộ dự án về việc hiểu các
yêu cầu an toàn và tương tác với người DTTS;
Trong khi đảm bảo rằng người DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được
hưởng một số lợi ích từ dự án, cần tránh tạo sự phụ thuộc vào các thực thể
dự án, và thay vào đó là thúc đẩy khả năng tự lực của cộng đồng. Ví dụ, có
thể thực hiện việc này bằng cách lập một chiến lược theo giai đoạn để bàn
giao công tác bảo dưỡng các công trình cộng đồng thuộc tiểu phần dự án
cho cộng đồng người DTTS quản lý.
Chi phí và ngân sách cho IPP và Kế hoạch thực hiện

181. Bên vay/khách hàng phải phân bổ một ngân
sách trong dự án chia sẻ chi phí thực hiện IPP. Bất
kỳ hành động hay biện pháp nào vạch ra trong IPP
cũng cần có kinh phí. Thực ra, việc đáp ứng các yêu
cầu an toàn đối với người DTTS cần được chi trả
như một khoản chi phí của dự án hơn là đơn thuần
chỉ dựa vào các chương trình phát triển hiện có của
chính phủ. Hơn nữa, cần có thông tin chi tiết về
nguồn tài chính cho các hoạt động IPP vì những hoạt
động này có thể được triển khai bởi các cơ quan
chính phủ khác nhau và cũng có thể là một phần của
các chương trình chính phủ đang thực hiện trong khu
vực dự án. Đồng thời, cần thấy cam kết của các cơ
quan khác nhau về việc chịu trách nhiệm thực hiện
những chương trình khác nhau theo IPP trong cam
kết cấp vốn của họ cho những hoạt động này, và nó
phải được phản ánh trong IPP.

Danh sách kiểm tra của IPP – Kinh phí
và cấp vốn
 Có một bảng kinh phí ghi theo từng
hạng mục cho tất cả các hoạt động
thực hiện theo IPP không?
 Bảng kinh phí này có bao gồm đủ vốn
cho:
o Tất cả các hoạt động của IPP (thậm
chí kéo sang những hợp phần/cơ
quan khác).
o Cập nhật IPP (khảo sát,v.v)
o Quá trình tham vấn và tham gia
o Ủng hộ thể chế (đơn vị bảo trợ, cán
bộ, đào tạo, đi lại)
o Giám sát, đánh giá, và báo cáo
o Dự phòng (10%)
 Có phân bổ kinh phí cho từng năm
không?
 Có xác định các nguồn cấp vốn và xác
định trách nhiệm phân bổ, phê duyệt,
và cấp vốn không?

182. Ngân sách IPP của một dự án thủy điện lớn
sẽ thường gồm đủ các khoản tiền để thiết lập và huy
động nhân sự cho một ban quản lý yêu cầu an toàn
(khi cần thiết), đào tạo nhân sự và nâng cao năng lực, có sự tham gia của các NGO hoặc
IPO, giám sát và đánh giá việc thực hiện IPP. Nên có nguồn vốn dự phòng để điều chỉnh
ngân sách cũng như khoản dự phòng cho hoạt động phân bổ và cấp vốn hàng năm.
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183. Do việc thực hiện IPP đòi hỏi phải liên tục tham vấn người DTTS BAH, nên xem xét
chi phí điều phối hoạt động tham vấn và cơ chế giải quyết khiếu nại, đặc biệt khi các tác
động là đáng kể. Kinh nghiệm cho thấy một số dự án ước tính chi phí này thấp hơn chi phí
thực tế phát sinh khi tiến hành tham vấn cộng đồng người DTTS BAH. Việc này thường là
do có thể không dễ liên hệ hay tập trung những người này thành nhóm trong cộng đồng do
họ có thể ở cách xa nhau ở các khu vực địa hình trắc trở và khá xa xôi, hẻo lánh.
184. Một kế hoạch thực hiện – một bản tóm tắt IPP – có thể hữu ích. Biểu đồ Gantt
thường được sử dụng để hỗ trợ hoạt động thảo luận, khi đó biểu đồ nên thể hiện chuỗi sự
kiện và kế hoạch dự kiến cũng như lịch trình các sự kiện chính như tham vấn, truyền thông,
và tham gia; cơ chế giải quyết khiếu nại; tăng cường năng lực; và thi công. Kế hoạch thực
hiện cần vạch ra những hoạt động chuẩn bị chính cũng như những hoạt động lập kế hoạch
thực hiện trong quá trình triển khai dự án và sau khi hoàn thành dự án. Nó nên nhấn mạnh
những mốc chính hay những hoạt động quan trọng. Một bản IPP chi tiết có thể đòi hỏi sử
dụng các công cụ quản lý dự án để đánh giá những hoạt động quan trọng, đảm bảo rằng
những hoạt động này được ưu tiên về nguồn vốn và quan tâm thực hiện.
5.
Kế hoạch hành động cho sự công nhận pháp lý về các quyền về đất
theo phong tục, tập quán
185.
SPS nêu rằng “nếu dự án có các hoạt động phụ thuộc vào việc thiết lập quyền được
pháp luật công nhận về đất và lãnh thổ mà người DTTS sở hữu theo truyền thống hay sử
dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục tập quán, ví dụ như dự án về quyền đối với đất, hay
dự án có thu hồi những vùng đất đó, bên vay/khách hàng sẽ phải triển khai một kế hoạch
hành động về sự công nhận pháp lý về những quyền theo phong tục, tập quán đối với
những mảnh đất, địa phận, và lãnh thổ do tổ tiên để lại đó trong tài liệu IPP.”30
186. Sự công nhận này có thể mất nhiều thời gian hơn chính chu trình dự án. Thông
thường, bản kế hoạch hành động được thực hiện trước khi triển khai dự án, nhưng cũng có
thể chạy song song với dự án. SPS cho rằng sự công nhận này có thể theo những hình
thức sau:



sự công nhận pháp lý toàn bộ các hệ thống chiếm hữu đất theo phong tục,
tập quán hiện có của người DTTS, hoặc
chuyển đổi các quyền sử dụng theo phong tục, tập quán sang quyền sở hữu
cá nhân và/ hoặc tập thể.

187. Nếu không phương án nào trong hai phương án trên là khả thi theo luật quốc gia,
IPP sẽ có một kế hoạch hành động về sự công nhận pháp lý vĩnh viễn hoặc dài hạn đối với
các quyền của người sử dụng hay quyền nắm giữ và có thể làm mới lại những quyền này.
Ngoài ra, đối với dự án có tác động di dời vật chất tiềm ẩn, quá trình tìm kiếm sự công nhận
pháp lý đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng. (Chương 10).
188. Những nỗ lực đạt được sự công nhận pháp lý không được gây ra tác động bất lợi
mà lấn át các lợi ích nó đem lại. Ví dụ, việc chuẩn hóa sự nắm giữ đất theo pháp luật có thể
đòi hỏi người DTTS phải nộp thuế hoặc tích trữ đất. Đồng thời, cũng cần xem xét luật tục và
thực hành theo phong tục, tập quán, và hỗ trợ những nỗ lực của địa phương hay những nỗ
lực khác trong đẩy mạnh quyền về đất. Sự nắm giữ theo tập thể có thể là một phương án
thay thế (hay bổ sung) về quyền nắm giữ. Một điều quan trọng cần nhận thức được là cần
tránh hoặc cần có một quá trình quản lý việc gây ra các yêu sách xung đột. Khi có thể, việc
chuẩn hóa sự nắm giữ đất theo pháp luật nên là một hợp phần lồng ghép vào các hệ thống
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quy hoạch rộng hơn như chính sách về nước, đầu tư về biến đổi khí hậu và các chương
trình an ninh lương thực, sinh kế, và quản trị.31
6.

Trình nộp IPP cho ADB

189. Yêu cầu bên vay/khách hàng đệ trình bản thảo IPP/IPPF cho ADB để xem xét và có
ý kiến nhận xét. Sau đó, bên vay/khách hàng hợp nhất những ý kiến này vào tài liệu và trình
nộp lại để ADB phê duyệt. Mặc dù SPS chỉ yêu cầu xem xét trước cuộc họp thẩm định dự
án cấp quản lý, một thực hành tốt là nên để ADB có ít nhất một tuần cho mỗi lần xem xét tài
liệu. Một khi ADB đã thông qua, bên vay/khách hàng cần phổ biến tài liệu này ở quốc gia
của mình và tới người BAH bởi dự án (Chương VIII). Đồng thời, ADB đăng tải tài liệu trên
trang web của ADB, ít nhất 5 ngày trước cuộc họp thẩm định dự án cấp quản lý.
190. Cần ít nhất 4-5 tuần (ưu tiên thời gian lâu hơn) kể từ khi ADB nhận bản thảo IPP đến
khi ADB xem xét tài liệu hoàn chỉnh cuối cùng. Do nhiều QGTV đang phát triển có thể không
quen với yêu cầu chuẩn bị IPP, bao gồm cả thời gian và quá trình xem xét, và vì chính sách
quốc gia và khung pháp lý của họ có thể không yêu cầu chính thức những tài liệu này, ADB
nên tư vấn cho bên vay/khách hàng về quy trình này ở một giai đoạn rất sớm.
7.

Khi có thể không cần một IPP độc lập

191. Trong khi các dự án loại A hoặc loại B cần có IPP, có thể không phải chuẩn bị một
IPP độc lập khi dự án đáp ứng hai tiêu chí: người DTTS là nhóm người duy nhất hoặc
chiếm đa số trong số những người hưởng lợi trực tiếp của dự án, và khi dự án dự kiến chỉ
có tác động tích cực.
192. Tình huống này có thể xảy ra, ví dụ, khi một dự án cấp nước và vệ sinh đem lại lợi
ích cho những người dân địa phương trong đó đại đa số là người DTTS. Một ví dụ khác là
khi một dự án về giáo dục hay y tế được thực hiện đặc biệt tại một số tỉnh hoặc huyện nhất
định mà tại đó người DTTS định cư khá đông.
193. Mặc dù việc lồng ghép các yếu tố của IPP vào trong thiết kế dự án thành một chỉnh
thể làm triệt tiêu nhu cầu về một IPP độc lập, dự án vẫn phải giải quyết và kết hợp chặt chẽ
những yếu tố chính của một IPP, đặc biệt bản tóm tắt kết quả đánh giá tác động xã hội, và
kế hoạch tiếp tục triển khai tham vấn thiết thực, tập hợp các biện pháp lợi ích, và xây dựng
năng lực vào trong nghiên cứu khả thi của dự án hoặc tài liệu tương tự.32
8.

Hội đồng tư vấn độc lập (IAP)

194. 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 (Loại tác động tới người DTTS,
Phụ lục 4). Đối với 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.33 Một ví dụ là Dự
án thủy điện Nam Theun 2 – dự án có xảy ra di dời vật chất đáng kể đối với người DTTS và
ảnh hưởng bất lợi tới sinh kế của họ.
195. Mục đích của Hội đồng tư vấn độc lập là để xác minh một cách khách quan và báo
cáo về tình trạng tuân thủ các yêu cầu an toàn của ADB và của quốc gia bên vay dự án; và
cải thiện 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
31
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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. Khi dự án có người DTTS,
thực hành tốt là IPA có thành viên với chuyên môn hoặc kinh nghiệm về an toàn cho người
DTTS. Ngoài ra, các thành viên nên là những người lãnh đạo được công nhận cấp quốc gia
hoặc cấp tiểu vùng, đến từ các lĩnh vực kinh doanh, luật, hoặc các thể chế lớn. Một ví dụ tốt
về IAP là hội đồng Tây Papua, Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh. Tại một giai đoạn
của dự án, Hội đồng này có một đại sứ, một thượng nghị sĩ, và một nhà lãnh đạo tôn giáo
quốc gia với xuất thân là người DTTS.34
196. Vai trò tổng thể của một IAP là cung cấp 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 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 với yêu cầu an toàn.
197.
cầu:

Điều khoản tham chiếu của hội đồng là cụ thể theo từng dự án nhưng thường yêu





thiết lập một quá trình đi thực địa và giám sát minh bạch và quyết liệt;
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;
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; và
đệ trình báo cáo cho bên vay/khách hàng và ADB, và công bố công khai
những báo cáo này.

198. Bên vay/khách hàng tuyển chọn và ký hợp đồng với IAP, có tham vấn ý kiến của
ADB. 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.
9.

Tổ chức thể chế và Tăng cường năng lực

199. Để thực hiện hiệu quả các hoạt động của IPP,
bên vay/khách hàng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
nhằm đảm bảo rằng những cơ quan chịu trách nhiệm
lập kế hoạch IP và quản lý hoạt động có đủ năng lực và
cam kết. Mặc dù có thể có những thể chế đặc biệt để
quản lý các dự án và hoạt động về người DTTS,
thường vẫn cần xây dựng năng lực ở địa phương. Có
thể thực hiện việc này thông qua đào tạo tại những cơ
quan hiện có, hoặc thành lập một ban an toàn mới, độc
lập (xem đoạn tiếp theo). Trong khi bên vay/khách hàng
chịu trách nhiệm thiết lập và cung cấp đủ nguồn vốn
cho những nỗ lực đó, ADB có trách nhiệm đánh giá sự
thỏa đáng về năng lực thể chế của bên vay/khách hàng
và cung cấp hỗ trợ để phát triển năng lực.
200. Đối với một số dự án, an toàn cho người DTTS
có thể được giám sát và quản lý thông qua một chuyên
gia an toàn hoặc một ban an toàn gắn với ban quản lý
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Danh sách kiểm tra IPP — Tổ chức
thể chế và Tăng cường năng lực
 Tổ chức thể chế, trách nhiệm, và
các cơ chế thực hiện những biện
pháp khác nhau có thích hợp và
được đưa ra thỏa đáng không?
 Quá trình thu hút sự tham gia của
các NGO và tổ chức địa phương
liên quan trong thực hiện các biện
pháp của IPP có phù hợp và được
miêu tả đầy đủ không?
 Có các biện pháp nâng cao năng
lực của thể chế chính phủ liên quan
để giải quyết các vấn đề về người
DTTS trong dự án không?
 Có các biện pháp tăng cường năng
lực của những tổ chức người DTTS
trong khu vực dự án không để họ
có thể đại diện cho những người
DTTS BAH một cách hiệu quả hơn?

ADB. 2005. Dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh (Khoản vay 7244-INO, phê duyệt ngày 14 tháng 12) .
Manila.
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dự án. Quy mô và tính phức tạp của dự án quyết định việc liệu có cần một chuyên gia hay
một ban với một vài chuyên gia và những cán bộ khác.
201. Thông thường, chuyên gia/ban an toàn nên nằm trong những thể chế người DTTS
hiện có nhằm đẩy mạnh truyền bá kiến thức trong khi vẫn duy trì được một sự kết nối quản
lý tích hợp với dự án. Trong quá trình chuẩn bị dự án, bên vay/khách hàng và nhóm dự án
của ADB cần xác định liệu cần có ban an toàn và nên lồng ghép ban này như thế nào với
các tổ chức thể chế hiện có của chính phủ cũng như với cơ cấu quản lý đề xuất của dự án.
Khi tác động chính tới người DTTS liên quan tới tái định cư bắt buộc, IPP có thể được thực
hiện bởi đơn vị triển khai kế hoạch tái định cư.
202. Các tổ chức và nhóm người DTTS, cũng như các cơ cấu chính phủ và NGO, cần
tham gia quản lý và thực hiện IPP, một cách lý tưởng, công tác tham vấn thiết thực và tham
gia nên bắt đầu sớm, có thể lồng ghép cơ chế giải quyết khiếu nại, phổ biến thông tin, và
giám sát liên tục.
203. Một việc quan trọng là bên vay/khách hàng đánh giá và phát triển những hoạt động
nâng cao năng lực của các tổ chức của người DTTS, thúc đẩy cơ hội thành công của họ
trong thực hiện dự án. Dự án, ADB, bên vay/khách hàng có thể cần cung cấp vốn và hỗ trợ
kỹ thuật. Các chương trình xây dựng năng lực nên hướng tới mở rộng năng lực vượt quá
vòng đời dự án. Việc này có thể kéo theo những chương trình thúc đẩy các thay đổi về cơ
cấu và chức năng trong các thể chế địa phương cũng như các cam kết về cấp vốn bền
vững.
204. Một ví dụ tốt về xây dựng thể chế và năng lực đến từ Dự án thủy điện Nam Ngum 3
tại Cộng hòa DCND Lào. Do tính phức tạp của dự án, và nhu cầu cần có sự ủng hộ rộng rãi
của cộng đồng từ một loạt các cộng đồng người DTTS, dự án đã thiết lập một nhóm an toàn
gồm các chuyên gia quốc tế và trong nước có kinh nghiệm; các cán bộ trong nước người
DTTS cho hoạt động tham vấn và tham gia; một chuyên gia tư vấn để giám sát sự tuân thủ;
và một cơ quan giám sát độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự giám sát. Mỗi
nhóm/cán bộ tương ứng với bên đối tác trong các thể chế thực hiện dự án cấp quốc gia của
chính phủ.
C.

Khung kế hoạch phát triển người DTTS (IPPF)

205. Cần có Khung kế hoạch phát triển người DTTS (IPPF) trước khi Ban Giám đốc ADB
phê duyệt dự án có nguồn vốn từ 4 phương thức vay vốn – vay vốn theo ngành; tài trợ đa
đợt; khoản vay và dự án hỗ trợ khẩn cấp tại các khu vực xung đột; những phương thức tài
chính khác gồm có dự án với các tiểu dự án hoặc hợp phần dự án được chuẩn bị sau khi
Ban Giám đốc ADB phê duyệt – bởi vì những dự án này có nhiều tiểu dự án hoặc hợp phần
mà sẽ chỉ có thể xác định được sau khi Ban Giám đốc của ADB phê duyệt dự án.
206. IPPF hướng dẫn quy trình sàng lọc và phân loại, đánh giá, lập kế hoạch, sắp xếp thể
chế, và những quy trình tiếp theo dành cho các hợp phần hoặc tiểu dự án được xác định
trong quá trình thực hiện dự án. (Phụ lục 8 cung cấp một đề cương IPPF. Danh sách kiểm
tra với những câu hỏi đánh giá tính đầy đủ của thông tin trong IPPF có trong Phụ lục 9.)
207. Việc thực hiện thành công yêu cầu an toàn đối với người DTTS phụ thuộc rất nhiều
vào năng lực, cam kết, và sự hiểu biết về các yêu cầu an toàn của ADB của bên vay/khách
hàng. Xác lập năng lực thực hiện của bên vay/khách hàng và áp dụng đánh giá với trách
nhiệm cao nhất của ADB là việc hết sức quan trọng. Để xác định liệu khung an toàn áp dụng
có phù hợp, ADB sẽ đánh giá năng lực của bên vay/khách hàng trong quản lý các tác động
và rủi ro về môi trường và xã hội và năng lực thực thi luật quốc gia và các yêu cầu của ADB.
Nếu có khoảng cách giữa yêu cầu của ADB và luật quốc gia, hoặc khi khoảng cách trong
năng lực của bên vay/khách hàng là rõ ràng và hiển nhiên, khung an toàn cần trình bày chi
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tiết những biện pháp cụ thể để lấp đầy khoảng cách đó nhằm đảm bảo đạt được các
nguyên tắc chính sách và yêu cầu an toàn.
208. Vay vốn theo ngành. Ngoài IPPF, một hoặc nhiều hơn một tiểu dự án mẫu sẽ được
thông qua để thiết lập ví dụ tốt về yêu cầu an toàn đối với người DTTS và lập kế hoạch cho
những tiểu dự án tiếp theo. Đối với một tiểu dự án đó (có thể nhiều hơn một), yêu cầu bên
vay/khách hàng lập một Kế hoạch phát triển người DTTS trước khi Ban Giám đốc ADB phê
chuẩn khoản vay theo ngành. Đối với bất kỳ tiểu dự án nào có tác động tới người DTTS
được chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án vay vốn theo ngành, bên vay/khách hàng
phải lập một IPP và trình ADB xem xét dựa trên IPPF mà ADB và bên vay/khách hàng đã
thống nhất.
209. Tài trợ đa đợt (MFF). Không sàng lọc và phân loại dự án tài trợ đa đợt dựa trên tác
động của dự án ở quy mô tổng thể mà dựa trên tác động trong từng đợt tài trợ. Một MFF có
thể cấp vốn cho nhiều dự án theo một chương trình đầu tư trong một hoặc nhiều hơn một
ngành, hoặc cấp vốn cho các dự án độc lập quy mô lớn với những hợp phần quan trọng và
độc lập có liên quan với kế hoạch thực hiện dài hạn. Đồng thời, MFF có thể cấp vốn theo
các phần của một gói hợp đồng dài hạn trong những chương trình đầu tư đó hoặc các dự
án độc lập quy mô lớn. Đối với bất kỳ đợt tài trợ loại A hoặc B nào, bên vay/khách hàng phải
chuẩn bị một IPP; đối với bất kỳ đợt tài trợ trung gian tài chính nào (FI), bên vay/khách hàng
phải chuẩn bị một Hệ thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS).
210. Khoản vay hỗ trợ khẩn cấp. Chính sách về khẩn cấp và thiên tai của ADB (2004) cho
phép linh hoạt về quy trình áp dụng yêu cầu an toàn mặc dù bên vay/khách hàng cần giải
trình bất kỳ sai khác nào giữa quy trình chung và kế hoạch thực hiện khoản vay khẩn cấp.
211. Dự án tại khu vực xung đột. Khi bên vay/khách hàng không kịp lập IPP chuẩn để Ban
Giám đốc ADB phê duyệt, họ có thể trình nộp một IPPF thay cho kế hoạch an toàn để dự án
được phê duyệt. Bên vay/khách hàng cần giải trình những khác biệt so với quy trình, thủ tục
chung. Lập và phê duyệt IPP dựa trên khung kế hoạch đã được thông qua trước khi bất kỳ
hoạt động vật chất nào liên quan tới dự án bắt đầu.
212. Tiểu dự án hoặc hợp phần được chuẩn bị sau khi Ban Giám đốc ADB đã phê duyệt
khoản vay. Nếu những tiểu dự án hoặc hợp phần này có khả năng có tác động giới hạn tới
người DTTS, bên vay/khách hàng có thể đệ trình một IPPF thay cho kế hoạch an toàn,
nhưng phải giải trình bất kỳ khác biệt nào so với quy trình, thủ tục chung. Chuẩn bị và phê
duyệt báo cáo đánh giá môi trường và xã hội và hồ sơ lập kế hoạch an toàn trước khi bất kỳ
hoạt động vật chất nào bắt đầu cho một phần cụ thể của tiểu dự án hoặc của hợp phần dự
án mà sẽ có tác động tới người DTTS; hoạt động xây lắp có thể bắt đầu ở những phần
không có tác động tới người DTTS.
D.

Hệ thống quản lý môi trường và xã hội

213. Trong khi dự án vay vốn tiêu chuẩn là khoản đầu tư trực tiếp thì các khoản vay thông
qua trung gian tài chính là gián tiếp. ADB cấp vốn cho những trung gian tài chính hợp lệ để
họ, với rủi ro tín dụng ở phía mình, cho bên vay/khách hàng cuối vay lại cho các tiểu dự án
hợp lệ. ADB không trực tiếp giám sát những tiểu dự án này, trung gian tài chính chịu trách
nhiệm quản lý rủi ro xã hội và môi trường của các tiểu dự án của mình.
214. Yêu cầu trung gian tài chính đã có hoặc thiết lập một hệ thống quản lý môi trường và
xã hội (ESMS) tương xứng với tính chất và rủi ro của danh mục dự án tương lai có thể có,
và duy trì hệ thống này như một phần của hệ thống quản lý tổng thể của mình. Trước khi
Ban Giám đốc ADB phê duyệt, ADB và trung gian tài chính thống nhất cách thức sắp xếp
ESMS và quy trình ADB xem xét tiểu dự án. FI sẽ áp dụng cách thức sắp xếp ESMS thỏa
đáng với ADB trước khi ADB giải ngân lần đầu để cấp vốn cho tiểu dự án. Phải đệ trình IPP
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cho bất kỳ tiểu dự án loại A hoặc B nào trước khi phê duyệt tiểu dự án. (Phụ lục 10 trình bày
một đề cương ESMS.)
215. Tài chính doanh nghiệp.35 Hình thức này đòi hỏi bên vay/khách hàng kiểm toán hệ
thống ESMS của doanh nghiệp và đánh giá hoạt động trước đây và hoạt động hiện tại của
công ty chiếu theo tiêu chí là các yêu cầu của ADB. Nếu kiểm toán phát hiện bất cứ vấn đề
nào, bao gồm những vấn đề về an toàn đối với người DTTS, cần chuẩn bị một bản kế
hoạch hành động sửa chữa, trong đó quy định những biện pháp với khung thời gian thực
hiện cụ thể để đạt được và duy trì tính tuân thủ các mục tiêu, nguyên tắc, và yêu cầu của
SPS trong một khoảng thời gian hợp lý. Bản kế hoạch hành động này sẽ được lồng vào
trong hệ thống ESMS doanh nghiệp của khách hàng. Việc kiểm toán và kế hoạch hành động
sửa chữa, nếu cần thiết, phải được thực hiện trước khi Ban Giám đốc ADB phê duyệt khoản
vay.
E.

Kiểm toán an toàn xã hội

216. Đôi khi ADB hỗ trợ dự án với các công trình đã có hoặc đang xây dựng, đặc biệt
trong khu vực tư nhân, nhưng những công trình này có thể được xây mà không có đủ biện
pháp an toàn phù hợp. Một dự án sử dụng những công trình đó đòi hỏi phải có kiểm toán an
toàn xã hội để xác định liệu chúng có tuân theo các nguyên tắc và yêu cầu an toàn của ADB
đối với bên vay/khách hàng, và để xác định và lập kế hoạch những biện pháp phù hợp
nhằm giải quyết các vấn đề tuân thủ.
217. Khi ADB xác định thấy là không tuân thủ, bên vay/khách hàng sẽ phải lập một kế
hoạch hành động sửa chữa được ADB chấp thuận. Bản kế hoạch sẽ xác định hành động
sửa chữa, ngân sách cho những hành động này, và khung thời gian để đạt được sự tuân
thủ. Việc kiểm toán an toàn xã hội và kế hoạch hành động sửa chữa, nếu cần thiết, phải
được thực hiện trước khi Ban Giám đốc ADB phê duyệt khoản vay.

35

Tài chính doanh nghiệp nói tới những khoản vay và/hoặc khoản đầu tư cho một doanh nghiệp không được chỉ
định riêng để thực hiện các tiểu dự án cụ thể. Đối với khoản tài chính doanh nghiệp liên quan tới việc thực
hiện các tiểu dự án cụ thể, ngoài việc thiết lập và duy trì hệ thống ESMS thì nó còn phải áp dụng yêu cầu như
đối với các dự án độc lập.
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218. Nếu dự án bao gồm việc nâng cấp hoặc mở rộng công trình hiện có và việc này có
khả năng gây tác động tới người DTTS, áp dụng yêu cầu đánh giá tác động xã hội với việc
mở rộng này và yêu cầu lập kế hoạch theo yêu cầu an toàn số 3 cũng như yêu cầu thực
hiện kiểm toán an toàn xã hội.
Trường hợp điển hình – Đánh giá tác động dự án thông qua một Kế hoạch và Khung, Dự án Khí thiên
nhiên hóa lỏng Tangguh
Hai tài liệu yêu cầu an toàn đối với người DTTS liên quan được lập. Tài liệu đầu tiên là Chương trình xã hội
hòa nhập – tương đương với Kế hoạch người DTTS – để giải quyết các vấn đề dự kiến phát sinh về người
DTTS và các vấn đề phát triển xã hội khác trong quá trình thi công dự án và chuyển giao sang giai đoạn vận
hành dự án (2006–2010).
Chương trình xã hội hòa nhập đưa ra các nguyên tắc về phổ biến thông tin và thúc đẩy sự tham gia của người
DTTS địa phương trong việc chuẩn bị và thực hiện dự án; cung cấp lợi ích cho người DTTS địa phương; và
bảo vệ họ trước những tác động bất lợi của dự án. Chương trình này xác định những tác động và rủi ro chính
của dự án đối với người DTTS.
Chương trình được lập trong bối cảnh của Luật tự trị đặc biệt Papuan (1999) mà theo đó chính quyền địa
phương có nghĩa vụ công nhận, bảo vệ, và phát triển các quyền của cộng đồng người DTTS. Một Hội đồng
người Papua (Majelis Rakyat Papua) đã được thành lập với sự thông qua của luật pháp. Hội đồng này có đại
diện của người DTTS.
Tài liệu thứ hai là Khung phát triển người DTTS (IPDF), giải quyết những vấn đề không lường trước về người
DTTS và các vấn đề phát triển xã hội khác có khả năng xảy ra trong vòng đời dự án. Yêu cầu về IPDF được
đưa ra trong sự thừa nhận rằng vòng đời dự án và thời hạn thanh toán khoản vay của dự án vượt quá thời
gian lập kế hoạch cho Chương trình xã hội hòa nhập cũng như điều kiệnmôi trường KT-XH dài hạn là không
thể đoán trước được.
IPDF có những hợp phần sau: một chiến lược tăng trưởng đa dạng với UNDP và chính phủ nhằm giảm tác
động từ dòng người di cư tới, hỗ trợ phát triển một kế hoạch phát triển vùng và tăng cường năng lực của chính
quyền địa phương; một chương trình huy động cộng đồng phát triển các cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội quy
mô nhỏ tại 9 làng trong khu vực liền kề ngay khu vực dự án; một chương trình y tế cơ bản tập trung vào sức
khỏe bà mẹ và trẻ em, kiểm soát bệnh tiêu chảy, phát hiện và chữa trị bệnh lao phổi, và phòng chống
HIV/AIDS; một mạng lưới an ninh dựa vào cộng đồng; tài chính vi mô và một chương trình phát triển SME (với
USAID); đề xuất tăng cường thể chế adat và xã hội dân sự địa phương; và xác định các cơ chế và diễn đàn
để hỗ trợ việc phổ biến thông tin, tham vấn, giải quyết khiếu nại và tranh chấp.
Theo IPDF, sau năm 2010 dự án và chính phủ sẽ hỗ trợ liên tục các mục tiêu phát triển KT-XH dựa trên đánh
giá nhu cầu và rủi ro.
Nguồn: BP Beran Ltd. 2005. Chương trình xã hội hòa nhập: Dự án Khí thiên nhiên hóa lỏng Tangguh tại Indonesia. Manila:
ADB

F.

Ma trận tác động xã hội

219. SPS đòi hỏi rằng phải lập một ma trận tác động xã hội cho các dự án vay vốn theo
chính sách để thảo luận những hàm ý xã hội chính của các hành động đề xuất. Không giống
các dự án vay vốn tiêu chuẩn, những dự án này không liên kết với các hành động dự án cụ
thể mà liên quan tới cải cách chính sách với tác động sâu rộng cấp ngành và cấp kinh tế.
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220. Đồng thời, SPS yêu cầu tác động xã hội của các hành động chính sách liên quan tới
khoản vay theo chính sách phải được đánh giá, đồng thời những biện pháp giảm thiểu phù
hợp được xác định và lồng ghép dưới dạng điều khoản khoản vay. ASI tập trung vào các
hoạt động chính sách sẽ hỗ trợ khoản vay theo chính sách. Bên vay/khách hàng lập một ma
trận tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn của mỗi hành động chính sách, với biện pháp
giảm thiểu phù hợp. Ma trận này gồm có một chỉ số định lượng mức độ tiềm ẩn của từng tác
động và trình bày vắn tắt lý do đưa ra đánh giá. ADB sẽ khuyến khích bên vay/khách hàng
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá một cách có hệ thống tác động xã hội của chính
sách, kế hoạch hoặc chương trình và các lựa chọn thay thế. Ma trận hành động chính sách
phải được lập trước khi Ban Gám đốc ADB phê duyệt khoản vay.
Sự xác định tác động bất lợi tiềm ẩn của Dự án đường sắt Đại Lý – Lệ Giang
Đánh giá tác động xã hội cho thấy ngoài những lợi ích về phát triển kinh tế mà dự án dự kiến đem lại, có một số
tác động bất lợi gián tiếp. Đánh giá lưu ý là cần có hành động phù hợp về văn hóa để tránh hoặc giảm nhẹ những
vấn đề xác định được trong quá trình tham vấn người dân địa phương, cán bộ địa phương, và các NGO.
Tác động bất lợi tiềm ẩn
xác định được

Tác động tới người DTTS
Khu vực dự án

Ranh giới phân tích

Biện pháp giảm thiểu
(hiện có hoặc đề xuất)

1. Sự tương tác ngày càng tăng với khách du lịch, doanh nghiệp, và công nhân đến từ bên ngoài
1.1 Làm suy yếu văn hóa
của người DTTS do “sốc
văn hóa”

Người Bai và Naxi đã
thích ứng với sự xâm
nhập này (nhưng vẫn có
một số quan ngại); người
Lisu và Yi ít bị ảnh hưởng
hơn vì họ sống ở các làng
hẻo lánh hơn

Người Mosuo, Pumi, và
Zang dễ bị tổn thương,
nhưng điều này đã trở
nên hiển nhiên, bởi vậy
tác động tích lũy của dự
án được cho là không
đáng kể

1) Đào tạo cho các hướng dẫn viên
du lịch để khiến khách du lịch nhận
thức được các nhạy cảm văn hóa
trong khu vực
2) Nghiêm khắc bắt buộc tuân thủ luật
về các hành vi đối lập
3) Tuyển dụng người dân địa phương
làm việc trong ngành du lịch

1.2 Phơi nhiễm trước các
bệnh truyền nhiễm và
nghiện ma túy

Tất cả mọi người, nhưng
tỉ lệ nhiễm bệnh hiện tại là
không cao

Tất cả mọi người, và
nhiều người dễ bị tổn
thương do thiếu nền tảng
giáo dục và nhận thức

1.3 Người trẻ phơi nhiễm
các hành vi xung đột với xã
hội truyền thống và làm suy
yếu cơ cấu gia đình truyền
thống
2. Thu hồi đất phục vụ
phát triển đường sắt và
nhà ga
3. Sự tàn phá hoặc làm
hư hại các di tích và điểm
văn hóa do tăng cường
hoạt động du lịch
4. Cạnh tranh việc làm với
người bên ngoài; cạnh
tranh giữa các doanh
nghiệp địa phương và
doanh nghiệp bên ngoài
về hoạt động kinh doanh
mới

Chủ yếu tại các trung tâm
đô thị của Đại Lý và Lệ
Giang

Tại các khu vực du lịch và
đô thị chính, người DTTS
đã phơi nhiễm những
nguy cơ này

1) Nhận thức của chính phủ và các
chương trình điều trị
2) Dự án cần có chương trình về
nâng cao nhận thức và phòng chống
HIV/AIDS
Tăng cường hệ thống giá trị truyền
thống thông qua giáo dục và bảo tồn
di sản văn hóa

Tác động chủ yếu tới
người Bai và một số
người Naxi và Lisu
Thành cổ Lệ Giang, Núi
Snow Jade Dragon, và hồ
Erhai

Không có tác động trực
tiếp

Kế hoạch TĐC để giải quyết tác động

Hồ Lugu, các ngọn núi và
con sông thiêng, tu viện

Người Bai cạnh tranh tốt,
người Nexi kém hơn

Người Zang, Mosuo, và
những nhóm dân tộc khác
bày tỏ quan ngại

1) Lệ Giang đã được bảo vệ như một
di sản văn hóa của UNESCO
2) Cần thực hiện các quy định nghiêm
ngặt hơn tại những khu vực khác
1) Nền giáo dục cao hơn và đào tạo
kỹ năng du lịch tốt hơn sẵn có (Học
viện Du lịch và Văn hóa tại Lệ Giang)
2) Đào tạo cho các doanh nghiệp địa
phương

5. Đô thị hóa và phát triển
kinh tế gia tăng – chi phí
sống cao hơn

Điều này đã xảy ra tại Đại
Lý và Lệ Giang; cũng có
thể xảy ra tại Hà Thanh.

Khu vực vẫn còn khá hẻo
lánh và gồm có những đô
thị nhỏ với một vài ngành
công nghiệp ngoài du lịch
và dịch vụ

1) Mọi người có thể chuyển tới sống
tạo các khu vực đô thị một cách tự
nguyện
2) Người Naxi sẽ thấy tầm quan trọng
của việc phát triển đô thị Lệ Giang vì
họ coi quận này là trung tâm văn hóa
và kinh tế chính của họ.

Nguồn: Công ty Đường sắt Tây Vân Nam. 2004. Kế hoạch phát triển người DTTS: Dự án Đường sắt Đại Lý – Lệ Giang tại Cộng
hòa DCND Trung Hoa. Manila: ADB
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Trường hợp điển hình – Tác động và Biện pháp giảm thiểu, Dự án Thủy điện Sông Bung 4, Việt Nam
Dự án bao gồm xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 156 mW và một đập nước cao 110m trên sông
Bung. Nơi này là một trong những địa phương nghèo nhất và ở vùng hẻo lánh nhất của khu vực miền Trung
Việt Nam, nơi dân định cư chủ yếu là người DTTS Cờ Tu. Dân tộc này có rất ít giao tiếp với người Kinh –
dân tộc chiếm đa số ở Việt Nam.
Tác động. Dự án sẽ khiến 4 làng người Cờ Tu, gồm 206 hộ gia đình, phải di dời; và gây tổn thất một phần
đáng kể đất nông nghiệp cũng như đất tại trung tâm cộng đồng, nơi đặt trường học và trung tâm y tế. Đồng
thời, dự án sẽ ảnh hưởng tới đất nông nghiệp của 3 cộng đồng khác với số dân chủ yếu là người Cờ Tu
thông qua thu hồi đất làm khu vực thi công và đường truyền dẫn liên quan tới dự án.
Tham vấn phù hợp về văn hóa. Hoạt động tham vấn ban đầu gồm có các làng và cộng đồng mẫu trong lưu
vực sông và tập trung vào kế hoạch phát triển của quốc gia. Những hoạt động này tạo cơ sở vững chắc cho
một chiến lược tham gia chi tiết và mở rộng mà sau này được thực hiện trong quá trình lập Kế hoạch tái
định cư và Kế hoạch phát triển người DTTS, bao trùm các làng BAH bởi dự án và các bên liên quan khác.
Nguyên tắc chính của những lần tham vấn này là sự phù hợp về văn hóa – sự phù hợp này thúc đẩy sự
tham gia và cởi mở, tham gia tích cực, nhạy cảm về giới, và tham gia thiết thực vào việc thiết kế các biện
pháp giảm thiểu. Kết quả đầu ra của hoạt động tham vấn tại các làng được đưa vào những quyết định về vị
trí làng tái định cư và sự đồng ý của cộng đồng tiếp nhận (người Pa Pang) về việc tiếp nhận người tái định
cư, thiết kế nhà ở, mặt bằng bố trí làng, và các hợp phần của chương trình phát triển sinh kế.
Biện pháp giảm thiểu. Sẽ xây dựng một trường tiểu học tại mỗi làng. Thiết lập lại trung tâm cộng đồng tại
Pa Dhi và một tiểu trung tâm tại Pa Pang. Sẽ xây trường cấp 2 và trung tâm y tế tại Pa Dhi và Pa Pang.
Đồng thời, cộng đồng tiếp nhận – người Pa Pang – cũng sẽ nhận được các lợi ích từ trường học, trung tâm
y tế, đất, cấp nước, và hệ thống thủy lợi. Người tái định cư và cộng đồng tiếp nhận đảm trách quy hoạch và
thiết kế chi tiết làng. Ví dụ, trước khi thi công, vị trí và hướng cuối cùng của mỗi khu nhà cộng đồng được
xác định dựa trên kết quả tham vấn cộng đồng BAH. Nhóm dự án sẽ hỗ trợ xây nhà ở. Dự án cũng sẽ làm
đường mới và xây dựng các cơ sở hạ tầng của làng.
Những đặc điểm chính. Tăng cường đánh giá tác động và các biện pháp giảm thiểu bằng cách:
 giải quyết vấn đề quan trọng về phát triển, nhạy cảm về văn hóa cho người BAH bởi dự án;
 cải thiện một cách đáng kể sinh kế và mức sống của người DTTS và những người BAH dễ bị tổn thương
khác của dự án;
 cung cấp yêu cầu an toàn hiệu quả trước những tác động bất lợi; và,
 đảm bảo rằng người BAH được tham vấn đầy đủ và tham gia vào những quyết định ảnh hưởng tới họ
Dự án đảm bảo rằng Kế hoạch tái định cư và Kế hoạch phát triển người DTTS sẽ được thực hiện theo cách
thức sắp xếp đã thống nhất giữa những người đề xuất dự án và dân làng BAH. Các bên thống nhất rằng sẽ
thành lập nhóm phát triển và tái định cư cấp làng tại mỗi làng BAH; do trưởng làng đứng đầu; và bao gồm
đại diện của phụ nữ, người già, và cán bộ y tế cũng như các tuyên truyền viên của cộng đồng.
Nhóm phát triển và tái định cư cấp làng thực hiện những nhiệm vụ sau:
 Đóng vai trò là nhóm dẫn đầu ở làng và chuyển bất kỳ ý kiến hay yêu cầu nào của cộng đồng làng tới cán
bộ dự án và ban thực hiện tái định cư (TĐC) của dự án;
 Giám sát hoạt động quy hoạch phát triển khu TĐC và thường xuyên báo cáo lại cho cộng đồng BAH;
 Thu thập lựa chọn về nhà ở và các hoạt động liên quan khác về Kế hoạch phát triển khu TĐC từ mỗi hộ
gia đình;
 Tổ chức họp làng để thông báo cho tất cả mọi thành viên của cộng đồng về quyền lợi của họ và về cơ chế
giải quyết khiếu nại. Tổ chức họp riêng cho nam giới và nữ giới;
 Phối hợp với ban TĐC dự án về công tác hậu cần cho việc di dời;
 Giải quyết những xung đột liên quan tới TĐC và đền bù hoặc thông báo cho cán bộ dự án và cán bộ của
ban TĐC dự án về các xung đột phức tạp cần giải quyết ở cấp cao hơn;
 Hỗ trợ cán bộ dự án và ban thực hiện TĐC triển khai giám sát và đánh giá có sự tham gia trong quá trình
thực hiện TĐC cho dự án;
 Hỗ trợ ban thực hiện TĐC triển khai các hoạt động khôi phục sinh kế ở cấp làng;
 Thường xuyên cung cấp phản hồi về hoạt động TĐC cho cán bộ dự án;
 Đánh giá nhu cầu của cộng đồng về thông tin để hỗ trợ quá trình TĐC và thông báo cho ban thực hiện
TĐC về nhu cầu này; và
 Thường xuyên báo cáo cho tất cả những người BAH về tình hình quy hoạch phát triển khu TĐC, hoạt
động TĐC, và phát triển sinh kế.
Nguồn: ADB. 2008. Dự án Thủy điện Sông Bung 4 (Khoản vay 2429-VIE phê duyệt ngày 26/6). Manila.

58

Trường hợp điển hình — Đảm bảo sự áp dụng những biện pháp phù hợp về văn hóa – Dự án Thủy
điện Nam Theun 2, Cộng hòa DCND Lào
Quá trình lập kế hoạch và thực hiện Dự án Thủy điện Nam Theun 2 cung cấp nhiều nguồn kinh nghiệm về
xác định các biện pháp phù hợp về văn hóa để giải quyết những vấn đề xác định được xảy ra đồng thời với
tác động của dự án. Các Kế hoạch phát triển người DTTS (EMPD) cho dự án đưa ra những vấn đề cụ thể
và các biện pháp phù hợp về văn hóa:
 Sinh kế. EMDP trình bày những điểm tương tự cũng như khác biệt về an ninh lương thực và sinh kế giữa
các cộng đồng. Đường hướng tiếp cận là đặc biệt quan trọng đối với các nhóm nhỏ người DTTS không
có công nghệ và kỹ năng như những nhóm khác và có thể bị yếu thế hơn nếu không có can thiệp cụ thể,
ví dụ như đào tạo và hỗ trợ bổ sung trong giai đoạn chuyển tiếp.
 Quyền về đất. EMDP giải quyết các vấn đề về quyền dài hạn đối với đất và an ninh chiếm hữu đất của
cộng đồng và các vấn đề về nguồn lực mà cộng đồng nêu lên. Tài liệu pháp lý, giấy chứng nhận đất, và
việc ban hành các luật định và nghị định cần thiết hướng tới việc đảm bảo an ninh đất đai và nguồn lực ở
Nakai Plateau cho người TĐC và bảo vệ chúng khỏi bị người bên ngoài khai thác .
 Di dời và lựa chọn điểm TĐC. Di dời trong phạm vi làng hoặc tới các địa điểm càng gần ranh giới hành
chính, văn hóa, và tinh thần truyền thống càng tốt nhằm duy trì sự thân thuộc với đất và nguồn lực trên
đất và tránh sự khác biệt về văn hóa và xáo trộn xã hội trong quá trình TĐC và khôi phục cuộc sống. Lên
kế hoạch sắp xếp cụ thể cho một cộng đồng Vietic riêng biệt và di dời các nhóm người Tai tới một làng ở
Bolikhamxai.
 Tôn trọng truyền thống địa phương. EMDP đảm bảo rằng quá trình di dời có lồng ghép một số khía
cạnh văn hóa. Những khía cạnh này bao gồm nghi lễ và nghi thức cho các vị thần địa phương, vị thần
trong địa hạt, và tổ tiên; mặt bằng làng được bố trí theo quan hệ ruột thịt và bộ lạc/dân tộc; thiết kế nhà ở;
và tái thiết lập các trung tâm và tổ chức nghi lễ và nghi thức tại các làng mới hoặc thay thế các trung tâm
bị ảnh hưởng bởi dự án.
 Tham vấn toàn diện. Việc lập kế hoạch tham vấn và tham gia được thực hiện kỹ lưỡng hơn và đây được
xem như một điểm chính của EMDP và Kế hoạch phát triển xã hội. Các mối quan tâm, quan ngại và
nguyện vong, mong muốn của người BAH được lồng vào trong quá trình lập kế hoạch dự án và có ảnh
hưởng tới thiết kế dự án, bao gồm việc thiết kế các điểm di dời, phương án sinh kế, và biện pháp giảm
thiểu.
 Sự đại diện thông qua các tổ chức truyền thống. EMDP nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các cá
nhân và tổ chức truyền thống trong việc tạo thuận lợi cho quá trình giảm nhẹ tác động và TĐC ở cấp hộ
gia đình và cấp làng. Các vị trí lãnh đạo chính thức, người đứng đầu không chính thức, và các chuyên gia
tâm linh là những bên liên quan chính trong lập kế hoạch và thực hiện EMDP cũng như Kế hoạch phát
triển xã hội. Đồng thời, EMDP thúc đẩy các nhóm nhỏ người DTTS có thêm đại diện trong các cơ quan ra
quyết định ở cấp quận/huyện.
 Xây dựng năng lực nhạy cảm về văn hóa. Theo đuổi mục tiêu xây dựng năng lực và tăng cường thể
chế cho các thể chế địa phương thông qua đào tạo và hỗ trợ trong giai đoạn lập kế hoạch nhằm đảm bảo
một đường hướng tiếp cận nhạy cảm về văn hóa hơn trong thực hiện. EMDP cũng cung cấp sự tham gia
của một chuyên gia phát triển xã hội và DTTS trong dự án.
Nguồn: Công ty Điện lực Nam Theun 2. 2005. Kế hoạch phát triển người DTTS cho Dự án Thủy điện GMS Nam Theun 2
tại Cộng hòa DCND Lào. Manila: ADB
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VIII.

221. Một bước chính để thực hiện Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) thành công là
đảm bảo rằng cơ quan thực hiện, trong trường hợp khoản vay công, hoặc khách hàng,
trong trường hợp khoản vay trái quyền, phải sẵn sàng. Những đơn vị này phải có đủ nhân
sự và được trang bị đầy đủ trước khi bắt đầu thực hiện. Đối với các dự án cơ sở hạ tầng, kế
hoạch thi công phải khớp với tiến độ thu hồi đất và tái định cư của người DTTS BAH. Các
bước quan trọng khác là cập nhật IPP, khi cần thiết, dựa trên thiết kế chi tiết, và phân bổ
vốn cho thực hiện chương trình và tham vấn liên tục cộng đồng BAH. Đối với các dự án về y
tế, giáo dục, và quản lý tài nguyên thiên nhiên, sự phối hợp ngay từ ban đầu giữa cơ quan
thực hiện hoặc khách hàng với các cơ quan khác mà cung cấp dịch vụ cho người DTTS
cũng hết sức quan trọng.
A.

Cập nhật Kế hoạch phát triển người DTTS trong quá trình thực hiện

222. Có thể phải cập nhật IPP sau giai đoạn thiết kế kỹ thuật chi tiết dự án và trong
trường hợp có thay đổi về quy mô công việc dự án, ảnh hưởng tới người DTTS trong quá
trình thực hiện. Có thể hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật chi tiết và thiết kế kỹ thuật phục vụ đấu
thầu và/hoặc thi công theo các hợp đồng xây lắp sau khi ADB phê duyệt khoản vay. Trong
những trường hợp này, có thể cần cập nhật IPP để phù hợp với bất kỳ thay đổi nào. IPP
cập nhật phải được ADB phê duyệt trước khi trao thầu hợp đồng xây lắp hoặc trước các
mốc sự kiện tương tự xảy ra, và sẽ được đăng tải trên trang web của ADB. Cũng cần phổ
biến bản Kế hoạch cập nhật cho người DTTS BAH.
223. Tương tự, một thay đổi lớn về quy mô dự án đòi hỏi nhóm dự án của ADB sàng lọc
lại dự án, xét về khía cạnh tác động tới người DTTS, và có thể phải phân loại lại, và nếu dự
án trở thành dự án loại A hoặc B sau khi sàng lọc, bên vay/khách hàng phải chuẩn bị một
bản IPP mới hoặc IPP cập nhật đệ trình ADB xem xét và đăng tải trên trang web của ADB.
Ngoài ra, những thông tin liên quan tới các thay đổi này phải được phổ biến tới người DTTS
BAH.
B.

Giải quyết những tác động không lường trước

224. Bên vay/khách hàng phải được thong báo về nhu cầu thay đổi quy mô dự án nếu
chúng ảnh hưởng người DTTS trong suốt chu trình dự án. Những tác động không lường
trước có thể phát sinh khi tìm thấy các nhóm người DTTS mới được xác định bị ảnh hưởng
trong khu vực dự án hoặc khi phát hiện ra loại hình hoặc quy mô tác động mới từ các hoạt
động của dự án. Tác động không lường trước đầu tiên có thể xảy ra vì một số nhóm người
nhất định có thể đến và tuyên bố rằng mình là người DTTS.
225. Trong những trường hợp này, các cơ quan quyền lực của dự án cần đánh giá mức
độ tác động và xác định biện pháp giảm thiểu, đảm bảo rằng lợi ích được dành cho cộng
đồng BAH. Bên vay/khách hàng nên thường xuyên kiểm tra để phát hiện những tác động
không lường trước và ghi lại các tác động này trong báo cáo tiến độ định kỳ của dự án. Có
thể cung cấp thông tin này cho cơ cấu quản lý và ra quyết định của dự án, đặc biệt thông tin
về nhu cầu tiềm ẩn về hoạt động tham vấn, cập nhật IPP, hoặc cần chuẩn bị một IPP mới.
C.

Phát triển năng lực

226. Để tạo điều kiện bên vay/khách hàng thực hiện hiệu quả yêu cầu an toàn đối với
người DTTS, các QGTV đang phát triển có thể đề nghị ADB hỗ trợ phát triển năng lực ở
một hoặc nhiều hơn một trong những hoạt động sau:


Tăng cường pháp chế trong nước để thiết lập sự công nhận về mặt pháp lý
các hệ thống chiếm hữu đất đai truyền thống hay chiếm hữu đất đai theo
phong tục tập quán của người DTTS;
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Đẩy mạnh sự tham gia của người DTTS vào quá trình phát triển bằng cách
lồng ghép quan điểm của họ trong thiết kế các chương trình phát triển và
chiến lược xóa đói giảm nghèo cũng như tạo cơ hội cho họ hưởng lợi trọn
vẹn hơn từ các chương trình phát triển thông qua cải cách chính sách và
pháp lý, xây dựng năng lực, tham vấn thiết thực, tham gia, và trao quyền;
Hỗ trợ các ưu tiên phát triển của người DTTS thông qua các chương trình
hợp tác phát triển giữa chính phủ và người DTTS ;
Giải quyết những vấn đề về giới và đa thế hệ tồn tại giữa nhiều người DTTS,
bao gồm cả các nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, người trẻ tuổi, và trẻ em;
Chuẩn bị hồ sơ tham gia của người DTTS để ghi chép lại văn hóa, cơ cấu
dân số, giới, và các mối quan hệ đa thế hệ của họ; ghi chép tổ chức xã hội,
thể chế, hệ thống sản xuất, niềm tin tôn giáo, và cách thức sử dụng nguồn
lực của họ;
Tăng cường năng lực của cộng đồng người DTTS và các tổ chức người
DTTS để chuẩn bị, thực hiện, giám sát, và đánh giá các chương trình phát
triển;
Tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp
dịch vụ phát triển cho người DTTS;
Bảo tồn và tôn trọng kiến thức bản địa, bao gồm cả đẩy mạnh quyền sở hữu
trí tuệ; và
Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức người
DTTS, tổ chức xã hội dân sự, và khu vực tư nhân để thúc đẩy các chương
trình phát triển người DTTS.

227. ADB đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho
các QGTV đang phát triển để nâng cao năng
lực giải quyết những vấn đề về người DTTS
của họ. Kể từ đầu năm 2000, ADB đã tài trợ
một loạt dự án hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện hội
thảo về người DTTS tại Băng-la-đét, Cam-puchia, Cộng hòa DCND Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a,
Phi-líp-pin, và Việt Nam. Báo cáo “Người bản
địa, người DTTS và Xóa đói giảm nghèo” đã
được xuất bản tại Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a,
Phi-líp-pin, và Khu vực Thái Bình Dương. Đồng
thời, ADB đã triển khai một hỗ trợ kỹ thuật về
“Nhu cầu y tế và giáo dục tại vùng sông Mêkong mở rộng” (ADB 2001). Một hỗ trợ kỹ thuật
vào năm 2008 về “Xây dựng năng lực theo mục
tiêu cho người DTTS chính mạch: Quan ngại
trong phát triển” đã tổ chức một loại hội thảo
đào tạo tại Băng-la-đét, Cộng hòa DCND Trung
Hoa, và Phi-líp-pin, và sau đó đưa ra một sổ tay
hướng dẫn đào tạo cho 3 quốc gia này cùng
một bộ công cụ cho ngành giáo dục, ngành
giao thông, và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật TA 7566 đang triển khai
của ADB về Tăng cường các hệ thống bảo trợ
quốc gia cung cấp thêm cơ hội hỗ trợ xây dựng
năng lực.

Ghi chú thực hành — Xây dựng năng lực về
người DTTS trong quá trình thực hiện
 Các hoạt động xây dựng năng lực hiệu quả
và thành công được phát triển với sự tham
gia và đóng góp (input) trực tiếp của người
DTTS.
 Hãy chủ động và khuyến khích “quyền sở
hữu địa phương.”
 Người DTTS hiểu rõ nhất nhu cầu, điểm
mạnh, và điểm yếu của họ.
 Đường hướng xây dựng năng lực có sự
tham gia có thể cho phép người DTTS hoạt
động với khả năng tốt nhất của họ.
 Bất kỳ hoạt động nào phải phù hợp với văn
hóa của người DTTS (ví dụ, ngôn ngữ, nội
dung, thời gian, người tham gia).
 Cần tôn trọng các thể chế, quá trình, và cơ
cấu địa phương và khi phù hợp, xem xét xây
dựng chiến lược dựa trên các yếu tố này.
 Hoạt động đào tạo cần có sự tham gia và
“chuyển giao”. Mục đích phải thực tế và phù
hợp theo đánh giá của người tham dự và các
tổ chức mà họ đại diện.
 Tính minh bạch và “quá trình tốt” là rất quan
trọng.
 Một quan điểm giải quyết xung đột thường có
ích với điều kiện đấu tranh quyền lực không
phải là điều bất thường trong nội bộ và giữa
các cộng đồng/tổ chức, hoặc giữa người
DTTS và các cơ quan chính phủ liên quan.
Nguồn: Ngân hàng Thế giới. (n.d.). Xây dựng năng
lực cho người DTTS.
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Sự nhạy cảm về văn hóa trong thực hiện Dự án đường sắt Đại Lý – Lệ Giang, Cộng hòa DCND Trung
Hoa
Trong giai đoạn thực hiện, yêu cầu đưa ra với tất cả các nhà thầu là “thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với người
dân địa phương”. Mời một điếu thuốc lá, một lời chào hay các cử chỉ giúp đỡ nhỏ bé khác sẽ có tác dụng rất
lớn trong việc có được sự đồng thuận và giúp đỡ. Mặt khác, nếu dân làng cảm thấy không được tôn trọng,
mọi việc có thể trở nên rất khó khăn.
Nhà thầu tại thị trấn Songgui cho một ví dụ hay. Khi một hộ gia đình người địa phương nhận thấy một trong
số các cây óc chó của mình nằm trên tuyến thi công và phải bị chặt hạ, nhà thầu đã dùng máy xúc để di dời
cây này sang chỗ khác. Khi dân làng cảm thấy họ cần được giúp đỡ để cải tạo đường làng, nhà thầu đã cố
gắng giúp bằng tất cả mọi cách có thể. Bất kì khi nào người DTTS tổ chức lễ hội hay ngày lễ truyền thống,
nhà thầu luôn cử đại diện tham gia cùng những món quà nhỏ. Khi người dân địa phương hoàn toàn hài lòng
và cảm thấy được tôn trọng, mối quan hệ tốt đẹp khiến nhà thầu dễ thảo luận và đạt được thỏa thuận hơn để
ứng phó với nhiều vấn đề xảy ra trong thi công.
Một nhà thầu khác ở Fengyi, quận Đại Lý, tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi thứ phải tuân thủ chặt chẽ các quyền
và nghĩa vụ nêu trong hợp đồng. Vì điều khoản về mọi khoản bồi thường và các khoản tiền giải ngân khác
được nêu rõ trong hợp đồng nên không cần liên hệ nhiều với người dân địa phương. Một ngày, một vụ nổ
làm thiệt hại một ngôi nhà và khiến người dân địa phương tức giận. Họ chặn tất cả các con đường dẫn tới
công trường thi công và khiến việc thi công bị ngừng lại. Chỉ khi chính quyền địa phương, gồm cả Văn phòng
phụ trách các vấn đề DTTS, đến hòa giải các bên thì hoạt động thi công mới có thể tiếp tục trở lại.
Một cán bộ giải thích rằng “Thiệt hại gây ra cho ngôi nhà không nghiêm trọng. Nếu nhà thầu có mối quan hệ
tốt hơn với người dân địa phương và đã có sự tin tưởng lẫn nhau thì chỉ một lời giải thích đơn giản kèm theo
đảm bảo rằng sẽ sửa chữa phần hư hại là đã đủ để thỏa mãn người dân địa phương. Vấn đề là người dân
địa phương không tin tưởng nhà thầu, người mà họ không có quan hệ tốt”. Sau sự việc này, nhà thầu học
cách thúc đẩy mối quan hệ với người dân địa phương theo một cách phù hợp về văn hóa, do đó công việc
thi công diễn ra tốt đẹp.
Những thực hành tốt như vậy trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người dân địa phương không phải là
một phần của nền văn hóa trước đó của nhà thầu. Họ có thể làm và có thể không làm vậy, tùy thuộc vào hiểu
biết của họ về bối cảnh và cái gì họ cho là cần thiết. Theo chính sách an toàn của ADB, đây là một yêu cầu.
Một cán bộ cấp cao của Công ty đường sắt Tây Vân Nam giải thích rằng các yêu cầu của chính sách an toàn
của ADB có vẻ khá phức tạp, nhưng “nếu chúng ta quen với chúng thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn dự kiến
vì việc lập kế hoạch và đánh giá tốt giảm đáng kể vướng mắc chúng ta có thể gặp phải trong thực hiện dự
án”.
Nguồn: ADB. 2011. Áp dụng yêu cầu an toàn đối với người DTTS trong các Dự án Giao thông và Cơ sở hạ tầng tại Cộng
hòa DCND Trung Hoa. Manila.
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IX.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS

228. SPS yêu cầu bên vay/khách hàng giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả
đầu ra của kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) và xác định liệu đã đạt được các mục tiêu
của kế hoạch này hay chưa. Ngoài yếu tố quản lý tốt, việc thực hiện thành công IPP phụ
thuộc vào sự giám sát chặt chẽ của bên vay/khách hàng, sự giám sát chặt chẽ của ADB, và
sự xác minh dữ liệu giám sát bởi các chuyên gia độc lập. Điều này cho phép bên vay/khách
hàng có biện pháp sửa chữa.
229. Do đó, một điều quan trọng là các hoạt động giám sát của IPP phải có ngân sách
đầy đủ, được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, và được lồng
ghép vào quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án.
A.

Giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển người DTTS bởi bên vay/khách
hàng
1.

Mục tiêu

230. Mục tiêu của việc giám sát là để bên vay/khách hàng
xác định được những vấn đề và những thành công trong thực
hiện IPP càng sớm càng tốt để có thể điều chỉnh cách bố trí,
sắp xếp và giải quyết vấn đề, do đó đảm bảo – hoặc cải thiện –
chất lượng. Giám sát là trách nhiệm của bên vay/khách hàng
và IPP/IPPF cần nêu đầy đủ các bước của quá trình này. Bên
vay/khách hàng cần xem xét kết quả giám sát, có hành động
tiếp theo đó và báo cáo tiến độ cho ADB.
231. Như một thông lệ tốt, công tác giám sát IPP có thể gồm
những điểm sau:











Danh sách kiểm tra IPP –
Giám sát và Xác minh
 Các cơ chế và mốc của
công tác Giám sát và
Đánh giá của dự án có
đầy đủ, khả thi, và được
mô tả một cách thỏa
đáng?
 Các sắp xếp cho sự tham
gia của người DTTS trong
công tác giám sát việc
thực hiện IPP có đầy đủ,
khả thi, và được mô tả
một cách thỏa đáng?

Phân bổ trách nhiệm giám sát trong nội bộ Ban quản lý dự án và văn phòng
liên lạc với người DTTS ở địa phương. Đối với những dự án lớn, nên có một
ban hoặc nhóm giám sát đặc biệt. Đối với những dự án có sự tham gia của
nhiều ban ngành khác nhau hoặc nhiều cấp khác nhau của chính phủ, cần có
một kế hoạch điều phối. Khuyến khích sự tham gia của Ủy ban hoặc Cơ quan
DTTS Nhà nước.
Quy định trách nhiệm cho từng nhiệm vụ cụ thể, bao gồm thu thập số liệu,
phân tích số liệu, xác minh, kiểm soát chất lượng, điều phối với các cơ quan
liên quan, chuẩn bị báo cáo, trình nộp báo cáo lên những người ra quyết định
và ADB, và xem xét và hành động theo báo cáo.
Thiết lập phương pháp sẽ sử dụng để thu thập và phân tích số liệu.
Nêu chi tiết những nguồn lực cần có cho công tác khảo sát hiện trường và
lưu trữ hồ sơ, bao gồm cả sự tham gia của các chuyên gia Người DTTS, ưu
tiên những người có nền tảng về khoa học xã hội.
Xác định bất kỳ yêu cầu nào về xây dựng năng lực và kỹ năng giám sát, bao
gồm cả nhu cầu và ngân sách cho một kế hoạch đào tạo.
Đưa ra khung thời gian đối với các nỗ lực thu thập số liệu, chuẩn bị và trình
nộp báo cáo.
Lên ngân sách cho hoạt động giám sát, báo cáo, và đánh giá.
Cung cấp cho sự thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý.

232. Quy mô giám sát và báo cáo là tương ứng với rủi ro và tác động của dự án tới người
DTTS. Bên vay/khách hàng trình ADB báo cáo giám sát IPP lập 6 tháng một lần. Điển hình
là việc thực hiện các yêu cầu an toàn được giám sát cho đến khi đóng khoản vay hoặc khi
có báo cáo hoàn thành dự án/báo cáo xem xét hàng năm mở rộng. Tuy nhiên, do nhiều tác
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động tới người DTTS, đặc biệt các tác động gián tiếp, có thể xảy ra chỉ khi dự án đi vào hoạt
động, do đó bên vay/khách hàng được khuyến khích tiếp tục giám sát tác động tới người
DTTS trong vòng 2 năm sau khi đóng khoản vay hoặc cho đến khi bất kỳ vấn đề quan ngại
lớn nào đã được giải quyết một các hợp lý. Báo cáo IPP của bên vay/khách hàng lập 6
tháng một lần của dự án nên ghi lại:




quá trình và mức độ thực hiện IPP,
cập nhật tình hình các chỉ số giám sát IPP, và
bất kỳ thay đổi hay tác động không lường trước của dự án ảnh hưởng tới
người DTTS, do đó những dữ liệu này có thể đưa trở lại vào cơ cấu quản lý
và ra quyết định của dự án.

233. Đối với các dự án ADB cho là phức tạp và nhạy cảm cao, ADB yêu cầu báo cáo
giám sát theo quý. Báo cáo giám sát phải được phổ biến tới người BAH và ADB sẽ đăng tải
chúng trên trang web của ADB. Các hoạt động giám sát của ADB được thực hiện liên tục
cho đến khi có báo cáo hoàn thành dự án/ báo cáo xem xét hàng năm mở rộng.36
234. Báo cáo giám sát IPP nên xử lý các chỉ số phù hợp với văn hóa của IPP để đo được
kết quả đầu ra và tác động của dự án cũng như đưa ra kế hoạch phản hồi và báo cáo kết
quả giám sát tới cộng đồng người DTTS BAH. Nhiều tiêu chí giám sát đã được phát triển
trong ASI và được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Nên sử dụng số lượng chỉ số tối thiểu
nhưng đủ, mỗi chỉ số đóng góp cho việc đánh giá hoặc đo lường một quá trình hay một kết
quả. (Các dự án thường dán những danh sách chỉ số giám sát dài dòng mà không suy nghĩ
về việc tại sao dùng những chỉ số này và chúng sẽ được thu thập như thế nào, liệu chúng
sẽ bổ sung thêm giá trị cho những người đang làm việc trong dự án để họ hiểu và cải thiện
kết quả đầu ra hay không.)
235. Hoạt động giám sát nên có sự tham gia, chú ý tới các chỉ số dựa trên mục tiêu phát
triển người DTTS cũng như mục tiêu phát triển dành cho những người bên ngoài. Trong
một dự án giáo dục, ví dụ, một mặt chỉ số có thể là sự hài lòng của cha mẹ người DTTS về
việc liệu trường học có khiến con họ trở nên xa lạ với giá trị nhận dạng theo phong tục, tập
quán của chính họ, đối lập với sự quan tâm của những người bên ngoài về chỉ số số lượng
học sinh tốt nghiệp tiểu học.
236. Bên vay/khách hàng cũng có thể đi khảo sát thực địa. Với những thực thể được lựa
chọn để thực hiện ASI, các đơn vị giám sát độc lập với các phòng hoặc ban của chính dự
án giúp tránh xung đột về lợi ích. Nhân sự của các đơn vị giám sát nên là chuyên gia xã hội
có kinh nghiệm được ADB chấp thuận, và báo cáo của họ được ban quản lý cấp cao của cơ
quan thực hiện/ khách hàng và nhóm dự án của ADB cùng xem xét.
237. Người DTTS có thể có đóng góp đầu vào (input) có giá trị cho việc cải thiện dự án và
nâng cao mức độ chấp nhận dự án. Khuyến khích nhóm dự án áp dụng các cơ chế mà theo
đó người DTTS có thể tham gia giám sát, bao gồm cả sự tham gia của chính người DTTS
hoặc các tổ chức của người DTTS với vai trò là giám sát viên.
2.

Xác minh thông tin giám sát do Chuyên gia độc lập thực hiện

238. Đối với dự án loại A, bên vay/khách hàng sử dụng các chuyên gia độc lập có trình độ
chuyên môn và có kinh nghiệm hoặc các tổ chức NGO có năng lực để xác minh thông tin
giám sát. Kinh nghiệm cho thấy cần có một nhóm chuyên gia độc lập để xác minh hoạt động
giám sát do bên dự án thực hiện. Giám sát độc lập không thay thế giám sát nội bộ của bên
36

Đối với dự án công, ADB ban hành một báo cáo hoàn thành dự án trong vòng 1 – 2 năm sau khi các hoạt
động vật chất của dự án hoàn thành và dự án đi vào giai đoạn vận hành. Đối với dự án với khoản vay trái
quyền mà không có báo cáo hoàn thành dự án, một báo cáo xem xét hàng năm mở rộng sẽ được chuẩn bị
sớm sau khi dự án đi vào giai đoạn vận hành.
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vay/khách hàng và nên gồm những người không tham gia công tác thực thi hay giám sát dự
án hàng ngày.
239. Chuyên gia độc lập có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm là chuyên gia có trình độ
chuyên môn phù hợp với kinh nghiệm liên quan trong các hoạt động tương tự, người không
liên quan tới hoạt động hàng ngày của dự án. Khái niệm NGO có năng lực nói tới các NGO,
bao gồm cả các tổ chức của người DTTS, có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện
công tác xác minh báo cáo giám sát và là những người độc lập với dự án. Họ có thể bao
gồm chuyên gia quốc tế hay chuyên gia trong nước. Những người này cần có kinh nghiệm
dày dặn với người DTTS trong bối cảnh tương tự, và ưu tiên có một thành viên trong đội
biết ngôn ngữ và phong tục, tập quán địa phương của cộng đồng người DTTS.
240. Chuyên gia độc lập sẽ xác minh báo cáo nội bộ thông qua kiểm tra hoạt động cung
cấp các biện pháp giảm thiểu và lợi ích cho người DTTS tại thực địa. Thông thường nhóm
chuyên gia độc lập cần đi thực địa và lập báo cáo 6 tháng một lần. Các nhóm độc lập như
vậy hoạt động hiệu quả nhất khi có sự tham gia, tức là có sự tham gia trực tiếp của người
DTTS BAH bởi dự án vào quá trình xác minh. Việc này gúp nâng cao cả độ tin cậy và tin
tưởng.
241. Nhiệm vụ của các chuyên gia độc lập là xác minh thông tin giám sát của bên
vay/khách hàng để đánh giá liệu có đạt được các mục tiêu của IPP, và đặc biệt liệu các biện
pháp giảm thiểu tác động bất lợi và biện pháp lợi ích có hiệu quả; và tư vấn bên vay/khách
hàng về các vấn đề tuân thủ an toàn được xác định trong quá trình giám sát.
242. Nếu chuyên gia độc lập xác định được những vấn đề đáng kể về không tuân thủ yêu
cầu an toàn đối với người DTTS, bên vay/khách hàng có trách nhiệm lập một kế hoạch
hành động sửa chữa để giải quyết những vấn đề này. Các chuyên gia sẽ thông tin những
vấn đề này cho bên vay/khách hàng và tư vấn cách giải quyết. Bên vay/khách hàng cần đệ
trình bản kế hoạch sửa chữa cho ADB xem xét. (Điều khoản tham chiếu mẫu dành cho các
chuyên gia độc lập có trong Phụ lục 11.)
3.

Cơ chế giám sát

243. Trong quá trình chuẩn bị IPP, cơ quan thực hiện phát triển một khung giám sát và
báo cáo cho các hoạt động về người DTTS. Khung tổng thể này, dựa trên những chỉ số đã
xác định trước, cần cung cấp một luồng thông tin đều đặn từ cấp cơ sở tới trụ sở của cơ
quan thực hiện và nên được kết hợp với công tác giám sát và xác minh định kỳ. Hồ sơ được
cập nhật thường xuyên với các cuộc khảo sát định kỳ được thiết kế để đo lường những thay
đổi so với cơ sở dữ liệu xác lập trong quá trình thực hiện ASI. Khảo sát định kỳ tập trung
vào tiến độ của các biện pháp giảm thiểu tác động dự án và tiến độ của các chỉ số lợi ích.
244. Ở cấp dự án, ADB yêu cầu một khung giám sát và thiết kế tổng thể dựa trên hệ
thống quản lý và hoạt động dự án (PPMS). Mặc dù ở một cấp không đủ cụ thể cho việc
giám sát IPP, tự thân quá trình này có thể có ích để áp dụng khi thiết kế hoạt động giám sát
ở cấp thực hiện IPP. PPMS có xét tới đường hướng tiếp cận “quản lý vì kết quả phát triển”,
một chiến lược quản lý tập trung vào hoạt động phát triển và cải thiện bền vững trong kết
quả đầu ra.37
245. Áp dụng đường hướng tiếp cận này, các chương trình giám sát dự án tập trung vào
một vài kết quả mong đợi, không chỉ là sản phẩm đầu ra. Những kết quả này bao gồm:

37

Quản lý vì kết quả phát triển: Hội nghị bàn tròn quốc tế lần thứ hai về kết quả, Marrakech, Tháng 2/2004: Biên
bản ghi nhớ chung Marrakech.
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(i)

(ii)

(iii)

Những kết quả được mô tả như tuyên bố và nên cụ thể nếu chúng có thể đo
đếm được. Chúng có thể đòi hỏi cả thông tin định lượng và thông tin định
tính.
Kết quả sẽ được đo lường với việc sử dụng chỉ số. Các chỉ số nên càng rõ
ràng và chính xác càng tốt. Chỉ số có thể bao gồm chỉ số quá trình (đầu vào,
đầu ra v.v.) và chỉ số đo lường kết quả đầu ra (giữ ở mức tối thiểu nhưng
cần thiết). Chỉ số cần phản ánh một cách chân thành tiến độ tiến tới kết quả
mong muốn, các chỉ số phải là sẵn có, hoặc nếu không thì phải dễ thu thập.
Khi có thể, nên sử dụng các nguồn dữ liệu hiện có; tuy nhiên, thường số liệu
sẽ bắt nguồn từ quá trình tham vấn và tham gia hay từ những hoạt động
giám sát cụ thể.

Trường hợp điển hình – Giám sát độc lập, Dự án Thủy điện Sông Bung 4, Việt Nam
Dự án bao gồm xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 156 mW và một đập nước cao 110m trên sông
Bung. Nơi này là một trong những địa phương nghèo nhất và ở vùng hẻo lánh nhất của khu vực miền Trung
Việt Nam, nơi dân định cư chủ yếu là người DTTS Cờ Tu. Dân tộc này có rất ít giao tiếp với người Kinh –
dân tộc chiếm đa số ở Việt Nam.
Dự án có một cơ quan giám sát độc lập để đánh giá liệu dự án đã đạt được các mục tiêu của Kế hoạch TĐC
và Kế hoạch Phát triển DTTS thông qua điều tra của riêng mình và bằng cách xác minh dữ liệu giám sát nội
bộ. Các nhiệm vụ gồm có:
 Tham vấn, tham gia: Giám sát quá trình và cơ chế tham gia cũng như các biện pháp đã thực hiện, xét về
cả chất lượng và tính thiết thực của quá trình này, và mức độ tham gia tích cực vào quá trình của các bên
liên quan chính.
 Phổ biến thông tin: Giám sát việc phổ biến các bản kế hoạch cập nhật và chi tiết cho người BAH với các
phương pháp phổ biến phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ, và liệu người BAH có biết những quyền lợi của
họ và liệu họ đã nhận đủ những quyền lợi này.
 Giới: Giám sát và đánh giá những điểm sau: cơ chế thể chế và nhân sự đã thiết kế; sự tham gia và đại
diện của phụ nữ trong quá trình lập kế hoạch chi tiết và thực hiện; sự bao hàm giới ví dụ như các chương
trình y tế cho nam giới và nữ giới, và đào tạo kỹ thuật cho cả nam và nữ thay vì tách biệt nâng cao nhận
thức về y tế và sức khỏe cho nữ giới và đào tạo kỹ thuật cho nam giới; cung cấp quyền về đất dưới tên cả
vợ và chồng; cung cấp tất cả mọi đền bù cho cả vợ và chồng; và hiệu quả của các chương trình TĐC và
sinh kế để khôi phục thu nhập và mức sống của phụ nữ.
 Các mối quan tâm và quan ngại của người DTTS: Giám sát và đánh giá tính đầy đủ của các biện pháp
đã thực hiện để giải quyết các mối quan tâm và quan ngại của người DTTS.
 Các nhóm dễ bị tổn thương: Giám sát tính thích đáng của các quyền lợi; chương trình; và hoạt động; và
phương pháp cung cấp những điểm trên cho các hộ gia đình và nhóm dễ bị tổn thương; và nhu cầu điều
chỉnh hay biện pháp bổ sung.
 Đền bù và quá trình TĐC: Giám sát khảo sát kiểm kê chi tiết, áp giá, thanh toán bồi thường và các hoạt
động liên quan tới TĐC dựa trên những quy định trong Kế hoạch TĐC và Kế hoạch Phát triển người DTTS.
 Tính minh bạch: Giám sát thông tin được phổ biến như thế nào và tới ai nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi
người BAH có thông tin thích hợp và có tiếp cận tới tri thức. Liên quan tới việc này là chức năng của các
cơ quan ra quyết định và việc thông tin được ghi lại và phổ biến cho cộng đồng như thế nào.
 Cơ chế khiếu nại: Giám sát hiệu quả của cơ chế khiếu nại, loại hình khiếu nại, và liệu các khiếu nại đã
được giải quyết và giải quyết như thế nào.
Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 2008. Kế hoạch TĐC và Phát triển người DTTS: Dự án Thủy điện Sông Bung 4 tại
Việt Nam. Manila: ADB

4.

Chỉ số giám sát

246. Chỉ số có thể là định lượng hoặc định tính. Chúng có thể hướng tới quá trình (đếm
số người tham gia, số người nhận lợi ích, v.v) hoặc hướng tới kết quả/kết quả đầu ra (cải
thiện sinh kế và thu nhập trong cộng đồng). Chỉ số xác định tác động được đo lường như
thế nào qua thời gian. Đòi hỏi có một sự kết hợp giữa các chỉ số và phương pháp thu thập
số liệu nhằm đảm bảo có một bức tranh chân thật.
247. Một cách hiệu quả để đánh giá liệu một chỉ số là có phù hợp hay không là kiểm tra
chỉ số đó dựa trên một tập hợp các tiêu chí. Ví dụ, SMART (Cụ thể, Đo đếm được, Có thể
đạt được, Có liên quan, và Khung thời gian cụ thể) có tác dụng tốt với số liệu định lượng.
Một danh sách các chỉ số định tính trích xuất từ các cuộc khảo sát có sự tham gia, phỏng
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vấn, và đánh giá nhanh là SPICED (Khách quan và Có sự tham gia, và gồm có dữ liệu Diễn
giải đã được Kiểm tra chéo. Quá trình này là Trao quyền và Đa dạng vì nó bao gồm sự tham
gia của các bên liên quan đến từ các cộng đồng và mảng chức năng khác nhau.)
248. Nên đánh giá mỗi chỉ số dựa trên danh sách kiểm tra SMART hay SPICED, và lựa
chọn những chỉ số tốt nhất. Chìa khóa dành cho các nhà lập kế hoạch và giám sát là đưa ra
đầy đủ những hành động mà sẽ đem lại sự thay đổi, theo đó vạch ra các kết quả đầu ra
(outcome) từ đầu vào (input). Một lượng lớn các chỉ số quá trình sẽ không nhất thiết chỉ ra
kết quả dự kiến trong thiết kế chỉ bởi vì có quá nhiều chỉ số. Thay vào đó, chỉ một vài chỉ số
nhưng được lựa chọn một cách cẩn thận có thể thể hiện một cách rất thiết thực quá trình
chuyển tiếp như thế nào để tiến tới đạt được các kết quả mong muốn. (Quá trình dự kiến và
các chỉ số kết quả đầu ra có trong Phụ lục 12.)
B.

Báo cáo

249. Đối với dự án có tác động tới người DTTS, yêu cầu bên vay/khách hàng lập báo cáo
giám sát 6 tháng một lần về tiến độ của tất cả các hoạt động và trình ADB. Đối với các dự
án ADB cho là phức tạp và có tính nhạy cảm cao, ADB yêu cầu báo cáo giám sát theo quý.
Những báo cáo giám sát này phải được phổ biến tới người BAH và ADB sẽ đăng tải chúng
trên trang web của ADB. Các hoạt động giám sát của ADB phải được thực hiện liên tục cho
đến khi có báo cáo hoàn thành dự án/ báo cáo xem xét hàng năm mở rộng.
C.

Đánh giá

250. Bên vay/khách hàng cần đánh giá việc thực hiện IPP sau khi dự án hoàn thành, đặc
biệt đối với dự án có tác động đáng kể (loại A). Một cách cần thiết, đánh giá là một sự tóm
tắt các kết quả từ hoạt động đánh giá kết quả đầu ra so với mục tiêu dựa trên các điều kiện
dữ liệu cơ sở.
D.

Giám sát việc thực hiện IPP do ADB tiến hành

251. SPS yêu cầu các hợp phần về người DTTS của các dự án ADB tài trợ phải được
giám sát trong suốt quá trình thực hiện với cán bộ dự án phù hợp. Cần có các phái đoàn
kiểm tra dự án của ADB để đi thăm địa điểm dự án nhằm tìm hiểu chắc chắn tình hình thực
hiện IPP. Đối với những dự án loại A, ADB triển khai các phái đoàn giám sát, trong đó có sự
xem xét chi tiết bởi các chuyên gia an toàn của ADB. Đồng thời, các phái đoàn của ADB
cũng đảm bảo rằng những dự án phức tạp và có tính nhạy cảm cao, bên vay/khách hàng
tuyển dụng một hội đồng tư vấn độc lập trong quá trình chuẩn bị và thực thi dự án (xem nội
dung ở các phần trên).
252. Trong quá trình thực hiện IPP, bên vay/khách hàng đệ trình báo cáo giám sát lên
ADB để ADB đăng tải trên trang web của mình. Về công tác giám sát, ADB nên tổ chức đi
thực địa tại các khoảng ngưng hợp lý trong quá trình thực hiện. Phái đoàn giám sát của
ADB hỗ trợ bên vay/khách hàng khẳng định tiến độ thỏa đáng hay xác định những vướng
mắc hay trở ngại gặp phải và thiết kế hành động sửa chữa. Tần suất kiểm tra của những
phái đoàn này nên tương ứng với tính chất và tác động và rủi ro tiềm ẩn.38

38

Chú thích cuối trang số 1, đoạn 56 và Yêu cầu an toàn số 3, đoạn 19.
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X.
A.

SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DTTS BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ ỦNG
HỘ RỘNG RÃI CỦA CỘNG ĐỒNG
Sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng

253. Yêu cầu an toàn số 3 thừa nhận rằng người DTTS có thể đặc biệt dễ bị tổn thương
khi dự án có một trong 3 loại hoạt động dưới đây:




phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức văn hóa của người DTTS;
di dời vật chất khỏi các vùng đất truyền thống hay sở hữu theo phong tục; và
phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khai thác trong
những khu vực đất đai sở hữu theo phong tục và sự phát triển này sẽ ảnh
hưởng tới sinh kế hay các mục đích sử dụng về văn hóa, nghi lễ, hay tinh
thần mà theo đó bản sắc và cộng đồng người DTTS được xác định.

254. Do đó, khi quyết định liệu có triển khai dự án có những hoạt động như vậy, bên
vay/khách hàng cần tìm kiếm sự đồng thuận của cộng đồng BAH cho dù dự án thuộc loại A
hay B.
255. Không có một định nghĩa chung về sự đồng thuận. Xét theo mục đích áp dụng chính
sách, sự đồng thuận của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng nói tới sự biểu đạt tập thể
của cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng, thông qua những cá nhân và/hoặc người đại
diện được thừa nhận của họ, về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với bất kỳ hoạt động
nào trong ba hoạt động nói trên. Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng là biểu thị của sự đồng
thuận.
256. Bởi vì sự đồng thuận của cộng đồng người DTTS BAH là sự biểu đạt tập thể, có thể
có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng ngay cả khi một số cá nhân hoặc nhóm phản đối. Sự
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng BAH, do đó, sẽ gồm một quá trình tìm kiếm sự ủng hộ tập
thể cũng như các kết quả đầu ra thể hiện sự ủng hộ này. Nói một cách vắn tắt, sự đồng
thuận là cả quá trình và kết quả.
1.

Phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức văn hóa

257. Phát triển thương mại nói tới sự phát triển, đổi mới, sản xuất, sử dụng, tái tạo, hay
triển lãm các nguồn lực văn hóa với mục đích thu lợi nhuận, chủ yếu bởi các bên ở bên
ngoài cộng đồng người DTTS. Ví dụ về phát triển thương mại các nguồn lực văn hóa phi vật
thể gồm có thương mại hóa kiến thức chữa bệnh truyền thống hoặc thương mại hóa các kỹ
thuật truyền thống hay linh thiêng trong xử lý cây, vải sợi/ sợi, hay kim loại. Du lịch dân tộc,
khi người bên ngoài cộng đồng điều hành kinh doanh, đưa khách du lịch tới để quan sát văn
hóa của cộng đồng, là một ví dụ về phát triển thương mại nguồn lực văn hóa bản địa.
258. Nguồn lực văn hóa và kiến thức có thể là vô hình hoặc hữu hình. Niềm tin, thực
hành, truyền thống, và kiến thức của người DTTS thường là các nguồn lực văn hóa phi vật
thể (vô hình), bao gồm âm nhạc, các điệu múa/nhảy, ngôn ngữ, nghề thủ công, hệ thống
niềm tin, văn hóa dân gian và tục ngữ, châm ngôn, các bài thuốc và phương thức chữa
bệnh, nghi lễ, và tri thức trí tuệ. Chúng chủ yếu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác,
và liên tục được sáng tạo lại bởi cộng đồng và các nhóm theo môi trường, sự tương tác của
họ với tự nhiên, và các điều kiện lịch sử của họ. Chúng đem lại cho cộng đồng một cảm giác
về sự nhận dạng và sự kế tục/liên tiếp về mặt xã hội. Việc bảo trợ những nguồn lực văn hóa
phi vật thể đó thúc đẩy và duy trì sự đa dạng về văn hóa.
259. Các nguồn lực văn hóa vật thể (hữu hình) nói tới sự biểu thị vật chất của di sản văn
hóa của cộng đồng người DTTS, bao gồm các vật thể có thể di chuyển được hay không di
chuyển được, địa điểm, kết cấu, và những tàn tích còn lại của các vật có ý nghĩa hay giá trị
về khảo cổ học, kiến trúc, lịch sử, tôn giáo, tinh thần, văn hóa, sinh thái, hay thẩm mỹ. Đồng
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thời, chúng có thể bao gồm các cảnh quan và phong cảnh thiên nhiên, ở nông thôn hay đô
thị, ở trên hay dưới mặt đất, hay ở dưới nước. Cộng đồng BAH bởi phát triển thương mại
các nguồn lực văn hóa vật thể bao gồm các cộng đồng sử dụng những nguồn lực này theo
các thực hành văn hóa lâu đời hay sử dụng cho những thực hành còn lưu giữ trong ký ức
của người còn sống.
260. Một phần của những yêu cầu về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng trong tài liệu SPS
đối với các dự án dưới tiêu đề này là bên vay/khách hàng đảm bảo rằng cộng đồng người
DTTS BAH được thông tin thỏa đáng về các hoạt động đề xuất, và phải chia sẻ với họ ba
điểm:






Quyền của họ đối với các nguồn lực văn hóa theo luật tục và luật pháp. Luật
tục của người DTTS có thể cung cấp chi tiết về những quyền này đối với các
nguồn lực văn hóa. Ngoài ra, luật và chính sách quốc gia mà có thể phản ánh
nguyên tắc trong các Công ước quốc tế liên quan cũng có thể mô tả những
quyền này. Thực tế, nhiều quốc gia công nhận quyền của người DTTS đối
với nguồn lực văn hóa (xem Công ước quốc tế, trong Chương III).
Quy mô và tính chất của phát triển và các bên quan tâm hay liên quan. Quy
mô bao gồm việc các nguồn lực sẽ được dành riêng cho phát triển như thế
nào và đến mức nào; ai sẽ chiếm giữ chúng; và chúng sẽ được phát triển
như thế nào. Đồng thời, bên vay/khách hàng phải phổ biến thông tin về các
thực thể, công ty, hoặc người cụ thể tham gia vào các hoạt động này cũng
như phổ biến thông tin về người hưởng lợi hay người sử dụng cuối cùng tiềm
năng của các nguồn lực văn hóa đã được thương mại hóa.
Ảnh hưởng tiềm ẩn của phát triển tới sinh kế, môi trường, và sự sử dụng
những nguồn lực này. Điều này bao gồm việc người DTTS tiếp tục sử dụng
các nguồn lực đó.

261. Ngoài ra, khi một dự án đề xuất phát triển nguồn lực văn hóa và kiến thức của người
DTTS với mục đích thương mại và tạo lợi nhuận, bên vay/khách hàng cần chia sẻ những lợi
ích này với cộng đồng BAH. Lợi ích có thể bao gồm việc chia sẻ lợi nhuận, đào tạo nghề,
tuyển dụng/việc làm, và sự tham gia trong phát triển cộng đồng và các chương trình tương
tự. Cần xác định các biện pháp chia sẻ lợi ích như một phần của quá trình tìm kiếm sự ủng
hộ rộng rãi của cộng đồng từ cộng đồng BAH, và phải giải quyết vấn đề thời gian và tuổi thọ
(ví dụ, lợi tức hưởng suốt đời) và cộng đồng hưởng lợi, gồm cả con cháu hậu duệ. Cần có
thỏa thuận về những biện pháp này trong IPP.
2.

Di dời vật chất khỏi đất truyền thống hay đất có theo phong tục, tập

quán
262. Phải có sự đồng thuận dưới dạng sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng khi dự án có di
dời vật chất người DTTS khỏi các khu vực đất truyền thống hay đất có theo phong tục, tập
quán. Bên vay/khách hàng nên theo đuổi mọi con đường đề xuất nhằm tránh di dời vật chất
cộng đồng khỏi khu vực đất truyền thống hay có theo phong tục, tập quán mà họ sở hữu với
quyền pháp lý hay sử dụng theo phong tục, tập quán. Đất truyền thống hay đất có theo
phong tục, tập quán có thể không được công nhận bởi luật pháp. Những vùng đất này, một
cách điển hình, được sở hữu bởi các nhóm hoặc gia đình trong nhóm qua nhiều thế hệ, và
là nơi họ sinh sống và thiết lập sinh kế và sự nhận dạng văn hóa chung.
263. Có thể áp dụng sự di dời nói trên cho dù cộng đồng chuyển tới nơi xa vùng đất
truyền thống của họ hay vẫn ở trong vùng đất truyền thống đó nhưng là tại địa điểm khác. Di
dời vật chất người DTTS đặc biệt phức tạp và có thể có những tác động bất lợi nghiêm
trọng và không thể thay đổi được tới sự nhận dạng, sinh tồn văn hóa, và sinh kế truyền
thống của họ. Chỉ tiến hành xem xét bất kỳ sự di dời vật chất nào sau khi bên vay/khách
hàng đã xác lập được rằng không có phương án thay thế khả thi nào cho việc di dời và chỉ
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khi bên vay/khách hàng đã tìm kiếm và có được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng BAH.
SPS chỉ đòi hỏi sự ủng hộ rộng rãi cho di dời vật chất từ khu vực đất truyền thống hay đất
có theo phong tục, tập quán, SPS không yêu cầu như vậy đối với đất mới định cư hay đất
đã có quyền sở hữu quy định của pháp luật. Trong tất cả các trường hợp di dời vật chất,
ngoài kế hoạch TĐC bắt buộc (RP), phải chuẩn bị một IPP hoặc kết hợp IPP với kế hoạch
TĐC này.
264. Theo yêu cầu an toàn số 2, người DTTS bị di dời vật chất phải được thông báo đầy
đủ về quyền và quyền lợi của họ cũng như về việc họ sẽ chia sẻ lợi ích tích lũy như thế nào
do bị di dời. Việc này cũng sẽ là một phần của quá trình tham vấn thiết thực, và tạo thành
một mục của GFN.
265. Chuẩn bị một IPP hoặc một IPP/RP kết hợp. Khi không thể tránh khỏi việc di dời vật
chất, bên vay/khách hàng phải thông báo cho cộng đồng BAH dự kiến về những lý do dẫn
tới việc di dời này và đảm bảo có sự ủng hộ rộng rãi của họ đối với việc di dời. Tất cả mọi
tác động tới người DTTS phải được giải quyết thông qua một IPP. Tuy nhiên, khi những tác
động đó chủ yếu liên quan tới di dời vật chất và không có các tác động đáng kể khác nảy
sinh từ hoạt động dự án ngoài hoạt động thu hồi đất bắt buộc hoặc bắt buộc giới hạn sự tiếp
cận đất, bên vay/khách hàng phải chuẩn bị một IPP (có thể kết hợp với RP, theo yêu cầu
bảo trợ trong tái định cư bắt buộc có trong yêu cầu an toàn số 2).
266. Vì người DTTS có thể không có quyền sở hữu đất được pháp luật công nhận, bên
vay/khách hàng cần đưa ra mức đền bù và quy trình đền bù ít nhất tương tự như mức họ đề
xuất cho những người có đầy đủ quyền pháp lý. Một IPP/RP kết hợp phải xem xét những
lựa chọn văn hóa và đưa vào một chiến lược TĐC dựa vào đất. Những lựa chọn văn hóa
này có thể liên quan tới bố trí mặt bằng làng TĐC, kiến trúc, hoặc công trình sinh hoạt cộng
đồng để cho phép người DTTS tiếp tục thực hành sinh kế truyền thống của họ.
267. Di dời vật chất nên bao gồm sự thay đổi ít nhất, nếu có thể. Cộng đồng bị ảnh
hưởng bởi di dời vật chất thường cảm thấy thoải mái hơn trong khu vực xung quanh gần
khu vực có theo phong tục, tập quán của họ. Một trong những vấn đề cốt lõi trong di dời là
sự đồng ý của cộng đồng tiếp nhận về việc đón nhận người định cư mới. Trong nhiều
trường hợp, việc này kết nối sự gần gũi về khoảng cách với nhà ở ban đầu vì cộng đồng
láng giềng có thể dễ chấp nhận người định cư mới hơn do các mối ràng buộc văn hóa và xã
hội hiện có. IPP/RP kết hợp phải đảm bảo khả năng sẵn có của đất và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên phục vụ sinh kết và sinh tồn văn hóa của cộng đồng BAH. Khi có thể, tài liệu
IPP/RP kết hợp sẽ gồm một quy định cho phép cộng đồng BAH trở về vùng đất hay lãnh địa
đã bị thu hồi cũng như bao gồm các quy định về việc cải tạo những khu vực đất đó nếu
không còn lý do khiến họ phải di dời.
268. Bố trí tái định cư dựa vào đất. Về nguyên tắc, việc bố trí tái định cư cho người DTTS
BAH, những người có sinh kế dựa vào đất, phải dựa vào đất. Điều này giúp đảm bảo rằng
cộng đồng BAH có thể duy trì và cải thiện sinh kế của họ. Bên vay/khách hàng phải đặc biệt
chú ý tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên sản xuất tại các điểm tái định cư và tính bền
vững của những nguồn tài nguyên này dưới áp lực khai thác của cả cộng đồng tiếp nhận và
cộng đồng tái định cư.
269. Đất thuộc sở hữu và sử dụng của người DTTS thường nằm trong các khu vực
không có thị trường đất đai và định giá đất. Đây là một điểm quan trọng vì người DTTS hiếm
khi xem đất của họ là một tài sản thị trường mà họ xem đó là nguồn sống và tồn tại của họ
(và hơn thế nữa – xem thêm ở đoạn tiếp theo). Với quan điểm này, việc đền bù dưới hình
thức đất trực tiếp và có thể chấp nhận được thay vì đền bù bằng tiền sẽ phù hợp hơn về
mặt văn hóa. Tái định cư dựa vào đất không phải là một việc đơn giản, và cộng đồng bị di
dời phải đồng ý với mảnh đất thay thế mà dự án cấp cho họ. Khi đất thuộc sở hữu tập thể,
không xét tới hệ thống chiếm hữu của họ, đất thay thế phải được trao cho cộng đồng thay vì
trao cho cá nhân.
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270. Cần có nỗ lực nhằm đảm bảo rằng khu vực tái định cư và cách thức bố trí tái định cư
đề xuất cho bất kỳ nhóm người DTTS nào đều được chấp nhận rộng rãi không chỉ bởi
người DTTS bị di dời mà còn bởi cộng đồng DTTS lớn hơn trong khu vực dự án và của
cộng đồng tiếp nhận. Tuy nhiên, việc đền bù đất đổi đất chỉ là một phần của bức tranh bồi
thường cho những tài sản bị mất. Đây là bởi người DTTS thường có một liên hệ không tách
rời giữa đất và khía cạnh tinh thần của nền văn hóa của họ. Phải có nỗ lực đặc biệt nhằm
đảm bảo rằng ngoài đất, khoản bồi thường còn bao trùm các tài sản văn hóa như địa điểm
linh thiêng, nước, đền thờ, nghĩa trang, và những tài sản tương tự. Vất đề nằm ở chỗ việc
định giá những tài sản loại này không thể đưa ra một giá trị chính xác bằng tiền. Bởi vậy,
bản chất của đền bù cho các tài sản phi vật thể phải được cân nhắc cẩn trọng và cộng đồng
bị di dời được tham vấn về vấn đề này do họ là người nhận đền bù.
271. Những hình thức hỗ trợ đặc biệt cho những người có tuyên bố về đất không thể được
pháp lý hóa. Sự công nhận của pháp luật về các quyền chung đối với tài nguyên đất là một
vấn đề quan trọng. Trong các khu vực được người DTTS sử dụng, việc đánh giá thu hồi đất
phải xác định chắc chắn rằng liệu đất công và đất thuộc sở hữu riêng sẽ bị ảnh hưởng bởi
dự án có phải là đất có quyền rõ ràng theo phong tục, tập quán không. Nếu cộng đồng
người BAH dự kiến không có quyền sở hữu hay quyền sử dụng pháp lý đối với đất hoặc
nguồn lực mà họ phụ thuộc theo tập quán, khuyến khích bên vay/khách hàng giúp họ hợp
pháp hóa theo luật những quyền này. Phần lớn các cộng đồng có quyền pháp lý hoặc quyền
được công nhận về đất và lãnh địa mà họ đã sử dụng qua nhiều thế hệ, nhưng không phải
luôn luôn là như vậy. Ví dụ, khi đất thuộc về nhà nước theo tuyên bố của hiến pháp và tất cả
mọi công dân chỉ có quyền sử dụng. Trong trường hợp này, người DTTS đòi hỏi những hình
thức hỗ trợ đặc biệt trước khi bắt buộc phải di dời.
272. Yêu cầu an toàn số 2 quy định rằng người bị di dời có tuyên bố về đất mà không
được công nhận không cần được đền bù cho phần đất bị mất nhưng họ vẫn có tư cách hợp
lệ để nhận các hỗ trợ khác nhằm đạt được những mục tiêu chính sách đề ra. Khuyến khích
bên vay/khách hàng phải tham vấn người DTTS BAH để xác định những thay thế họ chấp
nhận được cho tài sản, nguồn lực hay các hoạt động tạo thu nhập.
273. Đối với cộng đồng bị di dời có sinh kế chủ yếu dựa vào đất, những hỗ trợ này cần cố
gắng có phương án đất thay thế vì luôn có một rủi ro là cộng đồng có thể chấp nhận tiền
mặt thay cho đền bù đất, những lựa chọn lợi ích ngắn hạn thay vì lợi ích dài hạn. Ngoài ra,
việc định giá tổn thất và thiết kế biện pháp khôi phục đòi hỏi một nghiên cứu định tính kỹ
lưỡng vì khó định lượng một số đặc điểm của tiêu chuẩn sống của người DTTS (ví dụ, sản
xuất sinh tồn, trao đổi lao động, và tầm quan trọng của các sản phẩm nhỏ từ rừng). Bên
vay/khách hàng cần thiết lập các cơ chế phản hồi những vấn đề này.
3.

Phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực
đất đang sử dụng theo phong tục

274. Xét tới ý nghĩa của đất phong tục, tập quán và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
người DTTS nắm giữ đối với sinh kế và tính toàn vẹn về văn hóa của họ, bên vay/khách
hàng cần có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng BAH khi dự án có phát triển thương mại
những nguồn tài nguyên này. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm những hạng mục như chất
khoáng, hy-đro các bon, rừng, sông, nguồn nước, và điểm săn bắn hay đánh bắt cá, trong
vùng đất phong tục đang sử dụng.
275. Đất phong tục đang sử dụng nói tới các cách thức sử dụng đất và tài nguyên lâu đời
của cộng đồng theo luật tục, giá trị, phong tục tập quán, và truyền thống của người DTTS
hơn là các quyền pháp lý chính thức đối với đất và tài nguyên do nhà nước ban hành. Việc
sử dụng có thể bao gồm không chỉ các hoạt động sản xuất kinh tế, trong đó có hoạt động
theo mùa vụ hay chu kỳ, mà còn bao gồm cả sự thăm viếng theo từng dịp tới một khu vực
dành riêng cho mục đích tinh thần hay vì các lý do phi kinh tế khác.
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276. SPS yêu cầu rằng bên vay/khách hàng phải đảm bảo rằng cộng đồng BAH được
thông báo thỏa đáng về những hoạt động đề xuất. Về kiến thức và nguồn lực văn hóa, SPS
liệt kê ba điểm mà bên vay/khách hàng cần chia sẻ với cộng đồng BAH:






Quyền của cộng đồng người DTTS đối với tài nguyên thiên nhiên nằm trong
các nguồn lực đất có theo phong tục, tập quán theo quy định của luật tục và
luật pháp. Thông tin cung cấp gồm có sự mô tả những quyền này theo luật
tục cũng như luật pháp. Luật tục và thực tiễn có thể cung cấp chi tiết về
quyền của người DTTS đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó và thực
hành hiện tại trong sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nằm trong khu vực
đất. Ngoài ra, bên vay/khách hàng cũng thông báo cho người DTTS về
những quyền khác nhau của họ đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên
theo quy định của luật pháp. Phần lớn luật tục có tính tổng thể về mặt lãnh
địa, và không phân biệt giữa tài nguyên thiên nhiên trên đất và tài nguyên
thiên nhiên dưới lòng đất. Luật pháp có thể mô tả rõ ràng hơn về sự kiểm
soát đất có thể nằm trong tay cá nhân trong khi các nguồn tài nguyên dưới
lòng đất lại thuộc sự kiểm soát của nhà nước. Việc làm rõ điểu này và cách
thức dự án sẽ tôn trọng luật tục vì lợi ích của người DTTS sẽ giúp ngăn chặn
trước những vướng mắc trong tương lai.
Quy mô và tính chất của phát triển thương mại đề xuất và các bên liên quan
hay quan tâm tới sự phát triển này. Thông tin cần giải thích về quy mô phát
triển thương mại phải bao trùm tất cả các giai đoạn của chu trình dự án, bao
gồm giai đoạn khái niệm, thi công, vận hành, và thậm chí dừng vận
hành/đóng cửa. Cộng đồng BAH dự kiến cần được cung cấp thông tin cần
thiết, bao gồm cả các kế hoạch kỹ thuật công bố rộng rãi cho cộng đồng, để
họ hiểu đầy đủ về dự án, nhưng không nên làm họ quá tải với quá nhiều
thông tin. Có thể không dễ dàng giải thích thông tin kỹ thuật với người bình
thường, bao gồm cả người DTTS. Bên vay/khách hàng cần cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật cho cộng đồng để giúp họ hiểu được. Hữu ích nhất sử dụng các bài
thuyết trình về thông tin kỹ thuật. Cần tuyển dụng điều phối viên có năng lực
và kinh nghiệm, người có thể trình bày thông tin kỹ thuật bằng ngôn ngữ dễ
hiểu đối với người DTTS. Đồng thời, bên vay/khách hàng phải phổ biến thông
tin về các thực thể, cơ quan, công ty, hoặc người đặc biệt tham gia vào dự
án trong suốt những giai đoạn khác nhau của dự án, cho dù đó là bên đề
xuất dự án, bên cấp vốn, các nhà phát triển, nhà thầu, tư vấn, điều phối viên,
người vận hành, hay công nhân.
Ảnh hưởng tiềm ẩn của phát triển thương mại tới sinh kế, môi trường, và sự
sử dụng những nguồn lực này của người DTTS. Việc này bao gồm những tác
động tiềm ẩn khác nhau tới các nhóm BAH khác nhau trong cùng cộng đồng.
Kết quả đánh giá ASI sẽ là thông tin dự án chính cần được chia sẻ. Có thể
chia sẻ những thông tin này một cách lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức và
trong những giai đoạn khác nhau, bao gồm thảo luận nhóm, tờ rơi, các buổi
phát thanh, vv., đặc biệt nếu chiến lược tham vấn và tham gia được xây
dựng cùng với người DTTS BAH. Bên vay/khách hàng nên cung cấp hỗ trợ
cho người DTTS để giúp họ hiểu các khía cạnh kỹ thuật của thông tin về
những tác động này. Nếu có dự án tương tự đang thực hiện ở huyện hay tỉnh
gần đó, có thể tổ chức một chuyến thăm quan hay một buổi trình diễn với
băng hình.

277. Ngoài ra, khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực đất của người DTTS
được đề xuất phát triển thương mại, bên vay/khách hàng cần chia sẻ lợi ích tích lũy từ việc
sử dụng những nguồn tài nguyên đó với người DTTS bị ảnh hưởng. Cần xác định chia sẻ
lợi ích như một phần của quá trình tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người DTTS
bị ảnh hưởng. Chia sẻ lợi ích có thể bao gồm chia sẻ lợi nhuận (chia sẻ một phần doanh thu
hoặc lợi nhuận sau thuế), việc làm, đào tạo nghề, sự tham gia vào phát triển cộng đồng và
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các chương trình tương tự. Việc này cần không chỉ đền bù một cách chính đáng những thiệt
hại trước mắt gây ra bởi dự án mà còn cho phép người DTTS thích nghi một cách thoải mái
và tận dụng được những cơ hội mới từ việc thương mại hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Những thỏa thuận này phải giải quyết được vấn đề thời gian và tuổi thọ (ví dụ, lợi tức
hưởng suốt đời) và cộng đồng người hưởng lợi cụ thể, bao gồm bất kỳ con cháu hậu duệ
nào. Bất cứ thỏa thuận nào về chia sẻ lợi ích cần được đưa vào IPP.
B.

Bên vay/khách hàng và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
1.

Trách nhiệm

278. Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng bao gồm
một quá trình và một kết quả. Khi dự án có bất kỳ
hoạt động nào trong nhóm ba hoạt động dự án đòi
hỏi sự đồng thuận của cộng đồng người DTTS bị
ảnh hưởng, bên vay/khách hàng cần triển khai một
quá trình thu hút sự tham gia bằng cách thực hiện
tham vấn thiết thực và thương thảo với thiện chí mà
từ đó dẫn tới sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.
Phải ghi lại quá trình và kết quả của sự tham gia này.
279. Sau đó, bên vay/khách hàng đệ trình tài liệu
lên ADB càng sớm càng tốt. Trước khi phê duyệt,
ADB sẽ phải thấy hài lòng và thuyết phục rằng các
kết quả tích cực của quá trình này là có thể chấp
nhận được; và xác minh liệu bất kỳ thỏa thuận nào
với cộng đồng người DTTS BAH có đủ để chứng
minh sự ủng hộ rộng rãi của họ cũng như đáp ứng
trọn vẹn các yêu cầu của SPS. Đồng thời, trong IPP,
bên vay/khách hàng sẽ trình bày ghi chép về những
kết quả đạt được của nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng.
280. Một thông lệ tốt là bắt đầu quá trình này từ
rất sớm trong thiết kế dự án, và lồng ghép nó trong
cơ chế tham vấn và tham gia. Cần cung cấp đủ thời
gian và ngân sách để đảm bảo quá trình tuân thủ
SPS. Bên vay/khách hàng nên duy trì liên lạc
thường xuyên với ADB, đặc biệt trong trường hợp
có những vấn đề lớn, nhằm đảm bảo có đủ thời gian
để phản hồi bất kỳ vấn đề nảy sinh nào.
2.

Quá trình

281. Đối với bên vay/khách hàng, nhìn chung quá
trình tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng bao
gồm sự tham gia của cộng đồng người DTTS BAH
trong khu vực dự án và trong vùng tác động của dự
án. Quá trình này được xây dựng dựa trên việc thực
hiện tham vấn thiết thực (xem Chương V. phần A)
và khi có những bất đồng lớn, thương thảo với thiện
chí (Chương V. phần C). Bên vay/khách hàng cần
ghi chép lại quá trình tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi
của cộng đồng. (Hộp 1 của Phụ lục 13 trình bày một
bản tóm tắt các khía cạnh và quá trình mà bên
vay/khách hàng có thể sử dụng để có sự ủng hộ

Ghi chú thực hành – ADB xem xét sự
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
 Xác định chắc chắn sự ủng hộ rộng
rãi của cộng đồng bằng cách xem xét
quá trình và kết quả
o Xem xét hồ sơ, tài liệu về quá
trình tham gia và kết quả của quá
trình này
o Khảo sát thực địa quá trình và
kết quả nhằm đảm bảo về sự tồn
tại của sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng
ADB xem xét quá trình tìm kiếm sự ủng
hộ rộng rãi của cộng đồng
 Công tác tham vấn bắt đầu sớm trong
giai đoạn chuẩn bị dự án và được thực
hiện liên tục xuyên suốt chu trình dự án
 Thông tin liên quan được phổ biến một
cách đầy đủ, kịp thời, và dưới hình thức
dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với người
BAH
 Hoạt động tham vấn thực hiện trong một
không khí không có hăm dọa và ép buộc
 Quá trình này có tính phản hồi và bao
hàm yếu tố giới, được điều chỉnh theo
nhu cầu của các nhóm yếu thế và nhóm
dễ bị tổn thương
 Quá trình cho phép lồng ghép tất cả
những quan điểm liên quan của người
BAH và các bên liên quan khác trong
việc ra quyết định, ví dụ như trong thiết
kế dự án, các biện pháp giảm thiểu, chia
sẻ lợi ích và cơ hội phát triển, và các
vấn đề trong thực hiện
 Xác định những đại diện phù hợp của
người DTTS
 Các phương pháp sử dụng là phù hợp
với giá trị văn hóa và xã hội
ADB xem xét kết quả của sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng
 Đánh giá mức độ ủng hộ và phản đối
o Sự ủng hộ/phản đối chính thức
o Sự ủng hộ/phản đối không chính
thức
 Đánh giá bằng chứng của việc thương
thảo với thiện chí trong trường hợp có
sự bất đồng lớn
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rộng rãi của cộng đồng.)
3.

Kết quả

282. Kết quả tham vấn thiết thực và thương thảo với thiện chí có thể là những thỏa thuận
chính thức hoặc không chính thức, cũng như các ý kiến phản đối. Thỏa thuận với cộng đồng
BAH thể hiện mức độ ủng hộ hoặc tán thành có điều kiện cho sự ủng hộ này. Bên
vay/khách hàng cần ghi chép lại kết quả của quá trình tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng.
283. Bằng chứng của sự đồng ý có thể là chính thức hoặc không chính thức. Sự đồng ý
chính thức có thể bao gồm một biên bản ghi nhớ về sự hiểu biết; thư bày tỏ ý định, một
tuyên bố chung về nguyên tắc; thỏa thuận bằng văn bản về các phương án thay thế; biện
pháp giảm thiểu tác động và tăng cường lợi ích; các vòng tham vấn hoặc thương thảo bổ
sung trong quá trình thực hiện dự án; và sự biểu thị về sự ủng hộ của đại diện của cộng
đồng đối với thỏa thuận này. Sự phản đối chính thức có thể là những tuyên bố bằng văn
bản công khai công cộng của cộng đồng BAH.
284. Hình thức biểu đạt sự ủng hộ và phản đối không chính thức có thể là ảnh, báo cáo
trên các phương tiện thông tin đại chúng, thư cá nhân, hoặc báo cáo của bên thứ ba về
những sự kiện/thể hiện phản ánh sự phản đối hoặc ủng hộ, và sự ủng hộ hoặc phản đối có
tổ chức hướng vào dự án do cộng đồng BAH thực hiện với mức độ tham gia cao.
4.

Xác định sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng

285. Để áp dụng chính sách, sự đồng thuận của
cộng đồng BAH nói tới sự biểu đạt tập thể của họ,
thông qua những cá nhân hoặc đại diện được công
nhận (hoặc cả hai), về sự ủng hộ rộng rãi dành cho
các hoạt động của dự án. Có thể có sự ủng hộ rộng
rãi của cộng đồng cho dù một số cá nhân hoặc nhóm
phản đối hoạt động dự án.
286. Mặc dù SPS không đề ra một nhóm các
ngưỡng số học trong xác định sự thỏa đáng và đầy đủ
về ủng hộ “rộng rãi” của cộng đồng, đó vẫn là một
mong đợi hợp lý rằng sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng là số đông cộng đồng và người DTTS BAH tán
thành các hoạt động đề xuất.
287. Về khía cạnh vận hành, ADB sẽ cho rằng có
tồn tại sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng nếu những
điều kiện sau được đáp ứng:
(i)

(ii)

(iii)

Ghi chú thực hành – Đảm bảo sự
ủng hộ rộng rãi
 Sớm bắt đầu hoạt động tham vấn
trong quá trình dự án
 Phân bổ đủ thời gian và nguồn lực
 Tham vấn tất cả các nhóm và đại
diện của cộng đồng người DTTS
 Nhận biết về các nhóm dễ bị tổn
thương và yếu thế - phụ nữ, người
nghèo.
 Đảm bảo mọi người có thể tiếp cận
hoạt động tham vấn và tham vấn
được thực hiện trong điều kiện không
có sự đe dọa hay ép buộc.
 Một phần lớn cộng đồng người DTTS
BAH cần đưa ra sự ủng hộ của họ;
trực tiếp hoặc thiết thực thông qua
đại diện hoặc họp nhóm
 Ghi chép lại quá trình tham gia và kết
quả
 Giải quyết những bất đồng lớn, nếu
có, thông qua thương thảo với thiện
chí
 Đệ trình ADB tài liệu về sự tham gia
đó và kết quả

phần lớn những đại diện được công
nhận của cộng đồng người DTTS BAH
biểu lộ sự ủng hộ của họ một cách
chính thức;
một số lượng đáng kể các thành viên của cộng đồng người DTTS BAH, đặc
biệt những thành viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ủng hộ thông qua
hình thức đồng ý chính thức hay những phương thức đồng ý không chính
thức khác;
bất kỳ sự phản đối đáng kể hay bất đồng lớn nào đã được giải quyết qua quá
trình thương thảo với thiện chí.
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288. Đại diện được công nhận là những người đứng đầu được tuyển chọn hoặc truyền lại
hoặc những người được chỉ định làm đại diện của một tiểu nhóm của cộng đồng chung
người DTTS. Họ có thể thể hiện sự ủng hộ của mình thông qua những hình thức đồng ý
chính thức, ví dụ như tài liệu có chữ ký.
289. Thành viên cộng đồng người DTTS nói tới người DTTS trưởng thành (thường từ 16
tuổi trở lên) bị ảnh hưởng bởi một hoạt động cụ thể của dự án. Cần làm rõ mức độ ủng hộ
của mỗi tiểu nhóm BAH, phân biệt những quan điểm và nguyện vọng của nhóm bị ảnh
hưởng một cách đáng kể hơn so với những quan điểm và nguyện vọng bị ảnh hưởng ít hơn.
Sự ủng hộ của các thành viên của cộng đồng có thể thông qua những hình thức văn bản
như hồ sơ hoặc thỏa thuận có chữ ký; hoặc những hình thức không chính thức hay bằng lời,
ví dụ như sự nhất trí của nhóm, lịch sử truyền miệng; hoặc những hành vi tích cực trong các
khu vực mới mà qua đó thấy sự ủng hộ, ví dụ như chuyển nhà hay đầu tư vào cơ sở hạ
tầng của cộng đồng. Cần có bằng chứng tốt ghi lại sự ủng hộ không chính thức thông qua
nhiều nguồn, bao gồm hồ sơ, tài liệu, ví dụ như biên bản họp và danh sách tham gia; và các
hình thức truyền thông đa phương tiện như ảnh và video về biên bản họp, các khoản đầu tư,
hay những hoạt động khác.
290. Bên vay/khách hàng phải đảm bảo rằng hầu hết những thành phần dễ bị tổn thương
của cộng đồng người DTTS được đại diện một cách đầy đủ và thỏa đáng. Việc này có thể
bao gồm phụ nữ, người già, và người nghèo. Có thể đạt được điều này thông qua các cuộc
họp riêng rẽ, được tổ chức và dẫn dắt một cách tinh tế bởi những người được tiểu nhóm
chấp nhận. Những người này có thể là những phụ nữ khác người địa phương, người đứng
đầu hoặc đại diện được chỉ định của tiểu nhóm, hay thành viên của các nhóm tương tự
trong khu vực hoặc ngoài khu vực. Những người này phải đảm bảo yếu tố dễ bị tổn thương,
độc lập, và tương đối công bằng.
291. Bằng chứng về sự đồng ý sẽ rất hữu ích trong việc giúp quyết định liệu có sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng hay không. Có thể cũng cần có ý kiến của một bên thứ ba (chuyên
gia) để đánh giá sự tồn tại của sự ủng hộ này. Ý kiến đó có thể đến từ người ngoài cộng
đồng BAH, người không liên kết với bên vay/khách hàng trong chuẩn bị dự án hay các hoạt
động hàng ngày của dự án. Để có thể thực hiện tốt chức năng này, bên thứ ba cần được cả
cộng đồng BAH và bên vay/khách hàng chấp nhận.
C.

Trách nhiệm của ADB trong xác định chắc chắn sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng

292. ADB có trách nhiệm xác định
chắc chắn liệu có sự ủng hộ rộng rãi
của cộng đồng đối với hoạt động dự
án. Trước tiên, ADB xem xét quá
trình tham vấn thiết thực và thương
thảo với thiện chí; thứ hai, ADB xem
xét kết quả. ADB nghiên cứu các hồ
sơ, tài liệu về quá trình tham gia và
kết quả của quá trình này do bên
vay/khách hàng đệ trình và thực hiện
khảo sát thực địa của riêng mình
nhằm đảm bảo cho chính mình về sự
tồn tại của sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng. (Hộp 2 và Hộp 3 của Phụ
lục 13 trình bày một bảng tóm tắt về
việc này.)
293. ADB xem xét quá trình tham
gia. Câu hỏi sẽ đặt ra là “Bên

Ghi chép hồ sơ về tham vấn thiết thực – Dự án Thủy
điện Nam Ngum 3, Cộng hòa DCND Lào
Dự án bao gồm một đập nước đề xuất, một nhà máy thủy
điện cùng cơ sở hạ tầng kèm theo với nhiều mức độ tác
động khác nhau tới hơn 50 ngôi làng, trong đó phần lớn
dân làng là người DTTS. Dự án phải có được sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng cho một số hợp phần, và thông qua
thương thảo với thiện chí trong một số trường hợp.
Bằng chứng của những quá trình này gồm có






biên bản họp
mẫu (form) về sự đồng thuận của hộ gia đình
tài liệu dưới hình thức video và ảnh
hoạt động hiệu quả của Ủy ban khiếu nại làng
đầu tư của cộng đồng tại địa điểm mới (xây dựng trường
tiểu học mới)
 tất cả sự đồng thuận đã được ghi chép lại
 biên bản (bằng tiếng Lào) được người Nai Ban (Khmu)
xác nhận
 danh sách người BAH tham dự, có xác nhận của chính
quyền làng, huyện
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vay/khách hàng đã thực hiện tham vấn thiết thực và cho phép sự tham gia của cộng đồng
người DTTS BAH dựa trên thông tin được cung cấp không?” Dựa trên xem xét tài liệu và
khảo sát thực địa do chính mình triển khai, ADB xác minh liệu (Chương V, các đoạn được
nhấn mạnh):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

Công tác tham vấn bắt đầu sớm trong giai đoạn chuẩn bị dự án và được thực
hiện liên tục xuyên suốt chu trình dự án (đoạn 80–83);
Thông tin liên quan được phổ biến một cách đầy đủ, kịp thời, và dưới hình
thức dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với người BAH (đoạn 84–86);
Hoạt động tham vấn thực hiện trong một không khí không có hăm dọa và ép
buộc (đoạn 87);
Quá trình này có tính phản hồi và bao hàm yếu tố giới, được điều chỉnh theo
nhu cầu của các nhóm yếu thế và nhóm dễ bị tổn thương (đoạn 88–90);
Quá trình cho phép lồng ghép tất cả những quan điểm liên quan của người
BAH và các bên liên quan khác trong việc ra quyết định, ví dụ như trong thiết
kế dự án, các biện pháp giảm thiểu, chia sẻ lợi ích và cơ hội phát triển, và
các vấn đề trong thực hiện (đoạn 91–93);
Xác định những đại diện phù hợp của người DTTS (đoạn 94–96); và
Các phương pháp sử dụng là phù hợp với giá trị văn hóa và xã hội (đoạn 84–
86).

294. Khi có sự bất đồng lớn và có hoạt động thương thảo với thiện chí, ADB cũng sẽ xác
thực quá trình thương thảo nhằm xác định các bên liên quan, mức độ và chiều sâu thảo
luận hoặc trao đổi về giải pháp cho những vấn đề bất đồng.
295. ADB xem xét kết quả của sự tham gia. Câu hỏi ở đây là, “Mức độ ủng hộ và phản
đối các hoạt động dự án trong cộng đồng người DTTS BAH là ở mức độ nào?” Dựa trên
nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực địa của riêng mình, ADB, cũng sẽ đánh giá mức độ ủng
hộ và phản đối trong các nhóm khác nhau trong cộng đồng người DTTS BAH.
296. Mức độ ủng hộ có thể được biểu đạt chính thức hoặc không chính thức. Sự biểu đạt
ủng hộ chính thức gồm có các thỏa thuận đã ký (biên bản ghi nhớ về thỏa thuận, thư bày tỏ
ý định, tuyên bố chung về nguyên tắc, thỏa thuận chia sẻ lợi ích) hoặc thỏa thuận bằng lời
được ghi lại trong biên bản họp với hội đồng làng, hội đồng người cao tuổi, hoặc các cơ
quan, tổ chức được tôn trọng khác của cộng đồng. Nội dung của sự đồng ý chính thức phải
được xác nhận với chữ ký và tên người chứng kiến các thỏa thuận đó. Sự biểu đạt phản đối
chính thức có thể là thư phản đối hoặc một tuyên bố phản đối có chữ ký.
297. Phải xác định chắc chắn sự ủng hộ và phản đối không chính thức thông qua xác
minh hồ sơ, ảnh, báo cáo, thư cá nhân, hoặc báo cáo của bên thứ ba về các sự kiện, hình
thức biểu đạt sự ủng hộ hay phản đối, hoặc những hoạt động khác của do cộng đồng người
DTTS triển khai với sự tham gia tương đối cao. (Cũng có thể quan sát thấy sự ủng hộ không
chính thức qua thái độ tích cực của người dân về hoạt động dự án. Trong trường hợp Dự
án Thủy điện Nam Ngum 3, dân làng Ban Xiangdet đã xây dựng một trường học nhỏ tại khu
tái định cư, thể hiện sự sẵn lòng chuyển tới khu tái định cư của họ.) Đồng thời, ADB sẽ kiểm
tra bằng chứng của thương thảo với thiện chí. Có thể xác minh việc này từ các thỏa thuận
bằng văn bản trong quá trình tham vấn.
D.

Những hệ lụy khi không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng

298. Nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng cho các hoạt động dự án đề xuất,
ADB sẽ không tài trợ dự án.
299. Tùy theo tính chất của dự án, có thể có những tác động khác nhau về tổng thể dự án.
Ví dụ, nếu cộng đồng người DTTS địa phương không biểu đạt tập thể sự ủng hộ rộng rãi
của họ đối với việc di dời vật chất phục vụ việc dự kiến thi công một con đường mới qua
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lãnh địa của họ, dự án có thể lựa chọn chỉnh tuyến con đường để tránh bất kỳ tác động nào
tới cộng đồng người DTTS và theo đó tiếp tục nắn tuyến dự án. Mặt khác, nếu cộng đồng
BAH không thể hiện tập thể sự ủng hộ rộng rãi của họ đối với việc di dời vật chất và/hoặc
sử dụng thương mại những khu vực đất truyền thống của họ để phục vụ việc thi công đập
nước, dự án có thể có ít lựa chọn hơn.

Phụ lục 1 77
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BỊ NGHIÊM CẤM CỦA ADB
Những hoạt động dưới đây không đủ điều kiện để Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ:
(i)

sản xuất hoặc hoạt động khác có sử dụng các hình thức lao động cưỡng
chế1 hoặc lao động trẻ em có tính chất bóc lột hoặc gây nguy hại;2

(ii)

sản xuất hoặc kinh doanh bất kỳ sản phẩm hay hoạt động nào bị cho là phi
pháp theo luật hoặc quy định của quốc gia bên vay hay theo các công ước và
thỏa thuận quốc tế hoặc là đối tượng của sự hủy bỏ dần dần hay lệnh cấm
quốc tế, ví dụ như (a) dược phẩm,3 thuốc trừ sâu, và thuốc diệt cỏ,4 (b) các
chất làm suy yếu tầng ô-zôn,5 (c) polychlorinated biphenyls6 và những hóa
chất độc hại khác,7 (d) động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật
hoang dã được quy định theo Công ước về buôn bán quốc tế về các giống
loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa,8 và (e) buôn bán xuyên biên giới
chất thải hoặc sản phẩm thải;9

(iii)

sản xuất hoặc kinh doanh vũ khí và đạn dược, bao gồm cả những vật tư bán
quân sự;

(iv)

sản xuất hoặc kinh doanh đồ uống có cồn, không bao gồm bia và rượu
vang;10

(v)

sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá;10

(vi)

đánh bạc, sòng bạc, và những công ty/ doanh nghiệp tương tự;10

(vii)

sản xuất hoặc kinh doanh các chất phóng xạ,11 bao gồm cả lò phản ứng hạt
nhân và các hợp phần của lò;

(viii)

sản xuất hoặc kinh doanh hay sử dụng các chất sợi a-mi-ăng không được
đảm bảo;12

(ix)

hoạt động chặt đốn rừng thương mại hoặc mua thiết bị chặt đốn để sử dụng
trong những cánh rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh hay những cánh rừng già;
và

(x)

các phương pháp đánh bắt cá trên biển và vùng ven bờ, ví dụ như đánh cá
chìm bằng lưới nổi quy mô lớn và đánh cá sử dụng lưới có mắt lưới cực nhỏ,
gây hại đối với các loài dễ bị tổn thương và được bảo vệ với số lượng lớn và
phá hoại sự đa dạng và môi trường sống vùng biển.

Nguồn: ADB. 2009. Tuyên bố chính sách an toàn. Manila, trang 76.

_______________________
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Lao động cưỡng chế nghĩa là tất cả mọi công việc hoặc dịch vụ được thực hiện một cách không tự nguyện,
tức là thực hiện bởi cá nhân dưới sự đe dọa về vũ trang hay án phạt.
Lao động trẻ em nghĩa là việc tuyển dụng trẻ em dưới mức tuổi lao động tối thiểu theo quy định pháp luật của
quốc gia bên vay hoặc việc tuyển dụng trẻ em vi phạm Công ước 138 “Công ước về tuổi tối thiểu” của Tổ
chức Lao động quốc tế (www.ilo.org).
Có một danh sách các sản phẩm dược là đối tượng của sự hủy bỏ dần dần hay lệnh cấm tại trang web
http://www.who.int.
Có một danh sách các chất trừ sâu và chất diệt cỏ là đối tượng của sự hủy bỏ dần dần hay lệnh cấm tại trang
web http://www.pic.int.
Có một danh sách các hợp chất hóa học phản ứng với và làm thủng tầng bình lưu của tầng ô-zôn, gây ra các
lỗ thủng tầng ô-zôn được biết đến rộng rãi, trong Nghị định thư Montreal. Đồng thời, trong đó có mục tiêu giảm
và các hạn mốc giảm dần dần. Những thông tin này có tại trang web
http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml.
Là một nhóm các hóa chất độc hại cao, polychlorinated biphenyls có thể được tìm thấy trong máy biến thế
điện có dầu, tụ điện, và bộ đóng chuyển mạch sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1985.
Có một danh sách các hóa chất độc hại tại trang web http://www.pic.int.
Có một danh sách tại trang web http://www.cites.org.
Theo định nghĩa của Công ước Basel; xem trang web http://www.basel.int.
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Phụ lục 1

Điều này không áp dụng với các nhà tài trợ dự án, những người về cơ bản không tham gia các hoạt động này.
Về cơ bản không tham gia tức là hoạt động lien quan lệ thuộc vào hoạt động chính của nhà tài trợ dự án.
11 Điều này không áp dụng với việc mua bán thiết bị y tế, thiết bị kiểm soát (đo lường) chất lượng, và bất kỳ thiết
bị nào mà ADB cho rằng nguồn phóng xạ là không đáng kể và được bảo vệ một cách thỏa đáng.
12 Điều này không áp dụng với việc mua bán và sử dụng các tấm xi măng a-mi-ăng được đảm bảo khi hàm
lượng a-mi-ăng thấp hơn 20%.
10

Phụ lục 2 79
PHỤ LỤC 2: TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI DTTS TRONG BỐI CẢNH QUỐC GIA1
1.
Sự đa dạng hết sức phong phú về văn hóa, dân tộc, hệ tư tưởng, cơ sở nguồn lực
kinh tế, lịch sử, dân số, và các khung thể chế và chính trị tạo ra thách thức trong việc áp
dụng khái niệm Người bản địa/Người DTTS, tại các quốc gia đang phát triển của Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB). Một số quốc gia có thể miễn cưỡng sử dụng khái niệm “người bản
địa” do nhóm dân tộc chiếm ưu thế cũng có thể được coi là người bản địa của quốc gia.
Vướng mắc trong việc đưa ra định nghĩa này còn tăng lên với thực tế rằng người bản
địa/người DTTS thường sống chung với các nhóm người dân tộc khác và hiếm khi là những
nhóm cô lập và thuần nhất. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia có văn bản, quy định pháp lý về
khái niệm “dân tộc thiểu số,” dân tộc thiểu số của quốc gia,” và “người vùng cao” (và thậm
chí “người bản địa” tại Philippines).
2.
Tại hầu hết các quốc gia trong khu vực, có những định kiến nặng nề về người DTTS
và cách sống của họ, cách sống thường bị cho là nguyên thủy, sơ khai và lạc hậu. Đường
hướng chính sách chung của quốc gia là khuyến khích người DTTS đồng hóa để hòa nhập
vào xã hội chính mạch. Do đó, thậm chí nếu các quốc gia có luật và chính sách cụ thể thỏa
mãn những tiêu chí trong Tuyên bố chính sách bảo trợ (SPS), những luật và chính sách này
ít khi được tuân thủ đầy đủ và triệt để.
Hai thách thức chính liên quan tới sự miễn cưỡng:

3.





bởi một số chính phủ trong công nhận rằng người bản địa/DTTS có thể dễ bị
tổn thương trong các quá trình phát triển do nền văn hóa và hoàn cảnh cụ thể
và hết sức khác biệt của họ mà theo đó đòi hỏi phải có sự quan tâm, xem xét
đặc biệt; và
bởi một số quốc gia trong việc công nhận các quyền theo phong tục, tập
quán của người bản địa/DTTS.

4.
Sự xác định sớm thông qua sàng lọc và đánh giá tác động xã hội là chìa khóa chính
dẫn tới việc áp dụng thành công các yêu cầu an toàn của ADB đối với người DTTS. Vấn đề
chính để đánh giá, trong bối cảnh của một dự án cụ thể, là liệu có các nhóm đặc biệt đáp
ứng những đặc điểm mô tả người DTTS mà có khả năng dễ bị tổn thương và trở nên yếu
thế trong quá trình phát triển do giá trị văn hóa, xã hội khác biệt của họ. Đánh giá cần dựa
trên tri thức hiện có về những bối cảnh khu vực cụ thể, đánh giá kỹ thuật, và các quy định
của luật quốc gia.
5.
Cần nhắc lại rằng theo tài liệu SPS, để một dự án của ADB triển khai áp dụng “người
DTTS”, thông thường các nhóm văn hóa xã hội sẽ cần có cả hai yếu tố khác biệt và dễ bị
tổn thương. Để xác định liệu có thực hiện các yêu cầu an toàn cho một nhóm cụ thể, bên
vay/khách hàng có thể cần xem xét kỹ tình huống xã hội hoặc thậm chí phải thu xếp thực
hiện một nghiên cứu xã hội để đánh giá những tác động tiềm ẩn của dự án tới người DTTS.
Trong một số trường hợp, bên vay/khách hàng có thể đề nghị ADB hỗ trợ kỹ thuật cho
nghiên cứu này.
6.
Do sự tự nhận dạng là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt là một
điểm xem xét quan trọng, hướng dẫn có tính chất khu vực này trình bày một số thông tin
ban đầu và sự kiện lịch sử về tình hình người DTTS/ bản địa tại một số quốc gia được lựa
chọn. Đây không phải là một bản miêu tả hoàn chính những vấn đề này.
A.

1

Trung và Tây Á

Do tính chất thay đổi liên tục của thông tin có trong mục này, ADB không chịu trách nhiệm về sự không chính
xác của dữ liệu trình bày, và cần cập nhật tất cả mọi thông tin trước khi sử dụng.
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7.
Khu vực Trung và Tây Á bao gồm nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, Cộng hòa
Hồi giáo Pakistan, và các quốc gia vốn trước đây thuộc về Liên bang Xô Viết cũ – Liên bang
Caucasus Armenia, Cộng hòa Azerbaijan, và Georgia, cùng với Cộng hòa Kazakhstan,
Cộng hòa Kyrgyz, Cộng hòa Tajikistan, Turkmenistan, và Cộng hòa Uzbekistan tạ Trung Á.
Nhiều quốc gia trong khu vực có một lịch sử dài bị xâm chiếm, di cư, và những nỗ lực của
các nhóm DTTS khác nhau trong việc bảo vệ, chiếm lại, hoặc mở rộng khu vực ảnh hưởng
của họ, sự toàn vẹn về văn hóa, và sức mạnh kinh tế. Ngoại trừ một số rất ít trường hợp,
trong động lực chính của những quốc gia này, tính dân tộc và sự nhận dạng về dân tộc và
tôn giáo là những yếu tố hết sức quan trọng của đấu tranh chính trị và thay đổi biên giới
quốc gia. Thực ra, trong suốt khu vực này, khái niệm “quốc tịch” thường được sử dụng để
chỉ dân tộc.
8.
Xét về khía cạnh lịch sử và văn hóa, khu vực này có thể chia thành hai hoặc ba khu
vực hay tiểu vùng riêng biệt: Trung Á, khu vực Caucasus, và Pakistan–Afghanistan. Mỗi khu
vực có mô hình lịch sự và động lực văn hóa riêng biệt mà ngày nay vẫn còn tiếp tục ảnh
hưởng tới người dân và các sự kiện có thể xảy ra. Những quốc gia hiện có tại Trung Á là
hậu duệ của các vương quốc Khan vĩ đại – những chính thể tập trung cai trị toàn bộ lãnh thổ
của họ, với người du mục sống tại khu vực vành đai. Chúng được kế tiếp trước tiên bởi Đế
chế Nga và sau đó là Liên bang Xô Viết, những quốc gia ngày nay là hậu duệ của các thể
chế trên. Tương tự, khu vực Afghanistan–Pakistan thuộc sự cai trị của Đế chế Moghul, sau
đó là British Raj, và nền độc lập đến với những quốc gia này cùng người dân vào những
năm giữa thế kỷ 20.
9.
Sự pha trộn giữa các bang, bộ lạc, và nhận dạng/giá trị địa phương này khiến việc
áp dụng SPS trong khu vực trở nên hết sức phức tạp. Ví dụ, người Pashtuns tại
Afghanistan sẽ không được xem là “người bản địa” trong khi với mức độ khác biệt của họ,
người Pashtuns tại Pakistan hoàn toàn có thể được xếp loại là “người bản địa” do vị thế “bộ
lạc” của họ được bang Pakistani công nhận. Cần thiết phải có hiểu biết rõ ràng về vị thế xã
hội và kinh tế của những nhóm có khả năng bị ảnh hưởng bởi một dự án cụ thể và áp dụng
SPS khi điều tra cho thấy các nhóm bị ở bên lề xã hội, yếu thế, dễ bị tổn thương, và khác
biệt so với những nhóm khác, xét theo các tiêu chí chẩn đoán của SPS.
10.
Quá trình tương tác văn hóa và dân tộc và di trú đã và đang diễn ra hàng thế kỷ tại
Trung Á, nhưng thời đại Xô Viết đã có một tác động sâu sắc trên bản đồ dân tộc thông qua
việc di dời một cách có mục đích thành viên của các nhóm dân tộc nhất định từ nơi ở ban
đầu của họ tới các vùng xa. Đôi khi, mọi người được di dời theo nhóm, nhưng họ thường
xuyên bị chuyển đi với một số lượng nhỏ hơn tới nhiều nơi, trở thành một phần của các khối
dân cư đa chủng tộc mới nổi. Trong Liên bang Xô Viết, các nhóm người Châu Âu (ví dụ
người Nga, người Ukraina) cũng được đưa tới các nước cộng hòa khác nhau nơi nhìn
chung họ thường tạo thành giới cầm quyền mà đôi khi về vật chất là rất khác biệt với người
dân địa phương, và thường các nhóm người truyền thống không có quyền.
11.
Các quốc gia Trung Á có rất nhiều thay đổi về thành phần và chính sách dân tộc.
Tuy vậy, một hiện tượng có tính lặp lại là một nhóm dân tộc xuyên biên giới bao gồm một số
đông dân cư của một quốc gia và một số ít dân cư của nước láng giềng (dẫn tới câu hỏi ở
đây là liệu có nên coi họ là người DTTS). Đây là trường hợp với người Tajiks của Tajikistan
và người Uzbeks của Uzbekistan – và các nước láng giềng của họ. Tại quốc gia quê hương,
họ không được xem là nhóm người DTTS, nhưng ở một số quốc gia khác, xét tới mức độ
thiểu số, tính dễ bị tổn thương, và những tiêu chí chẩn đoán khác về sự khác biệt theo SPS,
có thể thấy rằng họ là người DTTS. Có thể cần có đánh giá tác động xã hội để xác định vấn
đề này.
12.
Đồng thời, cũng có một vài nhóm, thường có quy mô tương đối nhỏ, ví dụ như người
Badakshani ở dãy núi Pamir phía đông Tajikistan, có thể phù hợp để áp dụng các yêu cầu
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hoạt động của ADB đối với người DTTS, xét tới tính dễ bị tổn thương và các đặc điểm khác
trong SPS.
13.
Tại Caucasus, những quốc gia cổ ngày xưa đầu tiên bị xâm chiếm bởi Đế chế Ba Tư
(Iran ngày nay), sau đó là người Đế chế Nga và Liên bang Xô Viết, và giờ đây là quốc gia
của người Caucasus kể từ năm 1991. Tuy nhiên, bên vay/khách hàng cần phải cẩn trọng
trong việc gắn tính chất bản địa/DTTS cho nhiều nhóm nhỏ định cư trên các ngọn đồi và
trong thung lũng của những quốc gia cộng hòa này vì chính phủ/nhà nước có thể tranh cãi
về những đặc điểm sắc tộc và đặc điểm gần-quốc-gia này với mục đích hướng tới tính tự trị
cao hơn thay vì đưa ra tính bản địa/DTTS.
14.
Khu vực Afghanistan–Pakistan có những nhóm văn hóa riêng biệt, được biết đến
như các bộ lạc hoặc nhóm dân tộc khác với xã hội chính mạch và có thể đáp ứng các tiêu
chí về tính bản địa trong SPS. Họ thường ở vùng xa xôi, hẻo lánh, không thể tiếp cận được,
khác biệt về văn hóa và sắc tộc so với xã hội chính mạch, và duy trì qua nhiều thế kỷ sự
nhận dạng độc đáo về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, kinh tế, và chính trị.
15.
Đặc biệt tại Pakistan và Afghanistan, việc xác định người DTTS là một điều khá
thách thức. Afghanistan là một tập hợp các xã hội bộ lạc trong một nhà nước có tổ chức
theo bộ lạc ở quy mô lớn. Trong khi đó, Pakistan có một vùng của quốc gia (vùng tây bắc)
nơi các xã hội bộ lạc được công nhận chính thức sinh sống trong lòng bang quốc gia của
người Pakistan không thuộc bộ lạc. Dự án tại những khu vực này có thể cần có biện pháp
can thiệp xã hội trên cơ sở cộng đồng, xóa mờ sự khác biệt về sắc tộc hay bản địa vì tất cả
những khác biệt này luôn là ngòi nổ gây xung đột. Bối cảnh bộ lạc cũng đòi hỏi phải có sự
tham vấn và tham gia trong điều kiện văn hóa địa phương thiên về thảo luận theo chủ nghĩa
bình quân.
1.

Afghanistan

16.
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan là một quốc gia được xây dựng chủ yếu dựa trên các
hệ thống bộ lạc thực sự với nhiều nhóm bộ lạc sống tràn sang cả biên giới của Pakistan.
Người Pashtun và Tajik, hai nhóm dân tộc lớn nhất, cũng có vùng địa lý của riêng họ nơi họ
chiếm ưu thế. Afghanistan bỏ phiếu ủng hộ Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của
người bản địa (UNDRIP).2 Trong khu vực văn hóa – bộ lạc này, quy tắc và quy chuẩn văn
hóa của chủ nghĩa bình quân khiến các bộ lạc luôn rất nhiệt huyết trong bảo vệ quyền tự
chủ của mình, mặc dù người Pashtuns được coi là nhóm đứng đầu trong các nhóm bình
quân và một số nhóm bị phân biệt đối xử về mặt xã hội.
17.
Không có thông tin chính xác về quy mô và sự phân bố dân cư quốc gia,3 và những
con số dưới đây là dựa trên các mô hình trong lịch sử và sự di tán ước tính xảy ra thời gian
chiến tranh. Các tộc người Afghanistan không có biên giới chính xác cũng như không có sự
đồng nhất về văn hóa quốc gia. Một vài nhóm dân tộc là người bản địa trong khu vực địa
phương nơi họ định cư, và một vài nhóm duy trì sự đồng nhất vật chất. Nhiều khu vực
tương tác và chồng chéo được mở rộng khi hạ tầng kinh tế được cải thiện và có thêm các
cơ hội giáo dục trong những khoảng thời gian ngắn giữa các cuộc chiến tranh và nội chiến.

2

3

40 thành viên khu vực và không thuộc khu vực của ADB ủng hộ UNDRIP – Tuyên bố có nói về việc cần phải
có sự đồng thuận của cộng đồng người bản địa/ DTTS, một cách tự nguyện và dựa trên thông tin được thông
báo, trước khi phê duyệt bất kỳ dự án nào ảnh hưởng tới đất hoặc lãnh địa và các nguồn lực khác của họ
(xem Các công ước quốc tế, Chương III của phần nội dung chính). Liên Hợp Quốc. 2007. Tuyên bố về Quyền
của người DTTS, Điều 32, trang 12 (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf)
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) hiện đang hỗ trợ Chính phủ Afghanistan thực hiện một cuộc điều tra dân
số; http://www.unfpa.org/pds/censuses.html. Cuộc điều tra dân số duy nhất được thực hiện vào năm 1979.
Nhiều số liệu trình bày trong phần này được lấy từ Báo cáo về quốc gia Afghanistan của Thư viện Quốc hội
Mỹ, 2008.
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18.
Vào năm 2008, số dân ước tính là 32,7 triệu người, trong đó 75% sống tại khu vực
nông thôn; 6 thành phố đông dân nhất của đất nước chiếm chưa đến 10% dân số. Dân số
quốc gia bao gồm những nhóm dân tộc sau: người Pashtun chiếm 42%, người Tajik chiếm
27%, người Hazara chiếm 9%, người Uzbek chiếm 9%, người Aimak chiếm 4%, người
Turkmen chiếm 3%, người Baloch chiếm 2%, và các nhóm khác chiếm 4%.
19.
Nhóm du cư lớn nhất là người Kuchis, một nhóm người Pashtun với số lượng thu lại
xuống còn khoảng 1,5 triệu người kể từ năm 1979. Người Pashtun là nhóm dân tộc chính ở
miền nam và miền đông (và chiếm một phần dân số đáng kể tại Pakistan), trong khi người
Tajik chiếm ưu thế ở miền đông bắc. Các nhóm dân tộc chính ở khu vực trung bắc
Afghanistan là người Hazaras, Tajiks, và Uzbeks.
20.
Hơn 30 ngôn ngữ được sử dụng ở Afghanistan. Ngôn ngữ chính thức là Dari
(Afghan Persian) và Pashtu. Ít nhất 50% dân số nói tiếng Dari và 35% dân số sử dụng tiếng
Pashtu như ngôn ngữ thứ nhất. 11% dân số sử dụng các ngôn ngữ Turkic (chủ yếu là
Turkmen và Uzbek). Trong số những ngôn ngữ sử dụng bởi các nhóm nhỏ hơn, quan trọng
nhất là tiếng Balochi và Pashai. Nhiều người Afghan nói nhiều hơn một ngôn ngữ; Dari là
ngôn ngữ phổ biến thứ hai.
21.
Gần như toàn bộ dân số là người Hồi giáo. Khoảng 80%–85% người hồi giáo là
thuộc dòng Sunni và 15%–19% thuộc dòng Shia. Người hồi giáo dòng Shia (chiếm thiểu số)
bị yếu thế về kinh tế và thường xuyên bị phân biệt đối xử. Một số nhỏ người Hindus và
Sikhs sống tại các trung tâm đô thị.
2.

Pakistan

22.
Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là một quốc gia đa dân tộc với số dân gần 162 triệu
người (ước tính năm 2008) và ủng hộ Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của người
bản địa (UNDRIP). Quốc gia này có sự phân chia dân tộc hay “bộ lạc” rõ rệt theo tiếng mẹ
đẻ (Bảng 1). Gần như ngôn ngữ chung Urdu của người Pakistan biểu thị các nhóm bộ lạc.
Các nhóm gồm có: người Punjabi chiếm 44,2%, người Pashtun chiếm 15,4%, người Sindhi
chiếm 14,1%, người Saraiki chiếm 10,6%, người Urdu chiếm 7,6%, người Balochi chiếm
3,6%, và các nhóm khác chiếm 4,7%. Nhiều số trong những nhóm này chiếm ưu thế về mặt
dân tộc tại một khu vực nào đó của quốc gia.4
Bảng 1. Các nhóm tộc người Pakistan theo tỉnh
Số dân nói tiếng bản ngữ (%)
Urdu
Punjabi Sindhi Pashtun
NWFP*
0,78
0,97
0,04
73,9
FATA**
0,18
0,23
0,01
99,1
Punjab
4,51
75,23
0,13
1,16
Sindh
21,05 6,99
59,73
4,19
Balochistan
0,97
2,52
5,58
29,6
Islamabad
10.11 71.66
0.56
9.52

Balochi
0,01
0,04
0,66
2,11
54,76
0.06

Saraiki
3,86
0,00
17,36
1,00
2,42
1.11

Các nhóm khác
20,43
0,45
0,95
4,93
4,11
6.98

* Tỉnh biên giới tây bắc.
** Các khu vực bộ lạc nhà nước quản lý.
Nguồn: Điều tra dân số năm 1998, Chính phủ Pakistan, http://www.census.gov.pk/

23.
Pakistan được tổ chức như một hội đồng các bang thống trị theo tộc người, với khu
vực bộ lạc ở phía tây bắc – nơi người Anh từng cai trị - được quản lý và phân tách riêng biệt
về mặt pháp lý khỏi các bang khác của cả nước. Do đó, Pakistan không nhất thiết phải có
nhiều người DTTS như sự phân chia tỉnh theo dân tộc mà theo đó các nhóm dân tộc khác
4

Có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về các nhóm dân tộc tại Pakistan trong S. Ali và J. Rehman. 2001. Tài
liệu Indigenous Peoples and Ethnic Minorities in Pakistan. Surrey: Nhà xuất bản Curzon.
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nhau không chỉ về văn hóa mà còn về số lượng người dễ bị tổn thương. Bởi vậy, mỗi dự án
cần xác định nhóm nào sẽ thuộc phạm vi áp dụng SPS trong bối cảnh của dự án. Đồng thời,
bức tranh xã hội càng phức tạp hơn khi đặt trong sự phân chia theo địa vị trong công việc và
dòng tôn giáo (các nhóm Hồi giáo khác) và sự tồn tại của những nhóm khác không được
công nhận chính thức. Ví dụ, Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức khác công nhận nhóm
nhỏ người Kalash thiểu số ở tỉnh biên giới Tây-Bắc là người DTTS.
24.
Người Punjabi có rất nhiều nguồn gốc nhưng họ đã kết hợp thành một cộng đồng
dân tộc đoàn kết. Phần lớn nguồn gốc tổ tiên của họ là người tiền Hồi giáo Jat và Rajput có
địa vị trong xã hội, kết hôn với các nhóm dân tộc khác đến sinh sống tại khu vực; trong khi
đó, các nguồn gốc khác có xuất thân từ người Ả Rập, Ba Tư, Balochistan, Afghanistan, và
Kashmir. Người Punjabis chiếm ưu thế ở những địa vị cấp cao trong quân đội và xã hội dân
sự và một phần lớn họ nằm trong hàng ngũ chính phủ quốc gia. Nhiều người Pashtun,
Balochi, và đặc biệt người Sindhi thấy phẫn nộ trước thực tế này vì họ bị yếu thế trong các
vị trí chính quyền. Vào đầu những năm 1980, căng thẳng leo thang giữa người Punjabi và
người Sindhi vì người Sindhi – một nhóm thiểu số người Hindu nghèo khổ và dễ bị tổn
thương – cảm thấy ngày càng bị chính quyền xa lánh và cô lập.
25.
Tỉnh biên giới Tây – Bắc và khu vực bộ lạc do chính phủ quản lý (và các phần thuộc
Afghanistan) được xác định gắn với người Pashtun – một trong những nhóm bộ lạc lớn
nhất trên thế giới. Hết sức bảo thủ và giữ vững các phong tục, tập quán của bộ lạc, họ tách
khỏi phần lớn các dân tộc còn lại của xã hội Pakistan. Trung tâm của hệ thống giá trị của họ
là quy tắc ứng xử lấy nam giới làm trung tâm, ý niệm nghiêm khắc về danh dự và lòng hiếu
khách, sự trung thành với thị tộc, và sự trung thành với đạo Hồi dòng Sunni. Kể từ những
năm 1980, nhiều người Pashtun đã gia nhập lực lượng cảnh sát, dịch vụ dân sự, và lực
lượng quân đội, và hầu như tiếp quản mạng lưới giao thông quốc gia. Chính phủ quốc gia
đã thành lập một số trường học tại Tỉnh biên giới Tây – Bắc trong một nỗ lực thấm nhuần
chủ nghĩa quốc gia Pakistan cho người Pashtun. Một loạt các dự án phát triển đang ngày
càng nhiều trong tỉnh đã tạo nhiều cơ hội việc làm cho người Pashtuns. Đáng chú ý là chính
phủ đã xây dựng đường xá và trường học và có những chính sách khuyến khích đầu tư
công nghiệp.
26.
Người Balochi là nhóm bộ lạc với lãnh địa ban đầu vượt qua khỏi biên giới quốc gia:
khoảng ¾ sống ở Pakistan và số còn lại sống ở Iran và Afghanistan. Họ có nguồn gốc xuất
xứ ban đầu từ các bộ lạc ở vùng Syria ngày nay di cư về hướng đông trước Công nguyên.
Vào khoảng thời gian nào đó giữa thế kỷ 6 và thế kỷ 14, họ di cư tới khu vực Balochistan
ngày nay mặc dù môi trường vật chất tại khu vực này vô cùng khắc nghiệt. Nền nông nghiệp
tự cung tự cấp hết sức đặc trưng: nuôi cừu và dê, chăn nuôi gia súc di cư, nền nông nghiệp
trên đất khô cằng và đất có tưới tiêu, và đánh bắt cá là những hoạt động phổ biến. Do họ có
số lượng dân cư nhỏ và mật độ dân cư thấp, người Balochistan có rất ít sự phát triển, ngoại
trừ tại Quetta, khu vực trung tâm của họ.
27.
Người Balochistan có những đợt di chuyển chia tách bộ lạc không thường xuyên kể
từ khi người Pakistan giành được độc lập vào năm 1947. Người Balochis đã quen với luật
gián tiếp, một chính sách cho phép địa phương có quyền tự trị cơ bản. Tuy nhiên, trong
những năm 1970, mối quan hệ giữa người Balochistan và chính quyền trung ương trở nên
tồi tệ. Xung đột giữa những người nổi loạn Balochi với quân đội Pakistan vào giữa những
năm 1970 đặc biệt tàn khốc và chính trị hóa rất nhiều người. Gần đây, xung đột lại nảy sinh
về quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên.
28.
Ngoài người Punjabi, tỉnh Punjab cũng là nhà của các nhóm người mà có thể xếp
loại vào người DTTS. Những bộ lạc Baloch khác nhau gồm có Qaisrani, Buzdar, Lund,
Khosa, Leghari, Gorchani, Darishak, và Mazari. Những bộ lạc này bị phân tách khỏi người
Balochistan sau khi chia cắt lãnh thổ và nhận được một vị thế pháp lý đặc biệt mà theo đó
các khu vực này được xếp loại vào Khu vực loại trừ. Các cơ quan quản lý chính quyền trong
khu vực này có hơn một hệ thống pháp lý, bao gồm cả luật tục và luật pháp.
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Đông Á

29.
Tại Cộng hòa DCND Trung Hoa (PRC), nhìn chung, các quyền đặc biệt và sự bảo vệ
theo luật dành cho người DTTS được chứng minh rõ ràng nhất tại các vùng tự trị, quận, hạt,
và thành phố/thị tứ. Sự có mặt của bất kỳ khu vực tự trị nào như vậy trong dự án sẽ đòi hỏi
phải có sàng lọc về những vấn đề an toàn liên quan tới người DTTS. Việc dựa vào những
khu vực tự trị xác định theo địa lý và hành chính có lợi thế là giúp xác định rõ ràng việc áp
dụng chính sách hay không. Khi một nhóm bị ảnh hưởng định cư ngoài khu vực tự trị hành
chính, bên vay/khách hàng cần xem xét dữ liệu điều tra dân số cho khu vực dự án để hiểu
về sự phân bố dân tộc. Trong những trường hợp như vậy (ví dụ như khi một nhóm người từ
một dân tộc thiểu số cụ thể chuyển tới một khu vực đô thị), những câu hỏi ban đầu về cấu
phần tạo thành một cộng đồng có thể là một yếu tố khác cần đánh giá để xác định có áp
dụng SPS hay không, ngoài các tiêu chí khác như sự hiện diện của các đặc tính dân tộc bản
địa và mức độ dễ bị tổn thương.
30.
Nếu cần có Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) hay tài liệu tương đương, Viện
thiết kế của bên vay/khách hàng có thể không phải luôn là nơi tốt nhất để tìm kiếm chuyên
môn cần thiết. Năng lực nói chung còn hạn chế của các thể chế chính phủ khi triển khai yêu
cầu an toàn - đặc biệt những yêu cầu về tham vấn và tham gia – đôi khi có thể là một vấn đề
trong điều kiện dự án không có đủ nguồn lực tài chính. Lời khuyên ở đây là bên vay/khách
hàng chuyển phần công việc chuẩn bị và thực hiện IPP cho các thể chế học thuật với các
ban nghiên cứu và/hoặc tư vấn phù hợp.
31.
Một số điều mà những người quen với các dự án tại Cộng hòa DCND Trung Hoa
cần luôn cẩn trọng là thiếu sự tham vấn đầy đủ với các DTTS bị ảnh hưởng; đánh giá xã hội
cho dự án không thường xuyên hoặc đơn thuần chỉ là mô tả xã hội theo công thức khi thực
hiện đánh giá tác động môi trường; và sự can thiện của cán bộ dự án trong quá trình thực
hiện phân tích độc lập. Một yếu tố khác thường không thúc đẩy việc thực hiện an toàn cho
người DTTS là phạm vi hoạt động hạn chế của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và Tổ
chức người DTTS (IPO) tại Cộng hòa DCND Trung Hoa.
32.
Tại Mông Cổ, vấn đề người DTTS không phải là nổi bật nhưng SPS có thể áp dụng
cho một số người chăn thả gia súc và dân du cư – những người có sinh kế khiến họ dễ bị
tổn thương hơn trước những thay đổi do dự án gây ra. Nhấn mạnh vào tính dễ bị tổn
thương, SPS có thể không áp dụng đối với nhóm thiểu số người Nga và Trung Quốc tại
Mông Cổ. Chuyên gia xác định dân số mà SPS có thể áp dụng nên bắt đầu với danh sách
các DTTS trong khu vực dự án và triển khai từ đây.
1.

Cộng hòa DCND Trung Hoa

33.
Xấp xỉ 8,5% dân số, hoặc tương đương 114 triệu người (vào năm 2010)5, là thành
viên của 55 “dân tộc thiểu số” (shaoshu minzu) được công nhận chính thức. Họ sống tại tất
cả các tỉnh, nhưng thường tập trung tại khu vực biên giới tây bắc và tây nam. Khoảng 2/3
các DTTS định cư ở 5 vùng tự trị được chỉ định (Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông (Inner
Mongolia), Ninh Hạ, và Quảng Tây), 30 quận tự trị được chỉ định, và 120 hạt tự trị. Các
nhóm lớn nhất là người Choang, người Tây Tạng, Uygur, Yao, và Yi, với số người Hồi giáo
chiếm ưu thế ở các phần phía tây đất nước (ví dụ, Kazakhs, Uygurs) mặc dù người Hồi giáo
Hui bên ngoài Ningxia và Gansu chủ yếu là dân cư đô thị, có tiếp biến cao độ theo văn hóa
của người Hán và có thể tìm thấy trên khắp đất nước.
34.
Ủy ban các vấn đề DTTS quốc gia là tổ chức chính phủ chính làm việc với các DTTS.
Ủy ban này được tổ chức ở cấp quốc gia, tỉnh, quận, và hạt, tập trung vào chính sách và
quản lý, không phải thực thi dự án. Một vài tổ chức NGO liên quan tới người DTTS hoặc
5

Cuộc điều tra dân số thứ 6 (2010) của Chính phủ nước Cộng hòa DCND Trung Hoa như trích dẫn vào năm
2012. Nhóm hoạt động quốc tế về các đề bản địa. The Indigenous World 2012. Copenhagen. trang 253.
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IPO hoạt động tích cực trong các lĩnh vực khác như nghệ thuật, học thuật, và di sản văn hóa.
Tuy nhiên, có một số thể chế học thuật nghiên cứu và tập trung vào các vấn đề DTTS và
cộng đồng người DTTS ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt tại những trung tâm đa dân tộc
như tỉnh Vân Nam.
35.
Hiến pháp của Cộng hòa DCND Trung Hoa, cùng với Luật tự trị dân tộc thiểu số ban
hành năm 1984, Quy định của Ủy ban quốc gia về thực hiện Luật tự trị DTTS (2005), và hệ
thống tỉnh và hạt DTTS được chỉ định, cung cấp cơ sở pháp lý và hành chính, đặc biệt cho
những khu vực người DTTS sống thành các cộng đồng tập trung. Hệ thống pháp lý này đưa
ra một sự bảo vệ chính thức cho các ngôn ngữ DTTS, thúc đẩy tôn trọng nhiều thể chế luật
tục, và hạn chế sự điều chỉnh các phương thức truyền thống trong sinh kế nông nghiệp. Tuy
nhiên, khung này dường như quá chung chung để áp dụng cho bất kỳ dự án phát triển cụ
thể nào. Để bắt đầu giải quyết khúc mắc này, Luật tự trị DTTS 1984 được chỉnh sửa vào
năm 2001, trong khi đó Bộ luật pháp chế của Cộng hòa DCND Trung Hoa (2000) thiết lập
một cơ sở cho những luật và quy định liên quan phát triển thêm sau này. Một số vùng tự trị
của người DTTS cũng đã ban hành các quy định và luật địa phương liên quan về bảo vệ
môi trường và văn hóa. Cộng hòa DCND Trung Hoa cũng bỏ phiếu cho UNDRIP.
36.
Các dân tộc thiểu số, đặc biệt những dân tộc sống tại các khu vực thiểu số chính
thức thuộc những vùng biên giới dân cư thưa thớt, nhìn chung được xem như những dân
tộc dễ bị tổn thương. Họ nghèo hơn cộng đồng dân cư chung, phụ thuộc hơn vào các
phương pháp nông nghiệp dựa vào đất, và có trình độ giáo dục thấp hơn. Một số người
trong những nhóm này còn có sinh kế liên quan chặt chẽ tới hệ thống sinh thái địa phương.
Tuy nhiên, một vài dân tộc thiểu số, ví dụ như người Triều Tiên/Hàn Quốc và Manchus, có
thể ở trên ngưỡng giàu có trung bình và do đó khả năng dễ bị tổn thương ít hơn, xét về mặt
xã hội và kinh tế. Việc có áp dụng SPS cho những cộng đồng này hay không phụ thuộc vào
hoàn cảnh dự án.
37.
Bất chấp khung pháp lý này, luật và thực hành tại Cộng hòa DCND Trung Hoa đưa
ra một số thách thức trong việc xác định hoặc diễn giải phạm vi áp dụng của SPS trong các
dự án ADB tài trợ:




Cộng hòa DCND Trung Hoa chính thức duy trì khẳng định rằng không thể áp
khái niệm “Người bản địa” tại nước này bởi vì tất cả 56 dân tộc được công
nhận chính thức (bao gồm cả người Hán) có nguồn gốc từ lãnh thổ nước này,
hoặc ít nhất đã định cư ở Cộng hòa DCND Trung Hoa nhiều thế kỷ. Do đó,
trong khi Cộng hòa DCND Trung Hoa dự định chấp thuận mối quan hệ giữa
các dân tộc như một vấn đề phát triển xã hội quan trọng, quốc gia này không
muốn sử dụng khái niệm “Người bản địa”. Đối với hoạt động của ADB,
chướng ngại vật này đã được vượt qua bằng cách theo đuổi các mục tiêu
chính sách phát sinh từ khái niệm này. Để thay thế, nhìn chung, ADB chấp
nhận “các dân tộc thiểu số” được chỉ định chính thức như là cơ sở ban đầu
để thực hiện sàng lọc dự án nhằm xác định liệu có áp dụng SPS hay không.
Đối với dự án có hơn một dân tộc thiểu số được chỉ định chính thức, ADB và
bên vay/khách hàng thường thống nhất lập “kế hoạch phát triển DTTS” thay
vì nhiều kế hoạch cụ thể theo nhóm để cung cấp lợi ích hay giảm thiểu tác
động. Đây cũng là một đường hướng tiếp cận được chấp thuận khi một số
nhóm thiểu số người Hán cũng có thể hưởng lợi từ kế hoạch (cộng đồng) cụ
thể theo khu vực.
Danh sách chính thức các dân tộc thiểu số không phân biệt các mức độ khác
nhau về văn hóa và hội nhập kinh tế giữa các nhóm và đôi khi trong cùng một
nhóm. Một số nhóm sinh sống và cư xử gần như giống hệt nhóm người Hán
láng giếng, và do đó thường không dễ bị tổn thương trước những khó khăn
cộng đồng cụ thể theo dân tộc; thường cần có đánh giá tác động xã hội để
xác định điều này một cách chắc chắn. Những nhóm khác ở vị trí phức tạp
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hơn, với các thành viên ở khu vực đồng bằng gần như hoàn toàn bị đồng hóa
về văn hóa và hội nhập về kinh tế vào xã hội chính mạch của người Trung
Quốc trong khi những người cùng dân tộc với họ duy trì các phong tục, tập
quán hay hoạt động kinh tế rất khác biệt tại những khu vực hẻo lánh hơn.
Trong hoàn cảnh này, nên coi danh sách chính thức các dân tộc thiểu số như
một định hướng thay vì chỉ thị trong việc có áp dụng SPS hay không. Việc
này sẽ đòi hỏi phải có đánh giá liệu cộng đồng người thiểu số được chỉ định
chính thức có duy trì phong tục, tập quán hay hoạt động kinh tế riêng biệt của
họ mà khiến họ dễ bị tổn thương trước khó khăn; và nếu cộng đồng được
cho là dễ bị tổn thương trước khó khăn, liệu dự án có ảnh hưởng tới họ ở
phạm vi cộng đồng.
Đặc biệt tại các khu vực biên giới (ví dụ, Tân Cương, Tây Tạng), vị thế của
người DTTS có thể là nhạy cảm và cần được chú ý hơn, bao gồm một
chuyến đi thực địa tại khu vực của một chuyên gia về người DTTS có năng
lực và trình độ chuyên môn. Tương tự, cần có chú ý đặc biệt tới một số khu
vực mà có thể là quê hương của tổ tiên của nhóm người DTTS hoặc có thể
là núi, rừng, hay hồ thiêng của nhóm.
Mông Cổ

38.
Mông Cổ, quốc gia bỏ phiếu cho UNDRIP, khá đồng nhất về mặt dân tộc: khoảng 90%
tổng số dân 2,76 triệu người nói một trong vài phương ngữ của tiếng Mông Cổ. Có hơn 20
nhóm người Mông Cổ khác nhau. Người Khalkha Mongol là đông nhất (khoảng 4/5) và tự
xem chính mình là hậu duệ trực tiếp của người Genghis Khan, và theo đó tự coi mình là
người bảo tồn chân chính của văn hóa Mông Cổ. Họ là những người mang đậm tính thôn
quê nhất trong số tất cả cả các bộ lạc hay tiểu nhóm dân tộc Mongol và họ ít bị ảnh hưởng
bởi tác động từ quốc gia bên ngoài nhất. Trong thế kỷ 20, họ chiếm hữu hầu hết khu vực
trung tâm và các khu vực phía đông quốc gia.
39.
Người Khalkha Mongol coi ngôn ngữ của họ, tiếng Halh, là ngôn ngữ thực sự của
người Mông Cổ khi tất cả các nhóm người Mông Cổ khác nói các dạng hoặc phương ngữ
khác nhau của tiếng Halh. Về mặt khác, sự phân biệt dân tộc giữa các tiểu nhóm người
Mông Cổ là rất ít. Ngoài sự thích ứng ngay lập tức trước các môi trường khác nhau, văn
hóa Mông Cổ là tương đối đồng nhất trên diện rộng, và sự khác biệt về phương ngữ hay bộ
lạc không là vấn đề chính trị hay xã hội đáng kể. Phần lớn các tiểu nhóm người Mông Cổ là
người theo đạo Phật Tây Tạng.
40.
Nhóm người thiểu số Mông Cổ lớn nhất, chiếm 4% dân số vào năm 2010, là người
Kazakhs. Họ là dân nông thôn, nói tiếng Turkic, là người Hồi giáo truyền thống sinh sống tại
cực tây. Người Bilingual Kazakh tỏ ra là một phần của tầng lớp chuyên môn và quan chức ở
vị thế bình đẳng với người Mông Cổ. Những nhóm thiểu số khác, tập trung ở phía tây và
phía bắc, là người Dorvod 3%, Bayad 2%, Buryat-Bouriates 2%, Dariganga 1%, và Zakhchin
1% (theo kết quả điều tra dân số quốc gia năm 2010). Do quy mô nhỏ, những nhóm này có
thể dễ bị tổn thương hơn, về mặt xã hội, so với các nhóm lớn hơn, được biết đến nhiều hơn
như người Kazakh, và cần được chú ý hơn nếu có dự án thực hiện trong khu vực của họ và
ảnh hưởng tới họ.
41.
Trong quá khứ, hầu hết các nhóm dân tộc là người chăn thả gia súc và du cư hay
bán du cư truyền thống, nhưng đặc điểm văn hóa riêng biệt này đã thay đổi khá nhanh
chóng trong vài thập kỷ gần đây. Ngày nay, ước tính khoảng 60% dân số Mông Cổ là dân
cư đô thị hoặc bị đô thị hóa, và hơn một nửa dân số đô thị sống ở thủ đô Ulaanbaatar. Số
dân ước tính vào năm 2010 của khu vực đô thị của thủ đô Ulaanbaatar là 1,24 triệu người,
trong đó có khoảng 1/3 sống trong căn hộ của các tòa nhà cao tầng của thành phố. Đối với
6
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những người bị đô thị hóa, khá khó để giải trình rằng họ có lối sống truyền thống riêng biệt
và có thể được xem là người DTTS theo tài liệu SPS.
C.

Thái Bình Dương

42.
Mặc dù dân số của các đảo Thái Bình Dương là nhỏ, họ có sự đa dạng văn hóa hết
sức phong phú giữa các nhóm (và trong cùng một số nhóm). Theo truyền thống, có 3 khu
vực văn hóa chính được công nhận: Melanesi/Papu, Polynesi, và Micronesi. Giữa những
khác biệt, một điểm chung là xu hướng các chính phủ tuyên bố rằng “tất cả chúng ta là
người bản địa”, với ngoại lệ là dân nhập cư gần đây đến từ bên ngoài các khu vực đảo lân
cận.
43.
SPS áp dụng sự phân biệt tương tự - không coi người nhập cư là người bản địa
trong khi xem xét các nhóm người không di cư để áp dụng yêu cầu an toàn. Theo đó, ở Fiji,
có thể triển khai SPS cho người dân tộc Fiji, không cho người Ấn Độ (cho dù họ đã sống
bao nhiêu thế hệ ở đây) và ở Samoa, người dân tộc Samoa được xem là người bản địa và
cần có chính sách bảo vệ (ví dụ, bảo vệ ngôn ngữ Samoa trong dự án giáo dục).
44.
Việc xem xét tại những quốc đảo Thái Bình Dương khác là sự lưỡng phân giữa
người ở trên đảo với người đến từ ngoài đảo khi chính phủ và các bên liên quan khác quan
ngại rằng những người đến từ đảo khác có thể chia sẻ lợi ích phát triển ở những mức độ
khác nhau. Sự cạnh tranh này đẩy sự chú ý tới tính dễ bị tổn thương tương đối và mở ra
một con đường đề xuất áp dụng chính sách.
45.
Đối với công tác chuẩn bị IPP cho các quốc đảo Thái Bình Dương, quyền về đất
cũng là một vấn đề quan trọng. Quyền sở hữu đất tập thể là phổ biến (ngoại trừ tại Tonga
nơi Nhà vua sở hữu toàn bộ đất đai). Phải có biện pháp tách biệt đền bù cho thiệt hại về
quyền sử dụng đất của gia đình với đền bù cho thiệt hại về quyền sở hữu đất tập thể. Cần
giải quyết những vấn đề này như một phần của việc chuẩn bị IPP.
1.

Fiji

46.
Fiji đã thông qua Công ước số 169 của Tổ chức Lao động quốc tế ban hành năm
1985 về Người bản địa và bộ lạc. Lịch sử gần đây của Fiji chủ yếu là sự ganh đua giữa
người Fiji bản địa (chủ yếu là người Melanesian, có pha trộn với người Polynesi) và người
Ấn Độ (hậu duệ của những người lao động theo hợp đồng mà người Anh đưa tới đảo trong
thế kỷ 19) trong cuộc tranh giành quyền thống trị. Quốc gia này giành được độc lập vào năm
1970 sau gần một thế kỷ là thuộc địa của Vương quốc Anh. Nền dân chủ bị ngắt quãng bởi
hai hành động quân sự táo bạo vào năm 1987 của người Fiji khi họ thấy căm giận bởi người
Ấn Độ chi phối chính phủ.
47.
Hành động quân sự và một bản hiếp pháp soạn thảo lại vào năm 1990 củng cố chắc
chắn sự kiểm soát của người Fiji bản địa đối với chính phủ quốc đảo và dẫn tới sự di cư ồ
ạt của người Ấn Độ. Hiến pháp mới công bằng hơn có hiệu lực vào năm 1997. Cuộc bầu cử
tổ chức vào năm 1999 hết sức tự do và thanh bình, nhưng thập kỷ qua đã chứng kiến nạn
tham nhũng, cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với các lãnh đạo chính phủ, một vài hành
động quân sự, và tình trạng bất ổn chính trị kéo dài, bao gồm cả những hành động quân sự
nảy sinh thêm trong năm 2000 và 2006.
48.
Vào năm 2007, tổng số người Fiji và người Ấn Độ chiếm khoảng 95% số dân gần 1
triệu người, và chỉ có một số các nhóm nhỏ những dân tộc khác, theo đó: người Ấn Độ 57%,
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người Fiji 37%, và các nhóm khác 6% (bao gồm người gốc Châu Âu 1,4%, người đến từ
các đảo Thái Bình Dương khác 1,4%, và người Rotuman 1,2%).7
49.
Người Rotuman là dân cư của đảo Rotuma. Mặc dù về mặt chính trị, hòn đảo này
đã trở thành một phần của quốc đảo Fiji kể từ năm 1881, văn hóa Rotuman vẫn gần gũi,
tương đồng hơn với văn hóa của các đảo người Polynesi ở phía đông, trong đó đáng chú ý
là đảo Tonga, Samoa, Futuna, và Uvea. Với vẻ ngoài của người Polynesi và ngôn ngữ đặc
biệt, hiện nay người Rotuman tạo thành một nhóm nhỏ được công nhận ở Fiji. Phần lớn
người Rotuman (10.000 người theo điều tra dân số năm 2007) hiện đang sống ở Fiji và
2.000 người Rotuman còn ở lại Rotuma. Người Rotuman đã từng có một số ngụ ý về việc
có độc lập của riêng mình: vào năm 1987, khi Fiji rời khỏi Khối thịnh vượng chung Vương
quốc Anh, một bộ phận người Rotuman, được biết đến như bộ lạc Mölmahao của Noa’tau,
phản đối quyết định của hội đồng đảo về việc tiếp tục là một phần của Fiji. Với biện luận
rằng Rotuma bị nhượng lại cho Vương quốc Anh chứ không phải cho đảo Fiji, họ thay mặt
nước Cộng hòa Rotuma tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, phong trào này của họ nhận được rất
ít sự ủng hộ. Phần lớn người Rotuma vẫn muốn là một phần của Fiji, dù vậy, sự bất mãn
vẫn còn đó.
2.

Papua New Guinea

50.
Papua New Guinea bao gồm nửa phía đông của đảo New Guinea và một số đảo
ngoài khơi khác. Đây là một trong những quốc gia có tính dân tộc đa dạng nhất trên Trái đất
với hơn 850 ngôn ngữ bản địa và ước tính khoảng 1.000 nhóm văn hóa khác nhau. Phần
lớn dân cư của khoảng 7 triệu người là người Papuan – nhóm người có tổ tiên đến vùng
New Guinea vào khoảng 10.000 năm trước đây. Những nhóm dân tộc khác là người
Austronesia – nhóm người có tổ tiên đến đây khoảng gần 4.000 năm trước. Đồng thời, cũng
có một số nhóm người đến từ các khu vực khác trên thế giới, gồm có người Trung Quốc,
Châu Âu, Úc, Phi-líp-pin, Polynesi, và Micronesi.
51.
Phần lớn dân cư sinh sống tại các làng truyền thống và làm nông nghiệp tự cung tự
cấp. Quyền của những nhóm này được Hiến pháp nhà nước công nhận. Hiến pháp bày tỏ
nguyện vọng rằng làng và cộng đồng truyền thống sẽ duy trì là những đơn vị xã hội có khả
năng tồn tại và đứng vững cũng như thiết lập các bước để bảo tồn chúng. Đáng kể nhất là
luật pháp đã thừa nhận quyền về đất sở hữu theo phong tục, tập quán, do đó tuyên bố về
đất truyền thống của người DTTS là có cơ sở pháp lý. Đất có theo phong tục, tập quán
chiếm 97% tổng diện tích đất; tất cả những diện tích đất khác là thuộc sở hữu tư nhân theo
hợp đồng thuê đất với chính phủ hoặc là đất của chính phủ. Tuy nhiên, việc thiết lập quyền
sở hữu hợp thức thường gặp phải khó khăn, và tranh chấp giữa các công ty khai thác mỏ,
công ty lâm nghiệp và các nhóm chủ đất thường biến tranh chấp thành việc liệu công ty đã
có hợp đồng sử dụng đất với những người chủ đất thực sự.
52.
Việc áp dụng SPS gặp một số khó khăn. Trước hết, không có danh sách chính thức
nào của chính phủ về “dân tộc bản địa” hay một tài liệu tương tự mà có thể sử dụng làm
điểm xuất phát trong việc xác định người bản địa. Ngoài ra, ranh giới nhóm có xu hướng
mong manh nên nếu việc tuyên bố rằng mình thuộc về một nhóm dân tộc cụ thể đem lợi lợi
ích thì sẽ rất dễ dàng cho mọi người để đưa ra tuyên bố đó. Yêu cầu bồi thường và khiếu
nại thường trở thành vấn đề lớn của dự án. Các nhóm tiềm năng thuộc phạm vi áp dụng
của SPS hầu hết có khả năng định cư ở vùng cao nguyên, khu vực ngoài đảo, các đảo
ngoài khơi của bờ biển phía nam, và họ có thể hiện một số đặc tính của tính dễ bị tổn
thương trong bối cảnh dự án.
53.
Kế hoạch người bản địa ở Papua New Guinea có thể sẽ rất phức tạp do sự đa dạng
của các nhóm dân tộc trong một khu vực dự án cụ thể. Đồng thời, cần có sự chuẩn bị đặc
7
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biệt cho công tác tham vấn và tham gia, có xét đến trình độ biết đọc biết viết thấp và sự nghi
ngờ của những người bên ngoài trong xã hội bị chia bè phái này. Thông thường người ta sử
dụng các nhóm tôn giáo làm điều phối viên trong những bối cảnh này.
3.

Timor-Leste

54.
Gần như chắc chắn rằng những người định cư đầu tiên đã đến đây khoảng 40.000
năm trước. Những người nhập cư sau đó sống phân tách và bị chia cắt bởi những ngọn núi
và thảm thực vật um tùm, xum xuê của đảo. Kết quả là nơi đây có sự đa dạng hết sức
phong phú về ngôn ngữ và văn hóa.
55.
Đông Timor trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16. Vào năm 1975, Đông
Timor tuyên bố độc lập nhưng một năm sau đó bị In-đô-nê-xi-a xâm lược và chiếm hữu, trở
thành tỉnh thứ 27 của Indonesia vào năm 1976. Vào năm 1999, gần 80% người tham gia
cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền chọn tách khỏi In-đô-nê-xi-a. In-đô-nê-xi-a từ bỏ quyền
kiểm soát lãnh địa này, nhưng ngay sau đó đã xảy ra các cuộc xung đột bạo lực, chủ yếu do
xúi bẩy của các thành phần trong quân đội In-đô-nê-xi-a và bị lực lượng dân quân thân Inđô-nê-xi-a của người Timor xúi giục. Với sự can thiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc
tế, bạo lực được dập tắt và chủ quyền quốc gia được xác lập.
56.
Nước Cộng hòa dân chủ Timor Leste bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP. Dân số Timor có
hơn 1 triệu người, bao gồm một số nhóm dân tộc riêng biệt và phần lớn họ là sự pha trộn
giữa người Malayo-Polynesi và người Melanesi hay hậu duệ của người Papu. Các nhóm
dân tộc lớn nhất của người Malayo–Polynesi là người Tetum (với khoảng 100.000 người),
chủ yếu sống dọc bờ biển phía bắc và gần Dili; người Mambae (khoảng 80.000 người) ở
các ngọn núi miền trung; người Tukudede (xấp xỉ 63.170 người) tại khu vực xung quanh
Maubara và Liquiçá; người Galoli (khoảng 50.000 người), giữa các bộ lạc người Mambae
và Makasae; người Kemak (50.000 người) ở phía bắc trung bộ của đảo Timor; và người
Baikeno (20.000 người) ở khu vực xung quanh Pante Macassar.
57.
Những bộ lạc chính có nguồn gốc chủ yếu là người Papu gồm có người Bunak
(50.000 người) ở lãnh hạt trung tâm của đảo Timor; và người Fataluku (30.000 người) ở mũi
đầu đông của đảo gần Lospalos.
58.
Một nhóm người Malayo khác là người Makasae, ở hướng về đầu đông của đảo.
Đồng thời, có một nhóm nhỏ pha trộn giữa người Timor và người gốc Bồ Đào Nha và một
cộng đồng nhỏ người Trung Quốc.
D.

Nam Á

59.
Nam Á có 4 quốc gia với những chương trình tài trợ đáng kể của ADB và có khả
năng thường áp dụng chính sách an toàn người DTTS trong các dự án. Các quốc gia đó là
Băng-la-đét, Ấn Độ, Nê-pan, và Sri Lanka. Hai quốc gia Bhutan và Maldives, mặc dù có hồ
sơ vay vốn nhỏ hơn, cũng có các khoản đầu tư đáng kể, một cách tương xứng, từ ADB.
60.
Nhân tố lịch sử tức là các quốc gia trong vùng không hoàn toàn chấp nhận khái niệm
người bản địa/DTTS. Các làn sóng di cư đã xảy ra hàng thế kỷ, văn hóa và giá trị định dạng
của người di cư đã bị tan chảy qua thời gian khiến việc áp dụng khái niệm “người bản
địa/DTTS” đầy thách thức.
61.
Người bản địa, đặc biệt tại Ấn Độ và Băng-la-đét, bị xem là lạc hậu về văn hóa và xã
hội. Bị loại trừ về xã hội, kinh tế, và chính trị khiến họ trở thành những người nghèo khổ và
yếu thế nhất. Trong một số trường hợp, quyền của họ đối với đất và nguồn tài nguyên rừng
bị suy yếu. Thảm họa thiên nhiên như lũ lụt và hạn hán đẩy họ vào hoàn cảnh hết sức khó
khăn và đói nghèo cùng cực.
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62.
Ấn Độ có các luật và chính sách thúc đẩy văn hóa, di sản, và phát triển kinh tế bộ lạc
– khái niệm “người bộ lạc” được xem tương đương với “người bản địa”, phục vụ mục đích
áp dụng SPS. Tuy nhiên, việc thực hiện những chính sách này vì người dân bộ lạc không
phải luôn luôn thỏa đáng.
63.
Những quốc gia khác trong khu vực Nam Á cũng có chính sách chung bảo vệ quyền
của tất cả cộng đồng, trong đó có người bản địa; có quy định pháp luật về người bản địa chỉ
ở một khu vực của đất nước; hoặc hoàn toàn không chú ý tới các cộng đồng người bản địa
với một mục đích rõ ràng là dần dần đồng hóa họ vào xã hội chính mạch.
64.
Việc thiếu hành động là một trong những nhân tố dẫn tới xung đột vũ trang ở một số
khu vực trong vùng. Đặc biệt tại Sri Lanka và Nê-pan, các nhà thực hiện dự án cần cẩn thận
để không làm tăng thêm căng thẳng cộng đồng khi áp dụng SPS, và nhấn mạnh những nỗ
lực xóa đói giảm nghèo liên dân tộc hay nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương có thể là một cách
để tránh gia tăng căng thẳng. Đôi khi, việc sử dụng các thành phần xã hội dân sự nhiệt
huyết tại các quốc gia này có thể là một lợi thế khi đối phó với những tình huống xung đột
tiềm ẩn.
1.

Băng-la-đét

65.
Người bản địa sống rải rác trên khắp đất nước Băng-la-đét và họ tạo thành một
nhóm thiểu số rất nhỏ trong số dân khoảng 160 triệu người của quốc gia này. Phần lớn dân
số, hơn 85% là người Bengalis chính mạch – nhóm theo đạo Hồi. Phần còn lại là các nhóm
dân tộc thiểu số và người bản địa mà thường được gọi là người Adivasis – nhóm theo đạo
Phật, những người theo thuyết duy linh, người Hindu, hay người Thiên Chúa Giáo. Những
nhóm dân tộc thiểu số này tập trung đông đúc ở những khu vực sau, đặc biệt tại Chittagong
Hill Tracts:










Khu vực tây bắc (phân chia theo Rajshahi – bao gồm Rajshahi, Naogaon,
Chapainawabganj, Natore, Sirajganj, Pabna, Joypurhat, Dinajpur,
Thakurgaon, Rangpur, Bogra và quận Gaibandha): phần lớn các cộng đồng
người Adivasi sống ở đây: Santal, Uraon/Oraon, Munda, Mahato, Paharia,
Malo, Pahan, Rajbongshi, Rajooar, Karmakar và Teli);
Khu vực đông bắc (phân chia theo Sylhet – bao gồm Sylhet, Sunamganj,
Habiganj và quận Moulvibazar: phần lớn các cộng đồng người Adivasi sống
ở đây; Khahsi, Patro, Monipuri, Garo, Tripura, Kharia và người lao động trong
các vườn trà);
Khu vực miền Trung (vùng Mymensingh và Dhaka mở rộng – bao gồm
Gazipur, Tangail, Sherpur, Jamalpur, Netrokona, Mymensingh): phần lớn các
cộng đồng người Adivasi sống ở đây: Garo, Hajong, Koch, Banai, Rajbangshi,
Dalu, Barman và Hodi;
Khu vực duyên hải (phân chia theo Khulna, Chittagong và Barisal – gồm có
Patuakhali, Barguna, Chandpur, Chittagong, Cox’s bazar, Khulna, Satkhira):
phần lớn các cộng đồng người Adivasi sống ở đây - Rakhhaine, Tripura,
Munda, Buno, Bhagabania; và
Chittagong Hill Tracts (Bandarban, Rangamati và Khagrachari): các cộng
đồng người bản địa sống ở đây; Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Mro,
Lushai, Khyang, Khumi, Chak, Pangkhua, Bawm, Santal, Rakhaine,
Asam/Asamese, và Gorkha.

66.
Nhìn chung, chính phủ lựa chọn gọi đó là “bộ lạc” hoặc gần đây gọi là “nhóm dân tộc
nhỏ” (theo Đạo luật thể chế văn hóa dân tộc thiểu số ban hành vào tháng 4 năm 2010) thay
vì chính thức công nhận sự có mặt của người bản địa trên lãnh thổ quốc gia. Bất chấp sự
miễn cưỡng này, chính phủ đã cho thấy một số bằng chứng rõ ràng về các biện pháp tích
cực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của họ. Hơn nữa, thực ra chính phủ đã sử dụng
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khái niệm địa phương Adivasi/người bản địa trong nhiều tuyên bố, trong đó có cả các công
văn chính thức và luật.8
67.
Băng-la-đét đã thông qua công ước số 107 của Tổ chức lao động quốc tế (nhưng bỏ
phiếu trắng trong lần bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP). Hiệp ước Chittagong Hill Tracts, ký vào
tháng 12 năm 1997 giữa chính phủ và những người bản địa nổi dậy, đã đưa ra một khung
thể chế để bảo vệ quyền và bảo trợ KT-XH cho người bản địa trong vùng. Hiệp ước dẫn tới
sự ra đời của một loạt các luật tạo thể chế tăng cường an toàn cho người bản địa trong
vùng. Bộ các vấn đề ở Chittagong Hill Tracts được thành lập vào năm 1998 và chịu trách
nhiệm quản lý chung trong vùng. Hội đồng vùng Chittagong Hill Tracts cũng được thành lập
vào năm đó theo một đạo luật của nghị viện9 với nhiệm vụ điều phối và giám sát tất cả các
dịch vụ phát triển và hành chính trong vùng. Những hội đồng chính quyền địa phương trước
đây đều được đặt tên lại thành Hội đồng quận Hill và có quyền hạn và vai trò mở rộng hơn
theo một số đạo luật riêng biệt của nghị viện.
68.
Sau khi Bộ các vấn đề ở Chittagong Hill Tracts được thành lập, Ban phụ trách các
vấn đề đặc biệt trước đây bị giải thể nhưng vẫn tiếp tục có chức năng là một bộ phận của
Văn phòng Thủ tướng với một cán bộ cấp thư ký chung kiêm nhiệm bộ phận này. Chức
năng chính hiện này là giải ngân các khoản cấp vốn không hoàn lại cho người bản địa ở các
khu vực đồng bằng. Ban phát triển Chittagong Hill Tracts, thành lập vào năm 1976 đảm
nhận các dự án phát triển cấp vùng, trải qua đợt thay đổi quyền lực và lần đầu tiên trong lịch
sử bổ nhiệm một người không thuộc quân đội làm chủ tịch vào năm 1998.
69.
Một vài thể chế khác có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong yêu cầu an toàn
người bản địa trong phát triển. Trong chính những thể chế này không có một quyền lực cụ
thể nào về người bản địa. Tuy nhiên, vì họ có vai trò trung tâm trong lập kế hoạch phát triển
hay đào tạo cán bộ chính phủ, họ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành
các chương trình phát triển quốc gia. Trong những thể chế này, đáng chú ý nhất là Hội đồng
lập kế hoạch và Trung tâm đào tạo quản trị công.
70.
Hơn nữa, ở cấp thể chế, tất cả những chính sách phát triển chính có tham chiếu cụ
thể tới nguyện vọng phát triển của người bản địa. Có thể cho rằng Báo cáo chiến lược xóa
đói giảm nghèo là hồ sơ quan trọng nhất, nhưng các chính sách theo ngành, đặc biệt về
Chương trình phát triển giáo dục tiểu học và Chương trình ngành Y tế, Dân số, và Dinh
dưỡng có thể cũng quan trọng không kém. Đồng thời, dự kiến rằng những tài liệu tham
chiếu liên quan sẽ được đưa vào Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 6 (giai đoạn 2011–2015)
và Tầm nhìn phát triển đến năm 2021. Những biện pháp này, mặc dù không hiển nhiên công
khai và dành riêng cho người bản địa, cũng đã đại diện cho một quá trình tương đối thiết
thực để đảm bảo an toàn và bảo trợ cho những mối quan tâm và quyền của người bản địa.
71.
Tuy nhiên, Băng-la-đét vẫn thiếu các Tổ chức người bản địa (IPO) ở khu vực đồng
bằng và Chittagong Hill Tracts. Nhiều tổ chức trong số các tổ chức IPO này là thành viên
của Diễn đàn Adivasi quốc gia của Băng-la-đét. Họ được biết đến như những người ủng hộ
tích cực, nêu lên những mối quan tâm của người bản địa và dân tộc thiểu số trên toàn đất
nước Băng-la-đét.
8

9

Báo cáo Chiến lược xóa đói giảm nghèo hiện tại sử dụng các thuật ngữ Người bản địa, Adivasi và người
DTTS một cách hoán đổi cho nhau. Khái niệm “người bản địa vùng cao’ cũng được đề cập tới khi thảo luận về
Ban doanh thu quốc gia, liên quan tới các vấn đề về thuế. Đây là một khái niệm từ chính quyền và cơ quan
chức năng cấp cao hơn của chính phủ, bổ sung thêm vào thông điệp mà đôi khi Thủ tướng truyền tải. Khái
niệm này được sử dụng hầu hết vào dịp Ngày người bản địa quốc tế khi khái niệm Adivasi và Người bản địa
đã được sử dụng. Xem các ấn phẩm xuất bản về ‘Solidarity’ (Sự đoàn kết) của Diễn đàn Bangladesh Adivasi
trong một vài năm qua.
Vào tháng 4 năm 2010, Tòa án cấp cao ra phán quyết hủy Đạo luật hội đồng vùng và một vài điều của các
Đạo luật Hội đồng quận Hill do vượt quyền Hiến pháp theo một đơn kiến nghị nộp vào năm 2000. Phán quyết
này được duy trì bởi Phòng thẩm phán trong khoảng thời gian 6 tuần. Văn phòng chưởng lý cũng như Hội
đồng vùng nộp đơn kháng cáo lên Phòng phúc thẩm. Theo đó, Hội đồng vùng tiếp tục hoạt động sau khi có
được lệnh duy trì cho đến khi kháng cáo bị hủy.
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2.

Bhutan

72.
Lục địa Bhutan nằm ở đầu đông của dãy Himalaya, phía nam, đông, và tây tiếp giáp
với Ấn Độ và phía bắc tiếp giáp với Cộng hòa DCND Trung Hoa. Tổng dân số là hơn
700.000 người. Bhutan bỏ phiếu trắng trong lần bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP. Có 4 nhóm dân
tộc chính ở Bhutan—Ngalong, Sarchop, Kheng, và người Nepali di cư. Nhìn chung ba nhóm
đầu cùng chung tôn giáo – đạo Phật – mặc dù mỗi nhóm có một giá trị nhận dạng văn hóa
riêng. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Bhutan, hay Dzongkha, một trong 53 ngôn ngữ trong hệ
ngôn ngữ Tây Tạng.
73.
Các dân tộc thiểu số tại Bhutan được xác định chủ yếu dựa vào ngôn ngữ, cùng với
người di cư Nepal nói chung tạo thành một bộ phận dân cư yếu thế và đói nghèo hơn so với
phần còn lại. Những người nói tiếng Nê-pan chiếm ưu thế ở phía nam và được gọi là
Lhotshampa, tức là “những người sống ở biên giới phía nam” nếu diễn giải theo nghĩa đen
của từ này. Mặc dù không có số liệu đáng tin cậy, ước tính những người nói tiếng Nê-pan
chiếm ít nhất 1/3 dân số Bhutan, một tỉ lệ tăng cao trong những thập kỷ gần đây. Một loại
các nhóm dân tộc khác có quy mô nhỏ hơn nhiều, gồm có người Adivasi, Birmi, Brokpa,
Doya, Lepcha, Tibetan, và Toktop, chiếm khoảng 10% dân số.
3.

Ấn Độ

74.
Ấn Độ không sử dụng phổ biến khái niệm người bản địa mà mô tả họ theo những từ
khác nhau như “bộ lạc có trong danh mục,” “bộ lạc,” “bộ tộc,” “người bộ lạc,” “nhóm bộ lạc
nguyên thủy,” và “bộ lạc sống trong rừng” trong các tài liệu tham khảo chính thức và các tài
liệu học thuật và sử dụng khái niệm “adivasi”’ trong giao tiếp thông thường. Tuy nhiên, gần
đây, một số Tổ chức người bản địa đã sử dụng tên gọi quốc tế “người bản địa” và ủng hộ
việc sử dụng thuật ngữ này (hoặc “người bộ lạc”) tại Ấn Độ. Đối tượng hiến pháp (Điều 342),
Bộ lạc có trong danh mục, và các pháp chế kèm theo có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa của
Anh khi khái niệm này được dùng đầu tiên để chỉ tới những người mà quan chức thuộc địa
xác định là người bộ lạc (cũng như người “lạc hậu”, một loại đối tượng hiến pháp). Dẫu vậy,
có một rắc rối là việc công nhận các nhóm là bộ lạc có trong danh mục lại dựa trên khuyến
nghị của chính quyền bang, và một nhóm có thể được công nhận là bộ lạc có trong danh
mục ở một bang này nhưng lại không được công nhận ở một bang khác – và việc di cư qua
ranh giới bang có thể khiến một nhóm bị mất vị thế là Bộ lạc có trong danh mục (như trường
hợp đối với “bộ lạc chè” của các bang phía đông bắc, những người di cư tới đó vào thế kỷ
19). Do vậy, phạm trù bộ lạc có khả năng sẽ rộng hơn một danh sách các nhóm được gọi
chính thức là Bộ lạc có trong danh mục.
75.
Các bộ lạc có trong danh mục chiếm 8.2% dân số Ấn Độ (điều tra dân số năm 2001).
Phần lớn ở các khu vực hẻo lánh, không tiếp cận được, gần hoặc nằm bên trong rừng.
Trong những năm gần đây, nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên nằm trên lãnh địa của họ
ngày càng tăng lên, dẫn tới xung đột và sự khai thác bộ lạc thường xuyên. Có một vấn đề là
khoản bồi thường cho cộng đồng bộ lạc là vô cùng thấp khi đất của họ bị thu hồi cho các dự
án phát triển hoặc thương mại. Những dự án cũng dẫn tới các thách thức khác, ví dụ như
cộng đồng và quê hương của họ bị phân tán, nền văn hóa của họ bị phá vỡ, và cộng đồng
gắn kết của họ bị phân tách tới các khu vực cô lập tại những vùng đô thị rộng bao la.
76.
Các bộ lạc tập trung dân cư đông đúc nhất ở vùng đông bắc Ấn Độ. Các bộ lạc có
trong danh mục ở Cao nguyên Chottanagpur miền trung Ấn Độ và những nhóm rải rác hơn
ở phía Tây và Nam Ấn Độ bị ảnh hưởng của xã hội chính mạch người Hindu, dù vậy, họ
vẫn tiếp tục chịu đựng sự phân biệt đối xử phổ biến về xã hội, chính trị, và kinh tế. Những
bộ lạc ở phía đông bắc Ấn Độ chịu ảnh hưởng của người Thiên chúa giáo nhiều hơn, có
trình độ học vấn phương Tây cao hơn và nhiều người nắm giữ công việc trong bộ máy
chính phủ, cho dù chủ yếu ở cấp thấp. Tuy nhiên, khu vực đang đối mặt với tình trạng bất
ổn định chính trị do sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên gây ra bởi hoạt động phá
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rừng và khai thác mỏ không có kiểm soát và do ngày càng có nhiều tuyên bố xung đột về
những tài nguyên này. Về khía cạnh xã hội, khu vực đang chứng kiến sự lan tràn của nạn
bạo lực, chứng nghiện rượu, nghiện ma túy, và AIDS. Trước bối cảnh này, đã xuất hiện
phong trào đòi quyền tự quyết giữa một vài bộ lạc vùng đông bắc, ví dụ như người Naga.
77.
Mặc dù phụ nữ có vị thế cao hơn trong một số nhóm xã hội bộ lạc so với vị thế của
họ ở xã hội chính mạch,10 nhưng vẫn tồn tại sự bất bình đẳng ở mức nhẹ giữa các bộ lạc có
trong danh mục và các tầng lớp có trong danh mục: so với nam giới, phụ nữ bị hạn chế hơn
rất nhiều trong tiếp cận giáo dục và việc làm. Nghiên cứu cũng kiến nghị cần có phát triển
KT-XD để giảm bất lợi của phụ nữ của các bộ lạc có trong danh mục so với nam giới.11
78.
Ấn Độ đã thông qua Công ước số 107 của Tổ chức Lao động Quốc tế và bỏ phiếu
ủng hộ UNDRIP. Hiến pháp nêu chi tiết quá trình các bang xác định bộ lạc có trong danh
mục và bàn về những quyền và đặc quyền đặc biệt của họ. Vì vậy, có những chương trình
đặc biệt của chính phủ, định mức, can thiệp có mục tiêu, và trợ cấp dành cho thành viên của
những bộ lạc này. Kết quả của những việc này là hiện giờ các bộ lạc có động lực đã được
công nhận như có thể thấy trong cuộc đấu tranh của người Gujjar và những bộ lạc khác để
được công nhận.
79.
Việc quyền sở hữu theo phong tục, tập quán không được công nhận và nhà nước tư
nhân hóa đất đai trước đây thuộc sở hữu chung thường dẫn tới sự suy kiệt nguồn tài
nguyên thiên nhiên mà sinh kế của các bộ lạc phụ thuộc vào đó. Trong nhiều trường hợp,
họ bị xem là kẻ xâm lấn hoặc chiếm dụng bất hợp pháp đất đai của chính họ bởi vì khu vực
đất này được xếp loại thành rừng cần được bảo vệ. Cho dù đã có pháp chế đặc biệt và
nhiều chương trình phát triển, điều kiện KT-XH của các bộ lạc có trong danh mục chỉ được
cải thiện một chút trong vài thập kỷ qua và khoảng cách giáo dục, tỉ lệ tử khi sinh, và thu
nhập giữa họ và số đông dân cư cả nước vẫn còn khá rộng.
80.
Đạo luật về Các bộ lạc có trong danh mục và Người định cư tại các rừng truyền
thống khác (Sự công nhận các quyền đối với rừng) ban hành năm 2006 đã có một số công
nhận về các quyền của người bản địa về tài nguyên và đất, và đã mở rộng sự bảo vệ và
bảo trợ đối với những bộ lạc sống trong khu vực rừng. Đạo luật nhằm giải quyết sự bất ổn
kéo dài về quyền chiếm hữu và quyền tiếp cận của các Bộ lạc có trong danh mục sinh sống
trong rừng và một số người định cư trong rừng truyền thống khác, bao gồm cả những người
bị buộc phải di dời do hoạt động can thiệp phát triển của nhà nước. Đồng thời, đạo luật
cũng công nhận rằng “các quyền về rừng trên đất do tổ tiên để lại và môi trường sống của
họ đã không được công nhận thỏa đáng trong quá trình hợp nhất các rừng trên cả nước
trong thời kỳ thuộc địa cũng như trong thời kỳ độc lập của Ấn Độ. Việc này đã dẫn tới sự bất
công có tính lịch sử đối với các Bộ lạc có trong danh mục sinh sống trong rừng và một số
người định cư trong rừng truyền thống khác, những người không thể thiếu đối với sự tồn tại
và bền vững của hệ sinh thái rừng.”
81.
Tuy nhiên, một số Tổ chức người bản địa cho rằng đạo luật này là chưa đủ để công
nhận các quyền của họ đối với đất, rừng, và nước, cũng như không bảo vệ được các nhóm
bộ lạc khỏi bị chính phủ hay doanh nghiệp lấy mất đất rừng. Cho dù bị một số Tổ chức
người bản địa chỉ trích, chính sách bộ lạc dự thảo chỉnh sửa năm 2007, tìm kiếm giải pháp
giải quyết một số vấn đề phát triển của Các bộ lạc có trong danh mục, và rất có thể giúp
đường hướng bảo trợ các bộ lạc của Ấn Độ về cơ bản là tương đương với tiêu chuẩn của
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SPS. Nhưng Bộ các vấn đề bộ lạc vẫn chưa đệ trình bản chính sách sửa đổi này lên Nghị
viện.12
82.
Việc áp dụng SPS ở Ấn Độ bắt đầu với định nghĩa về bộ lạc theo hiến pháp, đặc biệt
định nghĩa về bộ lạc có trong danh mục. Trong giai đoạn sàng lọc và phân loại, đôi khi cán
bộ ADB có thể cần phải chỉ ra rằng có thể cần có Kế hoạch người bản địa (hay Kế hoạch
các nhóm bộ lạc) cho dù tại các quận mà người bản địa chiếm số đông để bảo vệ họ trước
các nhóm không phải là người bản địa nhưng có quyền lực nắm bắt lợi ích dự án một cách
không tương xứng. Một thách thức có liên quan khác là việc áp dụng SPS tại cộng đồng
dân cư nghèo đói và không thuần nhất, trong đó có một số thành viên cũng dễ bị tổn thương
như các thành viên khác nhưng lại không được công nhận thuộc về nhóm bộ lạc.
83.
Các bang ở Ấn Độ có những đường hướng rất khác biệt trong tiếp cận vấn đề bộ lạc.
Một số bang – ví dụ như bang Himachal Pradesh và các bang ở vùng đông bắc – hết sức
đồng cảm trước các vấn đề bộ lạc và có chính sách và pháp chế ưu ái, trong khi đó những
bang khác không có chính sách nào. Khi tạo công cụ lập kế hoạch giải quyết vấn đề người
bản địa, bên vay/khách hàng cần xác định những tham số của từng chính sách, quy định, và
chương trình của các bang riêng lẻ - cũng như chính sách, quy định, và chương trình ở cấp
quốc gia.
84.
Do các bang có khung chính sách và pháp lý khác nhau trong giải quyết vấn đề bộ
lạc, trong giai đoạn sàng lọc và phân loại, cán bộ ADB cần tham vấn chuyên gia trong nước
về việc liệu các khung này sẽ bổ sung khung chính sách và pháp lý quốc gia như thế nào.
Có thể tìm thấy thông tin về sự phân bố của các bộ lạc có trong danh mục trên khắp đất
nước với báo cáo điều tra dân số quốc gia.
4.

Nê-pan

85.
Nê-pan là một xã hội đa dân tộc, đa tầng lớp, đa tôn giáo, và đa ngôn ngữ. Chính
phủ đã công nhận “các dân tộc” (janajati, dân tộc bản địa) kể từ năm 1976 nhưng hiến pháp
ban hành năm 2007 là tài liệu pháp lý nền tảng đầu tiên công nhận các dân tộc trên đất
nước. Nê-pan bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP và đã thông qua Công ước số 169 của Tổ chức
Lao động quốc tế. Hiến pháp tuyên bố rằng nhà nước sẽ theo đuổi một chính sách giúp thúc
đẩy quyền lợi của “các nhóm và cộng đồng chậm tiến về kinh tế và xã hội” bằng cách có
những cung cấp đặc biệt về giáo dục, y tế, và việc làm cho họ. Cuộc nội chiến kết thúc vào
năm 2006 đem lại quyền lực cho Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông, giới thiệu trực tiếp cho
chính phủ đường lối chính sách nhấn mạnh sự đại diện bình đẳng của tất cả các nhóm, bao
gồm cả người bản địa/ Adivasis.
86.
Những cuộc thảo luận về tầng lớp và dân tộc trong nước thường xoay quanh bốn
nhóm tầng lớp, dân tộc, và tôn giáo chính: người Bahun-Chhetris, người Dalits (“không thể
chạm tới”), người Madhesi, và người Nê-pan bản địa. Những nhóm này sống ở các độ cao
riêng biệt do kết quả của những đợt di cư liên tiếp từ Ấn Độ và Tây Tạng. Có một số cộng
đồng bộ lạc, ví dụ như người Tharus và người Dhimals ở Terai (đồng bằng) là hậu duệ còn
sót lại của các cộng đồng người bản địa định cư trước khi các nhóm dân tộc và tầng lớp
khác di cư tới. Nhóm chiếm ưu thế là người Bahun-Chhetris, những người vẫn thống trị Nêpan không chỉ bởi số lượng dân cư mà còn bởi quyền lãnh đạo về chính trị, tôn giáo, và văn
hóa của họ cho dù họ là người đến sau. Nhóm người Newars bị Hin-đu hóa – một trong
những nhóm dân tộc bản địa sống tập trung ở Kathmandu Valley và chiếm khoảng 5% dân
số quốc gia – là nhóm nổi bật về mọi khía cạnh xã hội.
87.
Trong số 59 dân tộc bản địa được chính phủ chính thức công nhận, 24 dân tộc sống
trên núi, 18 dân tộc sống ở Hills, 10 dân tộc sống ở Terai, và 7 dân tộc định cư ở Inner Terai.
56 dân tộc có tổ chức thông qua Liên đoàn các dân tộc bản địa Nê-pan. Khasa/Nepali là
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ngôn ngữ chính thức duy nhất (với khoảng 50% dân số là người bản ngữ) mặc dù có hơn
125 ngôn ngữ và phương ngữ được sử dụng trên toàn quốc. Trong số 23 triệu dân của cả
nước vào năm 2001, khoảng 36% là người bản địa (“dân tộc”).
88.
Với bối cảnh có sự pha trộn rộng khắp các nhóm, một điều quan trọng là bên
vay/khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng việc dự án sẽ ảnh hưởng các nhóm trong nội bộ dân
chúng như thế nào, cân nhắc các khía cạnh của tính dễ bị tổn thương, và áp dụng SPS một
cách linh hoạt.
5.

Sri Lanka

89.
Sri Lanka bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP. Đây là nhà của người dân tộc Vedda (thổ dân
hay “người sống trong rừng” - Wanniyala-Aetto) với số dân ước tính vào khoảng 1.229 đến
4.510 người.13 Theo truyền thống, họ là những ngườn săn bắn và sống sâu trong rừng. Tuy
nhiên, sau nhiều năm tương tác chặt chẽ với cộng đồng đa số người Sinhal (ở các tỉnh Bắc
Trung Bộ và tỉnh Uva) và cộng đồng thiểu số người Tamil (ở vùng duyên hải miền Đông),
người Vedda có nhiều đặc tính văn hóa và kinh tế bị đồng hóa với đặc tính của xã hội chính
mạch. Người Vedda thường làm việc trên đất đai nông nghiệp của các làng láng giềng, bị
thu hút bởi mức tiền công cao hơn. Thường có hôn nhân giữa người Vedda và người Sinhal.
Họ không bị xem là nhóm người bị ruồng bỏ trong xã hội Sri Lanka.
90.
Một nghiên cứu của Tổ chức lao động quốc tế thực hiện vào năm 199214 chỉ ra rằng
những thay đổi mạnh mẽ về số lượng, phân bố, và tổ chức xã hội của người Vedda bắt đầu
vào những năm 1930 và 1940 khi kế hoạch thủy lợi và thực dân hóa trong vùng
Polonnaruwa và Mahiyangana được khởi động. Các dự án này dẫn tới sự xuất hiện ồ ạt của
thực dân người Sinhal và người Tamil và sự suy giảm đất rừng, nơi vốn là nhà của người
Vedda. Vào những năm 1950, Chính phủ đề xuất một chương trình thủy lợi xây đập trên
sông Gal Oya và khuyến khích nông dân không có đất định cư và canh tác trên đất rừng
rậm. Khi kế hoạch Gal Oya hoàn thành, lối vào đất đai do tổ tiên truyền lại của người Vedda
và phương tiện sinh kế của họ bị tàn phá một cách nặng nề hơn. Gần đây, các dự án phát
triển, ví dụ như Công viên quốc gia Maduru Oya thực hiện năm 1983 (theo Dự án Mahaweli),
ảnh hưởng họ một cách bất lợi khi nhiều người buộc phải di dời khỏi đất do tổ tiên để lại.
Một số ít người Vedda khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương trước việc mất hoàn toàn giá trị
nhận dạng.
E.

Đông Nam Á

91.

Việc áp dụng SPS ở Đông Nam Á nảy sinh nhiều vấn đề khác nhau ở từng tiểu vùng.

92.
Các quốc gia Campuchia, Cộng hòa DCND Lào, và Việt Nam thuộc vùng sông Mê
Kông có chính phủ tập trung với lịch sử và mô hình di cư dân số chia sẻ cùng nhau. Cả 3
quốc gia này đều có công nhận đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số nhưng ở cả 3 đất nước
này, người DTTS vẫn bị ở bên lề xã hội. Hỗ trợ xây dựng năng lực, đặc biệt ở cấp địa
phương, sẽ là một điểm quan trọng cần cân nhắc trong quá trình lập kế hoạch dự án khi áp
dụng các yêu cầu bảo trợ đối với người DTTS.
93.
Dự án cơ sở hạ tầng rất phổ biến ở tiểu vùng sông Mê Kong, nhấn mạnh vào ngành
năng lượng và giao thông. Tập trung ở vùng cao nguyên tại các quốc gia này, các dự án đó
thường kéo theo cả tái định cư bắt buộc và yêu cầu bảo trợ đối với người DTTS. Vì vậy, tài
liệu kết hợp giữa TĐC và lập kế hoạch phát triển người DTTS phải được thiết kế một cách
cẩn thận để công nhận sự nổi bật, hoặc thậm chí vị thế số đông, của người DTTS trong số
những người BAH bởi dự án. Nên xem xét lồng ghép việc lập kế hoạch TĐC với các biện
pháp bảo trợ cho người DTTS.
13
14
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94.
Ở In-đô-nê-xi-a, hơn hầu hết các quốc gia khác, việc xác định trước một công thức
nhận dạng chặt chẽ về người DTTS tại giai đoạn sàng lọc dự án là hết sức khó khăn. Thay
vào đó, thường sẽ cần thực hiện đánh giá tác động xã hội và quá trình tham vấn để xác định
liệu có áp dụng SPS với dự án cụ thể dựa trên những đặc tính liệt kê trong SPS và theo
pháp luật của In-đô-nê-xi-a hay không. Có thể cần đi khảo sát thực địa. Trong bối cảnh gặp
phải nhiều khó khăn trong xác định SPS sẽ áp dụng đối với nhóm nào, một việc có thể hữu
ích là các nhà hoạch định dự án đi làm việc với các Sở giáo dục, Sở các vấn đề xã hội, hay
Sở văn hóa của tỉnh để thu thập thông tin về các nhóm địa phương. Việc xác định nhóm địa
phương là người bản địa hay không có thể dựa trên sự riêng biệt của họ, khác biệt với đặc
điểm chung của cả nước, cũng như dựa trên nhóm chính mạch trong vùng.
95.
Có thể cho rằng Phi-líp-pin là quốc gia có khung pháp lý vững chắc nhất về người
DTTS trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - ở một số điểm, khung pháp lý này còn
vượt qua các yêu cầu chính sách của ADB và của các ngân hàng phát triển đa phương
khác. Tuy nhiên, những người chuẩn bị dự án sẽ phát hiện thấy không có hướng dẫn thực
hiện khung pháp lý này và có thể thường xuyên cần xây dựng năng lực để đảm bảo rằng tài
liệu lập kế hoạch phát triển người DTTS được thực hiện đúng theo thiết kế.
1.

Cam-pu-chia

96.
Cam-pu-chia là một xã hội đa sắc tộc với người Khmer chiếm đa số. Số liệu về
người DTTS không có nhiều và không cập nhật. Cuộc điều tra do Bộ Nội vụ thực hiện từ
năm 1995 ước tính có khoảng 440.000 người DTTS (khoảng 4% tổng dân số). Trong nhóm
này, pháp luật Cam-pu-chia công nhận một nhóm nhỏ người DTTS hay “dân tộc bản địa”
với những hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, những nhóm này cũng được đề cập tới như
người vùng cao, bộ lạc sống trên đồi núi, hay người Khmer Loeu – từ cuối nghĩa là “người
Khmer tầng lớp trên” - và phản ánh những nỗ lực của người Khmer trong thiết lập một quốc
gia Cam-pu-chia thống nhất bằng cách xác định tất cả các nhóm với khái niệm người Khmer
ở những cấp độ khác nhau.
97.
Số liệu ước tính của Ủy ban Liên bộ về Phát triển người vùng cao vào năm 1997 cho
thấy tổng dân số của các DTTS là khoảng 120.000 người, hoặc khoảng 1% dân số. Hơn 90%
trong số này sống ở vùng đông bắc tại các tỉnh Ratanakiri (62.000 người hay 66% tổng dân
số bản địa, theo kết quả điều tra dân số năm 1995), Mondolkiri (23.000 người hay 71%),
Stung Treng (5.000 người hay 6,6%), và Kratie (21.000 người hay 8,3%). Đồng thời, có một
số lượng nhỏ người DTTS sinh sống tại các tỉnh Koh Kong, Preah Vihear, Pursat, Kampong
Thom, Kampong Speu, Kampong Cham, Siem Reap, Battambong, Bantey Mean Chey,
Odormean Chey, và Sihanouk Ville. Báo cáo điều tra dân số quốc gia năm 2008 cho thấy có
3 ngôn ngữ dân tộc dẫn đầu là tiếng Chăm (240.000 người), tiếng Mon-Khmer (100.000
người), và tiếng Tai-Kadai (20.000 người).15
98.
Phần lớn các DTTS thuộc về nhánh người Mon-Khmer của hệ ngôn ngữ
Austroasiatic, bao gồm những nhóm như Tampuan, Kui, Kreung, Kavet, Brao, Stieng, và
Lun (các nguồn khác nhau về đánh vần, số, và cấu thành của những nhóm này). Người
Jarai và người Rhade thuộc về hệ ngôn ngữ Austronesian. Các dân tộc thiểu số tại Cam-puchia thực hành kỹ thuật trồng trọt truyền thống theo hình thức bán canh bán cư, canh tác
luân canh, săn bắn và hái lượm mặc dù nhiều dân tộc đã bắt đầu trồng lúa ở ruộng thấp,
thường là thực hiện cùng các thực hành truyền thống của họ. Có áp lực đáng kể về đất
truyền thống do kết quả của sự nhập cư của người Khmer, nông nghiệp thương mại, lâm
nghiệp, nhượng đất và các chính sách về đất nhằm ổn định người DTTS và điều chỉnh thực
hành nông nghiệp của họ khỏi hình thức canh tác luân canh.
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99.
Vào năm 2001, chính phủ thông qua Luật đất đai theo đó cho phép cộng đồng người
DTTS có quyền về đất của họ theo hình thức quyền cá nhân hay quyền tập thể. Theo luật
này, đất của người DTTS có thể được xác định như đất ở, đất nông nghiệp, và đất bảo tồn
như một phần của hệ thống canh tác luân canh truyền thống. Đồng thời, luật cũng công
nhận quyền của người DTTS trong sở hữu tập thể đất của họ. Điều 23 chỉ rõ những cộng
đồng mà luật áp dụng, đặc biệt: “Một cộng đồng DTTS là một nhóm người định cư trên lãnh
thổ của Vương quốc Cam-pu-chia, thành viên của nhóm này thể hiện sự đồng nhất về dân
tộc, xã hội, văn hóa, và kinh tế và nhóm thực hành một lối sống truyền thống, và nhóm canh
tác đất thuộc sở hữu của họ theo các luật tục về sử dụng tập thể.”
100. Luật lâm nghiệp năm 2002 cũng công nhận “các quyền của người sử dụng theo
phong tục, tập quán vì mục đích truyền thống, phong tục, tập quán, tôn giáo, và sinh kế” đối
với những cộng đồng sống trong các khu bảo tồn rừng vĩnh viễn (Điều 40). Đồng thời,
Thông tư về Quản lý lâm nghiệp cộng đồng (2003) cung cấp một số cơ hội đảm bảo sự sử
dụng và quản lý các khu vực rừng của người DTTS.
101. Quốc hội đã phê chuẩn một Chính sách quốc gia về Phát triển DTTS vào tháng 4
năm 2009. Mục đích của chính sách là “thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng đa dạng văn hóa
cũng như đảm bảo rằng người DTTS được hưởng lợi trong khuôn khổ Hiến pháp và bảo vệ
các quyền sử dụng rừng và đất đai truyền thống của họ. Phòng Phát triển DTTS (DEMD),
trực thuộc Bộ Phát triển Nông thôn, là cơ quan chính phủ dẫn đầu trong hoạt động về các
vấn đề của người DTTS và sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chính sách quốc gia. DEMD được
trao quyền điều phối tất cả mọi nỗ lực phát triển hướng tới các khu vực miền núi, cao
nguyên, và đồng bằng, và giám sát, đánh giá, và báo cáo mọi hoạt động thực thi của các
chương trình và dự án phát triển DTTS. Bởi vậy, một thực hành tốt là các nhà lập kế hoạch
dự án phối hợp với DEMD về bảo trợ cho người DTTS và đảm bảo quyền sở hữu trong lập
kế hoạch phát triển người DTTS.
102. Cam-pu-chia là thành viên của các công ước quốc tế, ví dụ như Công ước về Quyền
kinh tế, xã hội,và văn hóa, Công ước về Quyền chính trị và dân sự, và Công ước về Xóa bỏ
mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Tất cả những công ước này đều bảo vệ quyền của
người DTTS. Campuchia bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP. Trong khi người DTTS tại Campuchia
có tổ chức yếu kém và gặp nhiều khó khăn trong thực hành quyền của họ, họ có được sự
ủng hộ của các tổ chức NGO trong nước và quốc tế - những tổ chức vận động hành lang
ủng hộ quyền của người DTTS và tán thành sự thành lập Hiệp hội người vùng cao ở phía
đông bắc.
103. SPS được áp dụng với các nhóm xã hội nằm trong phân nhóm DTTS của
Campuchia. Một số DTTS có thể không nhất thiết nằm trong nhóm DTTS, ví dụ như nhóm
người Kihn, người Trung Quốc, người Lào, và người Chăm trong một số trường hợp nhất
định. Tuy nhiên, một thực hành tốt là bao gồm cả những nhóm này vào trong đánh giá và
thiết kế biện pháp phát triển phù hợp thông qua tham vấn thiết thực, đặc biệt khi kết quả
đánh giá tác động xã hội cho thấy họ dễ bị tổn thương trong dự án.
2.

In-đô-nê-xi-a

104. In-đô-nê-xi-a là một trong những quốc gia đa dạng nhất thế giới về văn hóa và dân
tộc. Không có con số cuối cùng về số nhóm dân tộc hay số lượng ngôn ngữ được sử dụng
và không có thống nhất về việc sử dụng khái niệm người bản địa. Theo ước tính dè dặt, có
khoảng 500 nhóm dân tộc sử dụng rất nhiều ngôn ngữ, trong khi đó những nguồn dữ liệu
khác ước tính con số này lên tới 2.000 nhóm dân tộc. Sự đa dạng về dân tộc này là một tài
sản của nguồn lực văn hóa, ủng hộ sự hợp nhất đất nước, phản chiếu trong khẩu hiệu quốc
gia, Bhinneka Tunggal Ika – Hợp nhất trong sự đa dạng. Trong thời kỳ Trật tự mới (1966–
1998), tunggal ika (sự hợp nhất) – được hiểu như cố gắng hợp nhất và chuẩn hóa – được
nhấn mạnh hơn bhinneka (sự đa dạng). Đã có rất nhiều nỗ lực để hạn chế sự biểu đạt giá trị
nhận dạng dân tộc thông qua các chính sách và chương trình phát triển nhấn mạnh sự đồng
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nhất. Nâng cao giá trị nhận dạng dân tộc bị xem là nguy hiểm đối với sự hợp nhất của quốc
gia. Sau khi Tổng thống Suharto bị lật đổ vào năm 1998, sự chấp thuận của cộng đồng về
tính đa dạng được giới thiệu trở lại trong các vấn đề xã hội và văn hóa.
105. Theo truyền thống, thuật ngữ liên quan tới khái niệm người bản địa ở In-đô-nê-xi-a là
masyarakat terasing, hàm chỉ những cộng đồng ở vùng xa xôi hẻo lánh và dễ bị tổn thương.
Thuật ngữ này thường được sử dụng một cách miệt thị và các chương trình của chính phủ
được thiết kế để trao quyền và nâng cao vị thế của những cộng đồng này khỏi sự cô lập và
“thực hành lạc hậu” của họ, tuy nhiên, truyền thống văn hóa và giá trị nhận dạng của họ
không được tôn trọng nhiều. Để loại bỏ hàm ý tiêu cực của từ masyarakat terasing Ban vấn
đề xã hội đổi từ đó thành masyarakat adat terpencil “cộng đồng truyền thống sống ở vùng
hẻo lánh”, với 6 đặc điểm để xác định những nhóm đó: các nhóm có quy mô nhỏ, thuần nhất
kín; thể chế xã hội dựa trên quan hệ thân thuộc; xa xôi về địa lý, tại những khu vực người
ngoài khó tiếp cận; sở hữu công nghệ đơn giản; phụ thuộc nhiều vào môi trường và tài
nguyên thiên nhiên; và có tiếp cận hạn chế các dịch vụ xã hội, kinh tế, và chính trị (Nghị định
Tổng thống số 111 ban hành năm 1999). Trong khi khó ước tính con số chính xác về người
bản địa, số lượng người bao hàm trong sự phân loại khá hẹp này là khoảng 1,5 triệu người,
chủ yếu sống ở vùng Tây Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, và các đảo ngoài khơi
như Sumba, Sumbawa, và Maluku.
106. Thuật ngữ remote adat communities kết hợp thuật ngữ masyarakat terasing trước đó
với những quy định pháp lý mới ban hành, công nhận một thuật ngữ trung hòa hơn và có
tính chất loại trừ ít hơn Masyarakat Adat (“cộng đồng theo luật tục” hay “cộng đồng hợp
pháp”), thuật ngữ này để chỉ những cộng đồng thiết lập quy định của riêng họ và kiểm soát
xã hội dựa trên truyền thống. Pháp chế công nhận vị thế của các cộng đồng adat và có một
số quy định bảo vệ họ và về quyền của họ, trong đó có quy định về đất ulayat (tập thể) (mặc
dù quy định này có thể hiểu theo nhiều diễn giải khác nhau). Ví dụ gồm có Đạo luật về Nhân
quyền (Đạo luật số 36 ban hành năm 1999) và Đạo luật Chính quyền địa phương (Đạo luật
số 22 ban hành năm 1999), cũng như các quy định pháp lý về ruộng đất (Quy định số 5 ban
hành năm 1999: Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về quyền Ulayat theo Luật cộng
đồng Adat). Luật lâm nghiệp (Đạo luật số 41 ban hành năm 1999), tuy nhiên, không cung
cấp mức độ bảo vệ tương tự đối với cộng đồng adat và đất ulayat – hai đối tượng được
phân loại như một tiểu mục của rừng quốc gia. In-đô-nê-xi-a bỏ phiếu tán thành UNDRIP.
107. Sử dụng khái niệm Masyarakat Adat có tính bao hàm hơn, vào năm 1999, một số
cộng đồng adat thiết lập liên minh quốc gia Aliansi Masyakarat Adat Nusantara (AMAN) để
giữ gìn luật truyền thống và đời sống văn hóa của họ và để kiểm soát đất đai cùng tài
nguyên thiên nhiên của họ. Định nghĩa của AMAN về adat là “một cộng đồng chung sống
cùng nhau dựa theo nguồn gốc liên thế hệ trên đất của adat, những người có quyền tự trị về
đất và tài nguyên thiên nhiên, có đời sống văn hóa – xã hội được điều tiết bởi đất adat và
các thể chế adat – những thể chế quản lý sự bền vững của đời sống cộng đồng.” Dựa trên
định nghĩa này, AMAN ước tính có khoảng 50–70 triệu người sống trong các cộng đồng như
vậy.
108. Với sự thành lập của AMAN, và những thay đổi về chính sách của chính phủ, số
lượng cộng đồng tự xác định là adat có thể tăng lên đáng kể. Một số cộng đồng xác lập dựa
theo vị trí địa lý và có thể chứa đựng một vài nhóm dân tộc của khu vực cụ thể đó. Bởi vậy,
tương tự như khái niệm remote adat communities, thuật ngữ Masyarakat Adat không hoàn
toàn nhất quán với những đặc điểm sử dụng trong SPS. Mặc dù không có cơ quan chính
phủ nào chịu trách nhiệm chung về các cộng đồng adat, có nhiều phòng, ban khác nhau phụ
trách họ một cách rõ ràng, ví dụ như Ban các vấn đề xã hội, Ban Tư pháp và Quyền con
người, và Ban lâm nghiệp.
3.

Cộng hòa DCND Lào
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109. Khoảng 30%–35% dân số thuộc về nhóm dân tộc Lào, nhóm người chiếm ưu thế.
Nhóm này được xếp loại vào nhóm ngôn ngữ-dân tộc Tai-Kadai, mà trong đó cũng bao gồm
các dân tộc thiểu số nói tiếng Tai. Phần dân số còn lại được xếp loại vào các nhóm ngôn
ngữ - dân tộc Austroasiatic (23%), Hmong-Mien (7,4%), và Sino-Tibetan (2,7%).
110. Thuật ngữ người DTTS không được sử dụng ở Cộng hòa DCND Lào. Hiến pháp
năm 1991 công nhận quốc gia như một xã hội đa sắc tộc với nhiều nhóm dân tộc với sự mơ
hồ đáng kể về thuật ngữ và phân loại. Kết quả điều tra dân số quốc gia thực hiện năm 1995
liệt kê 47 nhóm dân tộc chính và 149 tiểu nhóm, bao gồm cả người Lào, nhưng những
nhóm này không phải luôn được công nhận ở địa phương – một số nguồn ước tính có
khoảng 236 nhóm dân tộc. Ngày nay, con số chính thức về nhóm dân tộc là 49. Với Hiến
pháp năm 1991 được thông qua, chính phủ xóa bỏ sự phân biệt chính thức trước đây – sự
phân biệt này có hàm ý tiêu cực – giữa người vùng cao (Lào Soung) sống ở các đỉnh núi,
người vùng trên (Lào Thoeng) sống ở các sườn núi, và người vùng thấp (Lào Loum). Tuy
nhiên, nhiều người vẫn sử dụng những thuật ngữ này trên cả nước và việc này khiến tình
hình thêm phức tạp.
111. Có thể phân biệt một cách chung chung – về xã hội, kinh tế, và sinh thái – giữa
nhóm ngôn ngữ - dân tộc Tai-Kadai với các nhóm ngôn ngữ - dân tộc khác (tất nhiên ngoại
trừ một số nhóm dân tộc Tai sống ở vùng cao). SPS thường được áp dụng đối với các
nhóm “không phải nhóm Tai-Kadai”; tức là các nhóm ngôn ngữ - dân tộc Austroasiatic,
Hmong-Mien, và Sino-Tibetan mà ở đây được gọi đơn giản là các nhóm DTTS. Phần lớn
các nhóm DTTS sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên rừng. Nhiều người trong số họ thực
hành nông nghiệp du canh du cư, và một số ít là người săn bắn – hái lượm. Hầu hết họ theo
thuyết duy linh, mặc dù một số theo đạo Phật - tôn giáo của người Lào, hoặc họ theo đạo
Cơ Đốc, và thường kết hợp những đạo này với tín ngưỡng truyền thống của họ. Phần lớn
các nhóm người Tai-Kadai canh tác cố định với hệ thống trồng trọt dựa trên mô hình mùa vụ
lâu năm hoặc sống ở khu vực đô thị. Người DTTS sống trên khắp cả nước, tập trung ở các
khu vực vùng cao dọc theo biên giới phía bắc, đông, và nam.
112. Hiến pháp và chính sách dân tộc thiểu số năm 1992, và Nghị quyết của Tổ chức
Trung ương Đảng về các vấn đề dân tộc thiểu số trong thời đại mới có nội dung mơ hồ về
dân tộc thiểu số. Những tài liệu này ghi nhận và khuyến khích các quyền và vị thế bình đẳng
của người DTTS, nhưng lại yêu cầu phải xây dựng một quốc gia vững mạnh và tương đối
đồng nhất với những quy định và sắc lệnh mà thường hàm chỉ sự thấp kém hơn của các
DTTS. Ví dụ, nghị quyết kêu gọi di dời cưỡng chế trong nỗ lực thay đổi các hệ thống trồng
trọt truyền thống của người canh tác luân canh và trong nỗ lực xóa bỏ “những truyền thống
lạc hậu phản ánh qua sản xuất và lối sống.”
113. Tương tự, pháp chế về sở hữu đất và khai thác rừng cũng rất mập mờ, công nhận
một số hình thức truyền thống trong khai thác đất rừng và tài nguyên trong khi đồng thời áp
đặt hạn chế trong tiếp cận đất rừng và tài nguyên theo phong tục, tập quán của dân làng.
Nghị định số 169 do Thủ tướng ký về Quản lý và Sử dụng đất rừng ban hành năm 1996 quy
định rằng không được bỏ hoang đất quá 3 năm – thời gian ngắn hơn rất nhiều chu kỳ thông
thường trong canh tác luân canh. Chính phủ có thể thu hồi những diện tích này cho mục
đích trồng rừng hoặc trồng trọt. Nghị định năm 1996 cũng bám sát vào hướng nhà nước
giao quyền sử dụng đất cho hộ gia đình chỉ để phục vụ nông nghiệp lâu năm. Chương trình
giao đất và rừng đã có những tác động bất lợi đáng kể vì không cấp đủ đất đáp ứng nhu cầu
sinh tồn của các dân tộc thiểu số thực hành canh tác luân canh (đôi khi có cả tác động môi
trường bất lợi).
114. Ủy ban Dân tộc thiểu số trực thuộc Quốc hội chịu trách nhiệm soạn thảo và đánh giá
các pháp chế đề xuất về dân tộc thiểu số, và thực hiện vận động hành lang cho việc thực
hiện những pháp chế này. Nghiên cứu về DTTS là trách nhiệm của Viện Nghiên cứu văn
hóa trực thuộc Bộ Thông tin và Văn hóa. Thể chế dẫn đầu về các vấn đề dân tộc là một tổ
chức quần chúng, Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào – cơ quan có Ban Các vấn đề dân tộc.

100 Phụ lục 2
Không có tổ chức DTTS nào. Tuy nhiên, người Hmong, ở mức độ nào đó, có tổ chức và
quan hệ của họ với chính phủ đôi khi có tính đối đầu. Nhiều người Hmong di cư ra nước
ngoài sau khi các cuộc chiến tranh của người In-đô-nê-xi-a bùng nổ vào những năm 1970
và đã thành lập các tổ chức dân tộc quốc tế để ủng hộ lợi ích của người Hmong trong nước
cũng như ở nước ngoài. Cộng hòa DCND Lào bỏ phiếu tán thành UNDRIP.
4.

Phi-líp-pin

115. Chính sách bảo trợ đối với người bản địa được đưa vào Hiến pháp năm 1987 và
Đạo luật Cộng hòa 8371 (Đạo luật về Quyền của người bản địa [IPRA] năm 1997). Hiến
pháp quy định rằng nhà nước phải công nhận, tôn trọng, và bảo vệ quyền của cộng đồng
văn hóa bản địa, thúc đẩy và phát triển văn hóa, truyền thống, và thể chế của họ. Những
quyền này là cơ sở xây dựng các kế hoạch và chính sách quốc gia. Đạo luật về Quyền của
người bản địa [IPRA] quy định thêm về việc bảo vệ quyền của người bản địa đối với đất do
tổ tiên để lại cũng như quy định về việc duy trì nền kinh tế, xã hội, và văn hóa lành mạnh
của họ. Ngoài ra, quy định pháp chế còn công nhận sự sở hữu đất theo phong tục, tập quán
và đưa ra những quy định xác định quyền sở hữu và phạm vi lãnh địa do tổ tiên để lại. Đồng
thời, IPRA kêu gọi cộng đồng người bản địa tham gia thiết kế các kế hoạch phát triển cho
chính cộng đồng của họ, Kế hoạch bảo vệ và phát triển bền vững đất đai do tổ tiên truyền lại.
116. Sự có mặt của người bản địa tại Phi-líp-pin được công nhận, với những thuật ngữ
thường xuyên thay đổi, kể từ thời kì đô hộ của người Tây Ban Nha. Hiến pháp năm 1987 sử
dụng thuật ngữ “cộng đồng văn hóa bản địa”, và Hiến pháp năm 1997 bổ sung thuật ngữ
“Người bản địa”, theo đó, thuật ngữ chính thức hiện nay là “Cộng đồng văn hóa bản
địa/Người bản địa”. Thuật ngữ này được sử dụng trong IPRA và bao hàm rất nhiều nhóm có
chung những điều kiện nhất định mà theo đó phân biệt họ khỏi xã hội chính mạch.
117. Người bản địa sống ở hầu hết các khu vực trên đất nước Phi-líp-pin, nhưng đa số ở
Mindanao (khoảng 61%) và North-Central Luzon (khoảng 33%). Không có số liệu điều tra
dân số chính xác về số lượng người bản địa, nhưng Ủy ban Quốc gia về Người bản địa ước
tính có khoảng 14 đến 17 triệu người (trên tổng số dân cả nước hơn 92 triệu người vào năm
2010) trong số 110 nhóm ngôn ngữ - dân tộc được công nhận chính thức.16
118. Ở Luzon, phần lớn người bản địa ở các dãy núi phía bắc của khu vực Cordillera Tinggian, Isneg-Apayao, Kalinga, Ifugao, Ibaloy, Kankanay, Gaddang, và Ilongot. Các nhóm
dân tộc ngoài khu vực này là Agta, Dumagat, Yogad, Ikalahan, Kalanguya, và Itawis, những
nhóm sống ở chân đồi và tại các thung lũng hẹp của rặng núi Sierra Madre. Nhóm người
bản địa khác tại Luzon (ở Zambales, Pampanga, Tarlac, tỉnh Quezon, đảo Pollilo, và bán
đảo Bicol) là các nhóm Agtas (đồng thời được biết đến như nhóm Ayta, Ati, và Dumagat).
Mindanao có khoảng 15 nhóm người bản địa chính.
119. Người bản địa có mức độ tổ chức chính trị cao, đặc biệt ở Cordillera (ví dụ, Liên
minh các dân tộc Cordillera) và một phần ở Mindanao. Ngoài ra, có một số tổ chức NGO
hoạt động hỗ trợ người bản địa, ví dụ như Quỹ Tebtebba (ủng hộ), Hiệp hội Phi-líp-pin vì
Phát triển văn hóa và Bảo vệ con người (cả hai đều giải quyết các tuyên bố về đất do tổ tiên
truyền lại), và Trung tâm Hỗ trợ NGO vùng cao (hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo).
120. IPRA, và các tài liệu hướng dẫn đi kèm, giúp Phi-líp-pin trở thành quốc gia tiên
phong trong việc nhà nước công nhận người bản địa. IPRA giải quyết bốn mối quan tâm
chính của người bản địa: quyền đối với đất do tổ tiên để lại; sự tự trị và trao quyền; quyền
về bảo tồn văn hóa; công bằng xã hội và quyền con người. Đồng thời, Đạo luật nhấn mạnh
việc bảo tồn và phát triển văn hóa, truyền thống, và thể chế của người bản địa và cam kết
rằng chính phủ sẽ xem xét quyền của người bản địa trong quá trình soạn thảo luật và chính
16
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sách quốc gia. IPRA cũng thiết lập một cơ chế thực hiện - Ủy ban quốc gia về Người bản
địa.
121. Trong khi có nhiều cơ quan chính phủ xử lý các vấn đề của người bản địa, IPRA
thành lập Ủy ban này với vai trò là cơ quan chính phủ chủ chốt để giám sát việc thi hành
luật pháp. Đây là một ủy ban độc lập trực thuộc Văn phòng Tổng thống, người chỉ định 7
thành viên đại diện cho người bản địa đến từ các khu vực dân tộc học khác nhau. Ủy ban
này có 13 văn phòng cấp vùng, 46 văn phòng cấp tỉnh, và 106 trung tâm dịch vụ trên cả
nước với tổng số 1.500 cán bộ. Ủy ban đã phải hứng chịu cảnh thiếu hụt ngân sách và
chống chọi với các nỗ lực chính trị và pháp lý để vô hiệu hóa Đạo luật IPRA (do Tòa án tối
cao ban hành vào năm 2001).
122. Bất chất những khó khăn về thể chế, Ủy ban quốc gia về Người bản địa và các cán
bộ cở sở là nguồn lực thích hợp trong phát hiện hoạt động tham vấn nào đã được thực hiện
cho một dự án đề xuất cũng như liệu đã có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được dự thảo
hay thực hiện hay chưa. Luật pháp kêu gọi “sự đồng thuận trên tinh thần tự do, trước khi
triển khai dự án, và dựa trên thông tin được thông báo” của cộng đồng địa phương dành
cho dự án và kêu gọi giải quyết các tuyên bố về đất hay khu vực lãnh địa có theo phong tục,
tập quán “lãnh địa do tổ tiên truyền lại”). Do đó, thông tin về việc phía chính phủ đã có hành
động gì có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị hồ sơ nhằm thỏa mãn yêu cầu trong việc áp
dụng SPS. Đồng thời, Ủy ban ban hành giấy chứng nhận các điều kiện tiên quyết hoặc giấy
chứng nhận rằng khu vực dự án không chồng chéo với bất kỳ lãnh địa nào do tổ tiên để lại
thông qua tham vấn cộng đồng người bản địa trong khu vực dự án. Không có những chứng
nhận này, Ủy ban hoặc người bản địa, hoặc cả hai, sẽ có quyền dừng hoặc tạm dừng bất kỳ
dự án nào không đáp ứng yêu cầu tham vấn.
123. Những pháp chế liên quan khác gồm có (i) Nghị định Tổng thống số 1151 (Chính
sách môi trường Phi-líp-pin ban hành năm 1977), Đạo luật Cộng hòa số 7952 (Đạo luật khai
thác mỏ Phi-líp-pin ban hành năm 1995), và Đạo luật Cộng hòa số 7586 (Hệ thống các khu
vực được bảo vệ hợp nhất của quốc gia) ban hành năm 1992. Những pháp chế này cung
cấp các cơ chế cần thiết để bảo vệ người bản địa thông qua sự tham gia của họ trong quá
trình bảo vệ môi trường, gồm cả tiền bản quyền khi nguồn tài nguyên được khai thác cho
mục đích thương mại. Phi-líp-pin bỏ phiếu ủng hộ UNDRIP.
5.

Việt Nam

124. Theo phân loại chính thức, Việt Nam xác định 53 nhóm dân tộc riêng biệt tạo thành
tập hợp “dân tộc thiểu số” so với nhóm chiếm đa số là người Kinh. Chính phủ công nhận
“dân tộc thiểu số” nhưng không công nhận thuật ngữ Dân tộc bản địa. Các dân tộc thiểu số
chiếm khoảng 14% dân số cả nước với hơn 11 triệu người. Phần lớn các nhóm thiểu số, và
đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương nhất, sống ở các khu vực miền núi phía bắc và cao
nguyên miền trung. Người Khmer, người Hoa (người Trung Quốc), và người Chăm là
những DTTS sống ở đồng bằng, dọc theo vùng duyên hải miền Trung và đồng bằng sông
Mê Kong, và các nhóm như người Tày, người Thái, người Mường sinh sống chủ yếu tại các
thung lũng, thực hành canh tác trồng lúa nước.
125. Nhìn chung, định nghĩa của chính phủ về DTTS tương đồng với định nghĩa của SPS.
Tuy nhiên, việc phân loại chính thức có tính chất hơi tùy tiện và một số DTTS bao gồm các
nhóm khác nhau rất nhiều về văn hóa, thực hành nông nghiệp, và sự thích ứng với môi
trường. Đồng thời, có các nhóm nhỏ được công nhận với những tên riêng biệt không có
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trong danh sách các nhóm được công nhận chính thức. Do đó, danh sách chính thức chỉ là
điểm khởi đầu để áp dụng SPS và cần có đánh giá thêm cho từng khu vực dự án cụ thể.17
126. DTTS có những đặc tính khác biệt đáng kể về ngôn ngữ, văn hóa, tổ chức xã hội, hệ
thống sản xuất, sự tương tác và hòa nhập vào xã hội chính mạch. Có những khác biệt nổi
bật trong mối quan hệ giữa chính phủ và DTTS ở phía bắc và cao nguyên miền trung, phản
ánh mối quan hệ lịch sử với chính phủ tại Hà Nội. Ví dụ, một số khu vực nhất định ở cao
nguyên miền trung đã xảy ra các cuộc bạo động dân sự về đất đai và tự do tôn giáo. Trong
bối cảnh này, cần chỉnh sửa các chiến lược phát triển cho phù hợp với DTTS và có thể cho
các cộng đồng khác nhau trong cùng nhóm dân tộc được chỉ định chính thức.
127. Hiến pháp công nhận nền văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, và tín ngưỡng của các
DTTS, và các chính sách và chương trình của chính phủ ưu tiên phát triển tại những khu
vực này. Tuy nhiên, giống như các chính sách tương tự trong khu vực, chính sách về DTTS
còn không rõ ràng, khuyến khích cả giữ gìn văn hóa và đồng hóa. Các nguyên tắc bao gồm
“thúc đẩy chính sách bình đẳng, đoàn kết, và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nhóm dân tộc” và
“tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dân tộc phát triển và đạt tiến bộ hướng theo xã hội
chính mạch, tiến trình và sự phát triển chung của tất cả các nhóm dân tộc trên đất nước Việt
Nam”. Ủy ban Dân tộc thiểu số cấp liên bộ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện tất cả
các chương trình và chính sách về DTTS.
128. Mặc dù DTTS có hưởng lợi từ pháp chế và các chương trình của chính phủ, họ
thường bị rập khuôn như những người lạc hậu và sơ khai. Một vài chương trình có tác động
bất lợi tới họ, đặc biệt liên quan tới “cố định hóa” và ổn định hóa canh tác luân canh. Ngoài
ra, chính phủ thúc đẩy sự di dân có tổ chức của người Kinh tới vùng cao kể từ năm 1950,
đôi khi để hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp và lâm nghiệp của nhà nước.
129. Hiện nay, người Kinh chiếm đại đa số ở nhiều khu vực mà trước đây chủ yếu người
DTTS sinh sống theo truyền thống. Ví dụ, người Kinh hiện nay chiếm hơn 70% dân số cao
nguyên miền trung so với tỉ lệ 5% vào năm 1945. Đồng thời, việc phân loại đất đai theo Luật
đất đai năm 1993 không phải luôn phản ánh thực trạng sử dụng đất đai của người DTTS và
họ không được công nhận quyền đối với một phần đáng kể tài sản của mình. Những chính
sách và chương trình này đã cùng nhau dẫn tới suy thoái môi trường, áp lực lên đất đai và
tài nguyên thiên nhiên, và không đủ đảm bảo an ninh đất đai tại những khu vực người DTTS
sinh sống.
130.

17

Việt Nam bỏ phiếu tán thành UNDRIP.

Nghiên cứu thực hiện bởi Viện Dân tộc học, với kết luận đưa ra vào năm 2007, dự kiến sẽ cung cấp một hệ
thống phân loại chính xác hơn và mở rộng số lượng các DTTS. Kết quả của nghiên cứu này chưa được công
bố.
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PHỤ LỤC 3: CÁC NGUỒN TÀI LIỆU TRONG KHU VỰC: DANH SÁCH VÀ ĐƯỜNG LINK
A.

Hồ sơ quốc gia về Người bản địa/DTTS và Đói nghèo

1.
Những ấn phẩm dưới đây được chuẩn bị cùng với một dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp khu
vực (RETA) của ADB triển khai trong năm 2001 về Xây dựng năng lực cho các vấn đề
DTTS/Người bản địa và Xóa đói giảm nghèo (RETA 5953), bao trùm bốn QGTV đang phát
triển trong khu vực là Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, và Việt Nam.
2.

Mục tiêu của dự án là:
(i)
(ii)

tăng cường năng lực quốc gia để đánh bại đói nghèo; và
cải thiện chất lượng các hoạt động can thiệp của ADB vì chúng ảnh hưởng
tới Người bản địa/DTTS.

3.
Các ấn phẩm xuất bản gồm có 4 báo cáo quốc gia – về Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a,
Phi-líp-pin, và Việt Nam, một báo cáo cấp khu vực bao trùm bốn quốc gia này, và biên bản
của các hội thảo cấp khu vực trong đó đưa ra khuyến nghị cho một kế hoạch hành động cấp
khu vực cho người bản địa/DTTS. Ngoài ra, một báo cáo cấp khu vực về chủ đề này tại các
QGTV đang phát triển ở Thái Bình Dương cũng được chuẩn bị theo một hợp đồng tư vấn
riêng.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

B.

Biên bản hội thảo cấp khu vực [.PDF]
Báo cáo cấp khu vực [.PDF]
Cam-pu-chia [.PDF]
In-đô-nê-xi-a [.PDF]
Khu vực Thái Bình Dương [.PDF]
Phi-líp-pin [.PDF]
Việt Nam [.PDF]

Những tài liệu pháp lý chính về Người bản địa/DTTS (theo quốc gia và theo thứ
tự chữ cái)
Băng-la-đét

Hiệp ước Hòa bình CHT ban hành năm 1997
(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/peace-accord/peaceaccord-english)
Các Đạo luật số 19, 20 ,và 21 về Hội đồng chính quyền địa
phương tại Hill District, ban hành năm 1989
(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/laws-a-regulations)

Cam-pu-chia

Nghị quyết CHT ban hành năm 1900 (Đạo luật Bengal I ban hành
năm 1900)
(http://www.mochta.gov.bd/mochta_files/mochta_documents/KeyDoc
uments/Laws_Regulations/CHT_Regulation1900.pdf)
Luật Lâm nghiệp ban hành năm 2002
(http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pdf)
Luật Đất đai ban hành năm 2001
Chính sách quốc gia về phát triển DTTS (Bộ Phát triển Nông thôn
đã trình Hội đồng Bộ trường bản sửa đổi mới nhất của chính sách
quốc gia vào tháng 11 năm 2007)
Thông tư về Quản lý lâm nghiệp cộng đồng (2003)
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Cộng hòa
DCND Trung
Hoa

(http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf)
Luật dân tộc tự trị cấp khu vực (REAL) [bản tiếng Anh và tiếng
Trung]
http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=9507

Fiji

Hiến pháp của nước Cộng hòa DCND Trung Hoa, 1982
(http://www.cecc.gov/pages/newLaws/constitutionENG.php?PHPSES
SID=d2190ac5bf98102681f61d3296aef1a9
Đạo luật về các vấn đề của Fiji (Chương 120)
Đạo luật về đất bản địa (Chương 133)
(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nla131/)
Đạo luật số 13 điều chỉnh đất bản địa, ban hành năm 2002
(http://www.lands.gov.fj/downloads/native_amnd_act.pdf)
Đạo luật ủy trị đất bản địa (Chương 134)
(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nlta206/)

Ấn Độ

Kế hoạch phát triển 20 năm (2001—2020) về Tăng cường sự
tham gia của người bản địa Fiji và Rotuman trong phát triển KTXH của Fiji
(http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Countries/Fiji/81.pdf)
Hiến pháp của Ấn Độ (Sự bảo vệ, Sự đại diện, và Những quy
định đặc biệt đối với các bộ lạc có trong danh mục; Kế hoạch
lần thứ 5 và thứ 6)
(http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf)
Quy định của Hiến pháp đối với người Panchayat
(http://hppanchayat.nic.in/73rd%20Amendment%20Act.htm)
Sự mở rộng của người Panchayat đối với Đạo luật về các khu
vực có trong danh mục (PESA)
(http://hppanchayat.nic.in/pdf%20files/Pesa.pdf)

In-đô-nê-xi-a

Đạo luật về Các bộ lạc có trong danh mục và Những người sinh
sống trong rừng theo truyền thống khác (Sự công nhận các
quyền đối với rừng), 2006
(http://forestrightsact.com/the-act)
Quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 32 ban hành năm 2009)
(http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf)
Luật Lâm nghiệp (Đạo luật số 41 ban hành năm 1999)
(http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/Law_4199.htm)
Đạo luật về Quyền con người (Đạo luật số 39 ban hành năm
1999)
(http://www.asiapacificforum.net/members/fullmembers/indonesia/downloads/legalframework/indonesiaact_notes.pdf)

Cộng hòa

Nghị quyết số 5 ban hành năm 1999: Hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết về các vấn đề về quyền Ulayat của cộng đồng luật Adat
(http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/menagraria_5_1999.pdf)
Hiến pháp của nước Cộng hòa DCND Lào (1991)
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DCND Lào

Nê-pan

Pakistan

Phi-líp-pin

(http://www.mof.gov.la/?q=en/node/119)
Nghị quyết của Tổ chức Trung ương Đảng về các vấn đề DTTS
trong thời đại mới (1992)
Hiến pháp nước Nê-pan (2007)
(http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=lawmaterial&f=constitu
tion)
Hiến pháp nước Pakistan, Những quy định về khu vực bộ lạc
(Chương 3)
(http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html)
Đạo luật về Quyền của người bản địa ban hành năm 1997 (Đạo
luật Cộng hòa số 8371*)
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_10/RA08371.pdf)
Đạo luật Khai thác mỏ của Phi-líp-pin, ban hành năm 1995 (Đạo
luật Cộng hòa số 7942)
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_09/Ra07942.pdf)
Đạo luật về Hệ thống các khu vực được bảo vệ hợp nhất của
quốc gia, ban hành năm 1992 (Đạo luật Cộng hòa số 7586)
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07586.pdf)
Bộ luật chính quyền địa phương ban hành năm 1991 (Đạo luật
Cộng hòa số 7160)
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07160.pdf)
Đạo luật cơ bản về Khu vực tự trị tại vùng Hồi giáo Mindanao
(ARMM), 1989 (Đạo luật Cộng hòa số 6734 và sau này được sửa
đổi với Đạo luật Cộng hòa số 9054)
(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra06734.pdf)

Việt Nam

Bộ luật Lâm nghiệp sửa đổi của Phi-líp-pin [Nghị định Tổng thống
số 705 ban hành năm 1975, sau được sửa đổi với Nghị định Tổng
thống số 1559, Nghị định Tổng thống số 865, Nghị định Tổng thống
số 1775, Batas Pambansa (B.P.) Blg. 701, B.P. Blg. 83, Đạo luật
Cộng hòa số 7161, Sắc lệnh thực hiện số 277 và 83 O.G. số 31]
(http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd_705_1975.html)
Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
(http://www.Viet Namlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf)
Chương trình phát triển KT-XH cho những cộng đồng hết sức
khó khăn trong các khu vực DTTS và miền núi trong giai đoạn
2006—2010 (Giai đoạn II của Chương trình 135)
(http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&m
id=4405)
Thông tư số 41/UB-TT ban hành ngày 8/1/1996 quy định và
hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc –
miền núi
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mi
d=8636#ixzz2Db1ObAf1
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C.

Những đối tác khu vực (theo quốc gia, theo thứ tự bảng chữ cái]
Băng-la-đét
Các Bộ thuộc
chính phủ

Bộ các vấn đề của Chittagong Hill Tracts (MoCHTA)
http://www.mochta.gov.bd
Hội đồng khu vực Chittagong Hill Tracts
chtrc@yahoo.com

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)



Ban phụ trách các vấn đề đặc biệt, Văn phòng Thủ tướng
Dhaka
Diễn đàn người bản địa/ Adivasis Bangladesh
62 Prabal Housing, Ring Road
Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
+88-02-8122881
Email: sanjeebdrong@gmail.com (Sanjeeb Drong, Tổng Thư ký)
Tổ chức ActionAid Bangladesh
House #8, Road#136, Gulshan 1
Dhaka-1212, Bangladesh
http://www3.actionaid.org/bangladesh/index.html
+88 288 15991/2 (Tel); +88 28815087 (Fax))
Tổ chức Unnayan Onneshan
http://www.unnayan.org
16/2 Indira Road, Farmgate
Dhaka-1215, Bangladesh
G.P.O. Box No: 2251
+ 88 02 8158274, 9110636 (Tel); +88 02 8159135 (Fax)
Email: info@unnayan.org Địa chỉ email này hiện đang được bảo vệ
khỏi spambot. Bạn cần chương trình JavaScript để có thể xem email.

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)
Cam-pu-chia
Các Bộ thuộc
Chính phủ

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)

Quỹ Maleya
Khagrapur, Khagrachari, Chittagong Hill Tracts
Tel: +880 155 6772657
tripura_mk@yahoo.co.uk
Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc – Văn phòng
Rangamati
(Phòng phát triển Chittagong Hill Tracts)
http://www.un-bd.org/undp
Rajbari Road, Rangamati 4500, Chittagong Hill Tracts
Tel: +880-351-61801 to 61805

Ủy ban Phát triển người vùng cao
Ban phát triển DTTS
Bộ Nông thôn và Phát triển (MRD)
(http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&i
d=98&Itemid=74&lang=en)
Tổ chức Phát triển và Hợp tác trong hành động (DPA)
Tel: (855-23) 216 369 / 216 495
Email: mam.sambath@everyda.com.kh
Hiệp hội Thanh niên người bản địa Cam-pu-chia
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Tel: +855 11 400076
Email: nokven.ipunciya@gmail.com

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

Diễn đàn NGO về Cam-pu-chia
Tel: (855-23) 214 429 ; Mobile: (855-12) 235 211
http://www.ngoforum.org.kh
Để có danh sách các thành viên tổ chức NGO trong nước và quốc tế
tham gia diễn đàn NGO về Campuchia, vào đường link:
http://www.ngoforum.org.kh/About%20Us/memberlists.htm
Tổ chức hợp tác quốc tế Cam-pu-chia (ICC)
Tel: (855-23) 215 200 / 213 310
Fax: (855-23) 213 100
Mobile: (855-12) 407 317
Email: pawley@icc.org.kh
Học viện quốc tế về Tái thiết nông thôn (IIRR)
http://www.ik-pages.net

Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP)
www.undp.org.kh
Tel: (855-23) 221 107
Email: sopheap.yin@undp.org
Cộng hòa DCND Trung Hoa
Các Bộ thuộc Ủy ban quốc gia về các vấn đề dân tộc
chính phủ
http://www.seac.gov.cn (Tiếng Trung)
Phòng Ngoại giao
252 Tai Ping Qiao Ave, West District
Beijing 100800; People’s Republic of China
Tel: +86, 10 66083451 or 66508406
Fax: +86, 10 66024923
Hiệp hội Kinh tế dân tộc Trung Quốc
Các tổ chức
người bản địa Văn phòng của Tổng Thư ký
(PO/NGO
ĐT: 86 10 66034553
trong
Email: caeeyf@263.net
nước/CSO)
Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc
Học viện Nghiên cứu dân tộc
Beijing
Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng học Trung Quốc
Bei Sihuan Donglu No. 131, Beijing
ĐT: +86 10 64932940
Học viện Khoa học xã hội Quảng Tây
ĐT: +86 771 587-0736
Viện Nghiên cứu văn hóa Đông Ba Lệ Giang
Học viện Khoa học xã hội tỉnh Vân Nam
Black Dragon Park, Lijiang,
ĐT/Fax: +86 888 5128937
Học viện Khoa học xã hội Vân Nam
Yxgood2001@yahoo.com
ĐT: +86 871 4140467
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Bảo tàng dân tộc Vân Nam
http://www.ynnmuseum.com
Dian Chi Road 1503 Kunming City
Yunnan Province 650228
ĐT +86 871 4311217; 4312091
Fiji
Các Bộ thuộc
chính phủ

Văn phòng Thủ tướng, Dịch vụ công ích,
Hiến chương nhân dân về Thay đổi, Thông tin, và Phát triển tỉnh
Bộ phụ trách các vấn đề bản địa
(http://www.fijianaffairs.gov.fj/)
Ủy ban về Đất bản địa và Ngư nghiệp
(http://www.fijianaffairs.gov.fj/NLFC.html)

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)
Ấn Độ
Các Bộ thuộc
chính phủ

Ban ủy trị đất iTaukei
http://www.tltb.com.fj/
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/suva/countries/fiji.htm
Di động: (855-12) 890 289
Email: sophorns@ilo.org

Bộ phụ trách các vấn đề bộ lạc
http://tribal.nic.in/index.asp
Shastri Bhavan, New Delhi-110001
Ủy ban DTTS Quốc gia
http: //ncm.nic.in
Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110003
ĐT: +91 11 24618349
Fax: +91 11 24693302, 24642645, 24698410
Ủy ban quốc gia về các bộ lạc có trong danh mục
http://ncst.nic.in
Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)

Ủy ban quốc gia về các bộ lạc không được biết đến, bộ lạc du cư
và bán du cư
http://ncdnsnt.gov.in/
IInd Floor, 'C' Wing,
August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place
New Delhi -110066
ĐT/Fax: 91-11-26184883
Mạng lưới các bộ lạc và dân tộc bản địa Châu Á
www.aitpn.org/about.htm
9627, Janakpuri, New Delhi-110058, India
Fax: +91 11 25503624
Liên minh Ấn Độ các Bộ lạc và Dân tộc bản địa ở khu vực Đông
Bắc (ICITP-NEZ)
http://www.icitp-nez.org/
C-9,9555, Vasant Kunj, New Delhi-70
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ĐT: +91-11- 626139586
Email : icitp.india@gmail.com
Liên minh các dân tộc khu vực Đông Bắc
http://nealliance.net/
ĐT: +91 9862917563
Email: wramd@yahoo.com

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

In-đô-nê-xi-a
Các Bộ thuộc
chính phủ

Tổ chức Chin về Quyền con người
Aizawl, Mizoram
ĐT: +91 11 2346585
Email: suikhar@hotmail.com
Tổ chức Action Aid Ấn Độ
http://actionaidindia.org
Tổ chức Oxfam Trust ở Ấn Độ
www.oxfamint.org.in
Tổ chức Oxfam ở Ấn Độ
http://www.oxfamindia.org/
2nd Floor, 1 Community Centre
New Friends Colony, New Delhi 110 065
ĐT: +91 11 4653 8000 / Fax: +91 11 4653 8099
Ban Tư pháp và Quyền con người
Ban các vấn đề xã hội
Ban Lâm nghiệp

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)

Chương trình Forest Peoples
http://www.forestpeoples.org/

Liên minh các dân tộc bản địa của người Archipelago (AMAN)
http://www.aman.or.id/
Hội đồng Thư ký quốc gia, Jl. B No. 4 RT/RW 001/006
Komp. Rawa Bambu I, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
ĐT/Fax: +62-21-7802771
Cộng hòa DCND Lào
Các Bộ thuộc Ban các vấn đề dân tộc
chính phủ
Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào (LFNC)
Địa chỉ: Thanon Khouvieng, Ban Sisakhet, Muang Chanthaburi,
Vientiane, Laos
ĐT: +856 21 213752, +856 21 213754
Fax: +856 21 213752
Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

Viện Nghiên cứu văn hóa, Bộ Thông tin và Văn hóa
Tổ chức Oxfam International
http://www.oxfam.org/en/development/laos
Tổ chức Oxfam Australia
http://www.oxfam.org.au/world/asia/laos/
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Nê-pan
Các Bộ thuộc
chính phủ

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

Bộ Phát triển trong nước
http://www.mld.gov.np/
Shreemahal Pulchwok, Lalitpur
ĐT: +977 1 5523329
Quỹ phát triển các dân tộc bản địa quốc gia
http://www.nfdin.gov.np
ĐT: +977 1 5553175, 5528370
Liên đoàn các dân tộc bản địa Nê-pan
www.nefin.org.np
Dhobighat Nayabato
Lalitpur, Bagmat
Post Box No. 8975 EPC 1851
ĐT: +977 1 5555054
Fax: +977 1 5554236
Hiệp hội luật sư vì Quyền con người của các dân tộc bản địa
Nepal (LAHURNIP)
http://www.lahurnip.org/
Anamnagar, Kathmandu Nepal
P.O. Box no.: 11179
ĐT: +977-01-4770710
Email: info@lahurnip.org

Pakistan
Các Bộ thuộc
chính phủ

Bộ Dân tộc thiểu số
http://minorities.gov.pk
ĐT: +92 51 9203904
Fax: +92 51 9223755
Hội đồng cố vấn liên bang về các vấn đề DTTS
Ủy ban quốc gia về người Kalash
Bộ các vấn đề Kashmir và các vấn đề khu vực phía bắc
http://www.kana.gov.pk/
Bộ các vấn đề tôn giáo
http://www.mora.gov.pk/
Bộ các bang và vùng biên giới
http://safron.gov.pk/
ĐT: +92 51 9203032

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)
Phi-líp-pin
Các Bộ thuộc

Hội đồng phát triển FATA
http://www.fata.gov.pk/subpages/khyber.php
Viện tái thiết nông thôn quốc tế (IIRR)
http://www.ik-pages.net

Ủy ban quốc gia về DTTS

Phụ lục 3 111
chính phủ

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)

www.ncip.gov.ph
2nd Floor N. de la Merced Building
Cor. West and Quezon Avenues, Quezon City
ĐT: +63 2 3739787
Liên minh người Cordillera (CPA)
www.cpaphils.org
ĐT: +63 74 3044239
Fax: +63 74 4437159
Quỹ giáo dục Kalahann (KEF)
Friendship House 4 J Luna St. San Francisco del Monte
Quezon City
ĐT/fax: +63 2 3721146
Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP) hay
Liên đoàn người bản địa của Phi-líp-pin
Văn phòng Thư ký KAMP
70-B Matahimik St. UP Teachers Village, Quezon City
ĐT/fax: +63 2 9211058
Hiệp hội Phát triển liên văn hóa Phi-líp-pin (PAFID)
www.lapad.org/pafid/index.htm
PAFID-MANILA
71 Malakas Street, Diliman
Quezon City 1101, Philippines
ĐT: +63 2 9286267, 9274580, 4355408
Fax: +63 2 4355406

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

Quỹ phát triển bộ lạc của Phi-líp-pin
1258 Crescor Bldg, Quezon Avenue, Q.C.
Công ước về người bản địa châu Á
http://www.aippnet.org/home/index.php
108, Moo 5, T. Sanpranate,
A.Sansai, Chiang mai 50210
Thailand
+66 53 380168 (ĐT); +66 53 380752 (Fax)
Liên minh quốc tế của người bản địa/ bộ lạc của những khu rừng
nhiệt đới
http://www.international-alliance.org/
Mạng lưới IKAP MMSEA (Mạng lưới người bản địa và tri thức bản
địa về Xây dựng năng lực tại những khu vực núi cao của Đông
Nam Á) http://www.ikap-mmsea.org/
Tebtebba (Trung tâm quốc tế về Nghiên cứu chính sách và Giáo
dục của Người bản địa)
http://www.tebtebba.org/
1 Roman Ayson Road Baguio City 2600 Philippines
ĐT: +63 74 4447703; +63 2 4410336 (văn phòng Manila)
Fax: +63 74 4439459
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Việt Nam
Các Bộ thuộc
chính phủ

Quốc hội – Hội đồng Dân tộc
Ủy ban về Các vấn đề DTTS
(http://www.cema.gov.vn/index.php?newlang=english)

Các tổ chức
người bản địa
(PO/NGO
trong
nước/CSO)

VUFO-NGO Resource Centre
http://ngocenter.org.vn/default.asp
Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Hà Nội
ĐT. +84 (0)4 832 8570
Fax. +84 (0)4 832 8611

Các tổ chức
quốc tế (thể
chế đa
phương/ song
phương/ tổ
chức NGO
quốc tế)

Tổ chức Care International
http://www.careinternational.org.uk/10957/VietNam/care-in-Viet
Nam.html
IFAD
http://www.ifad.org/english/operations/pi/vnm/index.htm

Phụ lục 4 113
PHỤ LỤC 4: PHÂN LOẠI TÁC ĐỘNG TỚI NGƯỜI DTTS
A. Chỉ dẫn
i.
ii.

iii.

iv.

Nhóm dự án hoàn thành và trình nộp các biểu mẫu cho Ban Môi trường và An toàn (RSES) để Trưởng Ban RSES xác nhận và Trưởng cán bộ
tuân thủ (CCO) phê duyệt.
Phân loại dự án là một quá trình liên tục. Nếu có thay đổi trong các hợp phần dự án và/hoặc điểm dự án mà có thể dẫn tới thay đổi về loại dự
án, Ban chuyên môn đệ trình một biểu mẫu mới và đơn đề nghị phân loại lại, Trưởng Ban RSES và Trưởng cán bộ tuân thủ sẽ xem xét thông
qua. Biểu Mẫu cũ phải được đính kèm để làm tài liệu tham khảo.
Nhóm dự án nêu rõ liệu dự án có cần sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng từ cộng đồng người DTTS. Phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
khi các hoạt động dự án có (a) phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức văn hóa của người DTTS, (b) di dời vật chất khỏi các vùng
đất truyền thống hay sở hữu theo phong tục; và (c) phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khai thác trong những khu
vực đất đai sở hữu theo phong tục và sự phát triển này sẽ ảnh hưởng tới sinh kế hay các mục đích sử dụng về văn hóa, nghi lễ, hay tinh thần
mà theo đó bản sắc và cộng đồng người DTTS được xác định.
Ngoài ra, nhóm dự án có thể nêu đề xuất trong phần ý kiến nhận xét rằng dự án nhạy cảm và có tính phức tạp cao để CCO phê duyệt. Những
dự án nhạy cảm và có tính phức tạp cao là một tập hợp các dự án loại A mà 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.

B. Dữ liệu dự án
Quốc gia/Số hiệu dự án/Tên dự
án
Vụ/Ban

:

:

Giai đoạn xử lý
:
Phương thức
:
[ ] Dự án vay vốn [ ] Chương trình vay vốn
[ ] Trung gian tài chính [ ] Tài chính doanh nghiệp
[ ] Vốn vay theo ngành [ ] Cơ chế tài trợ đa đợt
[ ] Hỗ trợ khẩn cấp [ ] Viện trợ không hoàn lại
[ ] Các phương thức tài chính khác:
C. Phân loại DTTS

XI.
[ ] Mới

[ ] Phân loại lại ― Phân loại trước đây [ ]

XII.



XIII.



Loại A
Loại B
D. Dự án đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng người DTTS BAH.
E. Nhận xét
Nhận xét của nhóm dự án:

XIV.

 Loại C
 Có

 Loại FI

 Không

Nhận xét của RSES:

F. Phê duyệt
Người đề xuất:

Người xem xét:

Trưởng nhóm Dự án, {Vụ/Ban}
Ngày:

Chuyên gia an toàn, RSDD/RSES
Ngày:
Người xác nhận:

Chuyên gia Phát triển xã hội, { Vụ/Ban}
Ngày:

Giám đốc, RSES
Ngày:

Người xác nhận:

Người phê duyệt:
án nhạy cảm và
 Dự
có tính phức tạp cao

Giám đốc, {Ban}
Ngày:

Trưởng ban tuân thủ
Ngày:
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Danh sách kiểm tra khi sàng lọc tác động tới người DTTS
NHỮNG QUAN NGẠI CHÍNH
(Hãy cung cấp các chi tiết tỉ mỉ ở cột Nhận xét)
A. Xác định người DTTS
1. Có nhóm văn hóa – xã hội nào đang ở trong khu vực
dự án hay sử dụng khu vực dự án – những người có thể
được xem là “bộ lạc” (bộ lạc sống vùng đồi núi, bộ lạc có
trong danh mục, người bộ lạc), “thiểu số” (dân tộc thiểu
số hoặc tộc người thiểu số quốc gia), hay "cộng đồng
người bản địa" trong khu vực dự án?
2. Có luật hay chính sách cấp quốc gia hoặc cấp địa
phương nào cũng như các nghiên cứu dân tộc học mà
theo đó các nhóm có trong khu vực dự án hoặc sử dụng
khu vực dự án được cho là thuộc về “dân tộc thiểu số”,
bộ lạc có trong danh mục, người bộ lạc, tộc người thiểu
số quốc gia, hay cộng đồng văn hóa?
3. Những nhóm đó có tự nhận mình như một phần của
một nhóm văn hóa và xã hội riêng biệt không?
4. Những nhóm đó có duy trì gắn kết tập thể với môi
trường sống riêng biệt hay lãnh địa đất đai do tổ tiên để
lại và/hoặc các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong môi
trường sống và lãnh địa này?
5. Những nhóm đó có duy trì sự khác biệt về văn hóa,
kinh tế, xã hội, và thể chế chính trị so với xã hội chính và
nền văn hóa chính không?
6. Những nhóm đó có sử dụng một ngôn ngữ hay
phương ngữ riêng biệt không?
7. Xét về khía cạnh lịch sử, xã hội, và kinh tế, những
nhóm đó có bị yếu thế, tước quyền, cô lập, và/hoặc phân
biệt đối xử không?
8. Những nhóm đó có đại diện với tư cách là “người bản
địa” hay “người DTTS” hay “bộ lạc có trong danh mục”
hay “nhóm người bộ lạc” trong bất kỳ cơ quan ra quyết
định chính thức nào ở cấp quốc gia và cấp địa phương
không?
B. Xác định tác động tiềm ẩn
9. Dự án có đưa ra mục tiêu hoặc đem lại lợi ích trực tiếp
hay gián tiếp cho người DTTS không?
10. Dự án có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới các
thực hành văn hóa – xã hội và tín ngưỡng truyền thống
của người DTTS không? (ví dụ, nuôi dạy trẻ, y tế, giáo
dục, nghệ thuật, và sự cai quản)
11. Dự án có ảnh hưởng các hệ thống sinh kế của người
DTTS không? (ví dụ, hệ thống sản xuất lương thực thực
phẩm, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tiểu thủ công
nghiệp và thương mại, tình hình việc làm)
12. Dự án có nằm trong khu vực (đất đai hoặc lãnh địa)
mà người DTTS sinh sống, sở hữu, hoặc sử dụng,
và/hoặc tuyên bố đó là lãnh địa do tổ tiên để lại?

C. Xác định những yêu cầu đặc biệt
Các hoạt động của dự án có bao gồm:
13. Phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức
văn hóa của người DTTS?
14. Di dời vật chất khỏi các vùng đất truyền thống hay sở
hữu theo phong tục?

CÓ

KHÔNG

KHÔNG
BIẾT

Nhận xét
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NHỮNG QUAN NGẠI CHÍNH
(Hãy cung cấp các chi tiết tỉ mỉ ở cột Nhận xét)

CÓ

KHÔNG

KHÔNG
BIẾT

Nhận xét

15. Phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên
nhiên đang khai thác trong những khu vực đất đai sở
hữu theo phong tục và sự phát triển này sẽ ảnh hưởng
tới sinh kế hay các mục đích sử dụng về văn hóa, nghi
lễ, hay tinh thần mà theo đó bản sắc và cộng đồng người
DTTS được xác định?
16. Thiết lập sự công nhận pháp lý đối với quyền về đất
và lãnh địa mà người DTTS sở hữu hoặc sử dụng, định
cư, hay tuyên bố sở hữu theo truyền thống?
17. Thu hồi đất mà người DTTS sở hữu hoặc sử dụng,
định cư, hay tuyên bố sở hữu theo truyền thống?

D.

Những tác động dự kiến của dự án tới người DTTS

Hợp phần/hoạt động/kết quả đầu ra
của dự án
1.
2.
3.
4.
5.

Tác động tích cực dự kiến

Ghi chú: Nhóm dự án có thể đính kèm thông tin bổ sung về dự án nếu cần thiết.

Tác động tiêu cực dự kiến
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PHỤ LỤC 5: CÔNG CỤ BẢO TRỢ NGƯỜI DTTS TRONG NHỮNG PHƯƠNG THỨC VAY
VỐN KHÁC NHAU
1.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp một loạt các công cụ đầu tư, bao gồm
các khoản vay dự án độc lập, khoản vay theo chương trình, khoản vay theo ngành, cơ chế
tài trợ đa đợt, khoản vay hỗ trợ khẩn cấp, khoản vay trung gian tài chính, và tài chính doanh
nghiệp. Yêu cầu về người DTTS khác nhau tùy theo tính chất của công cụ vay vốn.

Loại khoản vay và Yêu cầu bảo trợ đối với người DTTS
Công cụ
Khoản vay dự án
độc lập
Khoản vay theo
chính sách
Khoản vay theo
ngành






Cơ chế tài trợ đa
đợt

Khoản vay hỗ trợ
khẩn cấp
Công trình hiện có









Khoản vay trung
gian tài chính





Tài chính doanh
nghiệp




Yêu cầu bảo trợ đối với người DTTS
Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP)
Chuẩn bị một ma trận tác động tiềm ẩn tới người DTTS liên quan tới những
hoạt động chính sách sẽ hỗ trợ khoản vay, cùng các biện pháp giảm thiểu
phù hợp, ước tính mức độ tác động tiềm ẩn và lý do đưa ra đánh giá.
Một Khung kế hoạch phát triển người DTTS (IPPF) cho toàn bộ dự án, bao
gồm một đề cương đánh giá tác động xã hội và kế hoạch tham vấn thiết
thực, do bên vay/khách hàng đệ trình trước khi phê duyệt dự án.
Xác định một hoặc hai tiểu dự án cốt lõi sau đó lập và đệ trình Kế hoạch
phát triển người DTTS cho hai tiểu dự án này trước khi được phê duyệt.
Yêu cầu an toàn số 3 (SR3) áp dụng đối với tất cả các tiểu dự án.
Một Khung kế hoạch phát triển người DTTS (IPPF) cho toàn bộ cơ chế tài
trợ đa đợt, bao gồm một đề cương đánh giá tác động xã hội và phương
pháp/đường hướng thực hiện tham vấn thiết thực, do bên vay/khách hàng
đệ trình trước khi phê duyệt.
SR3 áp dụng đối với tất cả các tiểu dự án của từng đợt tài trợ.
Một Khung kế hoạch phát triển người DTTS (IPPF) cho toàn bộ dự án, bao
gồm một đề cương đánh giá tác động xã hội và kế hoạch tham vấn thiết
thực, do bên vay/khách hàng đệ trình trước khi phê duyệt dự án.
Kiểm toán tính tuân thủ của các yêu cầu an toàn hiện có hoặc đang triển
khai cho người DTTS để đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của SR3.
Nếu không tuân thủ, phải trình một kế hoạch hành động sửa chữa, bao gồm
hành động khắc phục, ngân sách, và khung thời gian thực hiện trước khi
ADB phê duyệt
Hệ thống quản lý môi trường và xã hội đã thống nhất với ADB để sàng lọc
tác động tới người DTTS trong các tiểu dự án.
Quá trình đánh giá trung gian tài chính với trách nhiệm cao nhất là dành cho
những dự án có tác động tới người DTTS theo đánh giá của ADB.
Trình nộp một Kế hoạch phát triển người DTTS trước khi ADB phê duyệt
từng tiểu dự án có tác động tới người DTTS.
Kiểm toán độc lập hệ thống quản lý môi trường và xã hội, đánh giá hoạt
động trước đây và hiện tại của công ty, chiếu theo Tuyên bố chính sách an
toàn của ADB.
Một kế hoạch hành động sửa chữa, khi cần thiết, được ADB thống nhất để
đạt được hoặc duy trì tuân thủ Tuyên bố chính sách an toàn của ADB.
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PHỤ LỤC 6: ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS
1.
Đề cương này một phần của Yêu cầu an toàn số 3. Phải lập Kế hoạch phát triển
người DTTS (IPP) cho tất cả những dự án có tác động tới người DTTS. Mức độ chi tiết và
tổng thể sẽ tương ứng với mức độ của tác động tiềm ẩn tới người DTTS. Những khía cạnh
chính của đề cương này sẽ hướng dẫn việc chuẩn bị IPP, tuy nhiên không nhất thiết phải
sắp xếp theo thứ tự trình bày dưới đây.
A.

Tóm tắt tổng thể của IPP

2.
Mục này mô tả súc tích những sự việc chính, các kết quả phát hiện quan trọng, và
hành động đề xuất.
B.

Mô tả dự án

3.
Mục này cung cấp một mô tả tổng quát về dự án; thảo luận các hợp phần và hoạt
động của dự án mà có thể gây ra tác động tới người DTTS; và xác định khu vực dự án.
C.

Đánh giá tác động xã hội

4.

Mục này:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

xem xét khung pháp lý và thể chế áp dụng đối với người DTTS trong bối
cảnh dự án.
cung cấp thông tin cơ sở về đặc tính dân số, xã hội, văn hóa, và chính trị của
cộng đồng người DTTS BAH; đất đai và lãnh địa họ sở hữu theo truyền thống
hay sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, tập quán; và những nguồn tài
nguyên thiên nhiên mà họ phụ thuộc.
xác định các bên liên quan chính của dự án và mô tả tỉ mỉ quá trình tham vấn
thiết thực, nhạy cảm về giới và phù hợp về văn hóa, tại mỗi giai đoạn chuẩn
bị và thực hiện dự án, có xét tới kết quả xem xét và thông tin cơ sở nói trên.
đánh giá, dựa trên kết quả tham vấn thiết thực với cộng đồng người DTTS
BAH, những tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án. Một phân tích
nhạy cảm về giới về tính dễ bị tổn thương tương đối của cộng đồng người
DTTS BAH cũng như rủi ro của họ, xét trong hoàn cảnh cụ thể và mối ràng
buộc chặt chẽ của họ với đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như
việc họ không được tiếp cận các cơ hội tương tự như những cơ hội sẵn có
của các nhóm xã hội khác trong cộng đồng, khu vực, hoặc xã hội quốc gia
nơi họ sống có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xác định tác động bất
lợi tiềm ẩn.
bao gồm một đánh giá nhạy cảm về giới liên quan đến quan điểm của người
DTTS BAH về dự án và tác động của dự án tới vị thế xã hội, kinh tế, và văn
hóa của họ.
xác định và kiến nghị, dựa trên tham vấn thiết thực với cộng đồng người
DTTS BAH, những biện pháp cần thiết để tránh tác động bất lợi hoặc nếu
không thể có được những biện pháp đó thì xác định những biện pháp giảm
thiểu, giảm nhẹ, và/hoặc đền bù cho các tác động đó và đảm bảo rằng người
DTTS nhận được các lợi ích phù hợp với văn hóa trong dự án.
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D.

Phổ biến thông tin, Tham vấn, và Tham gia

5.

Mục này:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)
E.

mô tả quá trình phổ biến thông tin, tham vấn, và tham gia với cộng đồng
người DTTS BAH mà đã triển khai trong giai đoạn chuẩn bị dự án;
tóm tắt ý kiến nhận xét của họ về kết quả đánh giá tác động xã hội và xác
định những mối quan ngại họ nêu trong những lần tham vấn và những quan
ngại này đã được giải quyết như thế nào trong giai đoạn thiết kế dự án;
trong trường hợp hoạt động dự án đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng, ghi lại quá trình và kết quả tham vấn cộng đồng người DTTS BAH
và bất kỳ thống nhất nào có được từ những lần tham vấn đó đối với hoạt
động dự án và các biện pháp an toàn giải quyết tác động của những hoạt
động đó;
mô tả cơ chế tham vấn và tham gia sẽ sử dụng trong giai đoạn thực hiện dự
án nhằm đảm bảo sự tham gia của người DTTS trong quá trình thực hiện; và
khẳng định việc bản IPP dự thảo và hoàn chỉnh đã được phổ biến cho cộng
đồng người DTTS BAH.

Biện pháp lợi ích

6.
Mục này ghi rõ những biện pháp để đảm bảo rằng người DTTS nhận được các lợi
ích xã hội và kinh tế phù hợp về văn hóa và đáp ứng về giới.
F.

Biện pháp giảm thiểu

7.
Mục này trình bày những biện pháp để tránh tác động bất lới tới người DTTS; và khi
những tác động đó là không thể tránh khỏi, định rõ các biện pháp để giảm thiểu, giảm nhẹ,
và bồi thường cho các tác động bất lợi cho từng nhóm người DTTS BAH.
G.

Tăng cường năng lực

8.
Mục này cung cấp các biện pháp tăng cường năng lực xã hội, pháp chế, và kỹ thuật
của (a) các thể chế chính phủ giải quyết vấn đề của người DTTS trong khu vực dự án; và (b)
các tổ chức của người DTTS trong khu vực dự án để họ có thể đại diện cho người DTTS
BAH một cách hiệu quả hơn.
H.

Cơ chế giải quyết khiếu nại

9.
Mục này trình bày quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại của cộng đồng người DTTS
BAH. Đồng thời, giải thích việc người DTTS tiếp cận quy trình này như thế nào và quy trình
này phù hợp về văn hóa và nhạy cảm về giới như thế nào.
I.

Giám sát, Báo cáo, và Đánh giá

10.
Mục này mô tả cơ chế và các mốc phù hợp trong giám sát và đánh giá việc thực
hiện IPP. Đồng thời, định rõ những bố trí, sắp xếp để người DTTS tham gia vào quá trình
chuẩn bị và xác thực báo cáo giám sát và đánh giá.
J.

Sắp xếp thể chế

11.
Mục này mô tả trách nhiệm và cơ chế sắp xếp thể chế để thực hiện các biện pháp
của IPP. Đồng thời, mô tả quá trình thu hút sự tham gia của các tổ chức địa phương và tổ
chức NGO liên quan trong thực hiện những biện pháp của IPP.
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K.

Ngân sách và Cấp vốn

12.
Mục này cung cấp một ngân sách ghi theo từng hạng mục cho tất cả các hoạt động
mô tả trong IPP.
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PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH KIỂM TRA ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA MỘT KẾ
HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS (IPP)
A.

Tóm tắt tổng hợp tài liệu IPP
 Có mô tả súc tích những sự kiện quan trọng, kết quả phát hiện chính và
các hành động khuyến nghị.

B.

Mô tả dự án
 Có mô tả chung về dự án.
 Có mô tả về các hợp phần và hoạt động của dự án mà có thể gây ra tác
động tới người DTTS.
 Có xác định khu vực dự án.

C.

Đánh giá tác động xã hội
 Có xem xét khung pháp lý và thể chế áp dụng đối với người DTTS trong
bối cảnh dự án.
 Có cung cấp thông tin cơ sở về đặc tính dân số, xã hội, văn hóa, và chính
trị của cộng đồng người DTTS BAH.
 Có cung cấp thông tin về đất và nguồn lực theo phong tục, tập quán của
người DTTS mà họ phụ thuộc.
 Có xác định các bên liên quan chính của dự án.
 Có trình bày kỹ lưỡng quá trình tham vấn thiết thực với người DTTS, phù
hợp với văn hóa và nhạy cảm về giới, tại mỗi giai đoạn chuẩn bị và thực
hiện của dự án.
 Có đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án thông
qua tham vấn.
 Có cung cấp phân tích nhạy cảm về giới về tính dễ bị tổn thương của
người DTTS BAH và đánh giá nhạy cảm về giới lien quan đến quan điểm
của người DTTS với những tác động này.
 Có xác định các biện pháp tránh hoặc giảm thiểu tác động bất lợi, hoặc
biện pháp giảm nhẹ/đền bù cho những tác động đó thông qua tham vấn.
 Có xác định, thông qua tham vấn, các biện pháp đảm bảo lợi ích phù hợp
với văn hóa trong dự án.
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D.

Phổ biến thông tin, Tham vấn, và Tham gia
 Có mô tả quá trình phổ biến thông tin, tham vấn, và tham gia với cộng
đồng người DTTS BAH được triển khai trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
 Có tóm tắt những ý kiến nhận xét và phản hồi của người DTTS về kết quả
đánh giá tác động xã hội.
 Có xác định những quan ngại nêu lên trong quá trình tham vấn và giải
thích rõ việc những quan ngại này đã được giải quyết như thế nào trong
thiết kế dự án.
 Trong trường hợp hoạt động dự án đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng: có ghi lại thỏa đáng quá trình và kết quả tham vấn cộng đồng
người DTTS BAH; bao gồm bất kỳ thống nhất nào và các biện pháp an
toàn giải quyết tác động của những hoạt động đó.
 Có mô tả về cơ chế tham vấn và tham gia sẽ sử dụng trong giai đoạn
thực hiện.
 Có xác nhận việc phổ biến thông tin trong IPP tới cộng đồng người DTTS
BAH.
 IPP được bên vay/khách hàng phê duyệt và đăng tải trên trang web của
ADB.

E.

Biện pháp lợi ích
 Có ghi rõ những biện pháp để đảm bảo người DTTS nhận được các lợi
ích văn hóa và xã hội phù hợp với văn hóa của họ.
 Có định rõ những biện pháp đảm bảo các lợi ích đáp ứng theo nhu cầu
giới.

F.

Biện pháp giảm thiểu
 Có mô tả biện pháp tránh các tác động bất lợi tới người DTTS.
 Có cung cấp biện pháp giảm thiểu, giảm nhẹ, và đền bù cho tác động bất
lợi cho từng nhóm người DTTS BAH.

G.

Tăng cường năng lực
 Có cung cấp biện pháp tăng cường năng lực của các thể chế chính phủ
liên quan để giải quyết những vấn đề của người DTTS trong khu vực dự
án.
 Có cung cấp biện pháp tăng cường năng lực của (các tổ chức) người
DTTS trong khu vực dự án để họ có thể đại diện cho người DTTS một
cách hiệu quả hơn.
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H.

Cơ chế giải quyết khiếu nại
 Có mô tả quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại của cộng đồng người
DTTS BAH.
 Có cung cấp thông tin về việc người DTTS có thể tiếp cận quy trình, thủ
tục đó như thế nào và quy trình, thủ tục đó phù hợp với văn hóa và nhạy
cảm về giới ra sao.

I.

Giám sát, Báo cáo, và Đánh giá
 Có mô tả cơ chế và các mốc phù hợp với dự án phục vụ giám sát việc
thực hiện IPP.
 Có mô tả bố trí, sắp xếp cho sự tham gia của người DTTS BAH trong
giám sát việc thực hiện IPP.

J.

Sắp xếp thể chế
 Có vạch ra sắp xếp thể chế, trách nhiệm và cơ chế triển khai các biện
pháp.
 Có mô tả quá trình thu hút sự tham gia của các tổ chức địa phương và
các tổ chức NGO liên quan trong việc thực hiện các biện pháp của IPP.

K.

Ngân sách và Cấp vốn
 Có cung cấp một ngân sách ghi theo hạng mục công việc cho tất cả các
hoạt động theo IPP.
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PHỤ LỤC 8: ĐỀ CƯƠNG KHUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS
A.

Giới thiệu

1.
Mục này mô tả tóm tắt dự án và các tiểu dự án và/hoặc hợp phần của dự án mà có
khả năng sẽ được đề xuất xin cấp vốn tài trợ và giải thích tại sao không thể chuẩn bị Kế
hoạch phát triển người DTTS (IPP) của một vài tiểu dự án trước khi phê duyệt dự án.
B.

Mục tiêu và Khung chính sách

2.

Mục này
(i)
(ii)
(iii)

làm rõ những nguyên tắc và mục tiêu chi phối việc chuẩn bị và thực hiện IPP,
và thể hiện chúng nhất quán với các yêu cầu của ADB như thế nào;
so sánh luật hiện hành của quốc gia và tuyên bố chính sách an toàn, mô tả
biện pháp xóa bỏ khoảng cách, nếu có; và
mô tả những tiêu chí trong sàng lọc và lựa chọn hợp phần, dự án, và/hoặc
tiểu dự án.

C.

Xác định người DTTS BAH

3.

Mục này
(i)
(ii)
(iii)

D.

mô tả các tiêu chí SPS của ADB trong xác định những nhóm được coi là
người DTTS sẽ được áp dụng trong dự án như thế nào;
cung cấp thông tin về người DTTS mà có rất nhiều khả năng bị ảnh hưởng
bởi dự án hoặc tiểu dự án; và
phác họa các tác động tiêu cực và tích cực tiềm ẩn của dự án hoặc tiểu dự
án tới người DTTS.

Đánh giá tác động xã hội và IPP cho các Tiểu dự án và/hoặc Hợp phần dự án

4.
Mục này đưa ra một kế hoạch thực hiện đánh giá tác động xã hội cho các tiểu dự án
và/hoặc hợp phần dự án (xem Mục C của Phụ lục 3 - SR3 của SPS) và những yêu cầu cũng
như kế hoạch (i) sàng lọc và phân loại; và (ii) chuẩn bị một IPP.
E.

Tham vấn và Tham gia

5.
Mục này phác thảo cơ chế và chiến lược sẽ áp dụng trong thực hiện tham vấn thiết
thực với người DTTS BAH tại từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án. Đối với các
hoạt động dự án đòi hỏi có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, mục này cũng sẽ trình bày cơ
chế và quy trình ghi lại quá trình tham vấn mà theo đó xác định chắc chắn sự ủng hộ rộng
rãi của cộng đồng người DTTS BAH.
F.

Phổ biến thông tin

6.
Mục này trình bày các bố trí, sắp xếp phổ biến thông tin, ví dụ như thông tin sẽ được
phổ biến và phương pháp, hình thức phổ biến, cho cả người DTTS BAH và công chúng.
G.

Cơ chế giải quyết khiếu nại

7.
Mục này thảo luận những biện pháp thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp với
văn hóa và nhạy cảm về giới cho người DTTS BAH.
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H.

Sắp xếp thể chế và Bố trí thực hiện

8.
Mục này mô tả các sắp xếp thể chế, bao gồm tăng cường năng lực khi cần thiết để
thực hiện sàng lọc và phân loại, đánh giá tác động xã hội và chuẩn bị IPP, và giám sát.
I.

Bố trí giám sát và báo cáo

9.
Mục này xác định những bước sẽ thực hiện trong thiết lập cơ chế và các mốc phù
hợp cho công tác giám sát và báo cáo.
J.

Ngân sách và Cấp vốn

10.
Mục này cung cấp một ngân sách dự án, và xác định các nguồn cấp vốn và trách
nhiệm phân bổ, phê duyệt, chuyển vốn, bao gồm cả bố trí vốn dự phòng.
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PHỤ LỤC 9: DANH SÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐẨY ĐỦ CỦA MỘT KHUNG KẾ
HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS (IPPF)
A.

Giới thiệu
 Có mô tả về dự án, tiểu dự án và/hoặc hợp phần có khả năng được đề
xuất xin cấp vốn.
 Có giải thích vì sao không thể chuẩn bị Kế hoạch phát triển người DTTS
(IPP) cho một vài tiểu dự án trước khi phê duyệt dự án.

B.

Mục tiêu và Khung chính sách
 Có làm rõ những nguyên tắc và mục tiêu chi phối việc chuẩn bị và thực
hiện IPP nhất quán với các yêu cầu của ADB như thế nào.
 Có so sánh luật hiện hành của quốc gia và tuyên bố chính sách an toàn
của ADB, và có mô tả biện pháp xóa bỏ những khoảng cách đó.
 Có mô tả những tiêu chí trong sàng lọc và lựa chọn hợp phần, dự án,
hoặc tiểu dự án.

C.

Xác định người DTTS BAH
 Có giải thích các tiêu chí SPS của ADB trong xác định những nhóm được
coi là người DTTS sẽ được áp dụng trong dự án như thế nào.
 Có cung cấp thông tin về người DTTS mà có rất nhiều khả năng bị ảnh
hưởng bởi dự án hoặc tiểu dự án.
 Có phác họa các tác động tiêu cực và tích cực tiềm ẩn của dự án hoặc
tiểu dự án tới người DTTS.

D.

Đánh giá tác động xã hội và IPP cho các Tiểu dự án và/hoặc Hợp phần dự án
 Có vạch ra một kế hoạch thực hiện đánh giá tác động xã hội cho các tiểu
dự án và/hoặc hợp phần dự án.
 Có mô tả những tiêu chí sàng lọc tác động của tiểu dự án/hợp phần dự
án và việc chuẩn bị IPP cho tiểu dự án/hợp phần dự án.

E.

Tham vấn và Tham gia
 Có vạch ra cơ chế và chiến lược sẽ áp dụng trong thực hiện tham vấn
thiết thực với người DTTS BAH tại từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện
tiểu dự án.
 Đối với các hoạt động dự án đòi hỏi có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng,
có cung cấp cơ chế và quy trình ghi lại quá trình tham vấn mà theo đó xác
định chắc chắn sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.

F.

Phổ biến thông tin
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 Có trình bày các bố trí, sắp xếp phổ biến thông tin, ví dụ như thông tin sẽ
được phổ biến và phương pháp, hình thức phổ biến thong tin cho cả
người DTTS BAH.
 IPPF được phê duyệt bởi bên vay/khách hàng và được đăng tải trên trang
web của ADB.
G.

Cơ chế giải quyết khiếu nại
 Có thảo luận về cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp với văn hóa và nhạy
cảm về giới cho người DTTS BAH.

H.

Sắp xếp thể chế và Bố trí thực hiện
 Có cung cấp các sắp xếp thể chế cho việc chuẩn bị, thực hiện, và giám
sát IPP của các tiểu dự án.
 Có cung cấp các biện pháp tăng cường năng lực.

I.

Bố trí giám sát và báo cáo
 Có mô tả những bước để thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo.
 Có cung cấp các mốc phù hợp cho công tác giám sát và báo cáo.

J.

Ngân sách và Cấp vốn
 Có cung cấp ngân sách dự kiến.
 Có xác định các nguồn cấp vốn và trách nhiệm phân bổ, phê duyệt, và
chuyển vốn.
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PHỤ LỤC 10: ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
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 trong tương lai. Đồng thời, mục này thảo luận bản chất của
các khoản đầu tư mà Quỹ có khả năng cấp vốn, sử dụng vốn ADB.]
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 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 ghi một vị trí/chức danh khác) vào ……….
[ngày/tháng/năm] và nêu rằng:
Mục tiêu của hệ thống quản lý xã hội và môi trường là:

3.

(i)
(ii)

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
Để tối đa hóa cơ hội 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 mình
với chú trọng đặc biệt vào những nội dung sau:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Đảm bảo rằng các yêu cầu hiện hành về yêu cầu an toàn và môi trường, như
xác định trong Mục II (B) được đáp ứng cho tất cả các khoản đầu tư;1
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);
Tích hợp rủi ro môi trường và xã hội vào phân tích quản lý rủi ro nội bộ của
Quỹ;
Đảm bảo có tham vấn thỏa đáng và tính minh bạch trong các hoạt động của
công ty mà Quỹ đầu tư;
Làm việc cùng ban quản trị của công ty được đầu tư để triển khai trong thực
tiễn các yêu cầu áp dụng về yêu cầu an toàn và môi trường; và
Khuyến khích các khoản đầu tư có lợi ích về xã hội và môi trường.

5.
Chính sách này sẽ được phổ biến cho tất cả mọi nhân sự, cán bộ và nhân viên vận
hành của công ty.
B.

Những yêu cầu hiện hành về yêu cầu an toàn và môi trường

6.

[Tên của Quỹ] sẽ đảm bảo rằng:
(i)

1

Tất cả các khoản đầu tư được sàng lọc theo Danh sách các hoạt động đầu tư
bị nghiêm cấm (PIAL) của Tuyên bố chính sách an toàn của ADB;

Thuật ngữ “khoản đầu tư” được sử dụng trong tài liệu này tức là các hoạt động kinh doanh được cấp vốn một
phần hoặc toàn bộ bởi [Tên của Quỹ] sử dụng vốn của ADB.
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(ii)

(iii)

(iv)

Tất cả các khoản đầu tư có tác động xã hội và/hoặc môi trường tiềm ẩn đáng
kể phải được xem xét và đánh giá theo Các yêu cầu an toàn 1-3 của Tuyên
bố chính sách an toàn của ADB (2009);
Tất cả các khoản đầu tư được xem xét và đánh giá theo luật, quy định, và
tiêu chuẩn quốc gia về môi trường, y tế, an toàn, tái định cư và thu hồi đất bắt
buộc, người DTTS, và các nguồn lực văn hóa – vật chất; và
[Yêu cầu không bắt buộc: Theo Tuyên bố chính sách an toàn của ADB, ADB
có thể đưa ra yêu cầu an toàn bổ sung tùy theo danh mục đầu tư của Quỹ,
năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội của Quỹ, và hệ thống an toàn
của quốc gia bên vay. Trong trường hợp này, cần nêu rõ những yêu cầu an
toàn bổ sung của ADB.] {Ví dụ về yêu cầu bổ sung là: (1) Yêu cầu áp dụng về
an toàn và môi trường (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.}
QUY TRÌNH QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

A.

Sàng lọc và phân loại

7.
Tại giai đoạn ban đầu trong xác định một khoản đầu tư, Cán bộ quản lý chính sách
an toàn xã hội và môi trường2 (hoặc cán bộ được chỉ định khác) sẽ áp dụng PIAL của ADB.
Nếu khoản đầu tư có hoạt động bị nghiêm cấm, công ty được đầu tư sẽ được thông báo
rằng khoản đầu tư này không được xem xét. Trong trường hợp ngược lại, cán bộ sẽ đưa ra
các yêu cầu an toàn và môi trường áp dụng đối với 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 được chỉ định khác) sẽ làm việc với công ty được đầu tư để thực
hiện một đánh giá nhanh những tác động về môi trường và tái định cư bắt buộc có khả năng
xảy ra bởi khoản đầu tư đối với người DTTS. Danh sách kiểm tra trong đánh giá môi trường
và danh sách sàng lọc yêu cầu an toàn được thiết kế để hướng dẫn nhóm đánh giá thực
hiện 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 nhóm đánh giá của [tên của Quỹ] hoàn tất công tác xác minh và làm rõ theo
danh sách kiểm tra, khoản đầu tư sẽ được phân loại theo một trong những loại sau: loại A
(với tác động xã hội và/hoặc môi trường tiềm ẩn đáng kể); loại B (với tác động xã hội
và/hoặc môi trường ít đáng kể hơn), và loại C (với tác động rất nhỏ hoặc không có tác
động).
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 Bảng 1. Đối với các khoản đầu tư có tác
động xã hội và/hoặc môi trường tiềm ẩn đáng kể, nhóm đánh giá sẽ tư vấn cho công ty
được đầu tư rằng (i) Yêu cầu an toàn 1-3 của ADB sẽ được áp dụng, theo đó có cả việc
chuẩn bị một đánh giá tác động môi trường (EIA), bao gồm kế hoạch quản lý môi trường
(EMP), kế hoạch TĐC (RP) và/hoặc Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP); và (ii) công ty
được đầu tư sẽ đệ trình những báo cáo này để [Tên của Quỹ] xem xét. [Tên của Quỹ] cũng
sẽ trình nộp những báo cáo này lên ADB xem xét.

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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Bảng 1: Những yêu cầu chính sách an toàn
An toàn môi
trường

Loại A (với tác
động tiềm ẩn đáng
kể)

Tuân thủ (i) Yêu
cầu an toàn số 1
của Tuyên bố chính
sách an toàn của
ADB, bao gồm
chuẩn bị & trình
nộp EIA, và (ii) luật
quốc gia
Tuân thủ luật quốc
gia

Tuân thủ (i) Yêu
cầu an toàn số 2
của Tuyên bố
chính sách an
toàn của ADB,
bao gồm chuẩn bị
& trình nộp RP, và
(ii) luật quốc gia
Tuân thủ luật quốc
gia

Tuân thủ (i) Yêu
cầu an toàn số 3
của Tuyên bố chính
sách an toàn của
ADB, bao gồm
chuẩn bị & trình
nộp IPP, và (ii) luật
quốc gia
Tuân thủ luật quốc
gia

Tuân thủ luật quốc
gia

Tuân thủ luật quốc
gia

Tuân thủ luật quốc
gia

Loại B (với tác
động ít đáng kể
hơn)
Loại C (với tác
động rất nhỏ hoặc
không có tác
động)

B.

An toàn trong TĐC
bắt buộc

Phân Loại
(Xếp hạng rủi ro)

An toàn cho
người DTTS

Đánh giá với trách nhiệm cao nhất

11.
Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ được chỉ định
khác) thuộc nhóm đánh giá của [Tên của Quỹ] sẽ thực hiện đánh giá môi trường và xã hội
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
an toàn 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 là loại A, về bất kỳ tác động môi
trường, tái định cư bắt buộc, hoặc tác động tới người DTTS, [Tên của Quỹ] sẽ tham khảo
ADB về khoản đầu tư và sớm cung cấp cho ADB các thông tin xã hội và môi trường liên
quan trong giai đoạn đánh giá với trách nhiệm cao nhất của Quỹ, và trình nộp bản dự thảo
EIA, RP, và/hoặc IPP để ADB xem xét và thông qua trước khi [Tên của Quỹ] phê duyệt
khoản đầu tư.3 Báo cáo EIA dự thảo sẽ được công bố công khai ít nhất 120 ngày trước khi
phê duyệt khoản đầu tư, và bản RP và IPP dự thảo sẽ được công bố công khai trước khi
phê duyệt khoản đầu tư.

3

Đối với khoản đầu tư loại A có công trình và/hoặc hoạt động kinh doanh đã có hay đang được xây dựng, [Tên
của Quỹ] sẽ đòi hỏi công ty được đầu tư thực hiện một cuộc kiểm toán tính tuân thủ về môi trường và/hoặc xã
hội, và trình nộp bản thảo báo cáo kiểm toán cho ADB xem xét và thông qua trước khi phê duyệt khoản đầu tư.
Bản thảo báo cáo kiểm toán sẽ được công bố công khai ít nhất 120 ngày trước khi phê duyệt khoản đầu tư.
Một báo cáo kiểm toán xã hội và/hoặc môi trường điển hình gồm những thành tố chính sau: (i) tóm tắt tổng
hợp; (ii) mô tả công trình, bao gồm cả hoạt động trong quá khứ và hoạt động hiện tại; (iii) tóm tắt các luật, quy
định, và tiêu chuẩn của quốc gia, địa phương, và bất kỳ luật, quy định, và tiêu chuẩn áp dụng nào khác;
(iv) quy trình, thủ tục kiểm toán và điều tra thực địa; (v) kết quả phát hiện và các lĩnh vực quan ngại; và (vi) kế
hoạch hành động sửa chữa cung cấp những hành động sửa chữa phù hợp cho từng lĩnh vực quan ngại, bao
gồm cả chi phí và kế hoạch hành động.
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13.
Tất cả các thỏa thuận đầu tư sẽ gồm những cam kết về xã hội và môi trường phù
hợp, đòi hỏi khoản đầu tư phải tuân thủ tất cả các khía cạnh chính của yêu cầu an toàn và
môi trường áp dụng.
C.

Giám sát sự tuân thủ và Báo cáo

14.
Sau khi một khoản đầu tư loại A hoặc B được phê duyệt, Cán bộ quản lý chính sách
an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ được chỉ định khác) (i) liên hệ với công ty được
đầu tư và tùy từng giai đoạn xác nhận rằng công ty được đầu tư đang thực hiện nghĩa vụ
tuân thủ với tất cả các yêu cầu an toàn và môi trường áp dụng; và (ii) [Tên của Quỹ] sẽ
nhanh chóng báo cáo lên ADB bất kỳ vi phạm thực tế hay tiềm ẩn nào về yêu cầu tuân thủ
sau khi được thông báo. Đối với khoản đầu tư loại A, Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã
hội và môi trường (hoặc cán bộ được chỉ định khác) sẽ đi thực địa để giám sát việc thực
hiện EMP, RP, và/hoặc IPP.4
15.
Công tác môi trường và xã hội sẽ được đánh giá hàng năm. Tiêu chuẩn thực hiện sẽ
là sự tuân thủ liên tục. Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán
bộ được chỉ định khác). [Tên của Quỹ] sẽ đảm bảo rằng công ty được đầu tư chuẩn bị và
trình nộp một 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 về các vấn đề an toàn và môi trường.
16.
Dựa trên kết quả xem xét báo cáo giám sát hàng năm cho các khoản đầu tư loại A
và B lập bởi công ty được đầu tư, Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường
sẽ chuẩn bị báo cáo thực hiện yêu cầu an toàn và môi trường hàng năm một cách cơ bản
và trình báo cáo này lên Ban quản lý [Tên của Quỹ] và ADB.
17.
Trong tất cả các thỏa thuận đầu tư sẽ có những cam kết xã hội và môi trường phù
hợp, theo đó yêu cầu rằng khoản đầu tư phải tuân thủ mọi khía cạnh chính của yêu cầu an
toàn và môi trường áp dụng như xác định trong Mục II (B).
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 được chỉ định khác) báo cáo lên Giám đốc quỹ của [Tên của Quỹ]. Cán bộ
quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường giám sát các vấn đề xã hội và môi trường,
đảm bảo rằng có nguồn lực cho việc quản lý xã hội và môi trường. Cán bộ cần ký và đệ
trình báo cáo thực hiện an toàn và môi trường hàng năm 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 mới.
19.
Nguồn lực và Năng lực. Cán bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường
(hoặc cán bộ được chỉ định khác) cần làm việc với ban quản lý nhằm đảm bảo rằng có đủ
nguồn lực cam kết để có thể thực hiện quy trình và chính sách ESMS một cách hiệu quả.
Cán bộ quản lý chính sách cần có trình độ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện sàng lọc và
đánh giá với trách nhiệm cao nhất hoặc có thể xem xét công việc do (các) chuyên gia tư vấn
thực hiện. Cán bộ này nên tham dự đào tạo về an toàn và môi trường, liên quan tới hoạt
động tuân thủ và giám sát, mà ADB tài trợ hoặc phê duyệt. Đồng thời, [Tên của Quỹ] nên
duy trì một nguồn lực chuyên gia tư vấn xã hội và môi trường có năng lực, những người có
thể huy động để hỗ trợ thực hiện đánh giá xã hội và môi trường khi phù hợp.

4

Đối với khoản đầu tư loại A có công trình và/hoặc hoạt động kinh doanh đã có hay đang được xây dựng, Cán
bộ quản lý chính sách an toàn xã hội và môi trường (hoặc cán bộ chỉ định khác) sẽ đi thực địa để giám sát
việc thực hiện kết hoạch hành động sửa chữa, nếu có.
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PHỤ LỤC 11: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MẪU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP ĐỂ
XÁC MINH THÔNG TIN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI
DTTS

A.

MỤC TIÊU

1.
Mục tiêu của dịch vụ tư vấn này là xác minh thông tin giám sát được cung cấp liên
tục về việc thực hiện Kế hoạch phát triển người DTTS (IPP) và tư vấn cho [tên của bên vay
hoặc khách hàng] về những vấn đề tuân thủ yêu cầu an toan cho [tên của dự án] mà được
cho là có tác động đáng kể tới người DTTS.
2.
án].

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ cho dự án và dự án sẽ [mô tả vắn tắt dự

3.
[Tên của bên vay/khách hàng] được hỗ trợ bởi [tên của tổ chức NGO thực hiện] để
thực hiện (các) IPP. [Tên của dự án] sẽ tuyển dụng một chuyên gia giám sát độc lập có kinh
nghiệm hoặc một tổ chức NGO có năng lực để thực hiện giám sát độc lập.
B.

QUY MÔ CÔNG VIỆC – TỔNG QUÁT

4.
Quy mô công việc sẽ đòi hỏi chuyên gia thực hiện những nhiệm vụ chung dưới đây
trong số các nhiệm vụ phải thực hiện:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

Phối hợp chặt chẽ với [cơ quan thực hiện liên quan] và [cơ quan đại diện cho
người DTTS] về việc giám sát và đánh giá tình hình của cộng đồng người
DTTS BAH;
Xem xét và xác minh tiến độ thực hiện IPP thông qua giám sát thông tin có
trong nội bộ.
Giám sát hiệu quả của [tên của bên vay/khách hàng] và NGO thực hiện trong
thực hiện IPP.
Đánh giá liệu có đạt được hay đáp ứng được các mục tiêu về người DTTS,
đặc biệt mục tiêu giảm thiểu tác động dự án như [ví dụ]; và việc cung cấp các
biện pháp lợi ích.
Đánh giá liệu có đang đạt được các kết quả tổng thể của hoạt động IPP. Đặc
biệt, sự cải thiện sinh kế và mức sống; bảo vệ hoặc tăng cường tính toàn vẹn
về văn hóa bản địa. Đưa ra kiến nghị cải thiện.
Đánh giá liệu có vấn đề đáng kể nào về người DTTS mà chưa được giải
quyết và, nếu có yêu cầu, đưa ra một kế hoạch hành động sửa chữa dựa
trên chính sách và tình hình thực tiễn.

C.

PHẠM VI CÔNG VIỆC – CỤ THỂ

5.

Công việc của chuyên gia sẽ gồm một vài nhiệm vụ cụ thể:
(i)

(ii)

Đi thực địa từng điểm dự án [6 tháng một lần hoặc 1 năm một lần] trong giai
đoạn thi công và vận hành để xem xét kết quả giám sát nội bộ, phục vụ việc
chuẩn bị báo cáo giám sát;
Trong các chuyến đi thực địa, thu hút sự tham gia của cộng đồng người
DTTS vào thảo luận nhóm tập trung để đánh giá tác động dự án (tích cực và
tiêu cực). Ưu tiên điều phối viên người địa phương được đào tạo chủ trì thảo
luận nhóm tập trung bằng ngôn ngữ của người DTTS và đảm bảo rằng phụ
nữ, người dễ bị tổn thương và người nghèo, và bất kỳ các tiểu nhóm người
DTTS xã hội và văn hóa nào được tham gia một cách thiết thực;
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(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Xác định điểm mạnh và điểm yếu của các mục tiêu và đường hướng tiếp cận
trong IPP cũng như trong các chiến lược thực hiện;
Xem xét kết quả của báo cáo giám sát nội bộ và xác minh tiến độ thực hiện
IPP tại từng tiểu dự án.
Lập báo cáo 6 tháng một lần cho [tên của bên vay/khách hàng] sau khi kế
hoạch bắt đầu được thực hiện. Đặc biệt:
a.
Xác minh và đánh giá việc thực hiện và hiệu quả của phổ biến thông
tin, tham gia và chiến lược truyền thông;
b.
Đánh giá cơ chế giải quyết khiếu nại và xác minh việc xử lý khiếu nại
của người DTTS.
c.
Đánh giá hiệu quả, tác động và tính bền vững của kết quả đạt được
với các biện pháp trong IPP.
d.
Gợi ý những điều chỉnh, nếu cần thiết, trong quy trình, thủ tục thực
hiện để đạt được các nguyên tắc và mục tiêu của IPP.
Tổ chức thêm 2 chuyến đi thực tế tới từng điểm dự án trong vòng 1 và 2 năm
sau khi hoàn thành để đánh giá tính bền vững của các biện pháp trong IPP.
Những chuyến đi thực tế này sẽ điều phối hoạt động giám sát nội bộ với
người DTTS và có chú ý đặc biệt tới việc giám sát tác động đối với phụ nữ và
những nhóm dễ bị tổn thương khác trong số người DTTS BAH.

D.

KẾT QUẢ

6.

Kết quả dự kiến sẽ như sau:
(i)

(ii)

(iii)

E.

Một báo cáo giám sát chi tiết, với [số lượng] bản sao trình [tên của bên
vay/khách hàng] sau mỗi chuyến đi thực tế. Ngoài những hạng mục cụ thể
nêu trên, báo cáo giám sát sẽ:
a.
mô tả cụ thể liệu chương trình thực hiện đã được triển khai thành
công theo IPP;
b.
vạch ra bất kỳ hành động còn tồn đọng nào mà cần thực hiện để đảm
bảo các hoạt động triển khai tuân theo IPP và Yêu cầu an toàn số 3
trong Tuyên bố chính sách an toàn (2009) của ADB;
c.
mô tả thêm các biện pháp giảm thiểu/lợi ích cần thiết nhằm đáp ứng
nhu cầu của bất kỳ cộng đồng người DTTS nào mà bị cho là và/hoặc
tự xét thấy họ có cuộc sống kém hơn sau khi có dự án;
d.
cung cấp một thời gian biểu hoạt động và xác định yêu cầu về ngân
sách cho bất kỳ biện pháp bổ sung nào cho IPP và dự thảo một kế
hoạch hành động sửa chữa hoặc một bản IPP cập nhật để giải quyết
những vấn đề này;
e.
mô tả bất kỳ bài học kinh nghiệm nào mà có thể hữu ích đối với các
hoạt động trong tương lai.
Tham gia một cuộc họp chung với đại diện của [Hội đồng chỉ đạo dự án],
ADB, [và bất kỳ đại diện được chỉ định nào của người DTTS] để trình bày kết
quả phát hiện, bao gồm cả các đề xuất và khuyến nghị để cải thiện một cách
thiết thực trong quá trình thực hiện.
Đảm bảo rằng các báo cáo giám sát, kế hoạch hành động sửa chữa và/hoặc
IPP cập nhật được trình ADB xem xét và phổ biến toàn bộ trên trang web của
[khách hàng/người hưởng lợi] và ADB.

NĂNG LỰC/ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

7.
Chuyên gia độc lập hoặc NGO cần có kinh nghiệm đáng kể trong giám sát và đánh
giá. Ưu tiên chuyên gia/NGO quen thuộc với nhóm đối tượng người DTTS và có kinh
nghiệm với họ; tuy nhiên, kinh nghiệm tốt với các nhóm người DTTS tương tự khác trong
khu vực cũng được chấp thuận. Ưu tiên người có nền tảng học vấn về khoa học xã hội.
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8.
Các cơ quan hoặc chuyên gia tư vấn có quan tâm cần trình đề xuất cho công việc
với một mô tả vắn tắt về đường hướng tiếp cận, phương pháp luận, và các thông tin liên
quan về kinh nghiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện IPP. Sơ yếu lí lịch (CV) của
chuyên gia hay hồ sơ của NGO cùng với các bản sơ yếu lí lịch (CV) của những nhân sự chủ
chốt đề xuất tham gia phải được trình cùng Đề xuất.
F.

SỐ THÁNG CÔNG ƯỚC TÍNH

9.
[Số lượng] (các) chuyên gia giám sát [trong nước/ quốc tế] sẽ được tuyển dụng với
tổng số tháng công ước tính là [số lượng] tháng công.
G.

NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TÁC HẬU CẦN

10.
Cần trình nộp cả Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính, và dự toán ngân sách cần
bao gồm mọi chi phí và bất kỳ công tác hậu cần cần thiết nào khác để thực hiện nhiệm vụ.
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PHỤ LỤC 12: VÍ DỤ VỀ CÁC CHỈ SỐ GIÁM SÁT
1.
Chỉ số giám sát nên hỗ trợ dự án đánh giá tiến độ của Kế hoạch phát triển người
DTTS (IPP) và đánh giá liệu các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả, đem lại kết quả như
mong muốn. Việc này cho phép dự án phản ứng trước bất kỳ vấn đề nào và quản lý những
thay đổi liên quan.
2.
Chỉ số thể hiện tiến độ thực hiện được gọi là chỉ số tiến trình và đem lại một sự chắc
chắn rằng dự án đang được triển khai theo kế hoạch.
3.
Chỉ số đánh giá liệu các biện pháp giảm thiểu của IPP có thành công hay không
được gọi là chỉ số kết quả và phản ánh kết quả của quá trình.
4.
Một điều quan trọng là cần có số lượng chỉ số phù hợp trong kế hoạch giám sát. Quá
ít chỉ số có thể để lại khoảng trống những khu vực quan trọng. Quá nhiều chỉ số có thể là
gánh nặng đối với quá trình thu thập và làm giảm chất lượng. Sử dụng số lượng chỉ số giám
sát tối thiểu nhưng cần thiết để đảm bảo việc thực hiện thỏa đáng IPP và kết quả dự kiến.
5.
Dưới đây là một số ví dụ về chỉ số tiến trình và chỉ số kết quả. Đây không phải là một
danh sách toàn diện, và nên lựa chọn chỉ số tùy theo yêu cầu.
Ví dụ về Chỉ số tiến trình
Thông tin cơ sở về
dân số




Tham vấn và tham
gia












Biện pháp giảm
thiểu





Giải quyết khiếu
nại





Vướng mắc trong
thực hiện








Số lượng người DTTS BAH, xét theo loại tác động, giới, tuổi, nơi ở (làng, v.v), thu
nhập, vị thế và vị trí
Số lượng hộ gia đình có người khuyết tật, người già, hoặc người không có khả năng
lao động
Số lượng hộ gia đình nữ làm chủ hộ
Số lượng hộ gia đình dễ bị tổn thương (người nghèo, người già)
Số lượng hộ gia đình theo nhóm dân tộc
Số lượng người mới sinh và người mất
Số lượng hoạt động tham vấn và tham gia đã thực hiện – họp, phổ biến thông tin, sổ
tay, tờ bướm, đào tạo
Phần trăm người tham gia là phụ nữ người DTTS; số lượng các cuộc họp chỉ dành
cho phụ nữ người DTTS
Phần trăm nhóm người DTTS dễ bị tổn thương có đại diện/tham gia họp; số lượng
các cuộc họp chỉ dành cho các nhóm người DTTS dễ bị tổn thương.
Ngôn ngữ sử dụng tại cuộc họp
Thương thảo với thiện chí – ghi lại quá trình, người tham gia, địa điểm, công văn trao
đổi
Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng – ghi lại quá trình, người tham gia, địa điểm, và
thỏa thuận đạt được
Quá trình tham vấn và tham gia so với kế hoạch và ngân sách
Tiến độ thực hiện các biện pháp giảm thiểu/lợi ích so với kế hoạch
Số lượng các hoạt động đã thực hiện/hoàn thành – ví dụ như thi công, khôi phục sinh
kế, giải ngân, đào tạo
Tiến độ theo tỉ lệ phần trăm, xét theo thời gian và ngân sách
Tổng số người/nhóm sử dụng quy trình giải quyết khiếu nại.
Số người/nhóm riêng biệt. Có nhóm người DTTS nào có nhiều khiếu nại hơn một cách
đáng kể không?
Một hộ gia đình nộp một nội dung khiếu nại bao nhiêu lần?
Số lượng khiếu nại được giải quyết?
Cần có bao nhiêu thời gian để giải quyết?
Loại khiếu nại và vấn đề khiếu nại chiếm ưu thế
Chậm trễ xác định được – (ngày, chi phí) do đội ngũ nhân sự, năng lực, thiếu vốn, v.v.
Số lần kế hoạch thực hiện bị điều chỉnh
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Ví dụ về Chỉ số kết quả
Chương trình tham
vấn và tham gia







Giá trị được nâng
cao của nhóm
người DTTS, tính
toàn vẹn của mạng
lưới quan hệ thân
tộc truyền thống và
mô hình sinh kế









Sinh kế và mức
sống













Nhận thức về các vấn đề về người DTTS của các bên thực hiện liên quan trong mỗi
lĩnh vực
Nhận thức về biện pháp giảm thiểu và lợi ích trong IPP của những người tiếp nhận
Nhận thức về chi tiết dự án của các bên liên quan
Quan điểm của người DTTS về hiệu quả, sự phù hợp và bao trùm văn hóa của các
biện pháp tham vấn
Sự tham gia tham vấn và các hoạt động tham gia
Mức độ tham gia của người DTTS và đại diện của họ trong thiết kế và thực hiện quá
trình tham vấn và tham gia
Thay đổi về thực hành tôn giáo/văn hóa
Thay đổi về cai quản văn hóa
Sự tham gia trong cai quản văn hóa (theo giới, vị thế)
Số lượng người (theo tuổi và giới) có thể nói tiếng phổ thông và/hoặc phương ngữ địa
phương
Thay đổi về điều kiện trường học, công trình xây dựng của cộng đồng, kết cấu đền
thờ
Số lượng các sự kiện văn hóa/tôn giáo và người (nhà sư, thầy tu, v.v.)
Sự tham gia trong các sự kiện văn hóa/tôn giáo (theo giới, thời gian/nguồn lực phân
bổ)
Kiểm kê tài sản chính – ví dụ, phương tiện đi lại, dụng cụ, đồ bếp
Thay đổi về hình thức cư trú, sản xuất, và sử dụng tài nguyên của người DTTS
Thay đổi về cơ cấu thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình người DTTS
Tiền tiết kiệm
Thay đổi về thực phẩm sử dụng bởi người DTTS – số lượng, nguồn dinh dưỡng
Thay đổi chi phí sinh hoạt – giá thị trường, v.v
Thay đổi về các chỉ số xã hội chính – vai trò giới trong sản xuất
Các nhóm dễ bị tổn thương – vị thế, thu nhập tương đối, sinh kế
Giáo dục – trình độ biết đọc biết viết và toán học bằng tiếng phổ thông/tiếng bản địa
Tỉ lệ đến trường của trẻ em người DTTS (theo giới và tuổi)
Những chỉ số sức khỏe chính của người DTTS (theo giới, tuổi)
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PHỤ LỤC 13: ĐƯỜNG HƯỚNG THU THẬP VÀ XEM XÉT SỰ ỦNG HỘ RỘNG RÃI CỦA
CỘNG ĐỒNG
Hộp 1: Quá trình bên vay/khách hàng đạt được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
Khía cạnh của quá trình thu thập sự
Đường hướng gợi ý
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
Xác định những cộng đồng phù hợp sẽ Đánh giá tác động xã hội sẽ xác định cộng đồng người
tham gia vào quá trình thu thập sự ủng DTTS BAH và đại diện của họ.
hộ rộng rãi của cộng đồng
Triển khai tham vấn thiết thực
Hoạt động tham vấn bắt đầu sớm trong Bắt đầu sớm trong giai đoạn thiết kế dự án, bên vay/khách
giai đoạn chuẩn bị dự án và được thực hàng xác minh liệu dự án có bất kỳ hoạt động nào trong
hiện thường xuyên trong suốt chu trình những hoạt động sau: (i) phát triển thương mại các nguồn
dự án;
lực và kiến thức văn hóa của người DTTS; (ii) di dời vật
chất khỏi các vùng đất truyền thống hay sở hữu theo
phong tục; và (iii) phát triển thương mại các nguồn tài
nguyên thiên nhiên đang khai thác trong những khu vực
đất đai sở hữu theo phong tục và sự phát triển này sẽ ảnh
hưởng tới sinh kế hay các mục đích sử dụng về văn hóa,
nghi lễ, hay tinh thần mà theo đó bản sắc và cộng đồng
người DTTS được xác định.
Cuộc họp ban đầu với cộng đồng người DTTS BAH cung
cấp:
 giới thiệu tổng thể dự án
 thảo luận về những tác động tiềm ẩn của dự án, tập
trung vào các hoạt động cần có sự ủng hộ của cộng
đồng
 thảo luận về quá trình thu thập sự ủng hộ rộng rãi của
cộng đồng
 kế hoạch đề xuất và thời gian biểu.
Phổ biến thông tin liên quan một cách kịp Trong những cuộc họp sau này, cung cấp thêm thông tin
thời và đầy đủ, dưới hình thức dễ hiểu và và tiếp tục thảo luận, bao gồm cả gợi ý về những thỏa
dễ tiếp cận đối với người BAH;
thuận có thể có về chia sẻ lợi ích và biện pháp giảm thiểu,
trước khi hoặc tại thời điểm đưa ra các quyết định lớn.
Quá trình bao hàm yếu tố giới và đáp Có nỗ lực vượt trội đặc biệt để có ý kiến, quan điểm không
ứng theo nhu cầu giới, và được điều chỉ của lãnh đạo người DTTS địa phương mà còn của phụ
chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của nhóm nữ, người rất nghèo, và các nhóm dễ bị tổn thương khác,
yếu thế và nhóm dễ bị tổn thương;
đặc biệt nhấn mạnh vào những đối tượng BAH nhất bởi
hoạt động dự án
Đảm bảo có thể tiếp cận quá trình tham Sử dụng phương ngữ, ngôn ngữ của người DTTS; đưa ra
vấn
các phương pháp đặc biệt để tham vấn cả những thành
viên mù chữ của cộng đồng người DTTS; những phương
thức mà theo đó cộng đồng người DTTS không mất chi phí
để tham gia
Thực hiện tham vấn trong không khí tự Đề xuất không công bố danh tính người tham gia và đảm
do, không có hăm dọa hay ép buộc
bảo việc giữ kín thông tin này, nếu có yêu cầu; có được sự
cho phép ghi âm hay ghi lại các buổi tham vấn
Theo đuổi Sự tham gia dựa trên thông tin được thông báo
Quá trình cho phép lồng ghép tất cả các Việc thiết kế và thực hiện các hoạt động dự án phản ánh
quan điểm liên quan của người BAH và quan điểm của các bên liên quan; bao gồm cả quan điểm
các bên liên quan khác trong quá trình ra của các cộng đồng người DTTS phản đối dự án và quan
quyết định, ví dụ như về thiết kế dự án, điểm của những người bị ảnh hưởng nhất
biện pháp giảm thiểu, chia sẻ lợi ích và
cơ hội phát triển, và các vấn đề thực
hiện.
Dự án được cảnh báo về khả năng cần
Dự án cần nhìn nhận những khác biệt và bất đồng nghiêm
có Thương thảo với thiện chí (GFN)
trọng chưa được giải quyết là khởi điểm dẫn tới quá trình
GFN, đặc biệt với những người DTTS bị ảnh hưởng nhất
bởi hoạt động dự án
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Hộp 1: Quá trình bên vay/khách hàng đạt được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
Khía cạnh của quá trình thu thập sự
Đường hướng gợi ý
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
Phản hồi: Duy trì việc cộng đồng người
Chia sẻ với cộng đồng người DTTS BAH những biện pháp
DTTS BAH được thông báo về các phản
giảm thiểu và lợi ích đề xuất có trong IPP hoặc tài liệu khác
hồi trước 3 hoạt động dự án
để giải quyết tác động bất lợi gây ra bởi hoạt động dự án
mà đòi hỏi phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng

Hộp 2: ADB xem xét quá trình tham gia
Các khía cạnh trong quá trình xem xét kết quả đầu ra
1. Xác định cộng đồng người DTTS BAH
Là một phần của quá trình đánh giá tác động xã hội, sự
xác định tất cả các cộng đồng BAH, sự phân tán (số
lượng, vị trí) của họ xét về các mức độ dễ bị tổn thương
và cơ hội thu được từ tác động và rủi ro của dự án.
Những cộng đồng phù hợp đã được tham vấn chưa?

2. Tham vấn thiết thực
Một quá trình tham vấn diễn ra liên tục trong quá trình lập
kế hoạch cho dự án, là quá trình mà: (a) cộng đồng
người DTTS BAH được tham gia trong: (i) xác định các
tác động và rủi ro của dự án; (ii) đánh giá hậu quả của
những tác động và rủi ro này tới đời sống của người
DTTS; và (iii) cung cấp đầu vào (input) cho những biện
pháp giảm thiểu đề xuất, chia sẻ lợi ích phát triển, cơ hội
và những vấn đề trong thực hiện; và (b) người DTTS
cũng được tham vấn về các tác động và rủi ro mới xuất
hiện trong quá trình lập kế hoạch và đánh giá.
Cộng đồng BAH có được tham gia vào quá trình?

Các khía cạnh của tham vấn thiết thực
a. Tham vấn bắt đầu sớm trong giai đoạn chuẩn bị dự
án và được thực hiện liên tục trong suốt chu trình dự
án;
Việc tham vấn cộng đồng người DTTS BAH phải được
thực hiện sớm một cách đầy đủ trong quá trình lập kế
hoạch cho dự án: (i) để có đủ thời gian hiểu về 3 hoạt
động dự án, trình bày và thảo luận về các ý kiến nhận xét
và kiến nghị; (ii) để hoạt động tham vấn có tác động thiết
thực tới phương án thiết kế dự án cho 3 hoạt động của
dự án; (iii) để hoạt động tham vấn có ảnh hưởng thiết
thực tới sự lựa chọn và thiết kế biện pháp giảm thiểu, sự
chia sẻ lợi ích và cơ hội phát triển, và thực hiện dự án vì
chúng liên quan tới 3 hoạt động dự án.
Thông tin có được chia sẻ sớm một cách thỏa đáng
trong quá trình lập kế hoạch dự án?

Ví dụ về các phương pháp xác minh
 Các mục/phần đánh giá tác động mà mô
tả sự lựa chọn cộng đồng sẽ được tham
vấn để có sự ủng hộ của họ hoặc cộng
đồng không có 3 hoạt động dự án
 Hồ sơ, tài liệu của bên vay/khách hàng
về sự tham gia của cộng đồng (ví dụ,
chiến lược truyền thông, kế hoạch tham
vấn, Kế hoạch tham vấn và phổ biến
thông tin cho cộng đồng, kế hoạch tham
gia của các bên liên quan)
 Bằng chứng thảo luận thể hiện rằng
người DTTS được tham gia vào quá
trình thiết kế và thực hiện C&P?

 Kế hoạch và hồ sơ lưu trữ của bên
vay/khách hàng về sự tham gia của cộng
đồng người DTTS

 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về các cuộc thảo luận với đại diện được
công nhận của cộng đồng, với những
người am hiểu được tôn trọng trong
cộng đồng, và đại diện của các tiểu
nhóm (ví dụ, nhóm phụ nữ, nhóm thiểu
số), bao gồm cả một tóm tắt về những
vấn đề đã nêu ra và ý kiến, quan điểm đã
trình bày
 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về các cuộc thảo luận với đại diện được
công nhận của cộng đồng, với những
người am hiểu được tôn trọng, và đại
diện của các tiểu nhóm của người DTTS.
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b. Thông tin liên quan được phổ biến một cách thỏa
đáng và đầy đủ một cách kịp thời, dưới hình thức dễ
hiểu và dễ tiếp cận với người BAH;
Sự phổ biến kịp thời thông tin dự án của bên
vay/khách hàng cho tất cả các cộng đồng người
DTTS BAH bởi dự án về mục đích, tính chất, và
quy mô của dự án; thời gian triển khai các hoạt
động đề xuất của dự án; và những rủi ro, tác động,
và lợi ích phát triển dự kiến mà sẽ ảnh hưởng trực
tiếp tới ho. Việc phổ biến thông tin này cần thực
hiện dưới hình thức dễ hiểu và thiết thực.
Thông tin phù hợp về hoạt động dự án có được
chia sẻ?

 Tài liệu của bên vay/khách hàng chuẩn
bị cho việc phổ biến thông tin và tham
vấn.

 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về các cuộc thảo luận với đại diện được
công nhận của cộng đồng, với những
người am hiểu được tôn trọng, và đại
diện của các tiểu nhóm của người DTTS.

Tham vấn với cộng đồng người DTTS BAH về hoạt
động của dự án, những tác động và rủi ro bất lợi
tiềm ẩn, dựa trên sự phổ biến đầy đủ và thỏa đáng
thông tin liên quan tới dự án, và sử dụng các
phương pháp truyền thông không có giới hạn, phù
hợp về văn hóa, và được điều chỉnh cho phù hợp
với nhu cầu ngôn ngữ và việc ra quyết định của
cộng đồng, theo đó thành viên của những cộng
đồng người DTTS này hiểu trọn vẹn việc dự án sẽ
ảnh hưởng tới đời sống của họ như thế nào.
Thông tin có được chia sẻ dưới hình thức dễ tiếp
cận?

c. Tham vấn được thực hiện trong một không khí tự
do, không có hăm dọa hay ép buộc
Bằng chứng từ cộng đồng người DTTS BAH bất lợi
bởi dự án rằng bên vay/khách hàng hoặc đại diện
của bên vay/khách hàng không áp buộc, hăm dọa
hoặc thúc đẩy người DTTS BAH một cách không
chính đáng để ủng hộ hoạt động cụ thể của dự án
mà theo đó phải có sự ủng hộ rộng rãi của cộng
đồng
Hoạt động tham vấn không diễn ra trong sự hăm
dọa?

 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về các cuộc thảo luận với đại diện được
công nhận của cộng đồng, với những
người am hiểu được tôn trọng, và đại
diện của các tiểu nhóm của người DTTS.

 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về các cuộc thảo luận với đại diện của
các tiểu nhóm người DTTS (ví dụ, phụ
nữ, nhóm thiểu số).
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d. Quá trình này 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; Quá trình 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.
Bằng chứng rằng (i) tất cả những quan điểm liên
quan đã được xem xét khi ra quyết định về 3 hoạt
động của dự án, (ii) những cá nhân hoặc nhóm đặc
biệt dễ bị tổn thương trước tác động bất lợi và rủi
ro của dự án (ví dụ, phụ nữ, người tàn tật, người
rất nghèo) đã được tham vấn thiết thực một cách
hiệu quả cũng như có tham gia vào dự án dựa trên
thông tin được cung cấp, (iii) những tác động và rủi
ro tiềm ẩn cụ thể sẽ được giảm thiểu tới mức thỏa
đáng đối với các bên này, và (iv) cơ hội thích hợp
về chia sẻ lợi ích đã được lồng ghép vào Kế hoạch
phát triển người DTTS và các kế hoạch khác.

Tất cả những quan điểm liên quan, và đặc biệt là
quan điểm của các nhóm người DTTS dễ bị tổn
thương, đã được tích hợp vào quá trình ra quyết
định về 3 hoạt động của dự án?

3. Sự tham gia dựa trên thông tin được thông báo
Bằng chứng về hoạt động tham vấn có tổ chức và
được lặp đi lặp lại của bên vay/khách hàng, dẫn tới
những quyết định cụ thể của bên vay/khách hàng
về việc lồng ghép quan điểm của cộng đồng người
DTTS BAH về những vấn đề liên quan tới 3 hoạt
động của dự án, vào các nỗ lực giảm thiểu, chia sẻ
lợi ích, hay thay đổi thiết kế dự án.
Hoạt động tham vấn có dẫn tới sự tham gia có hiệu
quả của người DTTS?

Khi nhận thấy những khác biệt nghiêm trọng:

 Phân tích về các bên liên quan như một
phần của đánh giá tác động xã hội hoặc
số liệu KT-XH cơ sở.
 Hồ sơ lưu trữ của bên vay/khách hàng
về sự tham gia của người DTTS, bao
gồm cả tài liệu ghi chép về các thảo luận
với đại diện của các nhóm người DTTS
dễ bị tổn thương
 Ghi chép của bên vay/khách hàng về
những biện pháp thực hiện để tránh
hoặc giảm thiểu rủi ro và tác động bất lợi
tới các nhóm người DTTS dễ bị tổn
thương để phản hồi những ý kiến nhận
được trong quá trình tham vấn
 Bản thảo Kế hoạch phát triển người
DTTS, những kế hoạch hành động khác
 Ghi chép của bên vay/khách hàng về
danh sách những quan điểm khác nhau
(phản đối và ủng hộ) từ các nhóm người
DTTS BAH khác nhau và danh sách ý
kiến phản hồi những quan điểm này
 Kế hoạch và ghi chép của bên vay/khách
hàng về sự tham gia của cộng đồng
người DTTS

 Ghi chép của bên vay/khách hàng về các
biện pháp đã thực hiện để tránh hoặc
giảm thiểu rủi ro và tác động bất lợi tới
cộng đồng người DTTS BAH để phản hồi
những ý kiến nhận được trong quá trình
tham vấn.
 Ghi chép tương tự về lợi ích đã đề xuất
và tích hợp trong việc lập kế hoạch dự
án.
 Bản thảo IPP hoặc những kế hoạch hành
động khác
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4. Thương thảo với thiện chí
Tài liệu chứng minh rằng bên vay/khách hàng đã
thực hiện Thương thảo với thiện chí (GFN) mà quá
trình này: (i) được đáp ứng tại thời điểm và địa
điểm mà cả hai bên đều thống nhất, (ii) cung cấp
đầy đủ thông tin, (iii) khám phá những vấn đề
chính, (iv) sử dụng quy trình thương thảo mà cả hai
bên đều chấp thuận, và (v) cho phép có đủ thời
gian để đưa ra quyết định.
5. Phản hồi đối với cộng đồng người DTTS BAH
Tài liệu chứng minh rằng bên vay/khách hàng đã
cung cấp kết quả tham vấn về ba hoạt động của dự
án cho cộng đồng người DTTS BAH, và (i) thể hiện
những ý kiến và kiến nghị của cộng đồng người
DTTS BAH đã được đưa vào thiết kế dự án, biện
pháp giảm thiểu, và/hoặc chia sẻ lợi ích và cơ hội
phát triển như thế nào; hoặc (ii) đưa ra lý ra tại sao
những ý kiến và kiến nghị này không được đưa vào
dự án.

Phản hồi trước kết quả tham vấn cộng đồng người
DTTS có được cung cấp một cách hiệu quả và rõ
ràng?

 Phương pháp bên vay/khách hàng tuyên
bố rằng quy trình GFN sẽ được áp dụng
 Tuyên bố mở đầu về những vấn đề đang
bất đồng
 Hồ sơ ghi chép của bên vay/khách hàng
về sự tham gia của cộng đồng người
DTTS vào quá trình GFN.
 Phỏng vấn từng người một với những
người đã tham gia thương thảo.
 Hồ sơ ghi chép của bên vay/khách hàng
về sự tham gia của cộng đồng người
DTTS
 Tài liệu chứng mình rằng bên vay/khách
hàng đã có biện pháp tránh hoặc giảm
thiểu rủi ro và tác động bất lợi tới cộng
đồng người DTTS BAH
 Thảo luận với đại diện được công nhận
của cộng đồng người DTTS, với người
am hiểu được tôn trọng, và đại diện của
các tiểu nhóm người DTTS
 Kế hoạch IPP chỉnh sửa hoặc các kế
hoạch hành động khác
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Hộp 3: ADB xem xét kết quả cam kết
Các khía cạnh trong quá trình xem xét kết quả đầu
ra
1. Sự biểu đạt chính thức về sự ủng hộ hoặc phản
đối
Sự biểu đạt tập thể về sự ủng hộ hoặc phản đối ba
hoạt động của dự án được nêu lên thông qua các quá
trình thể chế, và/hoặc dân chủ hiện có và chính thức.
Thống nhất về các quy định hoặc biện pháp của Kế
hoạch phát triển người DTTS (IPP)
Sự biểu đạt chính thức về sự ủng hộ hoặc phản đối là
như thế nào?

2. Sự biểu đạt không chính thức về sự ủng hộ hoặc
phản đối
Sự biểu đạt tập thể về sự ủng hộ hoặc phản đối ba
hoạt động của dự án nêu lên thông qua thảo luận hoặc
thương thảo thực hiện một cách rõ ràng liên quan tới
hoạt động của dự án với các thể chế không chính thức
hoặc thể chế theo phong tục, tập quán, những người
đứng đầu hoặc người cao tuổi không qua bầu chọn
chính thức của cộng đồng người DTTS, và những đại
diện không chính thức của cộng đồng người DTTS
BAH.
Hiện đang có những biểu đạt không chính thức nào về
sự ủng hộ hoặc phản đối?

3. Bằng chứng của Thương thảo với thiện chí
Sự biểu đạt tập thể về sự ủng hộ hoặc phản đối dự án
có thể có bất kỳ hoạt động nào trong ba hoạt động của
dự án sau khi đã thực hiện thương thảo với thiện chí
Kết quả của quá trình thương thảo với thiện chí là như
thế nào?

Ví dụ về các phương pháp xác minh
 Bản tóm tắt vấn đề nêu ra và quan
điểm thể hiện trong các lần tham vấn.
 Biên bản họp với chính quyền địa
phương được chọn lựa, hội đồng làng,
hội đồng người cao tuổi, v.v.
 Biên bản họp với những tổ chức hiện
có và được tôn trọng khác của cộng
đồng người DTTS
 Kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý
chính thức.
 Các cuộc bỏ phiếu tại địa phương và
trong cộng đồng mà đã có bên thắng
cử, với tham chiếu rõ ràng trong tuyên
ngôn và thông điệp vận động tranh cử
của bên chiến thắng về một quan điểm
cụ thể đối với hoạt động của dự án
 Bản tóm tắt vấn đề nêu ra và quan
điểm thể hiện trong các lần tham vấn.
 Thỏa thuận bằng văn bản, Biên bản ghi
nhớ thỏa thuận, Thư bày tỏ ý định,
Tuyên bố chung về nguyên tắc, v.v.
 Hồ sơ ghi chép của bên vay/khách
hàng, ảnh, báo cáo trên các phương
tiện thông tin đại chúng, thư cá nhân,
hoặc báo cáo của bên thứ ba về những
sự kiện/thể hiện phản ánh sự phản đối
hoặc ủng hộ, và sự ủng hộ hoặc phản
đối có tổ chức hướng vào dự án do
cộng đồng BAH thực hiện với mức độ
tham gia cao của: (i) toàn bộ cộng đồng
người DTTS BHA; hoặc (ii) những tiểu
nhóm người DTTS bị ảnh hưởng cụ thể
bởi hoạt động của dự án.
 Phỏng vấn từng người một với những
người tham gia thương thảo.
 Thỏa thuận đạt được với những hộ gia
đình hoặc nhóm người DTTS BAH.
 Thỏa thuận bằng văn bản, Biên bản ghi
nhớ thỏa thuận, Thư bày tỏ ý định,
Tuyên bố chung về nguyên tắc, Kế
hoạch phát triển cộng đồng/IPP, Thỏa
thuận chia sẻ lợi ích, hoặc những tài
liệu khác có phản ánh kết quả của
thương thảo với thiện chí.
 Những đề nghị được chấp thuận (biện
pháp giảm thiểu và/hoặc lợi ích) cho
người DTTS là tốt hơn so với các đề
nghị ban đầu
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PHỤ LỤC 14: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGƯỜI DTTS TRONG CHU TRÌNH DỰ ÁN ADB
1.
Người DTTS tạo thành một phần không thể tách rời của nhiều dự án ADB tài trợ và,
do đó, cần được xem xét trong suốt chu trình dự án. Phụ lục này cung cấp hướng dẫn dành
cho các cán bộ dự án/trưởng phái đoàn dự án của ADB về cách hợp nhất các chính sách
an toàn dành cho người DTTS vào trong chu trình dự án. Phụ lục trình bày các bước sẽ
thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch và giai đoạn thực hiện dự án. Ngoài ra, Bảng 1 tóm
tắt những nhiệm vụ và trách nhiệm chính của nhóm dự án của ADB trong lập kế hoạch phát
triển người DTTS và thực hiện kế hoạch này trong chu trình dự án ADB. Đồng thời, phụ lục
này cung cấp một số hướng dẫn về xác định và phân loại tác động tới người DTTS.
A.

Giai đoạn lập kế hoạch dự án

2.
Trong nhiều trường hợp, người DTTS tạo thành một phần không thể tách rời của
thiết kế dự án ngay từ giai đoạn sớm nhất của chu trình dự án. Nhiều biện pháp phải được
hoàn tất 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. Phần dưới đây thảo luận vắn tắt những bước chính trong giai đoạn
lập kế hoạch phát triển người DTTS. Một loạt các nhiệm vụ của các cán bộ dự án/trưởng
phái đoàn dự án của ADB được xác định tại từng giai đoạn. Những nhiệm vụ này cần phải
được theo sát và thể hiện qua kết quả đầu ra trong giai đoạn 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 được 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 xây dựng 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 người DTTS. Một báo cáo IPSA được
lập tại giai đoạn này.
1.

Bước 1: Xác định dự án, Phân tích xã hội và đói nghèo ban đầu, và
Phân loại tác động tới người DTTS

4.
Cần có sàng lọc ban đầu nhằm xác định càng sớm càng tốt những tác động có thể
xảy ra đối với người DTTS. Việc này được thực hiện trong giai đoạn đề cương dự án, khi có
thể, và nên được hoàn thành không muộn hơn giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật (TA) chuẩn bị dự án
hoặc chương trình, tìm hiểu thực tế lập báo cáo chuẩn bị dự án hay đánh giá với trách
nhiệm cao nhất. Một loại tác động dự kiến tới người DTTS được xếp loại cho dự án dựa
trên kết quả sàng lọc này – loại A, B, hoặc C tùy thuộc vào mức độ đáng kể của tác động tới
người DTTS. Có một loại bổ sung là loại FI (trung gian tài chính). 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 các vấn đề về người DTTS trong quá trình thực hiện dự án. Phân loại là một quá trình
liên tục và loại hình tác động tới người DTTS có thể thay đổi tại bất cứ thời điểm nào khi có
phê duyệt của Trưởng cán bộ tuân thủ khi cán bộ này có thêm thông tin chi tiết và quá trình
xử lý dự án được tiếp tục. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào trong các giai đoạn đầu
của quá trình chuẩn bị dự án, cần chuẩn bị tài liệu về lập kế hoạch phát triển người DTTS.
6.
Những nhiệm vụ và kết quả đầu ra chính trong xác định dự án bao gồm cả việc phân
loại tác động tới người DTTS theo các loại A, B, C, hoặc FI. Trong trường hợp dự án loại A
hoặc B, sẽ có thêm nguồn lực được phân bổ trong giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án
để tham vấn người DTTS, đánh giá tác động và chuẩn bị Kế hoạch phát triển người DTTS.
Đối với dự án loại C, không cần có thêm hoạt động chuẩn bị dự án liên quan tới người
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DTTS. Tuy nhiên, có thể cần có báo cáo đánh giá với trách nhiệm cao nhất cho dự án tại
nơi có cộng đồng người DTTS đang sinh sống. Dự án loại FI mà dự kiến không có tác động
bất lợi tới người DTTS sẽ được xử lý như dự án loại C (tức là dự án loại trung gian tài chính
không cần áp dụng bất kỳ yêu cầu an toàn cụ thể nào). Tuy nhiên, trong quá trình dự án tiếp
tục triển khai, dự án vẫn được xem xét phân loại và nếu nó được xếp vào loại A hoặc B, thì
tác động tới người DTTS được xử lý như đối với hệ thống quản lý xã hội và môi trường của
dự án.
2.

Bước 2: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và Tóm tắt chiến lược xã hội và
xóa đói giảm nghèo

7.
Trong hầu hết các trường hợp, hỗ trợ kỹ thuật (TA) chuẩn bị dự án và/hoặc nghiên
cứu khả thi được thực hiện bởi một đoàn tư vấn do ADB tuyển dụng. Nhiệm vụ của tư vấn
là hỗ trợ bên vay hoặc khách hàng lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo điều khoản tham
chiếu nêu trong TA. Báo cáo nghiên cứu khả thi giải quyết bất kỳ tác động nào (tích cực và
tiêu cực) tới người DTTS mà nảy sinh từ đánh giá tác động xã hội; báo cáo sẽ thực hiện
đánh giá với trách nhiệm cao nhất về người DTTS để xác định bất kỳ tác động trong quá
khứ nào từ việc chuẩn bị dự án trước đó; và kiểm tra bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá
trình tham vấn mà chưa được giải quyết. Kết quả đánh giá với trách nhiệm cao nhất được
hợp nhất vào bản thảo Kế hoạch phát triển người DTTS. Mục đích của nghiên cứu khả thi là
tạo thuận lợi cho phân tích về tính khả thi về xã hội, môi trường, kinh tế, tài chính, và kỹ
thuật của dự án.
8.
Một trong những nhiệm vụ chính liên quan tới người DTTS trong giai đoạn này là
chuẩn bị IPP và/hoặc IPPFA.1 Những vấn đề đã giải quyết được tóm tắt trong Tóm tắt chiến
lược xã hội và xóa đói giảm nghèo (SPRSS). Không nhất thiết phải hoàn chỉnh bản cuối
cùng của báo cáo nghiên cứu và phân tích tác động tại giai đoạn này; tuy nhiên, bản dự
thảo IPP và/hoặc IPPF chuẩn bị trước cuộc họp thẩm định cấp cán bộ chuyên môn hoặc
họp thẩm định cấp quản lý cần thể hiện rằng từng thành tố đã được giải quyết một cách
thỏa đáng và đáp ứng được yêu cầu chính sách an toàn của ADB. Đánh giá với trách nhiệm
cao nhất không phải là một yêu cầu về an toàn. Thay vào đó, nó là một sự cần thiết trong
hoạt động nhằm đảm bảo rằng yêu cầu về an toàn của ADB được đáp ứng trước khi dự án
được xử lý tiếp để có được sự tài trợ từ ADB.
9.
Trong một số trường hợp, có thể bỏ qua giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật 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.
10.
Những nhiệm vụ và kết quả đầu ra chính liên quan tới hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án
là việc phát triển SPRSS và IPP hoặc IPPF - những tài liệu dựa trên tham vấn thiết thực với
người BAH – và một đánh giá tác động xã hội. IPP phải cung cấp bằng chứng chứng minh
rằng người DTTS BAH đã được tham vấn một cách thiết thực trong quá trình chuẩn bị IPP.
Đặc biệt, một vài dự án2 phải có thêm tài liệu chứng minh quá trình và kết quả đầu ra của
hoạt động tham vấn và sự tham gia của cộng đồng người DTTS BAH nhằm xác định chắc
chắn rằng đã có sự ủng hộ rộng rãi của họ. Khi cần thiết, cần đưa vào IPP các kế hoạch
hành động để có sự công nhận của pháp luật về quyền đối với đất và lãnh địa theo phong
tục, tập quán và khu vực đất đai do tổ tiên để lại bị ảnh hưởng bởi dự án đề xuất.

1

2

Yêu cầu phải có khung kế hoạch người DTTS đối với các dự án vay vốn theo ngành, công cụ tài trợ đa đợt,
dự án hỗ trợ khẩn cấp, hoặc khoản vay dự án có tiểu dự án hoặc hợp phần dự án được chuẩn bị sau khi Ban
Giám đốc phê duyệt khoản vay.
Khi hoạt động dự án gồm có (i) phát triển thương mại các nguồn lực và kiến thức văn hóa của người DTTS; (ii)
di dời vật chất khỏi các vùng đất truyền thống hay sở hữu theo phong tục; và (iii) phát triển thương mại các
nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khai thác trong những khu vực đất đai sở hữu theo phong tục và sự phát
triển này sẽ ảnh hưởng tới sinh kế hay các mục đích sử dụng về văn hóa, nghi lễ, hay tinh thần mà theo đó
bản sắc và cộng đồng người DTTS được xác định. SPS SR3: đoạn 30-36.
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3.

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

11.
Kế hoạch phát triển người DTTS 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 thăm khu vực dự án để tham vấn những người DTTS có khả năng
bị tác động bất lợi bởi dự án, đại diện của họ và các bên liên quan khác, bao gồm cả các tổ
chức phi chính phủ và tổ chức của người DTTS. 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. Các biện
pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng cường tác động tích cực; khả năng và năng lực
để thực hiện hành động cho những biện pháp này sẽ được đặc biệt chú ý. Những biện pháp
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 đánh giá tác động xã hội, biện pháp giảm thiểu, cũng như những
vấn đề về thể chế và thực hiện 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 chuyên môn
hoặc cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ. Đối với những dự án cần có sự ủng hộ rộng
rãi của cộng đồng, đoàn công tác ADB cũng sẽ xác định chắc chắn liệu đã có sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng.
4.
Bước 4: Cuộc họp thẩm định của cán bộ chuyên môn hoặc cuộc họp
thẩm định của ban lãnh đạo vụ
12.
Cuộc họp thẩm định của ban lãnh đạo vụ là điểm quan trọng nhất đối với việc xây
dựng dự án có tác động tới người DTTS 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. Hộp 1
tóm tắt những tiến trình này. Ngoài ra, các hoạt động về người DTTS 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 về người DTTS của các dự án có tác động loại B.
Hộp 1: Những yêu cầu đối với cuộc họp thẩm định của cán bộ chuyên môn và cuộc họp thẩm
định của ban lãnh đạo vụ
 Phải có sẵn một tài liệu kế hoạch phát triển người DTTS 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 dành cho 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 phát triển người DTTS và/hoặc khung kế hoạch phát triển người DTTS phải
đáp ứng tất cả những yêu cầu của SPS và phải được bên vay/khách hàng thông qua và được
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 thông tin liên quan từ tài liệu kế hoạch phát triển người DTTS
tới người DTTS BAH.
 Bản thảo kế hoạch và/hoặc khung kế hoạch phát triển người DTTS phải nêu liệu có đòi hỏi thêm
bất kỳ hành động lập kế hoạch nào trước khi thực hiện, cùng với những hoạt động cụ thể được
nêu 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.

5.

Bước 5: Thẩm định dự án (nếu có yêu cầu)

13.
IPP hoặc IPPF được thẩm tra trong quá trình thẩm định. Bên vay hoặc khách hàng
được yêu cầu trình nộp một IPP hoặc IPPF 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 IPP hoặc IPPF, 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 IPP hoặc IPPF 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.
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6.

Bước 6: Đàm phán khoản vay, Hiệp định vay vốn và Phê duyệt dự án

14.
Hiệp định vay vốn bao gồm những cam kết khoản vay cụ thể tham chiếu tới các yêu
cầu thực hiện mô tả trong IPP hoặc IPPF,3 gồm các biện pháp giảm thiểu và biện pháp lợi
ích, yêu cầu phổ biến thông tin và 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 IPP và/hoặc IPPF 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 phát triển người DTTS.
B.

Giai đoạn thực hiện
7.

Bước 7: Đoàn khởi động khoản vay

15.
Trước phái đoàn khởi động khoản vay, nhóm dự án ADB chuẩn bị tài liệu PAM4 để
thảo luận với bên vay hoặc khách hàng. Nhóm dự án đảm bảo rằng có đủ hướng dẫn về
thực hiện IPP trong tài liệu PAM. Đối với các dự án có tác động tới người DTTS loại A, tài
liệu PAM nên trình bày cả các bố trí, sắp xếp để đánh giá lại kế hoạch IPP trước khi thực
hiện.
8.

Bước 8: Thực hiện

16.
Một vai trò quan trọng của các Vụ chuyên môn trong giám sát dự án có tác động tới
người DTTS loại A là xem xét tiến độ của các biện pháp chuẩn bị và sự tham vấn và tham
gia liên tục với người DTTS trước khi thực hiện IPP. 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, thì việc hoàn thiện IPP với thông tin điều chỉnh cũng trở nên cần thiết. Quá
trình hoàn thiện bao gồm cả việc phổ biến kế hoạch IPP điều chỉnh tới người DTTS BAH
trước khi trình ADB phê duyệt với bất kỳ thông tin mới nào dựa trên tham vấn liên tục, ví dụ
như các biện pháp giảm thiểu/lợi ích bổ sung, thời gian thực hiện cụ thể hơn, ngân sách và
những yêu cầu về thể chế.
9.

Bước 9: Giám sát và Báo cáo

17.
Đối với tất cả các dự án có tác động tới người DTTS loại A và B, bên vay hoặc
khách hàng được yêu cầu đệ trình ADB báo cáo giám sát trên cơ sở 6 tháng 1 lần; và báo
cáo giám sát hàng quý về thực hiện IPP đối với những dự án phức tạp và có tính nhạy cảm
cao. Báo cáo giám sát mô tả tiến độ thực hiện các hoạt động của IPP, các vấn đề về sự
tuân thủ, bất kỳ tác động không lường trước nào và hành động sửa chữa.
10.

Bước 10: Báo cáo hoàn thành dự án

18.
Để đảm bảo lưu hồ sơ thỏa đáng về việc thực hiện trên thực tế các biện pháp đối với
người DTTS, 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:

3

4

Những yêu cầu mô tả trong khung kế hoạch người DTTS chỉ có tính hướng dẫn. Kế hoạch người DTTS đưa
ra các yêu cầu thực hiện.
Trong chu trình hoạt động hợp lý của ADB, tài liệu 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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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

C.

Một lịch sử súc tích của các khía cạnh về người DTTS của dự án và/hoặc
chương trình đến khi hoàn thành.
Một đánh giá về công tác thực hiện IPP và những cam kết khoản vay về IPP.
Một đánh giá về công tác thực hiện của bên vay hoặc khách hàng.
Một tóm tắt về các báo cáo giám sát.

Tóm tắt những nhiệm vụ chính trong chu trình dự án

19.
Bảng 1 tóm tắt những nhiệm vụ và trách nhiệm chính của nhóm dự án ADB trong lập
kế hoạch IPP trong chu trình dự án ADB.
Bảng 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

Bước 1:
Xác định dự án






Bước 2:



Hỗ trợ kỹ thuật
chuẩn bị dự án





Bước 3:



Đoàn tìm hiểu thực
tế chuẩn bị khoản
vay








Bước 4:
Cuộc họp thẩm
định của cán bộ
chuyên môn/ ban
lãnh đạo vụ

Bước 5:
Thẩm định (nếu có
yêu cầu)
Bước 6:
Đàm phán khoản






Thông báo cho bên vay hoặc khách hàng về những yêu cầu của SPS.
Hoàn thành việc phân loại người DTTS và trình RSES cho ý kiến/phê duyệt.
Nếu tác động tới người DTTS (tích cực hoặc tiêu cực) là đáng kể, cung cấp nguồn lực
và số tháng công phù hợp trong Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA), bao
gồm cả điều khoản tham chiếu.
Nếu cần thiết, hỗ trợ tăng cường năng lực của bên vay hoặc khách hàng để lập kế
hoạch và thực hiện các yêu cầu về an toàn đối với người DTTS.
Tham vấn bên vay hoặc khách hàng và các nhà lập kế hoạch IPP của PPTA và thiết
lập những thông số cho kế hoạch IPP.
Giám sát công tác đánh giá tác động xã hội, quá trình tham vấn và tham gia, và thiết
lập sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng (nếu có yêu cầu) do tư vấn PPTA thực hiện.
Chuẩn bị báo cáo tóm tắt chiến lược xã hội và xóa đói giảm nghèo và bản thảo IPP
hoặc IPPF
Đưa thông tin về yêu cầu an toàn vào báo cáo RRP.
Thăm các khu vực dự án cùng cán bộ của bên vay hoặc khách hàng và/hoặc tư vấn
về người DTTS.
Thảo luận tất cả các khía cạnh của tác động tới người DTTS, bao gồm cả biện pháp
giảm thiểu và biện pháp lợi ích, quá trình tham vấn và tham gia, và bất kỳ sự ủng hộ
rộng rãi nào của cộng đồng với người DTTS BAH
Xem xét đánh giá tác động xã hội và xác định liệu có khoảng cách nào không.
Xác định chắc chắn rằng đã có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng (nếu có yêu cầu) và
quá trình đã thực hiện để có sự ủng hộ này là phù hợp và thỏa đáng.
Chuẩn bị sổ tay hướng dẫn quản lý dành riêng cho dự án (PAM) và đảm bảo rằng
trong đó có đưa ra các hoạt động lập kế hoạch phát triển người DTTS và sắp xếp
thực hiện chủ chốt.
Xem xét bố trí thể chế và ngân sách cho việc thực hiện IPP.
Nhấn mạnh bất kỳ vấn đề nào về người DTTS mà bên vay hoặc khách hàng cần quan
tâm tại cuộc họp tổng kết.
Đệ trình bản thảo IPP hoặc IPPF cho RSES.
Phản ánh các hoạt động lập kế hoạch về người DTTS trong phụ lục về khung thiết kế
và giám sát của báo cáo RRP.
Thu thập biên bản tuân thủ chính sách an toàn (SPCM) từ RSDD cho cuộc họp thẩm
định của ban lãnh đạo vụ đối với các dự án có tác động tới người DTTS 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 IPP và
những hành động khác trước khi thực hiện.






Hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch IPP với bên vay hoặc khách hàng.
Xác minh các biện pháp giảm thiểu/lợi ích, và quá trình tham vấn và tham gia.
Liệt kê những hoạt động còn tồn đọng như những điều kiện để xử lý thêm.
Chuẩn bị sự đảm bảo về các biện pháp giảm thiểu cho người DTTS và các quá trình
chính trong IPP.




Liệt kê những hoạt động còn tồn đọng như những điều kiện để xử lý thêm.
Đưa vào IPP những cam kết cụ thể về quản lý người DTTS.
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Bảng 1 : Chu trình dự án – Những nhiệm vụ của nhóm dự án
Chu trình dự án

Nhiệm vụ và Trách nhiệm

vay
Giai đoạn thực hiện



Bước 7:
Đoàn khởi động
khoản vay

Step 8: Thực hiện
Kế hoạch phát triển
người DTTS (IPP)











Bước 9:

Xem xét tài liệu PAM.
Chuẩn bị danh sách kiểm tra về người DTTS cho tất cả các hoạt động cần thực hiện
và giám sát.
Đối với các dự án loại A, đánh giá lại việc lập kế hoạch phát triển người DTTS trước
khi thực hiện, tập trung vào quá trình tham vấn, phổ biến thông tin, và tham gia liên
tục, sắp xếp thể chế và ngân sách.
Xem xét công tác thực hiện kế hoạch phát triển người DTTS, đặc biệt đối với các dự
án loại A.
Giám sát tất cả các biện pháp giảm thiểu và lợi ích, quá trình tham vấn, phổ biến
thông tin, và tham gia liên tục.
Đảm bảo rằng đã có hoặc đang trong quá trình đạt được sự công nhận về quyền theo
phong tục, tập quán đối với đất, lãnh địa, và khu vực đất đai do tổ tiên để lại của
người DTTS BAH.
Xem xét sâu rộng việc thực hiện IPP 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.
Giám sát công tác thực hiện IPP thường xuyên.
Xem xét các báo cáo giám sát.

Giám sát và Báo
cáo
Bước 10:
Báo cáo hoàn
thành dự án

D.





Trình bày về tình hình thực hiện IPP trong Báo cáo hoàn thành dự án.
Tiếp tục giám sát, nếu có yêu cầu.
Thực hiện đánh giá sau IPP, đặc biệt đối với các dự án loại A và ghi lại các bài học
kinh nghiệm.

Xác định và phân loại người DTTS

20.
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 đối với người DTTS. Những yêu cầu của SPS áp
dụng cho tất cả các dự án, không xét tới số lượng người BAH cũng như tác động là tiêu cực
hay tích cực. Thực hành hiện nay của ADB là phân loại tất cả các dự án vào một trong bốn
loại tác động tới người DTTS, dựa trên mức độ tác động có thể xảy ra với người DTTS
(Bảng 2).5
21.
Khi một dự án được chia thành các tiểu dự án, loại tác động tới người DTTS được
xác định bằng loại tác động áp cho tiểu dự án với tác động tới người DTTS được đáng giá ở
mức lớn nhất. Nhóm dự án của ADB thực hiện sàng lọc cho việc phân loại này với việc sử
dụng một danh sách kiểm tra khi sàng lọc tác động tới người DTTS.

5

ADB. 2010. Tuyên bố chính sách an toàn. Sổ tay Hướng dẫn Hoạt động. Mục F1/OP, đoạn 10,11. Manila.
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Bảng 2 : Loại tác động tới người DTTS
Loại

A
(Tác động đáng kể)

B
(Tác động không đáng kể)

Đặc tính
 Đánh giá cho thấy mức độ tác
a
động cao và mức độ dễ bị tổn
thương của người DTTS cũng
cao; hoặc mức độ tác động thấp
nhưng mức độ dễ bị tổn thương
của người DTTS cao; hoặc mức
độ tác động cao mặc dù mức độ
dễ bị tổn thương của người
DTTS thấp

 Kế hoạch phát triển người DTTS, bao
gồm cả đánh giá tác động xã hội, tương
xứng với mức độ tác động
 Có thể đòi hỏi phải có Khung kế hoạch
phát triển người DTTS (IPPF) trước khi
lập IPP

 Đánh giá cho thấy mức độ tác
a
động và mức độ dễ bị tổn
thương của người DTTS là giới
hạn

 Kế hoạch phát triển người DTTS, bao
gồm cả đánh giá tác động xã hội, tương
xứng với mức độ tác động.
 Có thể đòi hỏi phải có Khung kế hoạch
phát triển người DTTS (IPPF) trước khi
lập IPP

 Không thấy trước các tác động
tới người DTTS.

 Không có thêm hành động nào (có thể
cần có báo cáo đánh giá với trách nhiệm
cao nhất)

 Có tác động tiềm ẩn tới người
DTTS; sẽ xác định

 Hệ thống quản lý xã hội và môi trường

C
(Không có tác động tới
người DTTS)
FI
(Trung gian tài chính)
a

Yêu cầu bảo trợ

Mức độ của tác động xét về (a) quyển sử dụng và tiếp cận đất và tài nguyên thiên nhiên theo phong tục, tập quán; (b) vị thế
KT-XH; (c) sự toàn vẹn về văn hóa và cộng đồng; (d) tình trạng y tế, giáo dục, sinh kế, và an ninh xã hội; và (e) sự công nhận
tri thức bản địa.
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