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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

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

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

thu hồi một mảnh đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được chỉ định hợp pháp 

hoặc khu vực được bảo tồn. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có 

thể mất nhà, đất trồng trọt/ chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, hoặc các phương 

tiện sinh kế khác. Nói một cách khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc 

các quyền sử dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận. 

Người bị ảnh hưởng tức là những cá nhân, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng 

trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt 

buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ gây ra, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; 

(ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những 

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

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

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

và các khu vực được bảo vệ gây tác động bất lợi. 

Người dân tộc thiểu số là đề cập tới một nhóm người riêng biệt, dễ bị tổn thương, có đặc 

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

khác nhau: (i) tự xác định như  là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt 

và đặc tính này được công nhận bởi các nhóm văn hóa khác; (ii) sống thành nhóm gắn 

với những điểm cư trú riêng biệt về mặt địa lý hoặc trên những vùng đất do ông bà, tổ 

tiên để lại trong khu vực dự án và sống gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại 

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

trị theo tập tục riêng biệt so với những thể chế tương tự của xã hội và nền văn hóa thống 

lĩnh, và (iv) một ngôn ngữ bản địa riêng, thường khác với ngôn ngữ chính thống của 

quốc gia hoặc vùng. 

Các nhóm dễ bị tổn thương Được xác định lànhững người do đặc điểm giới tính, dân 

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

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

bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, 

bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng 

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

người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người 

dân tộc thiểu số. 
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Phù hợp về mặt văn hóa tức là đã có xét tới mọi mặt của văn hóa và tính dễ tổn thương 

về chức năng của chúng. 

Tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tinvới người dân tộc thiểu 

số nghĩa là quá trình ra quyết định phù hợp với văn hóa để có kết quả tham vấn ý nghĩa, 

tin cậy và người tham gia được thông báo về việc chuẩn bị và thực hiện dự án, để không 

tạo ra sự bất bình của các cá nhân hoặc các nhóm tham gia. 

Gắn kết theo tập trungtức là đối với nhiều thế hệ đã có mặtở đó và gắn bó về kinh tế với 

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

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

đề cập tới, bao gồm cả các khu vực có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như các khu vực tâm linh, 

linh thiêng. “Gắn kết theo tập thể” còn hàm chỉ tới sự gắn kết của các nhóm người DTTS 

hay di chuyển/ di cư/ đối với vùng đất mà họ sử dụng theo mùa hay theo chu kì. 

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

dụng đất và tài nguyên lâu dài của cộng đồng theo luật tục, giá trị, tập quán, và truyền 

thống của người dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc sử dụng theo mùa hay theo chu kì, 

hơn là các quyền hợp pháp chính thức đối với đất và tài nguyên do Nhà nước cấp. 
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TÓM TẮT 

1. Giới thiệu 

1. Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) được chuẩn bị cho tiểu dự án “Sửa chữa 

nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do 

Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu chính của tiểu dự án bao gồm (i) Sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập bao gồm 10 hồ: Bản Cườm, Ba Sơn, Kỳ Nà, Khuôn Pinh, Cốc Lùng, 

Bó Chuông, Kai Hiển, Thâm Sỉnh, Khuổi Mặn, Khau Piều; (ii) Khôi phục và đảm bảo 

an toàn cho công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập xuống cấp hoặc thiếu 

năng lực xả lũ; và (iii) Đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 978 ha đất canh tác 

thuộc các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. 

2. Mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) bao gồm: (i) giảm thiểu 

các tác động tiêu cực đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực dự án; 

(ii) đảm bảo quá trình thực hiện tiểu dự án sẽ tôn trọng những giá trị, quyền con người 

và văn hóa riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực bị ảnh hưởng của dự 

án và xem xét tới nguyện vọng và nhu cầu phát triển kinh tế của cộng đồng người dân 

tộc thiểu số. 

2. Khung pháp lý 

3. Các văn bản pháp lý của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ và phát 

triển cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa, tăng cường 

cơ hội tiếp cận giáo dục, và hỗ trợ đời sống cho các cộng đồng DTTS. 

4. Khung pháp lý và chính sách được xây dựng cho dự án nhằm đảm bảo rằng người 

dân tộc thiểu số có mặt trong vùng dự án (tương đương với những người yếu thế được 

xác định ở OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới) có cơ hội chia sẻ lợi ích từ dự án một cách 

công bằng, và họ được tham vấn tự do, tham vấn trước và phổ biến thông tin đầy đủ về 

dự án nhằm đảm bảo quyền tiếp cận cộng đồng rộng rãi và hỗ trợ sự thành công của dự 

án, và bất kỳ một yếu tố tác động tiêu cực nào cũng phải được giảm thiểu tối đa. Việc 

sàng lọc người DTTS được thực hiện theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, 

và đã được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm 

vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01). 

3. Khảo sát kinh tế - xã hội 

5. Kết quả kiểm đếm sơ bộ (IOL) vào tháng 10/ 2018 cho thấy, tổng số hộ bị ảnh hưởng 

do thu hồi đất trong quá trình thi công xây dựng đậpcủa tiểu dự án là 149 hộ, trong đó 

có 125 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp và 24 hộ bị ảnh 

hưởng đất rừng tạm thời do mượn tạm làm lán trại và bãi tập kết máy móc, và vật liệu 
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trong thời gian thi công. Trong tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có 135 hộ DTTS 

bị ảnh hưởng là người Tày và Nùng, 14 hộ là người Kinh. Xét theo nhóm dân tộc, thì 

nhóm người Tày chiếm tỷ lệ hộ bị ảnh hưởng cao nhất trong tổng số hộ bị ảnh hưởng, 

với 56,4% (84 hộ), tiếp đến là người Nùng: 34,2% (51 hộ) và người Kinh chiếm tỷ lệ 

thấp nhất 9,4%. 

6. Trong 135 hộ DTTS bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, có 112 hộ DTTS bị ảnh hưởng vĩnh 

viễn đất nông nghiệp trồng lúa và đất rừng sản xuất, với diện tích đất bị thu hồi ước tính 

là 19.500 m2; và 23 hộ DTTS bị ảnh hưởng đất rừng sản xuất tạm thời do thu hồi đất 

tạm thời làm lán trại và bãi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng trong thời gian thi công, 

với diện tích đất bị ảnh hưởng ước tính là 10.000m2. 

7. Không có hộ DTTS nào bị ảnh hưởng nặng (mất từ 10% diện tích đất sản xuất ). 

Ngoài ra, việc thi công tiểu dự án không có hộ gia đình DTTS nào bị ảnh hưởng phải di 

dời tái định cư. 

8. Khảo sát kinh tế xã hội được thực hiện bằng bảng hỏi với tổng số 343 hộ trên địa bàn 

10 xã thuộc 4 huyện và Thành Phố Lạng Sơn, trong đó có 307 hộ tham gia trả lời phỏng 

vấn là người DTTS có khả năng bị ảnh hưởng và/ hoặc hưởng lợi, chiếm tỷ lệ 89,5%, 

trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày (46,6%) và dân tộc Nùng (42%), và chỉ có 0,9% 

là dân tộc khác (người Hoa). 

9. Việc đánh giá điều kiện kinh tế xã hội cũng được thực hiện thông qua khảo sát và 

tham vấn với 135 hộ DTTS bị ảnh hưởng do thu hồi đất trong quá trình thi công xây 

dựng đập tại khu vực tiểu dự án. Các hộ DTTS bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ 

trợ đầy đủ theo RAP, thêm vào đó họ được hỗ trợ thông qua các hoạt động phát triển 

trong EMDP để giảm thiểu tác động bất lợi cũng như hỗ trợ hộ DTTS cải thiện chất 

lượng cuộc sống. 

4. Các biện pháp giảm thiểu 

10. Trong quá trình triển khai tiểu dự án và lập EMDP, việc tham vấn các cơ quan có 

liên quan như Ban dân tộc tỉnh, phòng dân tộc huyện, UBND các xã thực hiện tiểu dự 

án và cộng đồng người DTTS tại địa phương là hết sức cần thiết. Kết quả của các cuộc 

tham vấn này giúp cho Ban quản lý tiểu dự án có kế hoạch và phương án hành động 

nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực tới cộng 

đồng người DTTS một cách hiệu quả nhất. 

11. Việc cải tạo và nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn 10 xã thuộc các huyện và 

thành phố Lạng Sơn được cán bộ kỹ thuật phối hợp làm việc với chính quyền và cộng 

đồng địa phương lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để giảm thiểu thu hồi đất và tái định 
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cư trong quá trình chuẩn bị dự án. 

12. Các hạng mục yêu cầu thu hồi thu hồi đất như: gia cố chân đập, nâng cấp tràn xả lũ, 

làm đường thi công kết hợp đường quản lý…được xem xét kỹ lưỡng để hạn chế tối đa 

diện tích đất bị thu hồi và giảm thiểu ảnh hưởng đến công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, 

cây trồng của người người DTTS cũng như ảnh hưởng nguồn nước cho sản xuất nông 

nghiệp của hộ DTTS trong khu vực dự án. 

5. Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng DTTS 

13. Trong tháng 10 năm 2018, đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA tỉnh 

Lạng Sơn, tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng với người DTTS trong khu vực bị 

ảnh hưởng bởi tiểu dự án. Trong cuộc họp tham vấn, tư vấn đã phổ biến thông tin và 

giới thiệu dự án cho cộng đồng người dân tộc thiểu số trong khu vực dự án.  

14. Các cuộc tham vấn cộng đồng DTTS đã được tiến hành theo phương thức tham vấn 

tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin theo chính sách OP 4.10 của Ngân 

hàng Thế giới được duy trì trong suốt quá trình tham vấn. Có cả nam giới và phụ nữ 

tham gia tham vấn. Đặc biệt phụ nữ DTTS đã được khuyến khích đưa ra ý kiến/thắc mắc 

của mình.Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng DTTS, các biên bản và nội dung cuộc 

họp đều được đại diện UBND xã, đại diện Ban QLDA tỉnh và các hộ DTTS tham gia 

thống nhất với nội dung cuộc họp và ký tên vào biên bản. 

15. Trong cuộc tham vấn, cộng đồng DTTS được thông báo kịp thời và phù hợp về các 

hoạt động của tiểu dự án cũng như các tác động dự kiến tới cộng đồng địa phương, bao 

gồm: (i) Các thông tin về dự án: phạm vi, tiến độ, dự kiến kế hoạch thực hiện tiểu dự 

án; (ii) Một số đặc trưng văn hóa của người DTTS trong vùng dự án; (iii) Các tác động 

dự kiến của tiểu dự án tới cộng đồng DTTS tại địa phương; (iv) Các hoạt động sinh kế 

hiện tại của người DTTS và mong muốn/ nhu cầu phục hồi sinh kế của họ; và (v) Đánh 

giá sự ủng hộ của cộng đồng DTTS đối với hoạt động của dự án. 

16. Kết quả tham vấn cho thấy, cộng đồng người DTTS và những hộ gia đình DTTS 

đều ủng hộ việc thực hiện dự án và mong muốn dự án được triển khai trong thời gian 

sớm nhất. Hầu hết các hộ gia đình DTTS tham gia phỏng vấn và tham gia hoạt động 

tham vấn đều mong muốn hỗ trợ để cải thiện thu nhập bị ảnh hưởng trong quá trình thực 

hiện tiểu dự án, bao gồm: Hỗ trợ các khóa đào tạo về khuyến nông, các mô hình trồng 

trọt chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cũng như đem lại hiệu quả 

kinh tế cao; Hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng sang cây ngắn ngày, cây cần 

ít nước, hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt cho hộ DTTS bị ảnh hưởng; Hỗ trợ 

chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp bảo vệ 
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hồ đập và vận hành an toàn hồ đập trong khu vực tiểu dự án. 

6. Các hoạt động phát triển 

17. Hai hoạt động chính sẽ được thực hiện sau khi tham vấn các hộ DTTS bị ảnh hưởng, 

bao gồm: (i) Tập huấn khuyến nông các mô hình trồng trọt chăn nuôi áp dụng khoa học 

kỹ thuật để tăng năng suất; và (ii) Chương trình truyền thông về các biện pháp bảo vệ 

hồ đập và an toàn hồ đập. 

7. Ngân sách và nguồn kinh phí dự kiến 

18. Chi phí ước tính của Kế hoạch Dân tộc thiểu số là 385.000.000 đồng (tương đương 

16.942 USD1). Kinh phí này được thực hiện với nguồn vốn đối ứng, bao gồm chi phí 

cho các hoạt động cụ thể và kinh phí dự phòng.  

                                                      
1 Áp dụng theo Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 

ngày 02/11/2018  (1 USD = 22.725 VND) 
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I GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Mô tả dự án 

1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế 

giới (WB) đầu tư thực hiện tại 34 tỉnh bao gồm 40 TDA được chia làm 2 giai đoạn, giai 

đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện cho các Tiểu dự án còn lại.  

Mục tiêu tổng quát của dự án 

19. Mục tiêu phát triển của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của 

Chính phủ thông qua nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo 

vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du. 

Mục tiêu cụ thể 

- Cải thiện an toàn đập và các công năng thiết kế của đập thông qua sửa chữa, nâng 

cấp, trang bị các thiết bị quan trắc, lập kế hoạch vận hành và bảo trì. 

- Tăng cường thể chế ở cấp Quốc gia và hệ thống về quản lý an toàn đập thông qua 

hoàn thiện khung thể chế về an toàn đập bao gồm cả việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ 

liệu, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn, tăng cường năng lực và cơ chế phối 

hợp giữa các bên liên quan. 

- Nâng cao năng lực quản lý lũ ở cấp lưu vực và cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa 

thông qua cải thiện năng lực dự báo, xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và đào 

tạo tăng cường năng lực. 

Các hợp phần của dự án 

20. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính, như sau: 

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập  

21. Hợp phần này nhằm nâng cao an toàn công trình thông qua các hoạt động cải tạo 

đập. Bao gồm: i) Thiết kế chi tiết, giám sát và kiểm soát chất lượng của việc cải tạo công 

trình và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm đập và công trình liên 

quan, thiết bị vận hành và điều khiển, lắp đặt thiết bị quan trắc tại đầu mối và giám sát 

an toàn; (iii) lập Quy trình vận hành và bảo trì đập, Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn 

cấp. 

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập  

22. Các hoạt động của hợp phần này sẽ bao gồm hỗ trợ về: i) mạng lưới quan trắc thủy 

văn và hệ thống thông tin; ii) kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và cơ chế phối hợp vận 

hành; iii) tăng cường thể chế và pháp lý và iv) nâng cao năng lực vận hành hồ đập tổng 

hợp toàn lưu vực, kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp.  
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Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án  

23. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự 

án, bao gồm cung cấp tài chính cho các hoạt động quản lý dự án, giám sát và đánh giá, 

hỗ trợ kĩ thuật, đấu thầu, kiểm toán, thông tin, đào tạo, hỗ trợ mua sắm, trang thiết bị 

phục vụ công tác quản lý thực hiện dự án. 

1.2 Mô tả tiểu dự án 

24. Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án 

sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng thế giới tài trợ căn cứ theo các Quyết 

định số: 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt 

danh mục Dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng thế giới; Quyết 

định số: 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc 

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” (WB8) 

do Ngân hàng thế giới tài trợ. 

25. Quy mô Tiểu Dự án:Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập bao gồm 10 hồ: Bản Cưởm, Ba Sơn, Khuôn Pinh, Kai Hiển, Khau Piều, Cốc 

Lùng, Khuổi Mặn, Kỳ Nà, Thâm Sỉnh, và Bó Chuôngthuộc các huyện Cao Lộc, Hữu 

Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. 

Mục tiêu của tiểu dự án: 

- Sửa chữa và nâng cao an toàn đập bao gồm 10 hồ: Bản Cưởm, Ba Sơn, Khuôn 

Pinh, Kai Hiển, Khau Piều, Cốc Lùng, Khuổi Mặn, Kỳ Nà, Thâm Sỉnh, và Bó 

Chuông. 

- Khôi phục và đảm bảo an toàn cho công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các 

hồ, đập xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ. 

- Đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 978 ha đất canh tác thuộc các huyện 

Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. 

Phạm vi tiểu dự án 

26. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành sửa 

chữa và nâng cấp 10 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 10 xã thuộc các huyện Cao Lộc, 

Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. 

27. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các các hồ chứa, bao gồm 

các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường 

quản lý và xây dựng nhà quản lý…Tiểu dự án tập trung ưu tiên các hồ có nguy cơ mất an 

toàn cao, những công trình thiết yếu, quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao năng lực hồ chứa, 
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đảm bảo đạt năng lực thiết kế. Giảm thiểu nguy cơ về rủi ro; phòng tránh, ứng phó giảm 

nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay bằng các giải pháp công trình như: sửa 

chữa công trình đầu mối, tuyến đường quản lý vận hành,  và giải pháp phi công trình:  tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai, biện pháp phòng tránh. 

28. Việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 10 hồ chứa nước trải dài trên địa bàn của 

4 huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn và thành phố Lạng Sơn. Hạng mục các hồ chứa thuộc Tiểu 

dự án được trình bày chi tiết tại Phụ lục 4 của báo cáo này.  

29. Vị trí các hồ trong tiểu dự án được thể hiện theo Hình dưới đây: 

 

 

Hình 1: Bản đồ vị trí các hồ thuộc tiểu dự án. 

1.3. Mục tiêu của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

30. Kế hoạch được chuẩn bị theo yêu cầu về Chính sách OP 4.10 về Dân tộc Bản địa 

của NHTG và dựa trên cơ sở đánh giá xã hội (SA) đã được thực hiện cho tiểu dự án 

cũng như kết quả tham vấn với người DTTS trong khu vực TDA nhằm: (a) đánh giá các 

tác động tiềm tàng của tiểu dự án đối với các DTTS và các biện pháp giảm thiểu; (b) đề 

xuất các hoạt động phát triển cần được thực hiện để đảm bảo người DTTS trong khu 

vực tiểu dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội thích hợp với văn hóa của họ. Các hoat 
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động phát triển được trình bày dưới EMDP này được đề xuất trên cơ sở tham vấn với 

người DTTS nằm trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án. 

II KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC 

THIỂU SỐ2 

31. Khung pháp lý và chính sách được xây dựng cho dự án nhằm đảm bảo rằng người 

dân tộc thiểu số có mặt trong vùng dự án (tương đương với những người yếu thế được 

xác định ở OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới) có cơ hội chia sẻ lợi ích từ dự án một cách 

công bằng, và họ được tham vấn tự do, tham vấn trước và phổ biến thông tin đầy đủ về 

dự án nhằm đảm bảo quyền tiếp cận cộng đồng rộng rãi và hỗ trợ sự thành công của dự 

án, và bất kỳ một yếu tố tác động tiêu cực nào cũng phải được giảm thiểu tối đa. 

32. Hoạt động tham vấn và sự tham gia của người DTTS, khi tiểu dự án có ảnh hưởng 

tới người DTTS, người DTTS bị tác động được tham vấn trên cơ sở nguyên tắc tự do, 

thông báo trước và phổ biến thông tin đầy đủ, rõ ràng, nhằm đảm bảo: 

a) Người DTTS và cộng đồng nơi họ đang sinh hoạt được tham vấn tại mỗi giai 

đoạn chuẩn bị và thực hiện của tiểu dự án.  

b) Các biện pháp tham vấn phù hợp về mặt xã hội và văn hóa được áp dụng khi 

tham vấn cho các cộng đồng người DTTS. Trong quá trình tham vấn, đặc biệt 

chú ý tới các vấn đề có liên quan tới phụ nữ, thanh niên, và trẻ em người 

DTTS và cách để họ tham gia vào những hoạt động phát triển của dự án;  

c) Những người DTTS bị tác động và cộng đồng của họ được thông tin một cách 

dễ hiểu và phù hợp với văn hóa của họ ở mỗi giai đoạn chuẩn bị và thực hiện 

của dự án, và những thông tin có liên quan tới dự án (bao gồm thông tin về 

những tác động tiêu cực tiềm tàng mà dự án có thể ảnh hưởng đến họ); và  

d) Tham vấn tự do, thông báo trước và thông tin đầy đủ với người DTTS dẫn 

đến một sự hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho việc thực hiện dự án. 

2.1 Khung pháp lý và chính sách của Việt Nam về người dân tộc thiểu số 

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

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

a) Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các 

dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

                                                      

2Phần này được viết dựa trên Khung chính sách DTTS (EMPF) của dự án Sửa chữa và Nâng 

cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8). 
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b) Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; 

nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 

c)  Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ 

viết riêng, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống 

và văn hoá tốt đẹp của mình. 

d) Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để người 

dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

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

điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội của người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, 

vùng sâu, vùng xa. Sau các chương trình 124 và chương trình 125 giai đoạn 1, giai đoạn 

2, Chính phủ đã đưa ra chương trình 135 giai đoạn 3 để đẩy  nhanh tốc độ phát triển 

kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi. Bên cạnh 

việc các chương trình phát triển chung cho các cộng đồng DTTS, Chính phủ giao cho 

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

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

phủ cũng ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 

nghèo, nơi tập trung nhiều đồng bào DTTS đang sinh sống.  

35. Nghị định số 84/2012/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/10/2012 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc 

(CEMA). Nghị định quy định Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý 

nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định 

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

tộc, Nghị định 84/2012/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý để Ủy ban Dân tộc tiếp 

tục cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhằm đảm bảo và thúc 

đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, giữ gìn bản sắc văn 

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

36. Các tài liệu của Chính phủ về vấn đề dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân 

cũng liên quan trực tiếp tới Khung phát triển DTTS này. Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11, ban hành ngày 20/4/2007 (thay thế Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành 

ngày 7/7/2003) về thực hiện dân chủ tại cấp xã, phường, và thị trấn/ thị xã cung cấp cơ 

sở cho sự tham gia của cộng đồng vào việc chuẩn bị các kế hoạch phát triển và sự giám 

sát của cộng đồng tại Việt Nam. Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính 
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phủ ban hành ngày 18/4/2005 quy định việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Chương 

trình phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy Ban Dân tộc từ năm 2013 đến năm 2016 hằm 

nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự 

giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

37. Việc xây dựng chính sách kinh tế xã hội cho từng vùng miền và từng nhóm đối 

tượng cần xét tới các nhu cầu của người dân tộc thiểu số. Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội và Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam kêu gọi sự quan tâm đặc biệt 

đến người DTTS. Chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người DTTS cũng 

đã được ban hành. Khuôn khổ pháp lý đã được cập nhật vào năm 2014, tất cả tài liệu 

pháp lý liên quan tới DTTS được trình bày trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1: Văn bản pháp lý liên quan đến dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 

TT Nội dung Năm 

1 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018  của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

2018 

2 Quyết định 117/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc  

về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham 

gia hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng 

cây có chứa chất ma túy  

2018 

3 Thông tư 86/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-

2020  

2018 

4 Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban dân tộc 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017-2020 

2017 

5 Thông tư 01/2017/TT-UBDT có hiệu lực ngày 25/06/2017, Quy định chi tiết 

thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

2017 

6 Quyết định 377/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc 

phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) của Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp 

bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” đặt 

hàng để đưa ra tuyển chọn  

2017 
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TT Nội dung Năm 

7 Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I  thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 

2017 

9 Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủvề cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng 

đặc biệt khó khăn  

2017 

10 Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ: Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 

2016 

11 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

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

2020 

2016 

12 Quyết định số 1557/QĐ-TTG ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với 

đồng báo dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 

2015 

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

nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II,II thuộc 

vùng dân tộc miền núi. 

2015 

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

18/11/2013 hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát 

triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản 

đặc biệt khó khăn. 

2013 

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

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

khăn giai đoạn 2012-2015. 

2012 

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

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

2012 

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

pháp và Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân 

tộc thiểu số 

2012 

18 Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học 

tiếng dân tộc ở các trường học. 

2010 

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

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

2009 

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

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

2008 
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TT Nội dung Năm 

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

dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức 

về luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg. 

2007 

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

thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát 

triển. 

2007 

23 Quyết định số 01/2007/QD-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban dân tộc về việc 

công nhận các xã, huyện ở các khu vực miền núi. 

2007 

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

lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2.  

2007 

38. Các Nghị quyết, Quyết định và Chính sách này được công bố rộng rãi nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho các DTTS thực hiện định canh định cư và ổn định canh tác. Chính 

phủ đặc biệt quan tâm tới cải thiện cơ sở hạ tầng cho người DTTS tại các xã miền núi 

khó khăn. Ngoài ra, các chính sách này cũng hướng tới việc cải thiện đời sống kinh tế 

và văn hóa, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, và hỗ trợ đời sống cho các cộng đồng 

DTTS. 

2.2 Chính sách hoạt động của NHTG về người DTTS (OP 4.10) 

39. Mục tiêu chính sách OP 4.10 của NHTG hướng tới việc hạn chế những yếu tố ảnh 

hưởng, tác động tiêu cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang 

lại lợi ích và lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của họ. NHTG yêu cầu người 

dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS)được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham 

gia và dự án phải được phần lớn người DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ. Dự án 

được thiết kế để đảm bảo rằng người DTTS không phải chịu những tác động xấu của 

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

bảo rằng họ sẽ nhận được những lợi ích kinh tế, xã hội phù hợp với văn hóa của họ. 

40. Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa 

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

a) Tự xác định là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và được 

các dân tộc khác công nhận; 

b) Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ 

do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường 

sống và lãnh thổ đó; 

c) Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt 

so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số; và 
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d) Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của quốc gia 

hoặc khu vực. 

41. Như là một điều kiện tiên quyết trong phê duyệt một dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu 

bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các DTTS có thể bị tác động và 

thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng OP 4.10 đề cập đến nhóm xã hội và cộng đồng, không 

cho từng cá nhân. Các mục tiêu chính của OP 4.10 là: 

- Để đảm bảo rằng các nhóm này được dành cơ hội có ý nghĩa tham gia vào kế 

hoạch hoạt động của dự án có ảnh hưởng đến họ; 

- Để đảm bảo rằng các nhóm có cơ hội được cung cấp lợi ích văn hóa thích hợp 

với họ; và 

- Để đảm bảo tránh những tác động bất lợi của dự án đến họ hoặc nếu không sẽ 

giảm thiểu và giảm nhẹ những bất lợi đó. 

42. Trong bối cảnh của tiểu dự án, các nhóm DTTS trong khu vực tiểu dự án có khả 

năng nhận được những lợi ích lâu dài thông qua sửa chữa, nâng cao an toàn đập, nhưng 

họ có thể bị tác động tiêu cực do thu hồi đất và /hoặc di dời. Các chính sách cụ thể và 

kế hoạch hành động để giảm thiểu những tác động tiềm năng do thu hồi đất và di dời  sẽ 

được giải quyết thông qua việc chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án. 

III TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DTTS TRONG VÙNG TIỂU 

DỰ ÁN 

3.1 Tình hình kinh tế - xã hội các  xã khu vực tiểu dự án 

43. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn tiến hành sửa 

chữa và nâng cấp 10 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 05 huyện/Tp: Cao Lộc, Hữu Lũng, 

Lộc Bình, Tràng Định và Tp. Lạng Sơn.Theo số liệu khảo sát xã hội của nhóm tư vấn 

vào tháng 10/2018, tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 13.997 hộ 

(tương đương với 59.517người), trong đó có 12.506 hộ DTTS (chủ yếu là người Tày và 

người Nùng) chiếm tỷ lệ tương đối cao (89%) với nghề nghiệp chủ yếu làm nông nghiệp. 

Người DTTS hiện diện trong tiểu dự án tại các xã như: Thạch Đạn, Xuất Lễ (huyện Cao 

Lộc), Tú Mịch (huyện Lộc Bình), Quốc Khánh và Kháng Chiến (huyện Tràng Định) với 

tỷ lệ gần 100%. 

44. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 10 xã thuộc 

khu vực hạ du với số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ tiểu dự án là 2.296 

(tương đương với 10.332 khẩu); trong đó số hộ DTTS dự kiến được hưởng lợi trực tiếp 

từ tiểu dự án là 2.044 hộ. Quy mô hộ gia đình tại địa bàn tiểu dự án tương đối cao, trung 
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bình có 4,5 nhân khẩu/hộ. Số nhân khẩu và DTTS ở từng xã trong khu vực tiểu dự án 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 2: Đặc điểm dân tộc tại các xã trong khu vực tiểu dự án. 

TT Hồ Địa điểm Số hộ 
Số 

Khẩu 

Số hộ 

DTTS 

Thành phần dân tộc 

Kinh Tày Nùng Khác 

Hộ % Hộ % Hộ % Hộ % 

1 
 Bản 

Cuờm 

Xã Thạch 

Đạn, huyện 

Cao Lộc 

667 2.947 667 - 0,0 298 44,7 369 55,3 - 0,0 

2  Ba Sơn 
Xã Xuất Lễ, 

huyện Cao 

Lộc 

1.184 5.844 1.174 10 0,8 726 61,3 448 37,8 - 0,0 

3 
 Khuôn 

Pinh 

Xã Hoà Sơn, 

huyện Hữu 

Lũng 

1.340 5.785 1.060 280 20,9 127 9,5 910 67,9 23 1,7 

4 
 Kai 

Hiển 

Xã Tân 

Thành, 

huyện Hữu 

Lũng 

1.668 7.760 1415 267 16,0 33 2,0 1351 81,0 17 1,0 

5 
 Khau 

Piêu 

Xã Tú Mịch, 

huyện Lộc 

Bình 

858 4.101 855 1 0,1 830 96,7 27 3,2 - 0,0 

6 
 Khuổi 

Mặn 

Xã Hùng 

Sơn, huyện 

Tràng Định 

927 4.300 810 56 6,0 788 85,0 83 9,0 - 0,0 

7 
 Cốc 

Lùng 

Xã Kháng 

Chiến, huyện 

Tràng Định 

648 2.903 628 20 3,1 343 52,9 283 43,7 2 0,3 

8  Kỳ Nà 

Xã Quốc 

Khánh, 

huyện Tràng 

Định 

1.531 6.355 1.509 22 1,4 452 29,5 1,041 68,0 16 1,0 

9 
 Thâm 

Sỉnh 

Xã Hoàng 

Đồng, TP 

Lạng Sơn 

3.264 11.782 2.988 276 8,5 1,456 44,6 1,495 45,8 37 1,1 

10 
 Bó 

Chuông 

Xã Mai Pha, 

TP Lạng Sơn 
1.910 7.740 1.400 510 26,7 659 34,5 741 38,8 - 0,0 

Tổng 13.997 59.517 12.506 1.316 10,0 5.696 43,1 6.113 46,3 87 0,7 

Nguồn: Bảng thu thập thông tin sẵn có tại xã, tháng 10/2018. 

45. Theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đời sống của người dân 

trong khu vực tiểu dự án vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã 

trong khu vực Tiểu dự án là 7,25% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,41%. Trong đó xã Quốc 

Khánh và xã Hùng Sơn là 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu 

vực Tiểu dự án. 
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46. Nền kinh tế của các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án chủ yếu phụ thuộc vào các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, nguồn thu nhập chính từ trồng trọt các loại cây lương 

thực như lúa, ngô, ..., một số cây hoa màu như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí... và một số 

cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo). Theo kết quả khảo sát trong báo cáo đánh giá xã 

hội của tiểu dự án cho thấy, thu nhập trung bình quân của người dân vào khoảng 1,57 

triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 7,96 triệu đồng/hộ/tháng). 

47. Tất cả các xã trong khu vực tiểu dự án hiện nay đều đã có chợ, mặc dù chưa được 

xây dựng kiên cố tuy nhiên các chợ này hiện nay đều đang hoạt động tốt. Đây chính là 

nơi người dân mua bán, trao đổi lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để 

phục vụ cho đời sống.  

48. Hệ thống giáo dục của các xã đều đã khá hoàn thiện, bao gồm các trường mầm non, 

tiểu học và trung học cơ sở. Các trường học đều đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả học 

sinh trong độ tuổi của xã. Trang thiết bị học tập của các trường học đã được trang bị 

hoàn chỉnh, với bàn ghế gỗ, bảng theo tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng, ...Theo báo cáo 

kinh tế xã hội của các xã, hầu hết số trẻ em trong độ tuổi đi học đều đến trường. Các 

trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, hoàn thành tốt chương 

trình, kế hoạch dạy và học năm học 2017-2018.  

49. Tất cả các xã dự án đều có trạm y tế xã. Trạm y tế đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Các cơ sở y tế ở các xã tuy chưa có khả năng 

chữa trị bệnh phức tạp nhưng có thể phục vụ khám và chữa một số bệnh thông thường, 

đặc biệt là tuyên truyền phòng ngừa bệnh tật, tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và 

phát thuốc định kỳ cho những người có công, người tham gia bảo hiểm. Khi có bệnh tật 

người dân thường có thói quen tìm đến các cơ sở có uy tín, các bệnh viện, phòng khám 

đa khoa hơn là đi tới trạm y tế. 

50. Về hệ thống thủy lợi: Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống kênh mương tại các xã 

vùng TDA hiện nay nhìn chung đã kiên cố hóa khoảng 50% tổng chiều dài kênh nội 

đồng, còn lại là kênh đất. Khả năng dẫn nước từ kênh cấp 2 tới kênh nội đồng tương đối 

tốt do địa hình miền núi dốc, các hồ chứa đều ở trên cao nên khả năng tự chảy tốt, kênh 

đất tại nhiều khu vực cũng hư hỏng nhiều cần phải đầu tư sửa chữa. 

51. Đối với các xã đạt tiêu chí nông thôn mới như xã Tân Thành và các xã thuộc thành 

phố Lạng Sơn như xã Hoàng Đồng, Mai Pha thì hệ thống kênh mương có thể đảm bảo 

tưới đầy đủ cho 80% diện tích gieo trồng, hệ thống tưới của các xã còn lại chưa đáp ứng 

được nhu cầu canh tác của người dân. 
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3.2 Đặc điểm về cộng đồng DTTS trong tỉnh và khu vực tiểu dự án 

3.2.1 Khái quát chung về cộng đồng DTTS trong tỉnh 

52. Nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi có 7 dân tộc anh em 

đã lâu đời chung sống đoàn kết bên nhau như: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay 

và Hmông. Giống như các tỉnh miền núi phía Bắc, các dân tộc ít người chiếm số đông 

(84,74% dân số của toàn tỉnh), trong đó, hai dân tộc anh em gần gũi là Tày và Nùng 

chiếm đa số: người Nùng đông nhất chiếm 43%, tiếp sau đó là người Tày chiếm 35%, 

xếp ở vị trí thứ ba là người Kinh chiếm 17%, người Dao chiếm 4%, dân tộc Hoa, Sán 

Chay, Mông và các dân tộc khác chiếm  khoảng 1%3. 

Hình 2: Cơ cấu thành phần các nhóm dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

 

53. Mỗi dân tộc tuy không hình thành nên những địa bàn định cư riêng biệt, nhưng có 

sự tập trung ở một số vùng nhất định, với những bản sắc văn hóa riêng tạo nên bề dày 

lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời ở tỉnh Lạng Sơn.Trong đó, phải kể đến trước nhất 

là lễ hội Lồng Tồng – cũng thường gọi là Lễ Hội xuống đồng của dân tộc Tày, cũng là 

nét quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của các dân tộc như: Nùng, Dao, Sán 

Chay..... Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng với nghi lễ tín ngưỡng cầu thành 

hoàng và thần nông, được tổ chức vào ngày 4 tháng giêng âm lịch hàng năm. 

54. Do đặc điểm người DTTS sống trên địa bàn các xã khá đa dạng, nhiều thành phần 

nên những đặc trưng về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi dân tộc có sự khác biệt. 

Tuy nhiên, trong các quan hệ xã hội, các nhóm DTTS trên địa bàn đều có những nét 

tương đồng với người Kinh do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh.  

                                                      
3 Nguồn: Địa chí Lạng Sơn và trích số liệu từ Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2017. 

43%

35%

17%

4% 1%

Thành phần dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Nùng Tày Kinh Dao Hoa, Sán Chay, Mông và Khác

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_S%C3%A1n_Chay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_S%C3%A1n_Chay


Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) 

Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn” 
 

 17 

55. Ngày nay, người Tày và Nùng đang hòa đồng vào nhau tạo nên cộng đồng Tày – 

Nùng mới, với những sắc thái văn hóa thật mới mẻ, tạo nên diện mạo văn hóa cho xứ 

Lạng hôm nay. Hơn nữa, do vị trí địa – lịch sử đặc biệt, người Kinh từ đồng bằng Bắc 

Bộ lên, người Hoa từ LưỡngQuảng xuống, đã từ lâu chung sống với người Tày, Nùng ở 

xứ Lạng, góp phần không nhỏ vào việc khắc họa nên diện mạo văn hóa xứ này. 

56. Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ thông), còn khi giao 

tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ thì người đồng bào DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ 

đặc trưng của họ. 

57. Trong năm 2017, đời sống người dân vùng DTTS và miền núi của tỉnh nhìn chung 

ổn định; tình hình kinh tế, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được 

tăng cường. Tuy nhiên trên địa bàn vùng DTTS của tỉnh gặp một số khó khăn như thời 

tiết có những diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài vào những tháng đầu năm, mưa 

nhiều vào những tháng cuối năm đã ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông 

nghiệp của người dân.  

3.2.2 Một số đặc điểm riêng của từng DTTS trong khu vực tiểu dự án 

58. Trên địa bàn tiểu dự án là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đó 

dân tộc Tày và Nùng chiếm đa số, vì vậy trong EMDP này chỉ đề cấp tới đặc điểm riêng 

của hai DTTS đông nhất tại Lạng Sơn hiện nay là người Tày và người Nùng. Cụ thể như 

sau: 

3.2.2.1 Người Tày 

59. Là dân tộc có số dân đông thứ hai sau dân tộc Kinh, người Tày sống chủ yếu ở miền 

Đông Bắc của Việt Nam thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, 

Hà Giang, Quảng Ninh và Bắc Giang. Người Tày đã sống ở Việt Nam từ hàng trăm năm 

trước Công Nguyên. Có mối quan hệ thân thuộc và gần gũi với các dân tộc cùng nhóm 

ngôn ngữ như Nùng, Giáy, Bố Y, Cao Lan ở Việt Nam và dân tộc Choang ở Trung 

Quốc, có giao lưu ảnh hưởng tiếp thu lẫn nhau về các mặt văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng 

với các cư dân khác cùng cư trú trong vùng. 

60. Ngôn ngữ và chữ viết: Tiếng Tày thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, ngữ hệ Thái-Ka 

Đai. Nhiều nhóm dân tộc khác cũng nói tiếng Tày. Người Tày có chữ viết riêng, được 

gọi là nôm Tày. Hiện nay, hầu hết đồng bào Tày đều được học chữ phổ thông (tiếng 

Kinh) và tham gia phát triển kinh tế, xã hội và sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế của 

chính mình. 

61. Các hoạt động sản xuất: Là cư dân nông nghiệp có truyền thống làm ruộng 

nước.Người Tày có nghề thủ công phong phú, đa dạng: nghề làm gạch, ngói, nung vôi, 
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nghề chưng cất dầu hồi, nghề rènđể làm ra nông cụ như: Lưỡi cày, cuốc, xẻng, hái, các 

loại dao…Nam nữ đều biết đan các đồ dùng bằng cót, bồ, sọt, rổ, nơm, đó… Nhà ở: Nhà 

ở của người Tày thường xây dựng theo thế đất, đằng sau dựa vào đồi núi, phía trước 

thường nhìn ra cánh đồng, sông suối. Nhà của người Tày thường có 3 loại nhà chính: 

Nhà sàn, nhà đất và nhà phòng thủ, trong đó nhà sàn là ngôi nhà truyền thống của người 

Tày. Hiện nay khi kinh tế đã khá giả nhiều gia đình dân tộc Tày đã xây nhà hai, ba tầng 

như ở ngoài thành phố. Bố trí mặt bằng sinh hoạt được quy định thống nhất qua từng vị 

trí trong ngôi nhà. 

62. Trang phục: Trang phục cổ truyền của người Tày được làm từ vải sợi bông tự dệt, 

nhuộm chàm đồng nhất trên trang phục nam và nữ, hầu như không có hoa văn trang trí. 

Nữ có áo cánh ngắn may cổ cao, năm  thân, cài năm khuy ở cổ và sườn bên phải, quần 

dài, thắt lưng, khăn... Trang phục của nam giới có quần chân què, đũng rộng, cạp lá tọa, 

áo ngắn cũng may năm thân, cổ đứng. 

63. Đời sống văn hóa: Người Tày có một nền văn hóa cổ truyền phong phú, đủ các thể 

loại thơ, ca, các truyện cổ tích, truyện cười dân gian, múa nhạc... Các điệu dân ca phổ 

biến nhất là hát lượn, hát đám cưới, ru con. Người Tày còn có các điệu hát Then ăn nhịp 

với tiếng đàn Then (đàn tính), được ngâm hát trong đám tang, các hội Lồng tồng, hoặc 

trong đám cưới. 

64. Ẩm thực: Trước kia, ở một số nơi, người Tày ăn nếp là chính và hầu như gia đình 

nào cũng có ninh và chõ đồ xôi. Trong các ngày tết, ngày lễ thường làm nhiều loại bánh 

trái như bánh chưng, bánh giày, bánh gai, bánh dợm, bánh gio, bánh rán, bánh trôi, bánh 

khảo... Ðặc biệt có loại bánh bột hấp dẫn nhân bằng trứng kiến và cốm được làm từ thóc 

nếp non hơ lửa, hoặc rang rồi đem giã. 

65. Người Tày rất mến khách, thân thiện và dễ gần. Họ rất tôn trọng người cao tuổi. Một 

khi họ có mối quan hệ thân thiết với những người khác - họ xem xét những người tiếp 

theo là người thân của họ. 

3.2.2.2 Người Nùng 

66. Người Nùng phần lớn từ Quảng Tây (Trung Quốc) di cư sang Việt Nam cách đây 

khoảng 200-300 năm, người Nùng sống tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Đông 

Bắc bộ như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang,Tuyên Quang, Hà 

Giang. 

67. Ngôn ngữ và chữ viết. Tiếng nói của  người Nùng thuộc  nhóm  ngôn  ngữ  Tày - 

Thái, ngữ  hệ Thái – Ka Đai. Người  Nùng  dùng  chữ  Nôm  Nùng, chữ  Hán  để ghi 

chép gia phả, bài cúng, bài hát… Cũng như người Tày, hiện nay, hầu hết đồng bào Nùng 
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đều được học chữ phổ thông (tiếng Kinh) và có thể nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng phổ 

thông trong giao tiếp hàng ngày. 

68. Hoạt động sản xuất: Từ lâu, người Nùng đã biết dựa vào các triền dốc làm ruộng bậc 

thang để cấy lúa. Ngoài nguồn lương thực chính là gạo, người Nùng còn trồng các loại 

nông sản khác như ngô, sắn, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Cùng với 

trồng trọt, người Nùng còn rất tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm… Ngoài sản xuất 

nông nghiệp, người Nùng còn làm nhiều nghề thủ công: dệt, rèn, đúc, đan lát, làm đồ 

gỗ, làm giấy dó, làm ngói âm dương... chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 

69. Nhà ở: Người Nùng thường ở nhà sàn và nhà nửa sàn nửa đất, trong đó nhà sàn là 

kiểu nhà truyền thống của họ. 

70. Cũng như Người Tày, người Nùng thờ tổ tiên là chính. Bàn thờ đặt ở nơi trang trọng, 

được trang hoàng đẹp, ở vị trí trung tâm là bức phùng slằn viết bằng chữ Hán cho biết 

tổ tiên thuộc dòng họ nào. Ngoài ra người Nùng cũng thờ thổ công, Phật bà Quan âm, 

bà mụ, ma cửa, ma sàn, ma ngoài sàn... và tổ chức cầu cúng khi thiên tai, dịch bệnh 

nhưng không cúng giỗ. 

71. Trang phục: Không sặc sỡ như một số dân tộc, trang phục của người Nùng khá đơn 

giản, thường làm bằng vải thô tự dệt, nhuộm chàm và hầu như không có thêu thùa trang 

trí. Nam giới mặc áo cổ đứng, xẻ ngực, có hàng cúc vải và thường có bốn túi hoặc hai 

túi. Phụ nữ mặc áo năm thân, cài cúc bên nách, được trang trí bằng cách thêm miếng vải 

khác màu vào cổ tay áo và phía trước ngực. 

72. Đời sống văn hóa: Người Nùng có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú và có 

nhiều làn điệu dân ca đậm đà màu sắc dân tộc: hát Sli giao duyên,hát Then. Lễ hội nổi 

tiếng thu hút được nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau là Hội Lùng tùng (Hội xuống 

đồng) được tổ chức vào tháng giêng hàng năm. 

73. Ẩm thực: Người Nùng ăn cơm tẻ là chủ yếu, thức ăn được chế biến từ nông sản phổ 

thông như gạo, ngô, sắn, rau trồng, rau rừng, thịt, cá nuôi được, thích ăn các món dùng 

nhiều thịt, mỡ, Khâu nhục" là món ăn độc đáo của người Nùng. Trong những ngày lễ, 

tết, người Nùng thường làm nhiều loại bánh từ gạo và có tục uống rượu bằng thìa.  

74. Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Nùng không những đông về số 

lượng mà trình độ phát triển khá nhanh, đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng 

đất nước Việt Nam. 

3.3 Kết quả điều tra kinh tế- xã hội hộ DTTS trong khu vực tiểu dự án 

3.3.1 Mẫu điều tra, phương pháp chọn mẫu 
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75. Khảo sát kinh tế xã hội được thực hiện bằng bảng hỏi với tổng số 343 hộ trong đó 

có 307 hộ DTTS (bao gồm 100% các hộ DTTS BAH) trên địa bàn 10 xã thuộc 4 huyện 

và Thành Phố Lạng Sơn. Để mẫu chọn mang tính đại diện cho các hộ có khả năng bị 

ảnh hưởng và/ hoặc được hưởng lợi, tất cả các thôn có khả năng bị ảnh hưởng và/ hoặc 

được hưởng lợi trong khu vực tiểu dự án đều được chọn để khảo sát. Những hộ này được 

lựa chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ là 10 % trong tổng số hộ có khả năng bị ảnh hưởng 

và/hoặc hưởng lợi trong khu vực tiểu dự án. Trong quá trình khảo sát, đơn vị tư vấn có 

chú ý đến tỷ lệ người trả lời là nam/nữ để đảm bảo tính đại diện về giới. 

76. Mẫu phiếu khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án được 

đính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo Đánh giá xã hội tiểu dự án. 

3.3.2 Thành phần dân tộc 

77. Kết quả khảo sát kinh tế xã hội với 343 hộ trên địa bàn tiểu dự án cho thấy có 307 

hộ tham gia trả lời phỏng vấn là người DTTS, chiếm tỷ lệ 89,5%, trong đó chủ yếu là 

người dân tộc Tày (46,6%) và dân tộc Nùng (42%), và chỉ có 0,9% là dân tộc khác 

(người Hoa). Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong 

khu vực Tiểu dự án cũng cho thấy có sự hiện diện của người DTTS trong khu vực thực 

hiện tiểu dự án, với tỷ lệ khá tương đồng với đặc điểm nhân khẩu học tại các xã trong 

khu vực là 89% (Xem chi tiết tại Bảng 2- Đặc điểm dân tộc học tại các xã trong khu vực 

tiểu dự án của Báo cáo này). Thành phần dân tộc khu vực TDA được trình bày theo bảng 

dưới đây: 

Bảng 3: Thành phần dân tộc khu vực tiểu dự án. 

Thành phần dân tộc Số lượng (Hộ) Tỷ lệ (%) 

Kinh 36 10,5 

Tày 160 46,6 

Nùng 144 42,0 

Khác 3 0,9 

Tổng 343 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng 10/2018. 

3.3.3 Cơ cấu tuổi người tham gia khảo sát 

78. Phần lớn người tham gia khảo sát đang trong độ tuổi lao động và tập trung ở nhóm 

tuổi từ 25 đến dưới 60 tuổi. Trong đó, nhóm tuổi từ 46 đến 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 

với 46%, tiếp đến là nhóm tuổi từ 25-45 tuổi (chiếm 37,4%), số người tham gia khảo sát 

có độ tuổi trên 60 tuổi chỉ chiếm 16,3% và nhóm tuổi dưới 25 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ rất 

nhỏ. 

79. Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu 
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hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói 

trong gia đình nên sẽ thuận lợi cho việc nhìn nhận, đánh giá về thực trạng các vấn đề 

liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của gia đình cũng như là của địa phương. Đây 

cũng chính là nhóm người có quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, 

quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của 

dự án tại địa phương. 

3.3.4 Nghề nghiệp 

80. Theo kết quả điều tra xã hội với 307 hộ đồng bào DTTS cho thấy, đa số người DTTS 

trong vùng tiểu dự án làm nghề nông chủ yếu là trồng trọt các loại cây lúa, ngô, khoai 

và trồng rừng, trong đó tỷ lệ làm nông nghiệp của người Nùng là 79,2%, người Tày là 

72,5%,  không có nhiều sự khác biệt nhiều với người Kinh là 61,1%. Có thể nói, nông 

nghiệp là ngành nghề chủ yếu của đồng bào DTTS trong vùng tiểu dự án, nguồn thu 

nhập chính của họ chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, điều này quyết định 

rất lớn đến sự ổn định cũng như mức sống của hộ gia đình DTTS trong khu vực tiểu dự 

án. 

81. Khu vực thực hiện Tiểu dự án chủ yếu là các xã nông thôn, miền núi do vậy tỷ lệ 

người dân làm công chức nhà nước, cán bộ hưu trí và buôn bán dịch vụ chỉ chiếm một 

tỷ lệ rất nhỏ, hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng 

lúa, hoa màu, cây ăn trái, trồng rừng). Nghề nghiệp của người tham gia khảo sát phân 

theo nhóm dân tộc được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 4: Nghề nghiệp của người trả lời theo nhóm dân tộc. 

Nghề nghiệp 

Kinh Tày Nùng Khác Tổng 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Cán bộ công chức – 

viên chức 
3 8,3 8 5,0 5 3,5 3 100,0 19 5,5 

Cán bộ Hưu trí 2 5,6 7 4,4 2 1,4 0 0,0 11 3,2 

Chủ doanh 

nghiệp/thầu khoán 
1 2,8 1 0,6 1 0,7 0 0,0 3 0,9 

Nông Dân 22 61,1 116 72,5 114 79,2 0 0,0 252 73,5 

Công Nhân 3 8,3 4 2,5 2 1,4 0 0,0 9 2,6 

Thợ thủ công 0 0,0 2 1,3 1 0,7 0 0,0 3 0,9 

Buôn bán/dịch 

vụ/chế biển nông 

lâm sản 

1 2,8 1 0,6 1 0,7 0 0,0 3 0,9 

Công an, bộ đội 0 0,0 2 1,3 1 0,7 0 0,0 3 0,9 

Làm thuê, việc làm 

không ổn định 
4 11,1 6 3,8 8 5,6 0 0,0 18 5,2 
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Khác 0 0,0 13 8,1 9 6,3 0 0,0 22 6,4 

Tổng 36 100 160 100 144 100 3 100 343 100 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng  10/2018. 

3.3.5 Giáo dục 

82. Tại các xã đều đã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và 100%  trẻ 5 tuổi được đến 

trường mầm non. Tất cả các hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án 

đều được hưởng chế độ trợ cấp cho trẻ em đi học. Hiện nay, hầu hết đồng bào dân tộc 

thiểu số trong tiểu dự án đều được học chữ phổ thông (tiếng Kinh) và có thể nghe, nói, 

đọc, viết bằng tiếng phổ thông trong giao tiếp hàng ngày. 

83. Điểm đáng lưu ý ở đây là vẫn còn 5,2% số người tham gia khảo sát không biết chữ, 

với tổng số là 18 người trên tổng số người trả lời bảng hỏi. Những người không biết 

chữ/chưa từng đi học chủ yếu là những người già (trên 65 tuổi). Điều này rất cần được 

quan tâm lưu ý trong các chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực hay các 

chương trình về phổ cập giáo dục cho các hộ gia đình của các xã trong khu tiểu dự án. 

Bảng 5: Trình độ học vấn của người trả lời theo nhóm dân tộc. 

Trình độ học 

vấn 

Kinh Tày Nùng Khác Tổng  

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Mù chữ/chưa đi 

học 
2 5,6 5 3,1 11 7,6 0 0,0 18 5,2 

Chưa hết tiểu học 5 13,9 43 26,9 41 28,5 0 0,0 89 26 

Tiểu học 16 44,4 67 41,9 58 40,3 0 0,0 141 41,1 

THCS 12 33,3 37 23,1 32 22,2 3 100,0 84 24,5 

THPT 1 2,8 6 3,8 2 1,4 0 0,0 9 2,6 

Cao đẳng/ Đại 

học 
0 0,0 2 1,3 0 0 0 0,0 2 0,6 

Tổng 36 100 160 100 144 100 3 100 343 100 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng 10/2018. 

3.3.6 Mức sống hộ gia đình 

84. Khảo sát mức sống hộ gia đình DTTS trong khu vực tiểu dự án cho thấy, phần lớn 

các hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 1,500,000 VNĐ/tháng chiểm  tới 

67,1% trên tổng số hộ tham gia khảo sát. Xét theo nhóm dân tộc, hầu như không có sự 

khác biệt nhiều về thu nhập bình quân giữa các hộ gia đình, phần lớn các hộ gia đình có 

thu nhập trên 1,500,000 VNĐ/ tháng. Có thể nói, người DTTS trong khu vực tiểu dự án 

đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với người Kinh từ lâu đời, nên trong các hoạt 

động sản xuất và quan hệ xã hội đã có nét tương đồng với người Kinh. Mặc dù vậy, 
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trong số hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 700,000 VNĐ/tháng, 

có 12,5% là người dân tộc Nùng và 8,1% là người Tày và có 5,6% là người Kinh.  

85. Người DTTS vốn có thói quen trồng trọt và chăn nuôi, hoạt động trồng trọt của 

người DTTS trong khu vực tiểu dự án chủ yếu là trồng lúa và hoa màu và một số cây 

công nghiệp (cây keo, cây thông), tuy nhiên thu nhập từ nông nghiệp, đặc biệt từ cây 

lúa hiện nay là tương đối thấp không đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu của người 

dân, trong khi đó thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số 

hộ DTTS tại khu vực tiểu dự án. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định cũng như mức 

sống của hộ gia đình DTTS trong khu vực tiểu dự án. 

86. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án, phân tách theo 

dân tộc được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 6: Thu nhập bình quân đầu người của các hộ theo nhóm dân tộc. 

Thu nhập bình 

quân  

Kinh Tày Nùng Khác Tổng 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Dưới 700,000 VNĐ/ 

Tháng 
2 5,6 13 8,1 18 12,5 0 0,0 33 9,6 

Từ 700,000 – 

1,000,000 

VNĐ/Tháng 

0 0,0 38 23,8 35 24,3 0 0,0 73 21,3 

Từ trên 1000,000 – 

1,500,000 VNĐ/ 

Tháng 

1 2,8 2 1,3 4 2,8 0 0,0 7 2,0 

Trên 1,500,000 

VNĐ/ Tháng 
33 91,7 107 66,9 87 60,4 3 100,0 230 67,1 

Tổng 36 100.0 160 100.0 144 100.0 3 100.0 343 100 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng10/2018 

87. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 

trong đó việc đảm bảo nước tưới là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất 

của cây trồng. Địa hình của người dân sinh sống trong vùng dự án chủ yếu là đồi núi, hệ 

thống thủy lợi chưa đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới, trong khi người DTTS phụ thuộc 

phần lớn vào nguồn nước tưới tự nhiên. Các hồ chứa nước trong khu vực tiểu dự án hiện 

nay chỉ đủ cung cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân, vào vụ Hè Thu mực nước trong các 

hồ thường xuống thấp do vậy không đủ nước để tưới cho khu vực hạ du, điều này ảnh 

hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là thu nhập của các hộ gia 

đình trong khu vực tiểu dự án. 

3.3.7 Sở hữu đất đai, nhà ở và phương tiện sinh hoạt trong gia đình 

Đất đai và tình trạng sở hữu đất 



Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) 

Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn” 
 

 24 

88. Về tình trạng sở hữu đất của các hộ gia đình, kết quả khảo sát cho thấy hầu hết đất 

thổ cư của các hộ gia đình kể cả hộ dân tộc thiểu số đều được cấp sổ đỏ và trước đây 

người đứng tên trong sổ đỏ thường là người chồng nhưng sau khi có luật đất đai mới các 

hộ dân đã được cấp sổ đỏ đứng tên cả hai vợ chồng.  

89. Theo kết quả khảo sát thì tỷ lệ hộ dân có giấy chứng nhận sở hữu đất  (bao gồm sổ 

đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận mua nhà đất tạm thời, giấy phân/cấp do cơ quan cấp,…) 

đạt tỷ lệ khá cao (96,7% trên tổng số hộ khảo sát, tất cả các hộ DTTS BAH đều có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất), phân tách theo nhóm dân tộc cho thấy không có sự khác 

biệt đáng kể về tỷ lệ sở hữu đất giữa cộng đồng người DTTS và nhóm người Kinh trong 

khu vực tiểu dự án. Chi tiết về tỷ lệ người dân có giấy chứng nhận sở hữu đất phân theo 

nhóm dân tộc được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. 

Hình 3: Tỷ lệ người dân có giấy sở hữu đất theo nhóm dân tộc 

 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng10/2018 

90. Nhìn chung, với tỷ lệ số hộ dân có giấy tờ hợp pháp về sở hữu đất đai như trên là 

điều kiện để người dân và Ban QLDA có thể yên tâm trong việc triển khai các hoạt động 

có liên quan tới công tác thu hồi giải phóng mặt bằng cũng như bồi thường, hỗ trợ phù 

hợp cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.  

Nhà ở và các loại hình nhà ở: 

91. Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của 

người dân, nhà ở phản ánh một phần tình hình kinh tế của hộ gia đình: khá giả, trung 

bình hay nghèo.  

92. Kết quả khảo sát cho thấy đa số người DTTS trong khu vực tiểu dự án đang ở nhà 

bán kiên cố (nhà 1 tầng, tường gạch, mái ngói), để có được kết quả này cũng nhờ nỗ lực 
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rất lớn của tỉnh Lạng Sơn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách dành 

cho vùng DTTS. Kết quả khảo sát về nhà ở cũng cho thấy đời sống kinh tế - xã hội của 

vùng DTTS đã được cải thiện và nâng lên đáng kể, thói quen làm nhà sàn vách gỗ của 

người đồng bào trước đây nay đã thay đổi nhiều và không có sự khác biệt với người 

Kinh (do do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh). Tỷ lệ hộ gia đình DTTS có nhà tạm 

chiếm tỷ lệ thấp trong số hộ tham gia khảo sát (chỉ có 2,7%). Quan sát tại các hộ cho 

thấy, nhà tạm là loại nhà làm bằng vật liệu đơn giản như gỗ, lớp lá. 

93. Không có sự khác biệt rõ rệt về loại hình nhà ở của các hộ gia đình giữa các nhóm 

dân tộc. Chi tiết về nhà ở của các hộ gia đình trong khu vực khảo sát phân chia theo 

nhóm dân tộc  được thể hiện trong biểu đồ dưới đây: 

Hình 4: Loại hình nhà ở của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc 

 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng10/2018 

94. Nhà kiên cố cũng được đồng bào DTTS trong khu vực tiểu dự án sử dụng và cũng 

không có sự khác biệt nhiều so với người Kinh, nhà kiên cố thường là nhà có mái bằng 

đổ bê tông, tường xây gạch. Điều này cho thấy điều kiện kinh tế của các hộ DTTS ngày 

càng có xu hướng khá hơn, loại hình nhà ở có xu hướng được lựa chọn xây dựng trong 

vài năm trở lại đây là nhà một tầng mái đổ bê tông hoặc hai tầng kiên cố, nhà ở cũng 

tách riêng với bếp và các công trình phụ như nhà tắm hoặc nhà vệ sinh.  

Phương tiện sinh hoạt trong gia đình 

95. Bên cạnh nhà ở, giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào 

điều kiện kinh tế của mỗi hộ gia đình. Đối với các tài sản là các vật dụng thiết yếu và 

các loại tài sản có giá trị không cao thường gặp ở các hộ gia đình có mức sống trung 

bình, ngược lại các hộ gia đình thuộc nhóm khá giả và giàu thường sử dụng các loại tài 
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sản có giá trị. Có thể thấy ti vi màu cùng với điện thoại, xe máy, xe đạp và tủ lạnh là 

phương tiện sinh hoạt mang tính phổ biến, đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng 

ngày của các hộ gia đình DTTS trong khu vực tiểu dự án. Còn những vật dụng cao cấp 

hơn như điều hòa nhiệt độ, máy giặt, bàn ghế cao cấp là những phương tiện sinh hoạt 

chưa được sử dụng phổ biến ở các hộ gia đình DTTS trong các xã tiểu dự án.  

3.3.8 Tiện ích và các dịch vụ xã hội 

Sử dụng điện 

96. Các hộ tham gia khảo sát cho biết, họ sử dụng điện lưới để thắp sáng và phục vụ các 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất khác. Theo kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các hộ gia 

đình trong khu vực tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới 

quốc gia, có 98,7% các hộ tham gia khảo sát cho rằng sử dụng điện lưới và có đồng hồ 

đo điện riêng. Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo 

sát cho thấy tần xuất cắt điện thấp, có tới hơn một nửa số hộ (60,5%) cho rằng rất ít khi 

bị cắt điện; 25% hộ cho biếtchỉ cắt điện 1 đến 2 lần/tháng. Và có 37,1% các hộ cho rằng 

nguồn điện đủ mạnh để sử dụng và 55% hộ cho rằng cường độ của dòng điện đang sử 

dụng là ở mức bình thường, chấp nhận được.  

97. Nhìn chung, tính theo nhu cầu sử dụng tại thời điểm hiện tại việc nâng cấp điện lưới 

sinh hoạt cho người dân chưa phải là nhu cầu bức xúc trước mắt. Nhưng cùng với sự 

tăng trưởng kinh tế, kèm theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng điện thì việc nâng cấp cơ 

sở hạ tầng mạng lưới điện cũng đã đến lúc cần phải tính đến đặc biệt là ở các xã thuộc 

khu vực hồ Cốc Lùng, hồ Khau Piều và hồ Bản Cưởm. Điều này, không chỉ giúp người 

dân trong khu vực, bao gồm cả người DTTS nâng cao tiêu chí sử dụng điện an toàn mà 

hơn cả đó là giúp họ nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Nguồn nước sinh hoạt 

98. Trước đây các hộ dân sinh sống tại khu vực miền núi đặc biệt là đồng bào DTTS 

thường sử dụng nước suối, nước khe cho sinh hoạt hàng ngày trong gia đình, với tình 

hình kinh tế đang ngày càng phát triển, cũng như trình độ nhận thức của các hộ dân tộc 

thiểu số cũng được nâng cao nên hiện nay các  hộ gia đình DTTS đã sử dụng các nguồn 

nước khác nhau cho sinh hoạt như: nước máy, nước giếng khoan, nước mưa. 

99. Kết quả khảo sát nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu 

vực tiểu dự án cho thấy, nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực 

tiểu dự án là nước giếng đào chiếm 43,1%; nước giếng khoan chiếm 18,4%, tỷ lệ các hộ 

gia đình sử dụng nước máy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 0,6%, vẫn còn 27,1% hộ khảo 

sát sử dụng nước hồ/ao/sông hoặc dẫn từ khe núi về; 9% sử dụng nguồn nước mưa trong 
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sinh hoạt; 1,7% hộ gia đình sử dụng nguồn nước khác (nước mua, nước đóng chai).  

100. Xét theo nhóm dân tộc thì người Kinh có thói quen sử dụng nước mưa nhiều hơn, 

trong khi người DTTS trong khu vực tiểu dự án có xu hướng sử dụng nước từ khe 

núi/sông/hồ để sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt là hộ gia đình người Nùng (38,2%). 

Đây chính là nguyên nhân tiềm tàng gây nên các bệnh tật liên quan đến nước sạch và vệ 

sinh môi trường và giảm chất lượng cuộc sống của người DTTS trong khu vực tiểu dự 

án. Hiện trạng về nguồn nước của các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án phân tách 

theo nhóm dân tộc được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 7: Nguồn nước sinh hoạt trong gia đình của người trả lời theo nhóm dân tộc. 

Nguồn nước 

sinh hoạt 

Kinh Tày Nùng Khác Tổng số hộ 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Nước máy qua 

đồng hồ riêng 
0 0,0 2 1,3 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

Nước giếng 

khoan 
8 22,2 24 15,0 30 20,8 1 33,3 63 18,4 

Nước giếng đào 16 44,4 82 51,3 49 34,0 1 33,3 148 43,1 

Nước mưa 8 22,2 15 9,4 8 5,6 0 0,0 31 9,0 

Nước từ khe 

núi/sông/hồ 
3 8,3 34 21,3 55 38,2 1 33,3 93 27,1 

Nước khác: 

mua/đóng chai 
1 2,8 3 1,9 2 1,4 0 0,0 6 1,7 

Tổng 36 100 160 100 144 100 3 100 343 100 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng 10/2018. 

Nhà vệ sinh 

101. Trong các xã thuộc tiểu dự án, 97,1% số hộ gia đình đều có nhà vệ sinh riêng. 

Khoảng 2,9% số hộ chưa có nhà vệ sinh, phải dùng nhờ nhà hàng xóm. Nhà vệ sinh 

được người dân trong khu vực sử dụng phổ biến là nhà vệ sinh một ngăn hoặc hai ngăn 

(chiếm 57,4%) tiếp đến là nhà vệ sinh thải trực tiếp ra cống thoát 23,3%; có 11,1% sử 

dụng nhà vệ sinh tự hoại/ bán tự hoại và 5,2% sử dụng nhà vệ sinh trên ao/kênh.   

102. Khi so sánh loại hình nhà vệ sinh giữa các nhóm dân tộc trong khu vực tiểu dự án 

cho thấy, không có sự khác biệt đáng kể về xu hướng lựa chọn loại hình nhà vệ sinh 

được sử dụng trong các hộ gia đình.  

103.   Mô hình nhà vệ sinh hợp vệ sinh tự hoại và bán tự hoại cũng được cộng đồng 

người DTTS trong khu vực tiểu dự án lựa chọn sử dụng trong hộ gia đình không có sự 

khác biệt đáng kể so với nhóm người Kinh. Điều này cho thấy điều kiện kinh tế của các 
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hộ DTTS đang ngày càng có xu hướng khá hơn trong những năm trở lại đây. Đối với hộ 

gia đình có mức sống khá giả hơn, mô hình nhà vệ sinh khép kín cùng với công trình 

phụ khác (nhà tắm, nhà ở) cũng ngày càng được sử dụng phổ biến để thuận tiện cho sinh 

hoạt trong gia đình. 

104. Cụ thể các loại hình nhà vệ sinh tại các xã trong khu vực của dự án phân theo nhóm 

dân tộc được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 8: Loại hình nhà vệ sinh hộ gia đình của người trả lời theo nhóm dân tộc. 

Loại hình nhà vệ 

sinh 

Kinh Tày Nùng Khác Tổng 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Nhà vệ sinh 1 

ngăn 
17 47,2 93 58,1 84 58,3 3 100,0 197 57,4 

Nhà vệ sinh thải 

trực tiếp ra cống 

thoát 

8 22,2 38 23,8 34 23,6 0 0,0 80 23,3 

Nhà vệ sinh tự 

hoại/ bán tự hoại 
6 16,7 14 8,8 18 12,5 0 0,0 38 11,1 

Nhà vệ sinh trên 

kênh/ ao/ rạch 
3 8,3 10 6,3 5 3,5 0 0,0 18 5,2 

Không có nhà vệ 

sinh 
2 5,6 5 3,1 3 2,1 0 0,0 10 2,9 

Tổng cộng 36 100 160 100 144 100 3 100 343 100 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng 10/2018. 

Thoát nước 

105. Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan 

sát hiện trường để những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân 

cư. Kết quả điều tra cho thấy, nước thải của hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án chủ 

yếu tự thấm vào đất (chiếm tỷ lệ 62,6%), chỉ có 16.9% tổng số số hộ trả lời cho rằng 

nguồn nước thải được thoát ra cống/rãnh chung của khu vực và 17.3% hộ gia đình cho 

rằng nước thải được thoát trực tiếp ra hồ/ao/vườn.  

106. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa 

đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số đường trục đường chính của xã, 

nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, 

vườn.... hoặc thấm trực tiếp xuống đất. Nước thải chưa được xử lý và thải một cách tùy 

tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ 

gia đình. Đây cũng sẽ là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật liên quan đến nước 

và vệ sinh môi trường của người dân trong vùng dự án. 
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Thu gom rác thải 

107. Trong khu vực Tiểu dự án, hoạt động thu gom rác thải được các hộ gia đình chủ 

yếu tự thu gom và xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt tại vườn. Trong các cuộc phỏng 

vấn sâu và thảo luận nhóm cộng đồng cũng đưa ra ý kiến việc thu gom rác hiện nay chưa 

được thu gom, đặc biệt đối với hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát 

triển, rác thải vứt bừa bãi xuống mương thoát nước gây ách tắc và ô nhiễm môi trường. 

Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề gây ô nhiễm môi 

trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom đúng cách, đúng 

nơi qui định. 

108. Giống như các tỉnh khác trong cả nước, tình hình thu gom rác thải ở Lạng Sơn cũng 

là một vấn đề chưa tìm được hướng giải quyết triệt để, rác thải hiện nay mới chỉ được 

thu gom và xử lý thô sơ bằng cách chôn hoặc đốt, với cách xử lý này không những 

không đem lại hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân. 

Vì vậy, tìm được phương pháp xử lý rác hiệu quả và triệt để cần phải có điều kiện về 

khoa học công nghệ và điều kiện kinh tế mới có thể thực hiện được. 

3.3.9 Vấn đề Giới trong gia đình 

109. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ trên địa bàn tiểu dự án, bao gồm cả phụ nữ 

DTTS có nhận thức khá tốt về các vấn đề kinh tế xã hội và tham gia rất tích cực vào các 

phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa phương, vị thế của người phụ nữ đã được 

thay đổi và nâng lên cao hơn. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, 

người phụ nữ DTTS trên địa bàn tiểu dự án có nhận thức khá tốt về các vấn đề kinh tế 

xã hội và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa 

phương, vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. Việc tham gia 

các hoạt động cộng đồng, tham gia các tổ chức tại địa phương cho thấy không có sự 

khác biệt giữa hai giới, nam giới và phụ nữ đều tham gia vào các cuộc họp cộng đồng 

và tham gia vào các tổ chức tại địa phương. Nam giới thường tham gia cả hai hoạt động 

này nhiều hơn so với nữ giới, tuy nhiên tỷ lệ này không có sự chênh lệch đáng kể. Cụ 

thể xem Biểu đồ dưới đây. 

Hình 5: Sự tham gia của phụ nữ và nam giới DTTS vào các hoạt động cộng đồng. 
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Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội tháng 10/2018 

110. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình khu vực tiểu dự án cũng cho thấy, 

phụ nữ DTTS chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc trong gia đình như: chi 

tiêu và tiết kiệm cho gia đình, giáo dục và việc làm của con cái hay vay vốn ngân hàng, 

đầu tư kinh doanh. Trong khu vực tiểu dự án, có tới 70% số hộ trả lời cho rằng cả vợ và 

chồng cùng quyết định các công việc như mua xe cộ, nhà cửa; 71,1% cùng quyết định 

việc vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh; 59,8% quyết định việc cho con cái học hành. 

Đặc biệt trong vấn đề sở hữu tài sản, có tới 57,2% số hộ trả lời cho rằng cả hai vợ chồng 

cùng đứng tên sở hữu tài sản của gia đình.Điều này cho thấy, có sự bình đẳng giữa 

namvà nữ trong gia đình người DTTS trong khu vực khảo sát.  

IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TIỂU DỰ ÁN 

4.1 Tác động tích cực 

Đảm bảo và nâng cao an toàn đập trong khu vực TDA và phòng tránh lụt bão, giảm 

nhẹ thiên tai ở địa phương  

111. Thực tế cho thấy, các hồ đập thủy lợi được xây dựng từ lâu (thập niên 80) đa số 

công trình đã xuống cấp, dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên, thủy văn, tiêu chuẩn thiết 

kế, chất lượng và sự an toàn lúc đó nên đã không còn phù hợp với tình hình, diễn biến 

thời tiết hiện tại, đặc biệt trong điều kiện tình hình biến đổi khí hậu hiện nay đang diễn 

ra ngày một phức tạp, khó lường (hiện tượng lũ ống, lũ quét,...).Do đó, việc đầu tư sửa 

chữa lại các hạng mục đã hư hỏng của công trìnhgóp phần tăng tính an toàn cho công 

trình, cũng như đảm bảo khả năng tiêu thoát  lũ nhằm giúp cho người dân vùng hạ du 

yên tâm sinh sống và sản xuất trong mùa mưa bão. 

Tăng cường diện tích tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 
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Tiểu dự án tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước phục vụ 

đa mục tiêu, các công trình nâng cấp hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về 

nước tưới để người dân đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Sau khi tiểu dự án hoàn thành 

sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 861 ha đất sản xuất, tổng số hộ được hưởng 

lợi trực tiếp của tiểu dự án là 2.296 hộ (tương tương với 10.332 nhân khẩu) thuộc 10 xã 

trong khu vực. 

Cải thiện điều kiện KT-XH, sức khỏe của người dân đặc biệt cho phụ nữ/trẻ em và 

nhóm DBTT. 

112. Tiểu dự án tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước phục 

vụ đa mục tiêu, các công trình nâng cấp hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

về nước tưới để người dân đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút 

lao động địa phương cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác 

động xã hội khác, phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa 

phương. 

113. Nước sinh hoạt được cung cấp kịp thời hơn là điều kiện cơ bản cải thiện sức khỏe 

người dân, được biệt là tránh được được các bệnh của phụ nữ. Thông qua thực hiện kế 

hoạch hành động giới của tiểu dự án, nhận thức về giới sẽ được nâng lên trong các cấp 

chính quyền và cộng đồng. Phụ nữ giảm được thời gian lao động sẽ có cơ hội tham gia 

vào các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết, giáo dục con cái,… 

114. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình 

chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng 

cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ là đây là cơ chế chính 

để cải thiện điều kiện kinh tế.  Dự án sẽ cải thiện điều kiện giao thông, cấp nước, khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, tăng lao động và việc làm 

bên ngoài, cải thiện các dịch vụ xã hội và điều kiện môi trường cho người dân.  

115. Tiểu dự án sẽ làm tăng sản lượng nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống, cải thiện 

điều kiện tưới tiêu, cải thiện điều kiện giao thông, cải thiện môi trường sống và tình 

trạng sức khoẻ của người dân trong vùng tiểu dự án, đặc biệt là phụ nữ. 

Các tác động tích cực khác 

116. Ngoài các giải pháp về mặt công trình, tiểu dự án còn có các hoạt động phi công 

trình giúp người dân được hưởng lợi như đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về các vấn đề giới, sự tham gia của phụ nữ, sự giám sát của người dân, các mô 

hình sinh kế....thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển DTTS và kế 

hoạch hành động giới. 
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4.2 Tác động tiêu cực 

Thu hồi đất và tái định cư 

117. Kết quả kiểm đếm sơ bộ (IOL) vào tháng 10/2018 cho thấy, tổng số hộ bị ảnh 

hưởng của tiểu dự án là 149 hộ, trong đó có 125 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn đất rừng sản 

xuất và đất nông nghiệp; và có 24 hộ bị ảnh hưởng đất rừng tạm thời do thu hồi đất tạm 

thời làm lán trại và bãi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng trong thời gian thi công. 

118. Tổng diện tích đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn là 22.101m2 đất nông nghiệp trồng lúa và 

đất rừng sản xuất hiện đang trồng cây keo, bạch đàn và thông của 125 hộ. Tổng diện 

tích đất bị thu hồi tạm thời là  10.592m2 đất rừng sản xuất thuộc quyền quản lý của 24 

hộ gia đình. Đất thu hồi tạm thời chủ yếu sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân 

trong quá trình thi công, làm mỏ vật liệu và để các phương tiện máy móc thi công, nhà 

kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. 

119. Trong tổng số 149 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất trong quá trình thi công xây dựng 

đập, có 135 hộ bị ảnh hưởng là người DTTS (bao gồm người Tày và Nùng), 14 hộ bị 

ảnh hưởng là người Kinh. Xét theo nhóm dân tộc, thì nhóm người Tày chiếm tỷ lệ người 

bị ảnh hưởng cao nhất trong tổng số người bị ảnh hưởng, với 56,4% (84 hộ), tiếp đến là 

người Nùng chiếm 34,2% (51 hộ) và người Kinh chiếm tỷ lệ thấp nhất 9,4%. 

120. Số liệu khảo sát sơ bộ cũng cho thấy, trong tổng số 135 hộ DTTS bị ảnh hưởng bởi 

tiểu dự án, có 112 hộ DTTS bị ảnh hưởng vĩnh viễn đất nông nghiệp trồng lúa và đất 

rừng sản xuấtcho việc gia cố chân đập, nâng cấp tràn xả lũ và làm nhà quản lý, đường 

quản lý, với diện tích đất bị thu hồi ước tính là 19.500 m2; và 23 hộ DTTS bị ảnh hưởng 

đất rừng sản xuất tạm thời do thu hồi đất tạm thời làm lán trại và bãi tập kết máy móc, 

vật liệu xây dựng trong thời gian thi công, với diện tích đất bị ảnh hưởng ước tính là 

10.000m2. 

121. Tất cả các hộ DTTS bị ảnh hưởng vĩnh viễn đều dưới 10% tổng diện tích đất hộ 

gia đình đang sử dụng. Không có hộ DTTS nào bị ảnh hưởng nặng (mất 20%  tổng diện 

tích đất do hộ gia đình sở hữu hay 10% diện tích đất sản xuất đối với các hộ thuộc diện 

hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương). Việc thi công tiểu dự án không có hộ gia đình DTTS 

nào bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư. 

122. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho tiểu dự án sẽ được thiết kế để phù hợp 

với khung hành động tái định cư (RPF) và trình nộp Ngân hàngThế giới để xem xét và 

phát hành trước khi hoạt động xây dựng được triển khai. 

Rủi ro về sức khỏe, an toàn lao động và an toàn giao thông 
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123. Quá trình thi công sẽ có một lượng lớn lao động ở các nơi khác về làm việc cho 

nên cần có biện pháp quản lý số lượng lao động nhập cư này, đảm bảo không có phát 

sinh mâu thuẫn giữa người bản địa và người lao động nhập cư và tránh nguy cơ lây lan 

các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và HIV/AIDS. Các bệnh truyền nhiễm này 

cần được tuyên truyền thường xuyên để nâng cao ý thức phóng ngừa lây nhiễm cho cộng 

đồng người DTTS và lao động nhập cư. 

124. Quá trình thi công có khả năng phát sinh ô nhiễm tiếng ồn và không khí do máy 

móc thi công và xe chở nguyên vật liệu, do đó chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như trong EISA đã nêu, cũng như 

chuẩn bị các phương án quản lý nhân công phòng tránh tối đa các tác động bất lợi tới 

cộng đồng, đặc biệt cộng đồng DTTS. Rủi ro đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Mâu thuẫn trong sử dụng nước 

125. Theo cam kết của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan, sẽ nỗ 

lực thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu số hộ bị ảnh hưởngviệc cấp nước tưới cho 

sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ lưu. Theo tài liệu thiết kế, việc sửa chữa 

đập sẽ không gây ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho người dân trong thời gian thi 

công thông qua các biện pháp thi công vào cuối vụ mùa và vào thời kỳ phơi đất: thi công 

vào mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (6 tháng), với một số hạng mục cần mực 

nước thấp, sử dụng các biện pháp đắp đê quây, dẫn dòng thi công công trình đầu 

mốiphục vụ nhu cầu nước tưới của người dân. 

126. Như vậy, kế hoạch đã được chuẩn bị để đảm bảo việc xây dựng sẽ không gây ra, 

hoặc gây tác động tối thiểu đến các hoạt động nông nghiệp và sinh kế của người dân địa 

phương, trong đó có cộng đồng người DTTS. 

4.3 Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng 

Tham vấn với các bên liên quan 

127. Người DTTS thuộc nhóm dễ bị tổn thương, các hoạt động kinh tế của họ chủ yếu 

là nông nghiệp,do đó việc đảm bảo nước tưới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp rất 

quan trọng. Chính vì vậy trong quá trình triển khai tiểu dự án và lập EMDP, việc tham 

vấn các cơ quan có liên quan như Ban dân tộc tỉnh, phòng dân tộc huyện, UBND các xã 

thực hiện tiểu dự án và cộng đồng người DTTS tại địa phương là hết sức cần thiết. Kết 

quả của các cuộc tham vấn này giúp cho Ban quản lý tiểu dự án có kế hoạch và phương 

án hành động nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc cũng như giảm thiểu tác động tiêu 

cực tới cộng đồng người DTTS một cách hiệu quả nhất. 

Thực hiện chính sách tái định cư 
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128. Mặc dù đã rất nỗ lực để tránh thu hồi đất và tái định cư người dân địa phương 

nhưng vẫn không thể tránh khỏi yêu cầu thu hồi đất và các tài sản khác của người dân. 

Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, dự án đã lập Kế hoạch hành động tái định cư cho 

TDA. Kế hoạch này phản ánh cách thức dự án sẽ giảm thiểu tổn thất của những người 

BAH, bao gồm người DTTS trong dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, 

hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ.   

129. Chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cư bắt buộc là giảm tối đa việc tái 

định cư bắt buộc ở những nơi có thể. Tại những nơi mà bắt buộc phải có tái định cư phải 

đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, đặc biệt là người dân tộc thiểu 

số được hỗ trợ để duy trì cuộc sống ít nhất là bằng hoặc tốt hơn cuộc sống cũ khi chưa 

có dự án. Thiết kế kỹ thuật của Công ty tư vấn thiết kế dự án Sửa chữa và nâng cao an 

toàn hồ đập tỉnh Lạng Sơn đều có thảo luận với đội ngũ kỹ thuật, chính quyền địa phương 

và các chuyên gia tái định cư để giảm tối đa diện tích đất chiếm dụng và thiệt hại tới nhà 

cửa, tài sản và hoa màu của các hộ dân. 

130. UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

WB8 tỉnh Lạng Sơn sẽ đảm bảo rằng bất kỳ tái định cư sẽ được thực hiện phù hợp với 

các thỏa thuận trong Khung chính sách tái định cư và kế hoạch tái định cư.  

131.  Khung chính sách tái định cư và kế hoạch tái định cư này được niêm yết công khai 

tại các địa điểm công cộng để người dân nắm bắt.Các chính sách hỗ trợ riêng cho người 

DTTSđược thực hiện đầy đủ, công khai và minh bạch.Ban QLDA tỉnh phối hợp với đơn 

vị tư vấn và chính quyền địa phương phổ biến các thông tin về tiểu dự án, chính sách về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, những tác động tiềm tàng và biện pháp giảm 

thiểu tới các hộ gia đình tại khu vực thực hiện Tiểu dự án, bao gồm cả các hộ DTTS bị 

ảnh hưởng và hộ DTTS không bị ảnh hưởng.  

Thực hiện tốt các kế hoạch giảm thiểu tác hại về sức khỏe cộng đồng, an toàn lao 

động và an toàn giao thông trong quá trình thi công 

132. Kế hoạch thi công phải đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, 

các xe chở vật liệu xây dựng phải đúng tiêu chuẩn kích cỡ, chở đúng tải trọng và được 

che chắn cẩn thận. 

133. Các tuyến đường dân sinh của người dân nếu có bị hư hỏng trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu cần phải được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu cho địa phương và 

người dân sử dụng (Chi tiết nêu trong báo cáo Đánh giá môi trường – xã hội TDA). 

134. Lực lượng lao động xây dựng tập trung với số  lượng lớn có thể dẫn đến các vấn 

đề mại dâm, gây ra rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, và/hoặc 
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các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các biện pháp cần được thực hiện để giảm thiểu 

nguy cơ đối với không chỉ công nhân (là những người di cư đến) mà còn cả cộng đồng 

ở hạ lưu hồ chứa, bao gồm cả người Kinh và DTTS trong vùng TDA. Những vấn đề này 

được dự đoán và được đề cập trong Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng của 

Báo cáo đánh giá xã hội tiểu dự án. (Xem trong Phụ lục 5 của Báo cáo đánh giá xã hội 

của tiểu dự án). 

Xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu những thiệt hại do ngập úng hoặc hạn hán 

trong quá trình thi công 

135. Mặc dù các biện pháp thi công của tiểu dự án đều đảm bảo cấp nước tưới liên tục 

cho diện tích phục vụ của hồ trong quá trình sửa chữa, tuy nhiên để đảm bảo việc vận 

hành đưa nước tưới đến ruộng của người dân và cộng đồng người DTTS, đơn vị thi công 

cần có kế hoạch cấp nước cụ thể trong quá trình thi công tiểu dự án cũng như kế hoạch 

điều tiết nước. Đồng thời, thông báo bản kế hoạch này tới người dân địa phương và 

người DTTS nhằm tránh các thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng 

tới đời sống của họ trong khu vực tiểu dự án. 

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các nhóm người dễ bị tổn thương 

136. Nhóm người dễ bị tổn thương bao gồm người DTTS, phụ nữ đơn thân, người già, 

trẻ em trai và gái. Trong quá trình thực hiện tiểu  dự án, có những tác động tiêu cực có 

thể nảy sinh, vì thế cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm dễ bị tổn thương. Cần thu hút sự 

tham gia của nhóm người này trong các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe hay 

tham vấn để thu thập những nhu cầu, mong muốn của họ đối với dự án, từ đó có xây 

dựng phương án đáp ứng kịp thời. Cần chú trọng hơn tới trẻ em trai, trẻ em gái và nhóm 

người dân tộc thiểu số trong việc trang bị các kiến thức liên quan tới vấn đề sức khỏe, 

an toàn cộng đồng và tệ nạn xã hội, an ninh trật tự. 

137. Đặc biệt, nhóm người dễ bị tổn thương sẽ nhận được những hỗ trợ và ưu tiên trong 

khi thực hiện EMDP của tiểu dự án. Những người DTTS trong vùng tiểu dự án sẽ được 

tham gia vào các chương trình hỗ trợ, tập huấn để cải thiện sinh kế được thiết kế trong 

EMDP.  

Thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên 
quan 

138. Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược truyền thông là bảo đảm sự tham gia của cộng 

đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan 

trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến 

các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Họat động công bố thông tin là 
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một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, 

chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền 

sở tại và các đơn vị có liên quan. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh 

và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án. Kế hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực Tiểu dự án được trình 

bày chi tiết ở Phụ lục 6 của báo cáo SA. 

V TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS 

5.1 Mục tiêu của tham vấn cộng đồng  

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

DTTS trong vùng dự án đã được tiến hành một cách tự do, tham vấn trước, và tham vấn 

phổ biến thông tin theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới. Mục đích của tham 

vấn là để:(i) thông báo cho các dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án các tác động 

tiềm tàng của dự án (tác động tiêu cực và và tác động tích cực), (ii) nhận ý kiến phản 

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

động phát triển để đảm bảo người dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án có thể nhận 

được các lợi ích kinh tế xã hội (từ dự án) phù hợp văn hóa với họ, và trên cơ sở đó xác 

nhận sự ủng hộ rộng rãi của DTTS đối với việc thực hiện TDA. 

5.2 Phương pháp tham vấn 

140. Sử dụng các công cụ điều tra khác nhau, như các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, 

quan sát hiện trường và điều tra hộ gia đình được sử dụng để thu thập thông tin phản hồi 

từ các dân tộc thiểu số. Tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin 

theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới đã được duy trì trong suốt quá trình 

tham vấn. 

- Công cụ: Khi sử dụng các công cụ điều tra trên, các chuyên gia tư vấn đã nhận 

ra rằng cần duy trì việc tự do sử dụng ngôn ngữ khi tham vấn với các DTTS nhằm 

đảm bảo phù hợp với sở thích và nhận thức của họ. Trước khi tiến hành tham 

vấn, việc kiểm tra sở thích sử dụng ngôn ngữ của các DTTS được thực hiện và 

ngôn ngữ đó được sử dụng trong suốt quá trình tham vấn. Trong tiểu dự án này, 

người DTTS là người Tày và người Nùng đã xác nhận trước khi phỏng vấn họ 

cảm thấy thoải mái và tự do phát biểu ý kiến với ngôn ngữ là tiếng Việt (tiếng 

phổ thông). Do đó, các cuộc tham vấn đã được tiến hành bằng cách sử dụng ngôn 

ngữ tiếng Việt. Để đảm bảo sự tự do ngôn ngữ cho người DTTS được tham vấn, 

mỗi nhóm DTTS được tư vấn một cách riêng biệt. Một người dân địa phương 

(trong cùng nhóm DTTS) đã được mời tham gia quá trình tham vấn trong trường 
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hợp ngôn ngữ DTTS địa phương là cần thiết để trao đổi thông tin thông suốt giữa 

người DTTS và nhómtư vấn. Các tư vấn cùng với cán bộ Ban QLDA dắt dẫn các 

buổi tham vấnlà những người có kinh nghiệm cơ bản về DTTS ở Việt Nam. 

- Nội dung và quá trình tham vấn: Hoạt động tham vấn được tiến hành vào tháng 

10/2018. Các cuộc tham vấn sử dụng cả điều tra hộ gia đình và thảo luận 

nhóm/họp cộng đồng (như đã đề cập ở trên) trong suốt quá trình tham vấn. Có cả 

nam giới và phụ nữ tham gia tham vấn. Đặc biệt phụ nữ DTTS đã được khuyến 

khích đưa ra ý kiến/thắc mắc của mình. Trong một số trường hợp, nhà văn hóa 

(cho họp cộng đồng) được sử dụng để thực hiện việc tham vấn (cho thảo luận 

nhóm tập trung/ họp cộng đồng). Trong quá trình tham vấn cộng đồng DTTS 

được đơn vị tư vấn cung cấp các hoạt động của tiểu dự án, bao gồm: 

a) Các thông tin về dự án: phạm vi, tiến độ, dự kiến thực hiện TDA 

b) Một số đặc trưng văn hóa của người DTTS trong vùng dự án; Thiên tai và 

phòng chngười DTTS trong vùng dự án; 

c) Các tác động dự kiến của tiểu dự án tới cộng đồng DTTS tại địa phương;  

d) Các hoạt động sinh kế hiện tại của người DTTS và mong muốn/ nhu cầu phục 

hồi sinh kế của họ; và 

e) Đánh giá sự ủng hộ của cộng đồng DTTS đối với hoạt động của dự án. 

- Mục đích của các cuộc tham vấn là để cho tất cả người DTTS dự kiến sẽ bị ảnh 

hưởng bởi tiểu dự án được thông báo kịp thời và phù hợp về các hoạt động của 

tiểu dự áncũng như các tác động dự kiến tới cộng đồng địa phương. Mục đích 

của việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời và tham vấn này là để các bên 

liên quan ở địa phương hiểu được tất cả các vấn đề Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng tới 

họ, và tất cả các mối  quan tâm của họ có thể được bày tỏ và đánh giá kịp thời. Ý 

kiến của người DTTS sẽ được ghi lại một cách đầy đủ qua các biên bản họp tham 

vấn. Biên bản họp tham vấn và danh sách người tham dự ở một số xã trong khu 

vực Tiểu dự án được đính kèm trong Phụ lục 2 của báo cáo này. 

5.3 Kết quả tham vấn 

141. Trong tổng số 149 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất do quá trình xây dựng tiểu dự án, 

có 135 hộ bị ảnh hương là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là các hộ dân tộc Tày và 

dân tộc Nùng. Trong quá trình tham vấn về các chính sách hiện tại liên quan tới thu hồi 

đất, bồi thường và tái định cư, tư vấn cũng tham vấn đồng bào DTTS là những người bị 

ảnh hưởng về nhu cầu cải thiện sinh kế sắp tới của họ sau khi nhận đền bù cũng như khi 

tiểu dự án được xây dựng. Các ý kiến của những người tham dự cuộc họp tham vấn đã 

được thảo luận một cách rộng rãi và tự do. Thời gian, địa điểm và kết quả họp tham vấn 
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người DTTS của các xã trong khu vực tiểu dự án xin xem chi tiết tại Phụ lục 1 của Báo 

cáo này.  

142. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân DTTS trong khu vực Tiểu dự án 

cho thấy, cộng đồng người DTTS và những hộ gia đình DTTS được tham vấn đều thống 

nhất rằng họ đã được thông báo về tiểu dự án. Các hộ DTTS đều ủng hộ việc thực hiện 

tiểu dự án và mong muốn dự án được triển khaitrong thời gian sớm nhất.  

143. Cộng đồng DTTS hiểu được các tác động tích cực của tiểu dự án. Đồng thời, họ 

cũng hiểu được tác động tiêu cực của tiểu dự án cũng như đồng ý với đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực và các biện pháp hỗ trợ bổ sung sẽ được thực 

hiện thông qua EMDP này, để đảm bảo các DTTS hiện nay trong khu vực dự án có thể 

nhận được lợi ích kinh tế xã hội phù hợp với văn hóa của họ. Trên cơ sở các tác động 

của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu đề xuất, các hộ gia đình DTTS và các cộng 

đồng DTTS thể hiện sự hỗ trợ cho thực hiện dự án. 

144. Những ý kiến cụ thể/đề xuấtcủa người DTTS trong khu vực tiểu dự án tập trung 

vào hai lĩnh vực: (i) các đề xuất liên quan đến quá trình thi công tiểu dự án; và (ii) các 

đề xuất liên quan đến hoạt động phát triển, hỗ trợ sinh kế và cải thiện thu nhập, được 

tóm tắt như sau: 

Trong quá trình thi công tiểu dự án 

145. Quá trình thực hiện tiểu dự án cần tiến hành nhanh chóng để giảm thiểu tác động 

tới người dân trong vùng dự án. 

146. Hỗ trợ, đền bù đối với những hộ bị ảnh hưởng, tạo điều kiện tiếp cận các chương 

trình, quỹ hộ trợ giúp người dân phục hồi sinh kế và phát triển kinh tế. 

147. Việc tháo nước ở các hồ có thể ảnh hưởng đến lịch tưới của hộ DTTS, do vậy để 

để đảm bảo nước tưới liên tục cho sản xuất nông nghiệp nhằm tránh thiệt hại về sản xuất 

nông nghiệp và đời sống của người dân, đơn vị thi công cần nghiên cứu lựa chọn thời 

gian gia cố lại đỉnh đập, sửa chữa cống lấy nước ở các hồ chứa vào thời điểm mùa khô 

từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (6 tháng), - đây là khoảng thời gian người dân có ít nhu 

cầu sử dụng nước tưới nhất trong năm. 

Các hoạt động phát triển, hỗ trợ sinh kế và phục hồi thu nhập được đề xuất trong 

quá trình tham vấn 

148. Trên cơ sở đánh giá xã hội và tham vấn tự do, tham vấn trước và tham vấn phổ 

biến thông tin 135 hộ DTTS bị ảnh hưởng do thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời trong quá 

trình thi công, sửa chữa đập tại khu vực tiểu dự án.  cho thấy: Hầu hết các hộ gia đình 
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DTTS tham gia phỏng vấn và tham gia hoạt động tham vấn đều mong muốn hỗ trợ để 

cải thiện thu nhập bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án như sau: 

- Hỗ trợ các khóa đào tạo về khuyến nông, các mô hình trồng trọt chăn nuôi áp 

dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cũng như đem lại hiệu quả kinh tế cao, 

thông qua việc đa dạng hóa phương pháp canh tác và phát triển kinh doanh hộ 

gia đình đối với hộ DTTS bị ảnh hưởng đất canh tác trong quá trình xây dựng 

công trình. 

- Hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng sang cây ngắn ngày, cây cần ít nước 

như cây khoai, cây ngô, cây thạch đen… hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền 

mặt trong vụ thiếu nước cho hộ DTTS bị ảnh hưởng dự kiến do cắt nước tưới 

trong thời gian đóng cửa đập để thi công. 

- Hỗ trợ chương trình truyền thông tập trung vào việc nâng cao nhận thức của 

người dân , đặc biệt là người DTTS về các biện pháp bảo vệ hồ đập và an toàn 

trong quá trình xây dựng và vận hành hồ đập đập trong khu vực tiểu dự án, nhằm 

đảm bảo sự an toàn của các đập hiện có, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản 

các cộng đồng vùng hạ du cũng như sinh kế của họ trong khu vực tiểu dự án 

- Trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình của tiểu dự án, các nhà thầu 

xây dựng nên ưu tiên tuyển dụng lao động từ cộng đồng để giải quyết việc làm 

tại địa phương cũng như giúp người dân có thêm thu nhập. 

- Ngoài ra, các hộ gia đình DTTS cũng mong muốn được cung cấp phương tiện 

truyền thông và hệ thống loa công cộng cho nhà văn hóa tại địa phương để giúp 

họ tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia các hoạt động của cộng đồng tốt 

hơn cũng như phổ biến và tuyên truyền thực hiện dự án hiệu quả hơn. 

149. Biên bản họp tham vấn người DTTS và danh sách người tham dự ở một số xã trong 

khu vực tiểu dự án được đính kèm trong Phụ lục 2 của Báo cáo này. 

5.4 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc 

thiểu số 

150. Để đảm bảo tiếp tục tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông 

tin với người dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu 

số (EMDP), khuôn khổ tham vấn cộng đồng DTTS sau đây sẽ được sử dụng trong quá 

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

- Trong quá trình thực hiện EMDP, cách tiếp cận tham vấn tương tự (đã được sử 

dụng trong quá trình chuẩn bị EMDP) sẽ được thông qua. Tham vấn sẽ dựa trên 

cơ sở Tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin có sự tham 
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gia, để đánh giá xem cộng đồng DTTS có bất kỳ phản hồi nào không, và để kiểm 

tra xem có bất kỳ tác động nào của tiểu dự án phát sinh nhưng đã không lường 

trước được trong quá trình chuẩn bị EMDP. Trường hợp cần thiết, EMDP được 

thực hiện, sẽ được tiếp tục xây dựng, hoặc cập nhật về các phương pháp chuyển 

giao để đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách thích hợp đối với các 

DTTS. 

- Để đảm bảo quyền lợi thì các nhóm DTTS trong địa bàn tiểu dự án nên tham gia 

vào cả quá trình thực hiện và quá trình giám sát & đánh giá để phát huy tối đa 

mục tiêu của EMDP.  Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp 

với chính quyền địa phương các cấp để thực hiện EMDP này và đảm bảo rằng 

người dân tộc thiểu số tham gia vào quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá của 

EMDP. 

- Trong trường hợp có tác động bất lợi được xác định trước khi thực hiện tiểu dự 

án, đặc biệt là khi có thiết kế kỹ thuật chi tiết trong quá trình thực hiện tiểu dự 

án, các phương pháp tham vấn, như đã đề cập ở trên, nên được sử dụng để thu 

thập thông tin phản hồi từ các dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng. Việc thay thế thiết 

kế kỹ thuật nên được triển khai để tránh tác động bất lợi. Trong trường hợp các 

tác động không thể tránh khỏi, chúng phải được giảm thiểu, giảm nhẹ hoặc bồi 

thường cho người bị thiệt hại. 

- Trong trường hợp tác động bất lợi đã được xác định (khi các phương pháp thiết 

kế/xây dựng kỹ thuật rõ ràng), DTTS bị ảnh hưởng sẽ được tham vấn và thông 

báo về quyền lợi của họ. EMDP sẽ được cập nhật cho phù hợp và sẽ được công 

bố trước khi triển khai thực hiện EMDP. 

5.5 Phổ biến thông tin 

151. Khi việc chuẩn bị EMDP đã hoàn tất, cần công bố cho những người DTTS và cộng 

đồng một cách rộng rãi tại những nơi công cộng, bao gồm trụ sở UBND xã/ huyện, các 

nhà họp cộng đồng. EMDP được trình bày theo ngôn ngữ và bố cục mà người DTTS và 

tất cả những bên liên quan có thể đọc, hiểu được và có thể đưa ra các phản hồi. EMDP 

cuối cùng sau khi được WB thông qua và UBND tỉnh phê duyệt sẽ được công bố tại Ban 

quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Bộ NNT&PTNT, UBND tỉnh Lạng Sơn và các 

huyện, xã có liên quan, và trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới.Trong quá 

trình thực hiện dự án, PPMU và chính quyền địa phương các cấp phải đảm bảo chắc 

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

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

EMDP. 
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VI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DTTS ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

152. Như đã đề cập ở trên, EMDP nhằm mục đích cung cấp thêm các lợi ích kinh tế xã 

hội cho các hộ gia đình DTTS theo OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới. Các hoạt động 

phát triển để đảm bảo rằng người dân tộc nhận được các lợi ích xã hội và kinh tế phù 

hợp về văn hóa, giới tính và điều kiện phát triển kinh tế. Các hoạt động phát triển được 

đề xuất dựa trên kết quả tham vấn người dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án cũng 

như căn cứ vào chương trình khuyến nông của Trung tâm khuyến nông tỉnh Lạng Sơn 

đang thực hiện. 

153. Có tổng số 135 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất trong 

quá trình xây dựng tiểu dự án, trong đó chủ yếu là các hộ dân tộc Tày và dân tộc Nùng. 

Các hộ DTTS bị ảnh hưởng này sẽ được bồi thường và hỗ trợ đầy đủ theo RAP, thêm 

vào đó họ được hỗ trợ thông qua các hoạt động phát triển trong EMDP để giảm thiểu 

tác động bất lợi cũng như hỗ trợ hộ DTTS cải thiện chất lượng cuộc sống. 

154. Trong quá trình tham vấn về các vấn đề liên quan đến DTTS, tư vấn cũng tham vấn 

đồng bào DTTS đặc biệt  là những người bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất trong quá trình 

thi công tiểu dự án nhằm giảm thiểu tác động bất lợi và hỗ trợ các hộ DTTS cải thiện 

thu nhập của họ. Các ý kiến của những người tham dự cuộc họp tham vấn đã được thảo 

luận một cách rộng rãi và tự do. 

155. Do đồng bào dân tộc tại các xã tiểu dự án chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, trồng 

các loại cây nông nghiệp và chăn nuôi quy mô hộ gia đình, tập quán canh tác cũng còn 

lạc hậu. Sau khi tham vấn các ý kiến của các hộ DTTS, các hoạt động nhằm phát triển 

DTTS được đề xuất như sau:  

6.1 Hoạt động 1: Tập huấn khuyến nông các mô hình trồng trọt chăn nuôi áp 

dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất 

156. Kết quả tham vấn người DTTS tại các xã được hưởng lợi/ảnh hưởng từ tiểu dự án 

cho thấy nhu cầu cải thiện thu nhập khi diện tích đất nông nghiệp trồng lúa bị ảnh hưởng, 

đó là được hỗ trợ các khóa đào tạo về khuyến nông, các mô hình trồng trọt chăn nuôi áp 

dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cũng như đem lại hiệu quả kinh tế cao, thông 

qua việc đa dạng hóa phương pháp canh tác và phát triển kinh doanh hộ gia đình.Việc 

thiếu các kỹ năng liên quan đến phát triển nông nghiệp là vấn đề nghiêm trọng vì nền 

kinh tế của các hộ DTTS trong khu vực phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Nhiều hộ 

gia đình được khảo sát cho rằng kỹ thuật canh tác kém là một trong những nguyên nhân 

gây nghèo đối với các hộ làm nông. Để thực hiện chương trình này, việc tập huấn kỹ 

thuật trồng trọt áp dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hạt giốnglà các biện pháp không thể 
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thiếu, nhằm giúp các hộ gia đình DTTS nắm vững kỹ thuật canh tác, tăng năng suất cây 

trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

157. Dự kiến sẽ có 10 khóa đào tạo (2 ngày) cho các hộ DTTS trong khu vực tiểu dự án, 

135  hộ DTTS bị ảnh hưởng tại 10 xã tiểu dự án sẽ được ưu tiên lựa chọn với kinh phí 

hỗ trợ 1 khóa đào tạo là 20.000.000 đồng. 

6.2 Hoạt động 2: Chương trình truyền thông về các biện pháp bảo vệ hồ đập và 

an toàn hồ đập 

158. Do rủi ro sự cố tiềm ẩn liên quan đến các đập trong chương trình an toàn đập của 

Chính phủ, cần có một chiến dịch truyền thông rõ ràng đối với dự án này. Mục tiêu của 

chiến dịch truyền thông là tăng cường sự hỗ trợ của các nhóm bên liên quan cho dự án 

và chương trình an toàn đập, đồng thời chứng minh sự cần thiết và cấp bách của việc 

đảm bảo sự an toàn của các đập hiện có để bảo vệ các cộng đồng hạ du và sinh kế của 

họ. Công tác truyền thông của dự án sẽ nhắm đến nhóm các bên liên quan khác nhau để 

đảm bảo rằng họ hiểu rõ được mục tiêu của chương trình và vai trò hỗ trợ của Ngân 

hàng thế giới.    

159. Tại các xã có người dân tộc thiểu số được hưởng lợi/ảnh hưởng từ tiểu dự án, dự 

kiến khoản chi phí khoảng 15,000,000 đồng/xã sẽ được phân bổ cho chương trình phát 

triển DTTS, bao gồm chương trình truyền thông/ các buổi nói chuyện chuyên để về các 

biện pháp bảo vệ hồ đập, an toàn trong việc xây dựng và vận hành hồ đập. Chương trình 

cụ thể sẽ được chính quyền địa phương xã, Hội liên hiệp phụ nữ xã thảo luận và đề xuất.  

160. Các hoạt động truyền thông sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người 

dân trong khu vực tiểu dự án, đặc biệt là người DTTS về các biện pháp bảo vệ hồ đập, 

an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành hồ đập. Mục tiêu của hoạt động này là 

nhằm đảm bảo sự an toàn của các đập hiện có, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản 

các cộng đồng vùng hạ du cũng như sinh kế của họ trong khu vực tiểu dự án. 

161. Chương trình truyền thông này sẽ nhắm đến nhóm đối tượng là người DTTS được 

hưởng lợi và người DTTS bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án để đảm bảo rằng họ 

hiểu rõ được mục tiêu của chương trình cũng như nâng cao nhận thức của họ về các vấn 

đề bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành hồ đập .    

162. EMDP này sẽ được cập nhật trước khi thực hiện, để xác nhận nhu cầu phát triển 

của dân tộc thiểu số và để phản ánh bất cứ nhu cầu bổ sung nào mà người dân tộc thiểu 

số có thể cần khi tác động của các tiểu dự án được xác nhận trên cơ sở thiết kế kỹ thuật 

chi tiết. 
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VII CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 

7.1 Nguồn ngân sách 

163. Tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

của dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn" được thực hiện với nguồn 

vốn đối ứng. PPMU sẽ phối hợp với chương trình khuyến nông của Trung tâm khuyến 

nông, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cùng với UBND các Huyện và chính 

quyền địa phương, hội liên hiệp phụ nữ cấp xã nơi thực hiện dự án để lồng ghép thực 

hiện EMDP kịp thời, nhằm đảm bảo EMDP có thể hỗ trợ các DTTS có mặt trong khu 

vực dự án nhận được lợi ích kinh tế phù hợp với văn hóa xã hội của họ. 

164. Ban quản lý dự án Trung Ương (CPO) sẽ thuê một tư vấn giám sát độc lập để giám 

sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số này. Chi phí giám sát nội bộ sẽ 

do PPMU chi trả - như một phần chi phí quản lý của tiểu dự án. 

7.2 Nguồn kinh phí dự kiến 

165. Chi phí ước tính của EMDP là 385.000.000đồng (tương đương 16.942 USD4). Kinh 

phí này bao gồm chi phí cho các hoạt động cụ thể và kinh phí dự phòng, cụ thể như sau: 

Bảng 9: Ngân sách dự kiến kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. 

ST

T 

Các hoạt động Đơn 

vị 

Số 

lượn

g 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

Đơn vị thực 

hiện 

I Kinh phí EMDP       350.000.000 Ban quản lý 

tiểu dự án sửa 

chữa và nâng 

cao an toàn đập 

WB 8 tỉnh 

Lạng Sơn5 

 1 Tập huấn khuyến 

nông các mô hình 

trồng trọt chăn nuôi 

áp dụng khoa học 

kỹ thuật  

Khóa 10 20.000.000 200.000.000 

2 Chương trình 

truyền thông về các 

biện pháp bảo vệ hồ 

đập và an toàn hồ 

đập 

Xã 10 15.000.000 150.000.000 

II Kinh phí dự phòng % 10%  3.500.000 

  Tổng cộng     385.000.000 

166. Các khóa đào tạo và chương trình truyền thông sẽ được thiết kế để đảm bảo: (i) 

Các nội dung phù hợp với văn hóa của người dân tộc thiểu số, (ii) Phụ nữ được khuyến 

khích tham gia, ít nhất là 50% số người tham gia là phụ nữ DTTS, (iii) Hộ nghèo DTTS 

                                                      
4 Áp dụng theo Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 

ngày 02/11/2018  (1 USD = 22.725 VND) 
5Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB 8 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm khuyến 

nông, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, UBND các Huyện và chính quyền địa phương, hội liên hiệp 

phụ nữ cấp xã nơi thực hiện dự án để lồng ghép thực hiện EMDP này. 
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và hộ DTTS có phụ nữ làm chủ hộ được khuyến khích tham gia. 

167. Kinh phí thực hiện EMDP này mới được ước tính sơ bộ và sẽ được cập nhật trước 

khi thực hiện, để xác nhận lại nhu cầu phát triển của người DTTS và để phản ánh bất cứ 

nhu cầu bổ sung nào mà người DTTS có thể cần khi tác động của các tiểu dự án được 

xác nhận trên cơ sở thiết kế kỹ thuật chi tiết. PPMU sẽ phối hợp thực hiện EMDP kịp 

thời để đảm bảo EMDP hỗ trợ các dân tộc thiểu số có mặt trong khu vực tiểu dự án có 

thể nhận được lợi ích kinh tế phù hợp với văn hóa xã hội của họ. 

VIII CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

8.1 Những nguyên tắc chính của cơ chế khiếu nại 

168. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu người DTTS bị  ảnh hưởng mà không thỏa 

mãn với quy trình, biện pháp bồi thường và giảm nhẹ, hay bất kỳ một vấn đề nào khác, 

thì đại diện cho người DTTS hoặc chính người DTTS, hoặc trưởng thôn có thể đệ trình 

khiếu nại lên PPC hoặc lên PPMU theo mẫu Hồ sơ Khiếu nại trong bản Dự án EMDP. 

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

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

được miễn đối với người DTTS có hồ sơ khiếu nại. PPMU và tư vấn giám sát độc lập 

có trách nhiệm giám sát tiến độ giải quyết khiếu nại của người DTTS. Mọi trường hợp 

khiếu nại cần được ghi chép lại trong hồ sơ dự án của PPMU, các bản in ấn phải được 

lưu giữ hồ sơ ở cấp độ cộng đồng và ở cấp huyện và được xem xét thường xuyên bởi tư 

vấn giám sát độc lập.  

169. Cơ chế khiếu nại được thiết lập dựa trên pháp luật Việt Nam.  

8.2 Cơ chế giải quyết khiếu nại 

Thủ tục giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau: 

Cấp thứ nhất – UBND xã 

170. Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu 

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

bằng lời nói. Thành viên của UBND xã/phường ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm 

thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường/thị trấn về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND 

Xã/phường/thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh 

hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường/thị trấn có 30 ngày, kể từ khi tiếp 

nhận đơn khiếu nại, để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường/thị trấn chịu 

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

xử lý.  
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Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân Huyện 

171. Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ 

UBND xã/phường/thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với 

quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình 

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

UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. 

UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND 

huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện và người bị ảnh hưởng 

về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình 

tại Tòa án nếu muốn. 

Cấp thứ 3 - Ủy ban Nhân dân Tỉnh  

172. Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi 

từ UBND Huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, 

hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày 

trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 

ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách 

nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu 

nại vấn đề của mình tại Tòa án nếu muốn. 

Cấp cuối cùng -Tòa án 

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

của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ 

việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa 

án sẽ là quyết định cuối cùng.  

174. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên 

có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết 

khiếu nại sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị 

trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh. 

175. Để đảm bảo cơ chế khiếu nại mô tả trên được đưa vào thực tế và được những người 

DTTS bị tác động (do tiểu dự án) chấp thuận, cơ chế đó cần được tư vấn cho các nhà 

chức trách địa phương và cộng đồng địa phương khi xem xét, tính toán đến yếu tố đặc 

thù văn hóa cũng như truyền thống, hệ thống văn hóa có ảnh hưởng đến việc phát sinh 

và giải quyết phàn nàn/khiếu nại. Nếu mục tiêu và nỗ lực của người DTTS được thực 

hiện nhằm xác định và quyết định cách thức giải quyết vấn đề để họ chấp nhận được 

176. Phần này được viết dựa trên Khung chính sách DTTS của dự án (Xin xem trong 
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EMPF để có thông tin chi tiết). 

IX GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

9.1 Các nguyên tắc giám sát 

177. CPMU chịu trách nhiệm giám sát chung và thực hiện EMPF và EMDP. Việc thực 

hiện EMPF và EMDP sẽ được giám sát độc lập bên ngoài do tư vấn có chuyên môn đề 

xuất. Tư vấn giám sát độc lập sẽ do CPMU thuê tuyển. Dịch vụ này được tích hợp trong 

hợp đồng giám sát độc lập thực hiện RPF và RAP. 

9.2 Giám sát nội bộ 

178. Những mục tiêu của giám sát nội bộ là: 

- Đảm bảo rằng các biện pháp tăng cường lợi ích được thực hiện một cách phù hợp 

về văn hóa cho người DTTS. 

- Xác định liệu tham vấn rộng rãi, tham vấn trước và tham vấn phổ biến thông tin 

cho các cộng đồng DTTS có được thực hiện một cách phù hợp với văn hóa của 

người DTTS hay chưa. 

- Xác định liệu các quy trình khiếu nại đã tuân thủ theo EMPF hay chưa và đề xuất 

giải pháp nếu có vấn đề tồn tại, chưa được giải quyết. 

179. Ban quản lý tiểu dự án dự án tỉnh sẽ thực hiện giám sát nội bộ hàng tháng. Tất cả 

các kết quả giám sát nội bộ phải được báo cáo lên CPO và Ngân hàng Thế Giới. Kết quả 

của cả hoạt động giám sát EMDP được đưa vào một báo cáo trình CPO và Ngân hàng 

Thế Giới  xem xét. 

180. Các chỉ số giám sát nội bộ EMDP bao gồm (nhưng không hạn chế) cụ thể như sau: 

Bảng 10: Chỉ số giám sát nội bộ. 

Nội dung giám sát Chỉ số giám sát nội bộ 

Kinh phí và thời gian - Có bố trí đủ nhân sự thực hiện hỗ trợ người dân tộc thiểu số 

theo kế hoạch không? 

- Các hoạt động hỗ trợ có đạt được theo kế hoạch thực hiện 

đã đề ra không? 

- Kinh phí thực hiện EMDP có được phân bổ cho các cơ 

quan thực hiện có kịp thời và đầy đủ không? 

Tham vấn, khiếu nại và 

các vấn đề đặc biệt 

 

- Có tiến hành tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin cho 

người DTTS theo kế hoạch không? 

- Có tiến hành thảo luận nhóm tập trung thực hiện với nhóm 

EM? 

- Có bao nhiêu người DTTS biết các quyền được hưởng? 

- Người DTTS có biết và sử dụng các cơ chế khiếu nại như 

đã thiết lập trong EMPF không? Kết quả như thế nào? 

- Số lượng khiếu nại và các loại khiếu nại đã tiếp nhận  (phân 
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Nội dung giám sát Chỉ số giám sát nội bộ 

loại theo giới, nhóm dễ bị tổn thương)? 

- Mức độ nhận thức và sự hài lòng về những lợi ích của 

người dân tộc thiểu số. 

- Mức độ hài lòng về cơ chế khiếu nại. 

9.3 Giám sát độc lập 

181. Giám sát độc lập sẽ được một cơ quan độc lập có chuyên môn khoa học xã hội thực 

hiện. Hoạt động giám sát độc lập việc thực hiện EMDP cho tất cả các hợp phần của dự 

án nên được lồng ghép trong giám sát độc lập việc thực hiện RAP với cùng phương pháp 

và chỉ số giám sát nhưng tập trung vào người DTTS. Báo cáo giám sát sẽ được trình lên 

Ngân hàng Thế Giới để xem xét và có ý kiến. Giám sát độc lập cần phải được tiến hành 

định kỳ một năm hai lần trong quá trình thực hiện dự án để xác định đúng lúc các vấn 

đề mà có thể cần có hành động ngay từ phía CPO và PPMU. 

Bảng 11: Các chỉ số giám sát độc lập. 

Nội dung giám 

sát 

Chỉ số giám sát độc lập 

Thông tin cơ bản 

về hộ DTTS BAH 

- Vị trí 

- Số hộ DTTS BAH 

- Cơ cấu hộ gia đình, tuổi tác, trình độ học vấn 

- Giới tính của chủ hộ 

- Mức độ tiếp cận vào các dịch vụ y tế và giáo dục, các tiện ích và 

dịch vụ xã hội khác 

- Các loại đất và tình trạng pháp lý sử dụng đất 

- Nghề nghiệp và việc làm 

- Nguồn thu nhập và mức thu nhập 

Mức độ thỏa mãn 

của DTTS 

- Người DTTS có đồng ý với việc thực hiện EMDP không? 

- Người DTTS đánh giá về mức độ phục hồi thu nhập và sinh kế 

của họ như thế nào? 

- Người DTTS biết về quy trình khiếu nại và thủ tục giải quyết 

khiếu nại, thắc mắc tới mức độ nào? 

- Các khiếu nại của người DTTS có được tiếp nhận, giải quyết kịp 

thời và thỏa đáng theo cơ chế trong EMPF không? 

Hiệu quả của hỗ 

trợ 

- Các quyền lợi cho người dân tộc thiểu số được hưởng có thỏa 

đáng không? 

- Có hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương không? 

Các tác động khác - Có tác động ngoài dự kiến hay không? 

- Nếu có thì các vấn đề phát sinh đó được giải quyết như thế nào? 

X TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

182. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thay mặt Chính phủ làm 

chủ dự án, Bộ NN&PTNT giao cho CPO làm chủ dự án, chịu trách nhiệm điều phối 

chung các hoạt động của dự án với nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các cơ quan chính 

phủ của các tỉnh dự án là chủ đầu tư của các tiểu dự án, chịu trách nhiệm ra các quyết 
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định đầu tư theo tiểu dự án do Bộ và tỉnh quản lý.  

183. Ở cấp Trung ương: CPMU được thành lập thuộc CPO để điều phối chính sách và 

các vấn đề chiến lược, đưa ra toàn bộ hướng dẫn và hỗ trợ trong việc điều phối. CPMU 

chịu trách nhiệm thực hiện chung của các EMDP đã được chuẩn bị thuộc Dự án 

DRSIP/WB8. CPMU sẽ đảm bảo rằng tất cả các PPMU hiểu rõ mục đích của EMPF và 

EMDP cho tiểu dự án. CPMU có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho PPMU trong 

quá trình chuẩn bị EMDP cho các tiểu dự án có liên quan. CPMU có trách nhiệm đảm 

bảo việc thực hiện dự án EMDP một cách hiệu quả, bao gồm giám sát và đánh giá kết 

quả việc thực hiện EMDP. Tại giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án, CPMU sẽ đào 

tạo cho cán bộ phụ trách về xã hội - ở cấp độ trung ương và cấp tỉnh, nhằm giúp họ có 

khả năng thực hiện sàng lọc (về những người DTTS hiện sinh sống tại khu vực bị ảnh 

hưởng của tiểu dự án) để xác định xem có cần thiết phải chuẩn bị EMDP hay không, và 

trên cơ sở kết quả sàng lọc, tiến hành đánh giá yếu tố tác động xã hội, và chuẩn bị  

EMDP. Trường hợp năng lực địa phương không đủ để chuẩn bị EMDP, chuyên gia tư 

vấn có đủ điều kiện được huy động để hỗ trợ PPMU trong việc xây dựng EMDP cho 

tiểu dự án theo quy định của EMPF. 

184. Ở cấp địa phương:Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm chuẩn 

bị và thực hiện EMDP. Nguồn nhân lực và ngân sách để chuẩn bị EMDP cần được đảm 

bảo. Trong trường hợp những người DTTS bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất, nhằm mục 

đích xây dựng cho các tiểu dự án, vấn đề bồi thường, hỗ trợ người DTTS sẽ được đặt ra 

thông qua các bản RAP được chuẩn bị cho tiểu dự án theo hướng dẫn RPF của dự án.  

185. Trong trường hợp những người DTTS bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất, nhằm mục 

đích xây dựng cho các tiểu dự án, vấn đề bồi thường, hỗ trợ người DTTS sẽ được đặt ra 

thông qua các bản RAP được chuẩn bị cho tiểu dự án theo hướng dẫn RPF của dự án. 

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) dự kiến tổ chức như 

sau: 

Bảng 12: Kế hoạch thực hiện EMDP. 

Hoạt động Đơn vị chịu trách nhiệm Thời gian 

Chuẩn bị EMDP   

 Phê duyệt các tài liệu chính 

sách an toàn xã hội và 

EMDP của TDA 

PPMU Lạng Sơn Quý 2/2019 

Công khai EMDP tại PPMU 

Lạng Sơn, các UBND 

huyện, xã 

UBND tỉnh Lạng Sơn Quý 3/2019 

Thực hiện EMDP    

Phổ biến thông tin dự án đến 

các hộ BAH 

PPMU 
Quý 4/2019 
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Hoạt động Đơn vị chịu trách nhiệm Thời gian 

Tiến hành các hoạt động 

phát triển 

PPMU 
Quý 4/2019 

Giám sát nội bộ hàng tháng 

và lập các báo cáo quý 

PPMU 
Quý 4/2019 

Giám sát độc lập 6 tháng/lần 

và lập báo cáo giám sát  

Tư vấn giám sát độc lập 
Quý 4/2019 
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Phụ lục 1.TÓM TẮT KẾT QUẢ THAM VẤN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1.  Mục đích tham vấn 

186. Mục đích tham vấn nhằm: (i) Cung cấp thông tin về tiểu dự án; (ii) Sinh kế của người 

dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; (iii) Tìm hiểu lịch sử thiên tai (lũ lụt và hạn hán), 

tình trạng thiên tai hàng năm, khả năng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn của địa phương 

và của người dân, hậu quả thiên tai hàng năm; (iv) Tìm hiểu về mạng lưới xã hội trong phòng 

chống rủi ro thiên tai; và (v) Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân với dự án và các kiến 

nghị hay đề xuất của họ.  

2.  Nội dung tham vấd  

a) Các thông tin về dự án: phạm vi, tiến độ, dự kiến kế hoạch thực hiện tiểu dự án;  

b) Một số đặc trưng văn hóa của người DTTS trong vùng dự án; Thiên tai và phòng 

chống thiên tai ở địa phương; 

c) Các tác động dự kiến của tiểu dự án tới cộng đồng DTTS tại địa phương;  

d) Các hoạt động sinh kế hiện tại của người DTTS và mong muốn/ nhu cầu phục hồi 

sinh kế của họ; và 

e) Đánh giá sự ủng hộ của cộng đồng DTTS đối với hoạt động của dự án 

3.  Phương pháp tham vấn 

187. Thảo luận nhóm với người DTTS được chọn từ các nhóm hộ khác nhau theo mức sống, 

theo giới tính, theo độ tuổi. Mỗi nhóm từ 15-30 người tham dự. Tư vấn hướng dẫn thảo luận 

và ghi chép các thông tin được trao đổi. Người dân thảo luận môt cách tự do theo hướng dẫn 

của các chuyên gia xã hội, không có sự can thiệp hay ép buộc nào từ bên ngoài.  

4.  Tóm tắt kết quả tham vấn 



Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) 

Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn” 
 

 51 

Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

Trụ sở 

UBND xã 

Mai Pha, 

Tp Lạng 

Sơn/ Hồ Bó 

Chuông 

25/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án. 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng). 

- Các hộ mong muốn hỗ trợ các khóa đào tạo về khuyến nông 

áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất vật nuôi 

cây trồng. 

- Hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt trong vụ thiếu 

nước, dự kiếndo cắt nước tưới trong thời gian đóng cửa đập 

để thi công. 

- Hỗ trợ hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh cho người dân. 

4. Ủng hộ dự án 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

- Tỷ lệ người dân đồng thuận và ủng hộ dự án rất cao vì dự án 

mang lại lợi ích trực tiếp cho đời sống sản xuất của người dân 

địa phương. 

- Người dân mong muốn dự án triển khai trong thời gian sớm 

nhất. 

Trụ sở 

UBND xã 

Hoàng 

Đồng, Tp 

Lạng Sơn/ 

Hồ Thâm 

Sỉnh 

25/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng). 

- Các hộ mong muốn tập huấnkhuyến nông nhằm nâng cao 

năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

- Hỗ trợ chương trình truyền thông về an toàn hồ đập trong khu 

vực TDA. 

- Đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vào vụ mùa chính. 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Tú Mịch, 

Huyện Lộc 

Bình/ Hồ 

Khau Piều 

26/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng). 

- Hỗ trợ chương trình truyền thông về an toàn hồ đập . 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và đào tạo 

nghề 

4. Ủng hộ dự án 

- Quá trình thực hiện tiểu dự án cần tiến hành nhanh chóng để 

giảm thiểu tác động  

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Thạch Đàn, 

Huyện Cao 

Lộc/ Hồ 

Bản Cườm 

26/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng). 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

Hỗ trợ chương trình truyền thông về an toàn hồ đập Hỗ trợ đào 

tạo các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và đào tạo nghề. 

- Hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt cho người dân. 

4. Ủng hộ dự án 

- Quá trình thực hiện tiểu dự án cần tiến hành nhanh chóng để 

giảm thiểu tác động  

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Xuất Lễ, 

Huyện Cao 

Lộc/ Hồ Ba 

Sơn 

27/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng). 

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và đào tạo 

nghề. 

- Hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt cho người dân. 

- Hỗ trợ chương trình truyền thông về an toàn hồ đập trong khu 

vực TDA. 

- . 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Tân Thành, 

Huyện Hữu 

Lũng/ Hồ 

Kai Hiển 

27/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông (trồng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái và trồng rừng), còn lại làm dịch vụ nhỏ, hoặc làm 

thuê, mướn. 

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và đào tạo 

nghề. 

- Hỗ trợ phương tiện truyền thông và hệ thống loa công cộng 

cho nhà văn hóa tại địa phương 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Hòa Sơn, 

Huyện Hữu 

Lũng/ Hồ 

Khuôn Pinh 

27/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông –lâm nghiệp (trồng 

lúa, hoa màu, cây ăn trái và trồng rừng). 

- Thi công vào mùa khô (Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) để 

đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà 

con. 

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và 

phòng trừ sâu bệnh. 

- Mong muốn tham gia khóa đào tạo về khuyền nông áp dụng 

khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và đem lại hiệu quả kinh 

tế cao. 

- Hỗ trợ về đào tạo nghề, và ưu tiên tuyển dụng lao động địa 

phươngkhi thực hiện dự án. 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Quốc 

Khánh, 

Huyện 

Tràng Định/ 

Hồ Kỳ Nà 

25/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông –lâm nghiệp (trồng 

lúa, hoa màu, cây ăn trái và trồng rừng). 

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và 

phòng trừ sâu bệnh. 

- Hỗ trợ chương trình truyền thông về an toàn hồ đập trong khu 

vực TDA 

- Hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt cho người dân. 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Kháng 

Chiến, 

Huyện 

Tràng Định/ 

Hồ Cốc 

Lùng 

25/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông –lâm nghiệp (trồng 

lúa, hoa màu, cây ăn trái và trồng rừng). 

- Cao trình cống giữ nguyên để đảm bảo nguồn nước tưới phục 

vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con xã Kháng Chiến. 

- Hỗ trợ về đào tạo nghề, và ưu tiên tuyển dụng lao động địa 

phương khi thực hiện dự án. 

- Hỗ trợ chương trình truyền thông về vận hành an toàn đập 

trong khu vực TDA. 

- . 

- Hỗ trợ cung cấp phương tiện truyền thông và hệ thống loa 

công cộng cho nhà văn hóa tại địa phương 

4. Ủng hộ dự án 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  

Trụ sở 

UBND xã 

Hùng Sơn, 

Huyện 

26/9/2018 - Các thông tin 

về dự án  

- Một số đặc 

trưng văn hóa 

Đại diện của 

UBND xã, các 

tổ chức đoàn 

thể, hộ DTTS 

 1. Một số đặc trưng văn hóa 

- Người DTTS có ngôn ngữ riêng và có trang phục truyền 

thống. Trang phục hàng ngày tương tự như người Kinh. 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

Tràng Định/ 

Hồ Khuổi 

Mặn 

của người 

DTTS trong 

vùng dự án; 

Thiên tai và 

phòng chống 

thiên tai;  

- Các tác động 

dự kiến của 

tiểu dự án tới 

cộng đồng 

DTTS;  

- Các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

của người 

DTTS và 

mong muốn/ 

nhu cầu phục 

hồi sinh kế của 

họ; và 

- Đánh giá sự 

ủng hộ của 

cộng đồng 

DTTS đối với 

hoạt động của 

dự án.  

bị ảnh hưởng  

và đại diện hộ 

DTTS được 

hưởng lợi 

- Trong giao tiếp chung, thường sử dụng tiếng Việt (tiếng phổ 

thông), còn khi giao tiếp hàng ngày trong gia đình và nội bộ 

thì người DTTS sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ. 

- Người DTTS đã hòa nhập và cùng sinh sống xen kẽ với 

người Kinh từ lâu đời nên trong các quan hệ xã hội có những 

nét tương đồng với người Kinh. 

2. Thiên tai và phòng chống thiên tai 

- Loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở xã là bão và lũ vào 

tháng 7 và tháng 8 hàng năm.  

- Các biện pháp phòng chống thiên tai được xây dựng cho từng 

thôn. Chuẩn bị lực lượng xung kích, và thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ. Công cụ phòng chống thiên tai chủ yếu là cây 

gỗ, bao đất...  

- Người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của bão lũ. 

Chính quyền luôn có phương án chỉ đạo để huy động lực 

lượng xung kích và dân quân tự vệ sẵn sàng phòng chống 

thiên tai khi xảy ra. 

3. Các hoạt động sinh kế và nhu cầu phục hồi sinh kế  

- Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông –lâm nghiệp (trồng 

lúa, hoa màu, cây ăn trái và trồng rừng). 

- Hỗ trợ đào tạo các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật. 

- Hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng sang cây ngắn 

ngày, cây cần ít nước như cây khoai, cây ngô, cây thạch 

đen… 

- Hỗ trợ cây giống, phân bón hoặc tiền mặt cho người dân. 

- Lấy công nhân là người địa phương để tạo công ăn việc làm 

cho người dân trong khu vực. 

4. Ủng hộ dự án 
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Địa điểm/ 

Hồ chứa 

Ngày Nội dung tham 

vấn 

Đối tượng 

tham vấn 

Số người 

tham dự 

Tóm tắt kết quả tham vấn 

- Người dân đồng thuận và ủng hộ dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện dự án.  
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Phụ lục 2. Biên bản tham vấn 
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Phụ lục 3. Một số hình ảnh tham vấn 

 

Hồ Bản Cưởm: xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Ba Sơn: xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Khuôn Pinh: xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
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Hồ Kai Hiển: xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Hồ Khau Piều: xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Cốc Lùng: xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
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Hồ Khuổi Mặn: xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Kỳ Nà: xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Thâm Sỉnh: xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Bó Chuông: xã Mai Pha, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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Phụ lục 4. Hạng mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án 

 

TT Hồ 

Địa điểm 

Hạng mục công trình 

Xã Huyện/Tp. 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn 
Cao Lộc 

- Sữa chữa nâng cấp đập 

- Sửa chữa cống lấy nước 

- Nâng cấp đường quản lý. 
2 Ba Sơn Xuất Lễ 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn 

Hữu Lũng 

- Sữa chữa nâng cấp đập: Nâng cấp theo 

tiêu chuẩn, gia cố mái thượng hạ lưu và 

mặt đập. 

- Nâng cấp và sửa chữa tràn xả lũ 

- Làm lại mới cống lấy nước 

- Nâng cấp tuyến đường quản lý. 

4 Kai Hiển Tân Thành 

- Sữa chữa nâng cấp mái hạ lưu đập. 

- .Sửa chữa cống lấy nước 

- Nâng cấp đường quản lý  

- Làm mới nhà quản lý 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 

- Sữa chữa nâng cấp đập 

- Nâng cấp tràn, làm cầu qua tràn Làm 

mới cống lấy nước 

- Nâng cấp đường quản lý  

- Sửa chữa lại nhà quản lý, tôn tạo 

khuôn viên xung quanh. 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

- Tràng Định 

- Sữa chữa nâng cấp đập 

- Làm mới cống lấy nướcNâng cấp 

đường quản lý 

- Làm mới nhà quản lý (chung cụm quản 

lý với hồ Khuổi Mặn),  

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn - Sữa chữa nâng cấp đập 

- Nâng cấp tràn. 

- Làm mới cống lấy nước 

- Nâng cấp đường quản lý  
8 Kỳ Nà Quốc Khánh 

9 Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 

Lạng Sơn 

- Sữa chữa nâng cấp đập 

- Nâng cấp tràn. 

- Làm mới cống lấy nước. 

- Làm mới nhà quản lý 

10 Bó Chuông Mai Pha 

- Sữa chữa nâng cấp đập 

- Kiên cố lại tràn. 

- Làm mới cống lấy nước; 

- Nâng cấp đường quản lý. 

 

 


