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BAH Bị ảnh hưởng 
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ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ 

 

Tác động dự án Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc 

sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu vực được bảo vệ.  

Những người bị 

ảnh hưởng 

Bất kỳ người nào, như là kết quả của việc thực hiện dự án, mất quyền sở 

hữu, sử dụng, hoặc các lợi ích khác từ nhà, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, 

hoặc lâm nghiệp), cây trồng hàng năm hoặc lâu năm, hoặc bất kỳ tài sản 

cố định hoặc tài sản di chuyển, kể cả là toàn bộ hay một phần, vĩnh viễn 

hay tạm thời. 

Ngày khóa sổ Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất 

cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực 

hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều 

tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập 

danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. 

Tính hợp lệ/Đủ 

tư cách 

Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án 

được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp 

pháp, (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp tại ngày khóa sổ nhưng 

có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp; và (iii) không được công 

nhận quyền sử dụng hợp pháp với thửa đất mà họ đang chiếm giữ. 

Chi phí (giá) 

thay thế 

Đối với đất nông nghiệp sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm trước dự 

án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị 

sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh 

hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với 

đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và 

thuế chuyển nhượng. 

Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá trị chuyển nhượng của đất có 

cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công 

cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị 

ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế 

chuyển nhượng. 

Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu để xây dựng 

công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn 

công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng 

một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm 

xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng 

với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. 

Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị 

các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài 

sản bị ảnh hưởng. 

Tái định cư Bao gồm tất cả các thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc 

thu hồi đất và hạn chế tiếp cận, cùng với các biện pháp đền bù và khắc 

phục hậu quả sau đó. Tái định cư không hạn chế ở sự di chuyển vật lý một 



Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

6 | Trang 
 

cách thông thường. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) 

thu hồi đất và tài sản trên đất, bao gồm cả cửa hàng; (ii) di dời nhà cửa; và 

(iii) phục hồi kinh tế của người bị ảnh hưởng (BAH), để cải thiện (hoặc ít 

nhất khôi phục) thu nhập và mức sống. 

Quyền lợi Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên 

loại và mức độ thiệt hại. 

Ước tính sơ bộ 

(IOL) 

Là quá trình xác định và ước tính các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh 

hưởng bởi dự án 

Điều tra kinh tế 

- xã hội  

Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc 

các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính 

xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với 

kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh 

hưởng. 

Nhóm dễ bị tổn 

thương 

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

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

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

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

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

Sinh kế Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao 

động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo 

đủ nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách 

bền vững.  

Phục hồi (sinh 

kế) thu nhập 

Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng.  

Các bên có liên 

quan 

Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và 

có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án 
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TÓM TẮT NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân 

hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn 

đập của Chính phủ bằng cách nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên, 

cũng như bảo vệ người dân và tài sản của các cộng đồng hạ du. Dự án được đề xuất 

gồm 03 hợp phần chính: Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập; Hợp phần 2: Quản lý an 

toàn đập  và quy hoạch; Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án. 

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn được thực hiện 

tại 10 xã: Thạch Đạn, Xuất Lễ huyện Cao Lộc; Xã Tân Thành, xã Hòa Sơn huyện Hữu 

Lũng; Xã Quốc Khánh, xã Kháng Chiến và xã Hùng Sơn huyện Tràng Định; xã Mai 

Pha, xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn và xã Tú Mịch huyện Lộc Bình. Mục tiêu 

đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, dự án sẽ góp 

phần cải thiện việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng dự án. Đảm bảo an 

toàn hồ chứa nước, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân hạ du, tăng năng suất, 

sản lượng; đảm bảo an ninh lương thực góp phần góp phần nâng cao đời sống người 

dân trong vùng dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo cảnh quan môi trường 

vùng dự án. 

Phạm vi tác động 

Vì tiểu dự án chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có, bãi vật liệu dự kiến 

nằm trong khu vực hành lang bảo vệ công trình nên mức độ ảnh hưởng đến các hộ dân 

không đáng kể. Kết quả kiểm đếm sơ bộ (IOL) vào tháng 10/2018 do đội tư vấn thực 

hiện 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, 24 hộ bị ảnh hưởng tạm 

thời về đất rừng sản xuất để làm lán trại và bãi tập kết máy móc, và vật liệu trong thời 

gian thi công. Cụ thể: 

Ảnh hưởng vĩnh viễn :  

Ảnh hưởng vĩnh viễn về đất: Thu hồi vĩnh viễn 22.101m2 đất của 125 hộ trong đó đất 

nông nghiệp trồng lúa là 1.044 m2  của 09 hộ và đất rừng sản xuất hiện đang trồng cây 

keo, bạch đàn, thông là 21.057 m2 của 116 hộ.  

Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu: Việc thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời sẽ ảnh hưởng 

đến 1.044 m2  diện tích lúa và 6.063 cây keo, bạch đàn và thông với đường kính từ 5cm 

– 20cm của 149 hộ.  

Ảnh hưởng tạm thời : 

Ảnh hưởng tạm thời về đất: Thu hồi tạm thời 10.592 m2 đất rừng sản xuất của 24 hộ. 

Đất thu hồi tạm thời chủ yếu sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá 
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trình thi công, làm nơi để các phương tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và 

công cụ làm việc 

Ảnh hưởng tạm thời do hoạt động cắt nước thi công: Công trình có quy mô không lớn, 

khối lượng nâng cấp, sữa chữa ít nên dự kiến thời gian thi công phần đầu mối trong 

mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (6 tháng). Cụ thể : Từ tháng 11 đến tháng 2 

thi công hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ là các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi mực 

nước tưới trong hồ. Thời gian này vẫn lấy nước tưới qua cống như bình thường. Trong 

tháng 3, tháng 4 đắp đê quây để thi công mái thượng lưu, cống lấy nước, nhà van. Để 

đảm bảo tưới trong tháng 3, 4 sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới.Tháng 4 thi công 

đường quản lý vận hành. Phần đào đắp thi công vào tháng 2 và 3; rãnh thoát nước và 

công trình trên đường thi công vào tháng 3 và 4. Phần mặt đường được thi công sau 

cùng vào tháng 4 để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công 

sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ bền cho tuyến 

đường. Do vậy sẽ không ảnh hưởng đến diện tích canh tác của các hộ do hoạt động cắt 

nước trong thời gian thi công. 

Các ảnh hưởng khác: 

- Không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng (mất hơn 20% diện tích đất sản xuất hay 

hơn 10% diện tích đất sản xuất đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dễ bị 

tổn thương). 

- Việc thực hiện tiểu dự án không gây ảnh hưởng đến công trình, di tích lịch sử, 

văn hóa, tín ngưỡng cũng như công trình công cộng nào trong khu vực. 

- Trong 149 hộ bị ảnh hưởng có 135 hộ thuộc nhóm DBTT là người Dân tộc 

thiểu số (chủ yếu là dân tộc Tày và Nùng), trong đó có 15 hộ thuộc diện nghèo 

và 15 hộ chủ hộ là phụ nữ có người phụ thuộc.  

Đặc điểm chính của những người bị ảnh hưởng 

Một cuộc điều tra xã hội học đã được thực hiện với tất cả 149 hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu 

dự án cho thấy: Chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp, chiếm 

100%, nguồn thu nhập chính của các hộ BAH đều từ các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. Một số nguồn thu khác từ chăn nuôi gia súc, gia cầm (gà vịt, trâu bò và làm 

thuê thời vụ), không mang tính ổn định. 

Chính sách pháp lý  

Chính sách, quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án sẽ tuân theo hướng dẫn 

của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy 

định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa 

thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. 
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Quyền lợi của người BAH:  

Các quyền lợi về bồi thường và hỗ trợ của người BAH của tiểu dự án được trình bày 

trong Kế hoạch hành động tái định cư này (xem bảng Ma trận quyền lợi) tương ứng với 

các ảnh hưởng được xác định trong quá trình điều tra, ước tính thiệt hại và khảo sát 

kinh tế xã hội. Các quyền lợi này sẽ được cập nhật khi cần thiết, sau khi thực hiện kiểm 

đếm chi tiết và tham vấn các hộ BAH, để đảm bảo rằng các thiệt hại ít nhất sẽ được 

phục hồi, hoặc được cải thiện bằng mức trước khi có dự án. 

Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng và giải quyết khiếu nại:  

Trong quá trình chuẩn bị RAP, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (PMU) đã phối hợp với chính quyền địa phương 

các xã và đơn vị tư vấn tổ chức các buổi họp tham vấn cộng đồng để phổ biến các 

chính sách của dự án và các phương án lựa chọn để phục hồi thu nhập đối với các hộ bị 

ảnh hưởng. Những vấn đề liên quan, các đề xuất của hộ BAH đã được nêu ra và đưa 

vào RAP. Cơ chế khiếu nại sẽ được thiết kế để đảm bảo rằng mọi thắc mắc, khiếu nại 

của hộ BAH sẽ được giải quyết đúng và kịp thời. Sau khi bản Dự thảo Kế hoạch hành 

động tái định cư hoàn thành, PMU và đơn vị tư vấn đã tiến hành tham vấn cộng đồng 

bị ảnh hưởng về nội dung sẽ thực hiện trong RAP. Người bị ảnh hưởng được biết 

quyền lợi của họ qua thông báo và các văn bản trong quá trình tham vấn, khảo sát. 

Tổ chức thực hiện:  

Bộ NN & PTNT - cơ quan chủ quản và CPO sẽ đảm bảo điều phối cho việc thực hiện 

RAP này. Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và chỉ đạo BQLDA 

đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (PMU) 

để đảm bảo rằng việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo đúng RAP này. 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc Hồi đồng bồi thường GPMB các huyện triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng, chính quyền xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để 

đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh 

bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt. 

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho TDA là 1.676.156.000 VNĐ đồng, 

tương đương 73.516  USD (Tỷ giá quy đổi 1 USD = 22.8000 VNĐ tại thời điểm lập 

báo cáo). 
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I. TỔNG QUAN 

1.1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 

1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập được tài trợ bởi NHTG và được đầu tư 

thực hiện trên 34 tỉnh. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình an 

toàn đập Quốc gia thông qua việc cải tạo và gia cố an toàn đập và hồ chứa nước 

cũng như bảo vệ tài sản của các cộng đồng sinh sống ở phía dưới hạ lưu đập và 

hồ chứa. 

Dự án có 03 Hợp phần: 

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (chi phí dự kiến là 412 triệu US$) 

2. Hợp phần này sẽ được thực hiện thông qua Bộ NN&PTNT và các tỉnh bao gồm: 

(i) Thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu chính sách an toàn, giám sát và kiểm soát 

chất lượng công tác sửa chữa nâng cấp và sự tuân thủ chính sách an toàn đối với 

các đập ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) sửa chữa nâng cấp công trình, bao 

gồm cả công trình xây dựng, công trình cơ khí thủy lợi và lắp đặt thiết bị thủy 

văn và thiết bị giám sát an toàn; (iii) lập Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, Kế 

hoạch lắp đặt thiết bị và Kế hoạch sẵn sàng khẩn cấp; (iv) đánh giá lưu lượng lũ 

đối với đập lớn để xác định khả năng tháo lũ của đập tràn; và (v) giám sát và 

đánh giá. Tài chính của hợp phần này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ tư vấn, 

công trình, hàng hóa, và dịch vụ phi tư vấn. 

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (chi phí dự kiến 20 triệu US$) 

3. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT), Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) với 

mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các 

cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du.  

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (chi phí dự kiến là 11 triệu US$) 

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

án. 

1.2. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn 

5. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 10 hồ 

chứa nước thuộc địa bàn các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định, Lộc Bình 

và thành phố Lạng Sơn. 

Mục tiêu của tiểu dự án  
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6. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của 

Chính phủ bằng cách sửa chữa, nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được 

ưu tiên để giảm thiểu các ảnh hưởng do thiên tai gây ra làm mất ổn định công 

trình, đe doạ đến tính mạng, tài sản và các cộng đồng hạ du. 

7. Sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối bao gồm: Đập đất, làm mới gia cố 

tràn xả lũ, xây dựng cống mới theo tuyến cũ, làm đường thi công kết hợp quản lý 

và đường điện, bảo đảm an toàn hồ chứa trong vận hành khai thác, tạo nguồn 

nước tưới ổn định cho diện tích đất nông nghiệp trong vùng. 

8. Tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết vấn đề việc làm cho 

một số lao động chưa có việc làm, tăng năng suất lao động và sản lượng cây 

trồng, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất 

lượng đời sống của người dân sống ở vùng hạ du; góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội địa phương. 

Địa điểm thực hiện tiểu dự án 

9. 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, cụ thể như 

sau : 

- Hồ chứa nước Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc. 

- Hồ chứa nước Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. 

- Hồ chứa nước Kai Hiển, xã Tân Thành, Hữu Lũng. 

- Hồ chứa nước Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng. 

- Hồ chứa nước Kỳ Nà, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. 

- Hồ chứa nước Cốc Lùng, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định. 

- Hồ chứa nước Khuổi Mặn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định. 

- Hồ chứa nước Bó Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

- Hồ chứa nước Thâm Sỉnh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Hồ chứa nước Khau Piều, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. 

10. Vị trí các hồ trong tiểu dự án được thể hiện theo Hình dưới đây: 
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Hình I.1: Bản đồ vị trí các hồ thuộc Tiểu dự án. 

1.3. Các biện pháp thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi 

11. Với mục tiêu giảm thiểu các tác động do thu hồi đất và tái định cư, trong quá 

trình nghiên cứu đã đề ra phương án xây dựng để diện tích đất và tài sản trên đất 

bị ảnh hưởng là thấp nhất. Các biện pháp giảm thiểu được thực hiện dưới nhiều 

hình thức bao gồm: 

12. Thiết kế kỹ thuật: Tư vấn thiết kế khảo sát chi tiết tại khu vực các công trình 

thuộc tiểu dự án, phối hợp làm việc với chính quyền và cộng đồng địa phương để 

lựa chọn phương án thiết kế tối ưu và thi công hạn chế tối đa những ảnh hưởng 

không đáng có về thu hồi đất. 

13. Phổ biến thông tin: BQLDA tỉnh đã 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 tiểu 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 bị ảnh 

hưởng và hộ không bị ảnh hưởng. Việc phổ biến thông tin được thực hiện từ giai 

đoạn chuẩn bị RAP và kéo dài trong suốt quá trình thực hiện RAP. 

14. Tham vấn cộng đồng: Sử dụng phương pháp bảng hỏi, họp tham vấn tập trung, 

thảo luận nhóm..., đối với các hộ bị ảnh hưởng nói chung. Người tham gia tham 

vấn được quyền công khai bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về việc thực hiện TDA, 
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các tác động của việc mất đất, các chính sách tái định cư áp dụng đối với TDA và 

các nguyện vọng trong trường hợp bị thu hồi đất. Các ý kiến được ghi nhận và sử 

dụng để xây dựng RAP. Chương trình tham vấn cũng được thực hiện trong suốt 

quá trình chuẩn bị đến thời điểm hoàn thành RAP và được cập nhật trong báo cáo 

giám sát nội bộ. 

1.4.  Các mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư 

15. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho Tiểu dự án được xây dựng dựa trên 

Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án nhằm mục tiêu đáp ứng Chính 

sách tái định cư không tự nguyện của WB cũng như các chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn. RAP 

xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các 

biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ 

trợ khác đối với các hộ BAH. 

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN 

2.1. Thông tin kinh tế xã hội của các xã trong khu vực tiểu dự án 

16. Tiểu dự án thực hiện nâng cấp 10 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 04 huyện: Cao 

Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và 01 thành phố Lạng Sơn. Sau khi hoàn 

thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 10 xã thuộc khu vực 

hạ du. Đặc điểm về thông tin dân số tại các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án 

được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng II-1:Thông tin về dân số tại các xã trong khu vực tiểu dự án. 

TT Hồ 

Địa điểm 

Số 

hộ trong 

toàn xã 

Số 

khẩu 

trong 

toàn 

xã 

Thông tin 

DTTS Số 

hộ được 

hưởng 

lợi 

Số 

khẩu 

được 

hưởng 

lợi 
Xã Huyện/Tp. 

Số hộ 

DTTS 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Bản Cuờm 
Thạch 

Đạn Cao Lộc 
667 2.947 667 100 180 792 

2 Ba Sơn Xuất Lễ 1.184 5.844 1.174 99,2 250 1.225 

3 
Khuôn 

Pinh 
Hoà Sơn 

Hữu Lũng 

1.340 5.785 1.060 79,1 230 989 

4 Kai Hiển 
Tân 

Thành 
1.668 7.760 1.415 84,8 550 2.475 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 858 4.101 855 99,7 150 720 

6 
Khuổi 

Mặn 

Hùng 

Sơn Tràng 

Định 

927 4.300 810 87,4 300 1.380 

7 Cốc Lùng 
Kháng 

Chiến 
648 2.903 628 96,9 124 558 
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TT Hồ 

Địa điểm 

Số 

hộ trong 

toàn xã 

Số 

khẩu 

trong 

toàn 

xã 

Thông tin 

DTTS Số 

hộ được 

hưởng 

lợi 

Số 

khẩu 

được 

hưởng 

lợi 
Xã Huyện/Tp. 

Số hộ 

DTTS 

Tỷ lệ 

(%) 

8 Kỳ Nà 
Quốc 

Khánh 
1.531 6.355 1.509 98,6 250 1.050 

9 Thâm Sỉnh 
Hoàng 

Đồng 
Lạng Sơn 

3.264 11.782 2.988 91,5 62 223 

10 
Bó 

Chuông 
Mai Pha 1.910 7.740 1.400 73,3 200 820 

  Tổng/Trung bình 13.997 59.517 12.506 89,3 2.296 10.332 

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

17. Theo kết quả thu thập thông tin từ các xã nằm trong khu vực tiểu dự án cho thấy, 

tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 13.997 hộ (tương đương với 

59.517 khẩu) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự 

án là 2.296 hộ (tương tương với 10.332 nhân khẩu).  

18. Trong khu vực Tiểu dự án, người dân tộc Tày và dân tộc Nùng chiếm gần 90% 

dân số, nghề nghiệp của các hộ sinh sống trong khu vực chủ yếu là nông nghiệp. 

19. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 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. 

20. 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 năm 2018 cho thấy, thu nhập bình quân 

đầu người vào khoảng 1,57 triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 7,96 triệu 

đồng/hộ/tháng). 

21. 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. 

22. 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 



Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

15 | Trang 
 

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. 

23. 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. 

24. Hệ thống tiêu, 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 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.... 

Do đó nước thải chưa được xử lý, 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 sẽ là 

nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật. 

2.2. Thông tin kinh tế xã hội các hộ BAH 

25. Việc thực hiện Tiểu dự án sẽ gây ảnh hưởng thu hồi tới 149 hộ dân thuộc 10 xã 

trong vùng dự án là xã Thạch Đạn, xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc; xã Tân Thành, xã 

Hòa Sơn huyện Hữu Lũng; xã Quốc Khánh, xã Kháng Chiến và xã Hùng Sơn 

huyện Tràng Định; xã Mai Pha, xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn và xã Tú 

Mịch huyện Lộc Bình. Một cuộc điều tra xã hội học đã được thực hiện bởi đơn vị 

tư vấn vào tháng 10/2018 với 149 hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án (chiếm tỷ lệ 

100% các hộ BAH bao gồm 125 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn và 24 hộ bị ảnh 

hưởng tạm thời). (Chi tiết danh sách các hộ bị ảnh hưởng tại Phụ lục 7). 

26. Số liệu liên quan đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được phân tách từ cuộc 

điều tra kinh tế-xã hội được thực hiện trong khu vực Tiểu dự án. Mục tiêu chính 

của phần này là để cung cấp tổng quan về điều kiện KT - XH của các hộ dân bị 

ảnh hưởng (bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, nguồn thu nhập, điều kiện 

sống, cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tình trạng nghèo đói, v.v.). Những 

thông tin này có thể được sử dụng như những thông tin cơ sở cho giám sát và 

đánh giá trong suốt việc thực hiện tiểu dự án. 

2.2.1 Quy mô hộ gia đình , thành phần dân tộc, giới tính và độ tuổi các hộ BAH 

27. Theo kết quả khảo sát của đội tư vấn thực hiện vào tháng 10/2018 cho 149 hộ bị 
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ảnh hưởng với tổng cộng 684 nhân khẩu cho thấy:   

28. Quy mô mỗi hộ gia đình trung bình là 4,7 người, số lượng nam và nữ trong các 

hộ gia đình có sự chênh lệnh nhỏ: nam chiếm tỷ lệ  49,9%, còn lại  50,1% là nữ 

giới. 

29. Ngoài ra, theo số liệu khảo sát thì số hộ người Tày là 84 hộ chiếm tỷ lệ cao nhất 

56,4%, tiếp theo là các hộ người Nùng 51 hộ chiếm 34,2% và người Kinh là 14 

hộ chiếm 9,4%. 
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Bảng II-2: Thành phần dân tộc, tỷ lệ giới của các hộ BAH. 

Hồ Phường/xã Huyện/Tp. 

Tổng số 

hộ điều 

tra KT-

XH 

Tổng số 

người 

Quy mô 

hộ gia 

đình 

Tổng số khẩu Dân tộc 

Nữ Nam 

Kinh Nùng Tày 

Hộ Khẩu Hộ Khẩu Hộ Khẩu 

Bản Cưởm Thạch Đạn Cao Lộc 27 118 4 61 57 0 0 4 13 23 96 

Ba Sơn Xuất Lễ 15 70 5 33 37 0 0 13 57 2 13 

Kai Hiển Tân Thành Hữu Lũng 20 99 5 48 51 11 50 9 49 0 0 

Khuôn Pinh Hòa Sơn 9 42 5 24 18 0 0 7 35 2 7 

Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 25 107 4 52 55 0 0 3 18 22 89 

Kỳ Nà Quốc 

Khánh 

Tràng 

Định 

9 40 5 19 21 1 4 7 31 1 5 

Cốc Lùng Kháng 

Chiến 

5 26 5 13 13 0 0 1 4 4 22 

Khuổi Mặn Hùng Sơn 15 68 5 35 33 2 11 1 5 12 52 

Bó chuông Mai Pha Tp. Lạng 

Sơn 

9 42 5 21 21 0 0 0 0 9 42 

Thâm Sỉnh Hoàng 

Đồng 

15 72 4 37 35 0 0 6 35 9 37 

Tổng 149 684 4,7 343 5 14 65 51 247 84 437 

 Tỷ lệ (%)      50,1 49,9 9,4   34,2   56,4   

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018.
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Bảng II-3: Cơ cấu dân số theo độ tuổi. 

Hồ Phường/xã Huyện/Tp. 
Tổng số 

người 

Các nhóm tuổi 

Dưới 6 tuổi 6-17 tuổi 18-60 tuổi Trên 60 tuổi 

Người % Người % Người % Người % 

Bản Cưởm Thạch Đạn Cao Lộc 118 5 4,24 18 15,25 67 56,78 28 23,73 

Ba Sơn Xuất Lễ 70 4 5,71 15 21,43 41 58,57 10 14,29 

Kai Hiển Tân Thành Hữu Lũng 99 7 7,07 17 17,17 50 50,51 25 25,25 

Khuôn Pinh Hòa Sơn 42 3 7,14 12, 28,57 22 52,38 5 11,90 

Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 107 6 5,61 20 18,69 63 58,88 18 16,82 

Kỳ Nà Quốc Khánh Tràng Định 40 2 5,00 10 25,00 23 57,50 5 12,50 

Cốc Lùng Kháng Chiến 26 1 3,85 7 26,92 12 46,15 6 23,08 

Khuổi Mặn Hùng Sơn 68 7 10,29 12 17,65 39 57,35 10 14,71 

Bó Chuông Mai Pha Tp. Lạng 

Sơn 

42 1 2,38 8 19,05 25 59,52 8 19,05 

Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 72 2 2,78 11 15,28 37 51,39 22 30,56 

Tổng 684 38   130   379   137   

Tỷ lệ (%)      5,56   19,0   55,41   20,03 

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018. 
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30. Trong tổng số 684 thành viên hộ gia đình bị ảnh hưởng, số lượng trẻ em từ 0-6 

tuổi là 38 thành viên (chiếm tỷ lệ 5,56%) số lượng trẻ em trong độ tuổi đến 

trường (từ 6-17 tuổi) là 130 thành viên (tỷ lệ 19,0 %) và số người trong độ tuổi 

lao động (từ 18 đến 60 tuổi) chiếm tỷ lệ khá cao là 379 thành viên (tỷ lệ 55,41%), 

đây là nguồn lực chủ yếu tạo thu nhập và là nguồn lực lao động chính của các hộ 

gia đình. Những người trên 60 tuổi của các hộ gia đình này là 137 thành viên, 

(chiếm tỷ lệ 20,03%), các thành viên này hiện đã già yếu không tham gia vào quá 

trình lao động tạo thu nhập hộ gia đình. 

2.2.2 Trình độ học vấn của chủ hộ 

31. Trong tổng số 149 chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng được khảo sát, tỷ lệ chủ hộ có 

trình độ tốt nghiệp cấp 1 chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 71,1% với 106 hộ, các chủ 

hộ này chủ yếu là người lớn tuổi, tỷ lệ chủ hộ có trình độ cấp 2 chiếm 25,5% với 

38 hộ, các hộ này chủ yếu là các hộ trẻ và đang trong độ tuổi lao động; và chỉ có 

2% chủ hộ có trình độ tốt nghiệp cấp 3; 1,4 % chủ hộ có trình độ cao đẳng/đại 

học. Chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng II-4: Trình độ học vấn của chủ hộ bị ảnh hưởng. 

Tên hồ Xã Huyện/Tp. 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Cao đẳng, 

đại học 

Người % Người % Người % Người % 

Bản Cưởm Thạch Đạn 
Cao Lộc 

23 85,2 3 11,1 0 0,0 1 3,7 

Ba Sơn Xuất Lễ 15 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kai Hiển Tân Thành 
Hữu Lũng 

11 55,0 8 40,0 1 5,0 0 0,0 

Khuôn Pinh Hòa Sơn 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 

Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 18 72,0 7 28,0 0 0,0 0 0,0 

Kỳ Nà Quốc Khánh 
Tràng 

Định 

5 55,6 3 33,3 1 11,1 0 0,0 

Cốc Lùng Kháng Chiến 2 40,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 

Khuổi Mặn Hùng Sơn 6 40,0 8 53,3 0 0,0 1 6,7 

Bó Chuông Mai Pha Tp. Lạng 

Sơn 

4 44,4 5 55,6 0 0,0 0 0,0 

Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 14 93,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 

Tổng    106   38   3   2   

Tỷ lệ (%)      71,1   25,5   2,0   1,4 

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018. 

2.2.3 Nghề nghiệp của chủ hộ bị ảnh hưởng 

32. 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 



Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

 

20 | Trang 
 

nông nghiệp (trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc – gia 

cầm). Kết quả khảo sát cho thấy các chủ hộ chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp 

chiếm  tỷ trọng lớn với 77,8 % tương đương với 116 hộ BAH.   

33. Kết quả khảo sát về nghề nghiệp cũng cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án nông 

nghiệp là ngành nghề chủ yếu của người dân nên nguồn thu nhập chính của họ 

chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nó quyết định rất lớn đến sự ổn 

định và mức sống của hộ gia đình. Nghề nghiệp chính của chủ hộ gia đình như 

thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng II-5: Nghề nghiệp của chủ hộ bị ảnh hưởng.  

Nghề 

nghiệp 

Xã (Người) Tổng 

(Chủ 

hộ) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Thạch 

Đạn 

Xuất 

Lễ 

Tân 

Thành 

Hòa 

Sơn 

Quốc 

Khánh 

Kháng 

Chiến 

Hùng 

Sơn 

Mai 

Pha 

Hoàng 

Đồng 

Tú 

Mịch 

Cán bộ 

CNVC 
3 0 1 0 0 0 2 1 0 4 11 7,4 

Bộ 

đội/Côn

g an 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7    

Kinh 

doanh/dị

ch vụ 

buôn 

bán 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4,0    

Nông 

nghiệp 
16 13 11 9 8 5 12 7 14 21 116 77,8    

Nội trợ 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,0    

Làm 

thuê/ 

công 

việc 

không 

ổn định 

0 0 4 0 1 0 1 
 

1 0 7 4,7    

Khác 0 2 2 
 

0 0 0 1 0 0 5 3,4    

Không 

có việc 

làm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

Tổng 27 15 20 9 9 5 15 9 15 25 149 100 

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018. 

2.2.4 Thu nhập và chi tiêu của các hộ 

34. Trong khu vực Tiểu dự án, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các 

loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như 
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đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo) 

chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản 

xuất nông nghiệp.  

35. 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. 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 dân. 

36. Kết quả khảo sát 149 hộ gia đình bị ảnh hưởng cho thấy, thu nhập bình quân đầu 

người của người dân vào khoảng 1,57 triệu Đồng/người/tháng (tương ứng với 

7,96 triệu Đồng/hộ/tháng).  

37. Trong số 10 xã thuộc khu vực tiểu dự án, 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 1,5 triệu đồng/tháng (chiếm tới 80,54%). Tổng số 149 hộ bị ảnh hưởng có 15 

hộ có thu nhập dưới 700.000 đồng/người/tháng chiếm 10,07% trong đó xã Quốc 

Khánh là xã có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất với 55,6% các hộ có 

thu thấp dưới 700.000 đồng/người/tháng. Các hộ cận nghèo có thu nhập bình 

quân từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/tháng là 14 hộ chiếm 9,4%. Chi 

tiết khoảng thu nhập của các hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án được trình bày 

trong bảng dưới đây: 

Bảng II-6: Thu nhập trung bình của các hộ bị ảnh hưởng. 

TT 
Tên hồ 

cải tạo 
Xã 

Số 

hộ 

Dưới 700.000 

VND/ 

ng/tháng1 

Từ 700.000 - 

1.000.000 

VND/ng/tháng 

Trên 1.000.000 - 

1.500.000 

VND/ng/tháng 

Trên 1.500.000 

VND/ng/tháng 

Hộ % Hộ % Hộ % Hộ % 

1 Bản 

Cưởm 

Thạch Đạn 
27 1 3,70 4 14,81 0 0 22 81,48 

2 Ba Sơn Xuất Lễ 15 1 6,67 1 6,67 0 0 13 6,67 

3 Kai Hiển Tân Thành 20 2 10,00 0 0 0 0 18 90,00 

4 Khuôn 

Pinh 

Hòa Sơn 
9 0 0 0 0 0 0 9 100,00 

5 Kỳ Nà Quốc 

Khánh 
9 5 55,56 3 33,33 0 0 1 1,11 

6 Cốc 

Lùng 

Kháng 

Chiến 
5 0 0 2 40,00 0 0 3 60,00 

                                                 

1 Theo quyết định Số: 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. (Chuẩn nghèo được áp dụng ở khu vực nông thôn là : 700.000 

đồng/người/tháng) 
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TT 
Tên hồ 

cải tạo 
Xã 

Số 

hộ 

Dưới 700.000 

VND/ 

ng/tháng1 

Từ 700.000 - 

1.000.000 

VND/ng/tháng 

Trên 1.000.000 - 

1.500.000 

VND/ng/tháng 

Trên 1.500.000 

VND/ng/tháng 

Hộ % Hộ % Hộ % Hộ % 

7 Khuổi 

Mặn 

Hùng Sơn 15 5 33,33 2 13,33 0 0 8 53,33 

8 Bó 

Chuông 

Mai Pha 9 0 0 2 22,22 0 0 7 77,78 

9 Thâm 

Sỉnh 

Hoàng 

Đồng 

15 1 6,67 0 0 0 0 14 93,33 

10 Khau 

Piều 

Tú Mịch 25 0 0 0 0 0 0 25 100,00 

  Tổng   149 15 10,07 14 9,40 0 0 120 80,53 

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018. 

38. Mức thu nhập của các hộ gia đình quyết định mức chi tiêu của hộ, thông thường 

các hộ khá/giàu thường có mức chi tiêu lớn hơn các hộ nghèo/trung bình và nhìn 

chung trong tất các khoản chi: học tập, khám chữa bệnh, tiền điện, tiền nước, đi 

lại,.… của nhóm hộ khá/giàu đều cao hơn so với nhóm hộ nghèo/trung bình. Đối 

với các hộ bị ảnh hưởng, qua khảo sát cho thấy tất các hộ đều chi dùng sinh hoạt 

hàng ngày như mua lương thực, đồ ăn thức uống, tiền điện  chiếm 40% tổng số 

thu nhập của mình; khoảng 22% tổng số thu nhập dùng cho các hoạt động hiếu, 

hỷ, ma chay, cưới xin, lễ mừng thọ, mừng nhà mới. 30% chi cho  con cái học 

hành và còn lại là chi tiêu khác. 

2.2.5 Tài sản  

39. Liên quan đến các tài sản giá trị thì tivi màu là đồ dùng nghe nhìn phổ biến nhất 

trong đa số các gia đình được điều tra (100%). Tivi không chỉ được sử dụng như 

công cụ giải trí mà còn được xem như là kênh tuyên truyền phổ biến cho những 

thông tin liên quan đến dự án trong tương lai. Một phương tiện liên lạc khác là 

điện thoại di động cũng được 100% số hộ điều tra sử dụng.  

40. Về phương tiện đi lại thì  95,3% số hộ có xe máy là phương tiện đi lại thông 

dụng nhất. Việc có xe máy không còn là tiêu chuẩn của hộ giàu mà đa số các hộ 

gia đình có thể mua xe máy với mức chi phí phù hợp. Họ không chỉ sử dụng nó 

như một phương tiện, mà còn là công cụ kiếm sống. 

41.  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.  
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Bảng II-7: Đồ dùng hộ gia đình. 

Xã Thạch 

Đạn 
Xuất Lễ 

Tân 

Thành 
Hòa Sơn 

Quốc 

Khánh 

Kháng 

Chiến 

Hùng 

Sơn 
Mai Pha 

Hoàng 

Đồng 
Tú Mịch Tổng Tỷ lệ (%) 

Đồ dùng 

Ô tô 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 2,68 

Xe máy 26 13 20 9 9 5 15 9 13 23 142 95,30 

Điều hòa 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2,01 

Đồ gỗ cao 

cấp 

1 0 3 3 1 0 1 0 3 3 15 10,07 

Điện thoại 27 15 20 9 9 5 15 9 15 25 149 100,00 

Tivi màu 27 15 20 9 9 5 15 9 15 25 149 100,00 

Tủ lạnh 20 11 14 8 8 3 12 9 11 19 115 77,18 

Máy giặt 1 2 0 0 1 0 0 1 3 1 9 6,04 

Xe đạp 22 12 19 9 5 5 12 9 12 21 126 84,56 

Nguồn: Số liệu điều tra kinh tế xã hội, tháng 10/2018. 
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2.2.6  Đất và điều kiện nhà ở 

42. 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. Nhà ở được xây dựng rộng hay hẹp tuỳ 

thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ gia đình cũng như số người trong hộ. 

Đa số các hộ gia đình được điều tra sở hữu nhà bán kiên cố (75,8%), số nhà 

kiên cố là 12,8% còn lại là nhà tạm và nhà gỗ lợp lá đều chiếm 3,4%, còn lại 

là các loại hình nhà ở khác chiếm 4,7%. Tỷ lệ sở hữu các loại hình nhà ở của 

các hộ BAH khảo sát được thể hiện trong biểu đồ dưới đây: 

 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát KTXH, tháng 10/2018. 

Hình II.1: Loại hình nhà ở của hộ bị ảnh hưởng 

43. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của các hộ bị ảnh hưởng: Theo kết quả 

khảo sát về giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với đất thổ cư, đất vườn, đất 

nông nghiệp của các hộ bị ảnh hưởng tại các xã trong khu vực Tiểu dự án thì 

có 87,25% hộ gia đình đã có sổ đỏ đối với các loại đất; các hộ còn lại chưa có 

sổ: 5,36% có giấy phân/cấp nhà do cơ quan cấp; 3,36% giấy chứng nhận mua 

nhà/đất tạm thời (125 hộ BAH thu hồi đất vĩnh viễn đều có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất); 4,03% số hộ không có bất kể giấy tờ hợp pháp có liên 

quan tới mảnh đất. Khi tìm hiểu chi tiết nguyên nhân của những  hộ gia đình 

chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cỡ mẫu điều tra cho thấy có 

một số nguyên nhân dẫn đến việc các hộ gia đình không có sổ đỏ như: chưa 

tách thửa đất, chưa có tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vẫn còn giữ 
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giấy viết tay. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là văn bản 

xác nhận quyền hợp pháp sử dụng đất và nhà trên đất.  

 

Nguồn: Số liệu khảo sát KTXH, tháng 10/2018. 

Hình II.2: Tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ của các hộ BAH. 

2.2.7 Tiện ích và các dịch vụ 

44. Sử dụng điện: Theo kết quả khảo sát cho thấy, tất cả 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 cho rằng sử dụng điện lưới có đồng hồ đo điện riêng, 

1,3% số hộ còn lại sử dụng chung đồng hồ với hộ gia đình khác (đây là các 

gia đình có từ 2 hộ gia đình cùng sinh sống trong một nhà). Chất lượng điện 

cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy có 

60,5% hộ trả lời rằng rất ít khi bị cắt; 25% hộ trả lời rằng nguồn điện bị cắt 1 

– 2 lần/tháng, 14,5% số hộ còn lại trả lời rằng nguồn điện bị cắt từ 3 

lần/tháng.  Có 37,1% các hộ cho rằng nguồn điện đủ mạnh để sử dụng và 55% 

hộ trả lời rằng cường độ của dòng điện đang sử dụng là ở mức bình thường, 

chỉ có 7,9% số hộ trả lời rằng cường độ của dòng điện yếu vào những giờ cao 

điểm. 

45. 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 bởi vì tốc độ tăng trưởng và nhu cầu sử dụng thường tỷ lệ 

thuận so với tốc độ đô thị hóa. 

46. Nước sạch: Nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển, văn 
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minh của người dân, là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực 

hiện nông thôn mới. Khi tìm hiểu chi tiết về nguồn nước sử dụng trong sinh 

hoạt của các hộ gia đình trong khu vực dự án, kết quả khảo sát cho thấy: 

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

nước giếng đào (chiếm 59,1%); vẫn còn 20,8% số hộ dùng nước dẫn từ nước 

ao/ hồ/ sông rạch; 11,4% hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan trong sinh 

hoạt. 

47. Khi so sánh về hiện trạng cấp nước giữa xã trong khu vực tiểu dự án, kết quả 

khảo sát cho thấy các hộ dân ở khu vực hồ còn lại chủ yếu sử dụng nguồn 

nước giếng đào; nước ao/hồ/sông/rạch và một số hộ hiện nay vẫn sử dụng 

nguồn nước từ trên khe núi để sinh hoạt. Hiện trạng về nguồn nước của các hộ 

gia đình trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong biểu đồ dưới 

đây: 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát KTXH, tháng 10/2018. 

Hình II.3: Các nguồn nước hộ gia đình đang sử dụng. 

48. Nhà vệ sinh: 83,9% số hộ gia đình đều có nhà tiêu. Số hộ gia đình không có 

nhà vệ sinh chỉ chiếm tỷ lệ  là 11,4% (2,7% dùng nhờ nhà hàng xóm và 8,7% 

là các hình thức khác). Loại nhà tiêu chiếm tỷ lệ cao nhất là vệ sinh tự hoại và 

bán tự hoại với 55%, tiếp đến là nhà vệ sinh thải trực tiếp ra cống rãnh 28,9%; 

nhà vệ sinh công cộng là 2% và vệ sinh ra kênh rạch và vườn đồi là 2,7 %. 

Chi tiết xem trong bảng dưới đây: 
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Nguồn: Số liệu khảo sát KTXH, tháng 10/2018. 

Hình II.4: Hiện trạng sử dụng nhà vệ sinh 

2.2.8 Hệ thống thủy lợi: 

49. Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống kênh mương tại các xã vùng tiểu dự án 

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 để có thể tưới tốt hơn.  

50. 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 thế đáp ứng được nhu cầu canh tác của người dân. 

2.2.9 Vấn đề giới:  

51. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình, không có sự chệnh lệch giữa 

việc phân công lao động của nam và nữ trong gia đình. Hầu hết tất cả những 

hoạt động đều có sự tham gia và trao đổi ý kiến giữa nam và nữ trong gia 

đình. 93,29% người trả lời rằng hoạt động tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình 

là từ cả hai giới. Đối với các hoạt động khác, tỉ lệ này cũng tương đối cao, cụ 

thể như sau: hoạt động chăm sóc dạy bảo con cái cả hai vợ chồng đều tham 

gia chiếm 75,84%, hoạt động tham gia họp tại thôn/tổ dân phố là 61,07%, 

công việc hàng ngày trong gia đình 67,79%, tham gia họp tại xã (61,07%). 

Như vậy cho thấy, có sự bình đẳng giữa nam và nữ trong phân công lao động 

trong gia đình tại các hộ tham gia khảo sát. Thông tin về phân công lao động 

trong gia đình ở bảng dưới đây: 
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Bảng II-8: Phân công lao động trong gia đình. 

Hoạt động 

Nam Nữ Cả hai 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hoạt động tạo nguồn 

thu nhập cho gia đình 

6      4,03    4      2,68    139    93,29    

Chăm sóc dạy bảo 

con cái 

2      1,34    34    22,82    113    75,84    

Công việc gia đình 0 0,00 48    32,21    101    67,79    

Tham gia việc họp tại 

xã 

30    20,13    28    18,79    91    61,07    

Tham gia việc họp tại 

thôn/tổ dân phố 

30    20,13    28    18,79    91    61,07    

Nguồn: Số liệu khảo sát KTXH, tháng 10/2018. 

III. PHẠM VI THU HỒI CỦA TIỂU DỰ ÁN 

3.1.  Tổng hợp các tác động của tiểu dự án 

52. Tư vấn đã thực hiện kiểm đếm sơ bộ (IOL) vào tháng 10/2018 kết quả cho 

thấy: Tổng số hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án là 149 hộ, trong đó 125 hộ bị 

ảnh hưởng vĩnh viễn đất nông nghiệp trồng lúa và đất rừng sản xuất (112 hộ 

là người Dân tộc thiểu số với 15 hộ thuộc diện nghèo và 15 hộ phụ nữ làm 

chủ hộ có người phụ thuộc); 24 hộ bị ảnh hưởng thu hồi tạm thời đất rừng sản 

xuất (23 hộ là người Dân tộc thiểu số). Tất cả các hộ đều bị ảnh hưởng nhẹ, 

không có hộ nào phải di dời và tái định cư.  

53. Không có hộ nào BAH đến hoạt động buôn bán, kinh doanh, nhà ở, mồ mả, 

vật kiến trúc. Ngoài ra, TDA cũng không gây ảnh hưởng đến các công trình 

công cộng, di tích lịch sử. Cụ thể :  

54. Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn: Thu hồi vĩnh viễn 22.101m2 đất nông nghiệp 

hiện đang trồng lúa và đất rừng sản xuất đang trồng keo, bạch đàn và thông 

của 125 hộ.  

55. Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu: Việc thu hồi đất gây ảnh hưởng đến 6.063 

cây keo, bạch đàn, thông có đường kính từ 5cm - 20cm và 1,044 m2 diện tích 

lúa của 149 hộ. 

56. Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời: Tổng diện tích đất bị thu hồi tạm thời là 

10.592 m2 đất rừng sản xuất (hiện đang trồng keo, bạch đàn và thông) thuộc 

quyền quản lý của 24 hộ. Đất thu hồi tạm thời chủ yếu sử dụng để xây dựng 

lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, làm nơi để các phương tiện 

máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. 

57. Ảnh hưởng tạm thời do hoạt động cắt nước thi công: Công trình có quy mô 
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không lớn, khối lượng nâng cấp, sữa chữa ít nên dự kiến thời gian thi công 

phần đầu mối trong một mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (6 tháng). 

Từ tháng 11 đến tháng 2 thi công hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ là các hạng 

mục không bị ảnh hưởng bởi mực nước tưới trong hồ. Thời gian này vẫn lấy 

nước tưới qua cống như bình thường. Trong tháng 3, 4 đắp đê quây để thi 

công mái thượng lưu, cống lấy nước, nhà van. Để đảm bảo tưới trong tháng 3, 

4 sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới. Tháng 4 thi công đường quản lý 

vận hành. Phần đào đắp thi công vào tháng 2 và 3; rãnh thoát nước và công 

trình trên đường thi công vào tháng 3 và 4. Phần mặt đường được thi công sau 

cùng vào tháng 4 để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ vận chuyển vật liệu 

thi công sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ 

bền cho tuyến đường. Do vậy sẽ không ảnh hưởng đến diện tích canh tác của 

các hộ do hoạt động cắt nước trong thời gian thi công. 
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Bảng III-1: Tóm tắt mức độ tác động của các hộ BAH bởi tiểu dự án. 

TT 
Tên công 

trình hồ 
Tên Xã 

Số hộ BAH vĩnh viễn (tất cả các hộ đều BAH nhẹ) Số hộ BAH tạm thời 
Tổng số 

hộ BAH 

(cả tạm 

thời, vĩnh 

viễn) 

Tổng số 

hộ BAH 

vĩnh viễn 

Số hộ DBTT 

Tổng số 

hộ BAH 

tạm thời 

Số hộ 

DTTS 
Tổng số hộ 

DBTT 

 

Số hộ nghèo 
Số hộ 

DTTS 

Số hộ phụ 

nữ làm chủ 

hộ có người 

phụ thuộc 

Số hộ 

chính sách 

xã hội 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn 
22 22 1 22 1 0 5 5 27 

2 Ba Sơn Xuất Lễ 13 13 1 13 1 0 2 2 15 

3 Kai Hiển Tân Thành 18 7 2 7 2 0 2 2 20 

4 Khuôn 

Pinh 

Hòa Sơn 
2 2 0 2 1 0 7 7 9 

5 Kỳ Nà Quốc 

Khánh 
7 7 5 7 1 0 2 1 9 

6 Cốc Lùng Kháng 

Chiến 
4 4 0 4 1 0 1 1 5 

7 Khuổi mặn Hùng Sơn 14 12 5 12 3 0 1 1 15 

8 Bó chuông Mai Pha 8 8  0 8 1 0 1 1 9 

9 Thâm Sỉnh Hoàng 

Đồng 
14 14 1 14 3 0 1 1 15 

10 Khau Piều Tú Mịch 23 23 0 23 1 0 2 2 25 

Tổng số 125 112 15 112 15 0 24 23 149 
Nguồn: Kết quả IOL tháng 10/2018. 

Ghi chú: Một số hộ thuộc nhóm DBTT vừa là hộ DTTS vừa là hộ nghèo hoặc hộ phụ nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc.
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Bảng III-2: Tổng hợp các tác động của tiểu dự án. 

TT Loại tài sản ĐVT 

Ảnh hưởng đất vĩnh viễn 
Ảnh hưởng 

đất tạm thời 

Tổng 

Đất đào chân đập, 

gia cố chân đập, 

tràn 

Nhà quản lý, 

đường quản lý 

Đất lâm 

nghiệp dùng 

làm bãi chứa 

vật liệu 

A 
Tổng số hộ 

BAH 
Hộ 125 16 109 24 

B 
Tổng diện 

tích đất 
m2 22.101 4.729 17.372 10.592 

1 

Đất nông 

nghiệp (đất 

trồng lúa) 

m2 1.044 1.044 0 0 

hộ 9 9 0 0 

2 
Đất  rừng sản 

xuất 

m2 21.057 3. 685 17.372 10.592 

Hộ 116 7 109 24 

C Cây trồng, hoa màu 

1 Lúa 
m2 1.044 1.044 0 0 

Hộ 9 9 0 0 

2 

Cây lâm 

nghiệp (cây 

keo, bạch đàn,  

thông) 

Cây 3.945 789 3.156 2.118 

Hộ 116 7 109 24 

Nguồn:Kết quả IOL vào tháng 10/2018. 

3.2. Chi tiết phạm vi tác động của tiểu dự án 

3.2.1. Ảnh hưởng vĩnh viễn 

Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn 

58. Tổng diện tích đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn là 22.101 m2 của 125 hộ, trong đó 

đất nông nghiệp trồng lúa BAH là 1.044 m2 của 09 hộ và đất rừng sản xuất 

đang trồng các loại cây keo, bạch đàn và thông là 21.057 m2 của 116 hộ. Chi 

tiết được thể hiện ở bảng dưới đây : 
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Bảng III-3: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn  

Tên hồ Tên Xã 
Tổng diện 

tích  

Tổng số 

hộ BAH 

Đất trồng lúa  Đất rừng sản xuất 

Diện tích  
Số hộ 

BAH 
Diện tích  Số hộ BAH 

Bản Cưởm Thạch Đạn           3.116            22        150             1       2.966        21  

Ba Sơn Xuất Lễ              387            13        101            1           286        12  

Kai Hiển Tân Thành           4.365            18         63             1       4.302          17 

Khuôn Pinh Hòa Sơn           4.596              2  0 0    4.596             2  

Kỳ Nà Quốc Khánh              197              7  0 0         197           7  

Cốc Lùng Kháng Chiến              954              4       309             2          645            2 

Khuổi mặn Hùng Sơn           3.919            14        177            2        3.743          12 

Bó chuông Mai Pha           1.665              8  0 0       1.665            8  

Thâm Sỉnh Hoàng Đồng              938            14        244             2           694           12  

Khau Piều Tú Mịch           1.963            23  0 0       1.963           23  

Tổng    22.101 125 1.044 9 21.057 116 
Nguồn: Kết quả IOL tháng 10/2018. 

 

59. Số liệu khảo sát sơ bộ cho thấy, tất cả các hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn dưới 

10% tổng diện tích đất hộ gia đình đang sử dụng. Không có hộ gia đình nào bị 

ảnh hưởng nặng (từ 20% tổng diện tích đất do hộ gia đình sở hữu hay từ 10% 

đối với các hộ thuộc nhóm DBTT). Tất cả các hộ bị ảnh hưởng đều có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Ảnh hưởng cây cối, hoa màu 

60. Việc thu hồi đất để thực hiện thi công các hạng mục công trình sẽ gây ảnh 

hưởng đến cây cối và hoa màu  bao gồm:  

61. Cây lâm nghiệp lấy gỗ (keo và bạch đàn) là 4.075 cây có đường kính từ 5 cm 

- 20cm chủ yếu là ở xã Tân Thành, Hòa Sơn, Quốc Khánh, Kháng Chiến và 

Hùng Sơn của 79 hộ và 1.988 cây thông có đường kính từ 5cm - 20cm tại các 

xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Mai Pha, Hoàng Đồng và xã Tú Mịch 61 hộ. 

62. Diện tích lúa 2 vụ BAH là 1.044 m2 của 9 hộ thuộc 6 xã là Thạch Đạn, Xuất 

Lễ, Tân Thành, Kháng Chiến, Hùng Sơn và Hoàng Đồng chủ yếu nằm dưới 

chân đập do thu hồi đất vĩnh viễn để thi công hành lang an toàn chân đập. 

Bảng III-4: Tổng hợp cây cối, hoa màu bị thu hồi. 

Hồ 
Địa điểm Cây cối, hoa màu trên đất (cây) 

Xã Huyện/Tp. Lúa (m2) Thông Keo và bạch đàn 

Bản Cưởm Thạch Đạn 
Cao Lộc 

150 623 0 

Ba Sơn Xuất Lễ 101 262 0 

Kai Hiển Tân Thành 
Hữu Lũng 

63 0 1.153 

Khuôn Pinh Hòa Sơn 0 0 896 

Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 0 237 0 

Cốc Lùng Kháng Chiến Tràng Định 309 0 778 
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Hồ 
Địa điểm Cây cối, hoa màu trên đất (cây) 

Xã Huyện/Tp. Lúa (m2) Thông Keo và bạch đàn 

Khuổi Mặn Hùng Sơn 177 0 744 

Kỳ Nà Quốc Khánh 0 0 504 

Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 
Lạng Sơn 

244 270 0 

Bó Chuông Mai Pha 0 596 0 

Tổng số   1.044 1.988 4.075 
Nguồn: Kết quả IOL tháng 10/2018. 

3.2.2. Ảnh hưởng tạm thời 

Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời 

63. Tổng diện tích đất bị thu hồi tạm thời là 10.592 m2 đất rừng sản xuất, thuộc 

quyền quản lý của 24 hộ. 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. 

Một số vị trí dành để chứa đất thải và các vật liệu thải tạm thời trước khi được 

san lấp hoặc chuyên chở đến nơi chôn lấp chính thức. 

Bảng III-5: Số hộ bị ảnh hưởng và diện tích đất bị thu hồi tạm thời của tiểu dự án. 

Tên hồ cải tạo Tên xã 
Diện tích bị thu hồi tạm thời (m2) 

Đất rừng sản xuất Số hộ BAH 

Bản Cưởm Thạch Đạn 1.551 5 

Ba Sơn Xuất Lễ 1.026 2 

Kai Hiển Tân Thành 1.463 2 

Khuôn Pinh Hòa Sơn 1.003 7 

Kỳ Nà Quốc Khánh 1.285 2 

Cốc Lùng Kháng Chiến 832 1 

Khuổi mặn Hùng Sơn 905 1 

Bó chuông Mai Pha 854 1 

Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 656 1 

Khau Piều Tú Mịch 1.017 2 

Tổng số 10.592 24 
Nguồn: Kết quả IOL tháng 10/2018. 

3.2.3. Các tác động khác 

64. Nhóm dễ bị tổn thương: Theo kết quả khảo sát sơ bộ IOL, có 135 hộ BAH 

thuộc nhóm dễ bị tổn thương và đều là người DTTS bị ảnh hưởng, trong đó có 

15 hộ  thuộc  hộ nghèo và 15 hộ là phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, có người phụ 

thuộc). Theo chính sách của dự án, các hộ dễ bị tổn thương mà đủ điều kiện 

được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ 

cao nhất trong các khoản hỗ trợ cho nhóm. Bên cạnh đó, các hộ dễ bị tổn 

thương là DTTS cũng sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế thông qua việc tham 

gia vào chương trình trong Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số  (EMDP)  đã 

chuẩn bị của TDA này. 
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65. Dân tộc thiểu số: Theo kết quả IOL, trong phạm vi triển khai TDA có người 

Dân tộc thiểu số (dân tộc Tày và Nùng là chủ yếu) bị ảnh hưởng và hưởng lợi 

từ tiểu dự án. Do đó một báo cáo Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số 

(EMDP) sẽ được chuẩn bị riêng cho tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập tỉnh Lạng Sơn. 

IV. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA TIỂU DỰ ÁN VÀ QUYỀN LỢI 

4.1. Luật Việt Nam về Thu hồi đất và Tái định cư 

66. Khung Pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các quy định pháp luật và nghị định 

liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được áp dụng tại 

Việt Nam như Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

2013, Luật đất đai 2013 và các nghị định, thông tư, quy định của các Bộ, 

thành phố/tỉnh. Các luật sau đây của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam được áp dụng: 

- Hiến pháp của Việt Nam 2013; 

- Luật đất đai 45/2013/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2014;  

- Nghị định 01/2017 ND-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định giá 

đất, cung cấp phương pháp định giá đất; điều chỉnh khung giá đất, bảng giá 

đất, định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất;  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP  ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn đập;  

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;  

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy 

định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 

định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 



 
                                                   Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

 

35 | Trang 
 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động 

nông thôn đến năm 2020; 

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, ngày 10/12/2015 quy định về chính sách 

hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất 

- Các quy định liên quan khác 

67. Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất và 

tái định cư gồm có: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 về các hoạt 

động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng 

công trình và các hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai thay. Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 

6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (vốn ODA); 

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Luật hôn 

nhân và gia đình;  

68. Luật, nghị định và quyết định liên quan tới phổ biến thông tin tại Điều 39. 

Luật đất đai số 45/2013/QH13, yêu cầu phổ biến thông tin cho những người 

BAH trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khoảng thời 

gian tương ứng tối thiểu là 90 và 180 ngày. 

69. Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị 

định 98/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản 

văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, theo 

đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  không 
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xâm phạm hoặc làm tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành. 

70. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu 

nại 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP 

ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu 

nại. 

71. Các chính sách của tỉnh Lạng Sơn cho việc lập Kế hoạch hành động tái định 

cư được dựa trên các tài liệu pháp lý sau đây:  

- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBNDngày 10/4/2017 Ban hành quy định đơn 

giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2014 ban hành 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2018 ban hành 

Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3). 

- Quyết định số 12 /2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định Số: 37/2018/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định Số: 45/2018/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2018  về việc . 

ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định 
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quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế khoản 4, Điều 2 

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 có hiệu lực 

thi hành. 

4.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế 

giới 

72. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra 

những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách 

cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các 

chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến 

kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra. 

73. Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới 

bao gồm: 

- Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối 

thiểu, bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình 

thiết kế kỹ thuật. 

- Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các 

hoạt động tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát 

triển bền vững, xem xét các lợi ích của dự án đối với những người dân bị 

ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của dự án. Những người bị ảnh hưởng 

phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế 

hoạch và thực hiện kế hoạch tái định cư.  

- Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải 

thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương 

đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt 

đầu thực hiện dự án. 
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4.3. So sánh giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 

74. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam về 

thu hồi đất và tái định cư với chính sách tái định cư không tự nguyện của 

Ngân hàng Thế giới (OP 4.12). Chi tiết có thể tham chiếu tại Phần II – mục 4 

trong Khung chính sách tái định cư của dự án. 

4.4. Nguyên tắc chung của Chính sách bồi thường của dự án 

75. Các nguyên tắc chung nêu trong Khung chính sách tái định cư đã được phê 

chuẩn được áp dụng trong Kế hoạch hành động tái định cư, bao gồm:   

- Việc thu hồi đất và ảnh hưởng tới tài sản cũng như việc di dời các hộ BAH 

cần được giảm đến mức tối thiểu. Trong trường hợp việc giảm thiểu thu hồi 

đất không khả thi, các khoản bồi thường và hỗ trợ phục hồi sẽ được cung 

cấp cho người dân một cách thỏa đáng. 

- Đơn giá bồi thường sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá độc 

lập đối với đất/tài sản một cách kịp thời và có sự tham vấn. Tất cả các 

khoản phí và thuế chuyển nhượng đất và/hoặc nhà sẽ được miễn hoặc sẽ 

được bao gồm trong gói bồi thường cho đất và công trình/nhà cửa hoặc 

hoạt động kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng những 

người bị di chuyển mà tự lựa chọn nơi tái định cư có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và nhà ở hoặc các giấy chứng nhận chính thức cần thiết 

tương xứng với gói bồi thường tương tự cho những người lựa chọn chuyển 

tới khu tái định cư của dự án mà không phải bỏ thêm khoản chi phí bổ sung 

nào. Đơn giá bồi thương bao gồm bồi thường đất nông nghiệp, đất ở, công 

trình và tài sản khác. 

- Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di 

chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường 

theo mức giá thay thế về nhà cửa, đất, và những tài sản khác. 

- Các nỗ lực bổ sung như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo, tập huấn và các 

hình thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị 

mất nguồn thu nhập để có thể tăng cường triển vọng phục hồi và cải thiện 

sinh kế của họ trong tương lai. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể 

cần những hỗ trợ bổ sung này. 

- Các dịch vụ công cộng và nguồn lực mà người BAH được cung cấp trước 

khi di dời cần được duy trì hoặc cải thiện tại các khu tái định cư.   
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4.5. Người bị ảnh hưởng của dự án 

76. Người BAH bởi dự án bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi: 

a) Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến: 

- Phải di dời hoặc mất nơi ở; 

- Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản; 

- Mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế dù họ có phải di dời đến nơi ở mới hay 

không; hoặc  

b) Hạn chế khả năng tiếp cận rừng cấm hoặc rừng phòng hộ, gây ra những 

tác động tiêu cực tới phương pháp hỗ trợ người BAH. 

4.6. Điều kiện được nhận bồi thường 

77. Những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án có quyền được nhận 

bồi thường và/ hoặc hỗ trợ thiệt hại, bao gồm: 

(a) Những người có quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp (chính 

thức). 

(b) Những người hiện nay không có quyền sử dụng hợp pháp (không chính 

thức) đối với đất hoặc các tài sản khác, nhưng đã nộp khai báo đề nghị 

chứng nhận đối với đất và tài sản đó theo quy định pháp luật của Việt 

Nam dựa trên hồ sơ lưu trữ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình 

trạng cư trú hoặc giấy phép ở và sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án của 

chính quyền địa phương,và  

(c) Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc không khai báo 

chứng nhận liên quan đến đất đang ở. 

78. Những người BAH thuộc diện (a) và (b) ở trên được bồi thường đất và được 

hưởng những hỗ trợ khác. Những người BAH thuộc diện (c) trên được hỗ trợ 

tái định cư thay cho việc được bồi thường đất họ đang ở và hỗ trợ khác, nếu 

cần, để đạt được các mục tiêu nêu ra trong chính sách này, nếu họ có đất nằm 

trong khu vực dự án trước ngày khoá sổ đã xác định trong Kế hoạch Tái định 

cư. Những người lấn chiếm đất sau ngày khoá sổ được xác định trong Kế 

hoạch Tái định cư sẽ không được bồi thường hay hưởng bất kỳ hỗ trợ tái định 

cư nào khác (nếu có thể, chỉ xét hỗ trợ theo chính sách hiện hành).  

4.7. Ngày khóa sổ bồi thường của dự án 

79. Ngày khóa sổ thống kê của dự án là ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật 

đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát 
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đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được 

công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những 

người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày 

khóa sổ của tiểu dự án, và bất kỳ cá nhân nào chuyển tới khu vực dự án sau 

ngày khóa sổ này sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ từ tiểu dự 

án.  

4.8. Quyền lợi của dự án 

80. Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự 

án trước ngày khóa sổ sẽ có quyền được hưởng bồi thường những tài sản bị 

ảnh hưởng, và các biện pháp phục hồi đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy 

trì mức sống như trước khi có dự án và cải thiện mức sống của các hộ nghèo 

và các nhóm dễ bị tổn thương.  

81. Dựa trên các loại tác động, nhóm người BAH và lợi ích được hưởng từ dự án, 

dự án xác lập các quyền lợi cụ thể cho từng nhóm người BAH được đề cập 

trong Khung chính sách tái định cư. Để biết thêm thông tin chi tiết về ma trận 

quyền lợi, vui lòng tham chiếu Khung chính sách tái định cư đã được phê 

duyệt. 
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Bảng IV-1: Ma trận quyền lợi. 

Loại ảnh hưởng Trường hợp áp dụng Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

1. Đất sản xuất 
(Đất nông nghiệp) 

nằm trong hoặc 

ngoài phạm vi 

diện tích đất ở. 

Người sử dụng đất có 

QSDĐ hợp pháp 

Ảnh hưởng nhẹ (<20 % 

tổng diện tích đất hoặc 

<10% đối với nhóm dễ bị 

tổn thương) Diện tích đất 

còn lại của lô bị ảnh hưởng 

vẫn đủ điều kiện sử dụng 

hoặc đáp ứng khả năng 

sinh lợi cho người sử dụng. 

Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, 

(không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện 

tich bị ảnh hưởng.  

- Các hộ dân phải được thông báo trước 

ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất.   

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 

20 ngày (cập nhật theo quy định tại thời 

điểm thực hiện dự án) kể từ khi Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp 

huyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất.  

125 hộ thuộc trường hợp này 

4. Cây cối, hoa 

màu, sản phẩm 

nuôi trồng thủy 

sản 

 

 

Chủ sở hữu không kể tình 

trạng sở hữu. 

 

Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, 

các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể 

tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị 

ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi 

thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo 

thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi 

thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa 

màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản. 

 

Người dân sẽ được thông báo 3 tháng 

trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu 

trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ 

kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ 

chính sách bồi thường nào. 

149 hộ BAH cây cối, hoa màu 

5. Mất nguồn thu 

nhập và sinh kế 

do mất đất sản 

xuất 

Ảnh hưởng nặng nề do mất 

đất sản xuất vĩnh viễn 

>20% tổng diện tích đất 

sản xuất hoặc bị ảnh hưởng 

<20% nhưng phần còn lại 

không đủ điều kiện canh 

tác. 

(Người sử dụng đất có 

quyền hợp pháp hoặc 

quyền được luật pháp công 

Hỗ trợ ổn định đời sống:  Người bị ảnh hưởng 

sẽ được hỗ trợ 30kg gạo/người/tháng, trong đó:   

(a) : Đối với các hộ bị ảnh hưởng từ 20% đến 

70% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện 

tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh  

tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng, và 

nếu phần diện tích đất canh tác còn lại không 

đủ điều kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích 

đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 12 

tháng.Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các 

Không có hộ BAH thuộc trường hợp 

này 
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Loại ảnh hưởng Trường hợp áp dụng Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

nhận và những người bị 

ảnh hưởng có thỏa thuận 

thuê đất bị ảnh hưởng) 

vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, 

mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng.   

(b) Đối với các hộ bị ảnh hưởng trên 70% diện 

tích đất nông nghiệp  mà phần diện tích đất 

canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh tác tiếp 

thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng, và nếu phần 

diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều 

kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích đất bị 

thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng.Trong 

một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều 

kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối 

đa là 36 tháng; Ngoài ra, những người bị ảnh 

hưởng sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế;   

(c) Đối với các hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện 

tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất 

canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác 

tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng;   

Nếu bồi thường theo phương thức “đất đổi 

đất”, những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 

các cây giống, các chương trình khuyến nông- 

lâm nghiệp, chăn nuôi...  

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả các hộ 

BAH đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh 

hưởng sẽ nhận một khoản hỗ trợ chuyển đổi 

nghề bằng tiền mặt tương đương với nhiều nhất 

là 5 lần giá thị trường cho đất nông nghiệp do 

UBND đề ra. 

Khi thu hồi đất nông nghiệp theo QĐ số 

37/2018/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 28/4/ 

2018, các hộ BAH sẽ được hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và đào tạo việc làm bằng 3 lần giá đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 hộ BAH thuộc trường hợp này 
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Loại ảnh hưởng Trường hợp áp dụng Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá 

đất của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không 

vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa 

phương. 

  

Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm   Có 

ít nhất một thành viên của hộ gia đình bị ảnh 

hƣởng do mất đất sản xuất sẽ đƣợc nhận đào 

tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm tại địa phương. 

Các hộ tham gia vào chương trình đào tạo sẽ 

được miễn học phí. Các học viên sẽ được  trả  

trợ cấp một lần để trang trải các chi ăn ở trong 

thời gian đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa đào 

tạo, họ sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng 

trong ngành sản xuất tại địa phương 

 

6. Trợ cấp/ hỗ trợ 

cho các hộ dễ bị 

tổn thương   

Ảnh hưởng về đất và các 

tài sản gắn liền với đất  

Các nhóm bị ảnh hưởng dễ 

bị tổn thương không kể 

mức độ nghiêm trọng. Các 

nhóm dễ bị tổn thương 

được xác định  trong phần 

định nghĩa các thuật ngữ 

Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương 

như sau: 

- Đối với các hộ không còn đất ở: được bố trí 

một căn hộ mà hộ có thể trả góp hoặc mướn 

căn hộ. 

- Các hộ chính sách: (i) Các hộ gia đình chính 

sách phải di dời bao gồm các mẹ anh hùng, cựu 

chiến bệnh binh hay gia đình liệt sỹ được nhận 

hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh; (ii) Hộ 

nghèo phải di dời hoặc bị ảnh hưởng từ 20% 

diện tích đất sản xuất trở lên hoặc bị ảnh hưởng 

dưới 20% diện tích đất sản xuất nhưng phần 

còn lại không đủ điều kiện canh tác: được nhận 

hỗ trợ và các hộ này phải có xác nhận của 

Trợ cấp cho các hộ chính sách (mẹ Việt 

Nam anh hùng, gia đình thương binh 

liệt sĩ...) theo quy định của Chính phủ. 

Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được 

hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ 

được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất. 

135 hộ thuộc trường hợp này 



Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

 

44 | Trang 
 

Loại ảnh hưởng Trường hợp áp dụng Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện 

chính sách địa phương. 

Các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi 

dự án, có hoặc không có di dời, (hộ DTTS, hộ 

gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có 

người tàn tật, người già không nơi nương tựa) 

sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình 

nghèo theo quy định của UBND tỉnh. 

Những hộ này có quyền được tham gia chương 

trình phụ hồi thu nhập 

7. Các tác động 

tạm thời 

Ảnh hưởng về đất tạm thời   Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao 

gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy 

đủ. 

Chi phí thuê đất bằng tiền mặt tối thiểu bằng 

thu nhập thuần thu được từ tài sản bị ảnh 

hưởng trong thời gian gián đoạn do thu hồi. 

Phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử 

dụng: Nhà thầu sẽ trả lại đất trong tình trạng 

ban đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi các công 

trình dân dụng hoàn tất. 

Nếu chất lượng đất khi trả lại cho các 

hộ bị ảnh hưởng này không như nguyên 

trạng sẽ phải thay đổi loại hình sử dụng 

đất, vì thế họ sẽ được bồi thường các 

khoản chi phí dự kiến bị thua lỗ. 

24 hộ thuộc trường hợp này 

Hộ gia đình có các hoạt 

động tạo thu nhập hoặc 

sinh kế bị ảnh hưởng do 

việc cắt nước trong quá 

trình thi công sửa chữa 

đập/hồ chứa 

Bôi thường cho tất cả các thiệt hại theo giá thay 

thế; 

Được ưu tiên tham gia các chương trình 

khuyến nông, các hỗ trợ khác phù hợp của địa 

phương. 

Các đối tượng cần hỗ trợ phải được xác 

định và tham vấn đầy đủ. 
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V.  PHỤC HỒI THU NHẬP 

5.1. Mục tiêu 

82. Chương trình phục hồi thu nhập là chương trình cần thực hiện để hỗ trợ 

những hộ bị ảnh hưởng cải thiện và khôi phục mức sống, mức thu nhập và 

khả năng sản xuất ít nhất là bằng hoặc cao hơn mức trước khi có dự án/TDA. 

5.2. Các hoạt động hỗ trợ phục hồi thu nhập của Dự án- Tiểu dự án  

83. Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” sẽ mang lại lợi 

ích trực tiếp và gián tiếp cho người dân thông qua các hoạt động đầu tư  nâng 

cao sự an toàn của các đập và hồ chứa, cũng như bảo vệ người dân và tài sản 

của các cộng đồng hạ du. Ngoài những lợi ích trực tiếp từ tiểu dự án thì việc 

thu hồi đất cũng có thể có tác động tiêu cực đến sinh kế của BAH. Do vậy :   

84. Theo khung chính sách của dự án:  Những hộ gia đình bị thu hồi đất nông 

nghiệp, ngoài việc được bồi thường cho những tài sản bị thiệt hại theo giá 

thay thế còn được hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo 

nghề cho người trong độ tuổi lao động (Nghị định 52/2012. Nghị định 

47/2014): 

- Hỗ trợ đào tạo nghề bao gồm: các khóa học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp 

và dạy nghề dưới ba tháng) hoặc học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 

được Nhà nước trả học phí cho một khóa học. Kinh phí đào tạo nghề nằm 

trong tổng kinh phí của Dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư  được duyệt; 

- Hỗ trợ tạo việc làm trong nước: tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm miễn 

phí tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh nhận nhiều lao động 

bị thu hồi đất nông nghiệp vào làm việc sẽ được hưởng các chính sách ưu 

đãi về đất đai, tín dụng, thuế theo quy định của pháp luật. 

- Bên cạnh đó, những hộ gia đình bị ảnh hưởng được bồi thường bằng đất 

nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây 

trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, 

khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi 

và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương 

nghiệp. 

85. Đối với tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn do việc thu hồi đất ít nên các hộ thu hồi chỉ 

bị ảnh hưởng nhẹ, ngoài việc đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế đối với 

đất đai và hoa màu, các hộ còn được hỗ trợ phục hồi sinh kế bằng các chương 
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trình ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo nghề và tại việc làm. Theo QĐ số 

37/2018/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 28/4/2018, các hộ BAH thu hồi đất 

nông nghiệp sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm bằng 3 lần 

giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất của tỉnh đối với 

toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt 

quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.  

86. Thêm vào đó trong quá trình thi công công trình tại địa phương thì việc tuyển 

nhân công tại địa phương tham gia xây dựng công trình cũng được khuyến 

khích và ưu tiên tạo điều kiện.  

87. Ngoài ra các hộ Dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng 135 hộ trên tổng số 149 hộ 

BAH cũng được hỗ trợ từ các chương trình của Kế Hoạch Phát triển Dân tộc 

thiểu số chuẩn bị cho tiểu dự án này, bao gồm: Tập huấn khuyến nông các mô 

hình trồng trọt chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật;  và  những hộ nghèo, 

phụ nữ đơn thân cũng được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. 

88. Trong quá trình khảo sát về việc sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi được 

nhận thì hầu hết  các hộ đều có chung câu trả lời là sẽ dùng số tiền này  để i) 

trả nợ, ii) mua sắm  một số vật dụng gia đình, iii) hoặc đầu  tư  vào sản xuất, 

vì thực tế  các hộ đều bị ảnh hưởng nhẹ nên số tiền đền bù không lớn, số tiền 

đền bù mà các hộ nhận trung bình mỗi hộ cũng sẽ chỉ vào khoảng 10 -12 triệu 

đồng/hộ. 

89. Các chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ bị ảnh hưởng không thiết kế 

riêng cho tiểu dự án này mà như đã đề cập ở trên nó đã được lồng ghép trong 

các chương trình của Kế hoạch Phát triển DTTS, các chương trình khuyến 

nông của huyện xã và đặc biệt là tiểu dự án đã có kế hoạch tuyển nhân công 

ngay tại địa phương để thi công công trình, nhằm tăng thu nhập và tạo công 

ăn việc làm cho bà con. 

90. Mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm ước tính: 

609.741.834 VNĐ tương đương 26.743 USD đây là giá trị ước tính theo 

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn (đã bao gồm trong kế hoạch 

đền bù, hỗ trợ thu hồi đất chi tiết trong bảng X-1). 

5.3. Sắp xếp tái định cư 

91. Tiểu dự án không có hộ nào phải di dời, tái định cư nên không phải thực hiện 

sắp xếp tái định cư. 

5.4. Nhóm dễ bị tổn thương  

92. Có 135 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (135 hộ đều là hộ Dân tộc thiểu số 
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trong đó 15 hộ phụ nữ làm chủ hộ và 15 Dân tộc thiểu số là hộ nghèo). Đối 

với các hộ dễ bị tổn thương mà bị ảnh hưởng nhiều hơn 2 loại (vừa là hộ 

nghèo, vừa là hộ có phụ nữ làm chủ hộ, vừa là hộ nghèo vừa là gia đình chính 

sách, hoặc vừa là hộ nghèo, vừa là gia đình chính sách và là hộ có chủ hộ là 

phụ nữ..) thì sẽ nhận được một khoản hỗ trợ cao nhất trong các khoản hỗ trợ 

cho nhóm. Bên cạnh đó, các hộ dễ bị tổn thương DTTS còn được hỗ trợ phục 

hồi sinh kế thông qua việc tham gia vào chương trình trong Kế hoạch Phát 

triển Dân tộc thiểu số đã chuẩn bị cho TDA này. 

5.5.  Chiến lược về giới 

93. Một Kế hoạch hành động giới đã được xây dựng cho tiểu dự án trên cơ sở các 

kết quả đánh giá xã hội về giới. Kế hoạch hành động giới đã được xây dựng 

trong phụ lục SA của TDA gồm các mục tiêu, hoạt động và phân rõ trách 

nhiệm các bên liên quan trong tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá để đảm 

bảo Kế hoạch hành động giới được thực hiện đây đủ, thu hút sự tham gia của 

phụ nữ trong quy hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư cũng như 

các chương trình khác. Cụ thể: 

(i) Tham vấn với phụ nữ để xác định các tiêu chí đối với đất thay thế hoặc cải 

tạo đất hiện có, đặc biệt là lập kế hoạch đối với đất còn lại cũng như phục hồi 

thu nhập và được tạo điều kiện tiếp cận với giáo dục, y tế, chợ và các hoạt 

động kinh tế khác.  

(ii) Tham vấn với người bị ảnh hưởng về việc bố trí thích hợp nhằm đảm bảo là 

phụ nữ (bao gồm chủ hộ là phụ nữ hoặc là thành viên trong hộ) có nhận thức 

đúng về sự lựa chọn và trách nhiệm của mình; và ý kiến của phụ nữ cũng 

được xem xét trong quá trình ra quyết định.  

(iii) Việc chi trả bồi thường sẽ do cả vợ và chồng ký nhận hoặc chủ hộ là phụ nữ.  

(iv) Hợp đồng xây dựng dự án bao gồm các cam kết về công bằng giới (i) Đảm 

bảo không sử dụng trẻ em và lao động bất hợp pháp ii) Không phân biệt và 

chống lại lao động nữ giới; và iii) không phân biệt nam nữ trong việc trả tiền 

công. Chủ hộ là phụ nữ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong Hội 

đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng được khuyến khích và được hỗ trợ 

tham gia đầy đủ vào việc thực hiện kế hoạch tái đinh cư. Các hoạt động này 

cùng với khung tái định cư tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia bao gồm:  

(v) Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện và xã, ban giải quyết 

khiếu nại sẽ có sự tham gia của đại diện hội phụ nữ, chủ hộ phụ nữ và đại 

diện của các hộ bị ảnh hưởng.  
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(vi) Đại diện phụ nữ trong Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện 

và xã sẽ được hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm từ các dự án khác. 

(vii) Phụ nữ bị ảnh hưởng và các ban khác sẽ đề xuất ý kiến về những tác động 

liên quan tới môi trường và xã hội. 

VI. THAM VẤN VÀ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO TIỂU DỰ ÁN 

6.1. Mục tiêu 

94. Việc cung cấp thông tin cho những người bị ảnh hưởng của tiểu dự án và các 

cơ quan liên quan là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện tiểu dự án. 

Việc tham vấn những người BAH và đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực vào các 

hoạt động của tiểu dự án sẽ góp phần giảm những xung đột tiềm tàng và giảm 

thiểu nguy cơ gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Tham vấn và tham gia 

cũng giúp dự án xây dựng chương trình tái định cư và phục hồi như một 

chương trình phát triển chung phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của những 

người BAH, và do đó tối đa hoá các lợi ích kinh tế và xã hội của khoản đầu 

tư. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao 

gồm: 

- Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của 

những người BAH, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra 

quyết định. Các Ban QLDA tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã 

trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng 

trong giai đoạn thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã 

mời đại diện của những người BAH tham gia với tư cách là thành viên của 

Hội đồng/Ban Bồi thường, Tái định cư của huyện và tham gia vào các hoạt 

động tái định cư (định giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát). 

- Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự 

án với người bị ảnh hưởng. 

- Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như 

nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến. 

- Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định 

trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham 

gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng 

tới họ. 

- Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người BAH và cộng đồng 

trong các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện tái định cư. 
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- Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, 

bồi thường, tái định cư và phục hồi. 

6.2. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án 

95. Trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, việc phổ biến thông tin và 

tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác 

động tái định cư của Dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa 

chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động  tiêu cực tiềm ẩn 

của tiểu dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với 

những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. Phương pháp phổ biến 

thông tin và tham vấn cộng đồng có thể gồm phương pháp đánh giá nhanh 

nông thôn có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật 

như tham quan hiện trường và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, họp cộng đồng, 

họp nhóm và thảo luận nhóm tập trung, cùng điều tra kinh tế - xã hội. 

96. Ngay trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị tiểu dự án, chính quyền địa phương và 

các lãnh đạo của các cấp chính quyền khác nhau ở các xã được thông báo về 

tiểu dự án, về mục tiêu và các hoạt động đề xuất của tiểu dự án. Họ được tham 

khảo ý kiến và tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận về nhu cầu phát triển 

và ưu tiên của địa phương. Các hộ được tham vấn đánh giá về tác động tiêu 

cực có thể có của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu, và biện pháp tăng 

lợi ích của dự án cho các hộ BAH. Chính quyền địa phương được tham vấn ý 

kiến về sự đồng thuận cũng như cam kết về thực hiện chính sách tái định cư 

được mô tả trong Khung Chính sách Tái định cư của dự án, phản ánh mục tiêu 

chính sách của NHTG và của Chính phủ.  

97. Tham vấn và phổ biến thông tin đối với Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn được trình 

bày trong Bảng dưới đây:   

Bảng VI-1: Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện. 

TT Xã Địa điểm 
Thành phần 

tham dự 

Số người 

tham dự 

Số người 

tham dự 

là DTTS 

Số người 

tham dự là 

phụ nữ 

1 Thạch Đạn Nhà văn hóa thôn 

Bản Cưởm 

Đại diện của 

UBND xã, các tổ 

chức đoàn thể, hộ 

bị ảnh hưởng 

 

 

 

27 27 18 

2 Xuất Lễ Nhà văn hóa thôn 

Ba Sơn 

15 15 10 

3 Tân Thành UBND xã 20 9 4 

4 Hòa Sơn UBND xã 9 9 5 

5 Quốc Khánh UBND xã 9 8 4 
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6 Kháng Chiến UBND xã  

 

 

 

 

 

5 5 3 

7 Hùng Sơn UBND xã 15 13 9 

8 Mai Pha UBND xã 9 9 6 

9 Hoàng Đồng Nhà văn hóa thôn 

Lục Khoang 

15 15 0 

10 Tú Mịch UBND xã 25 25 11 

   Tổng số 149 135 70 

 Nguồn: Tham vấn cộng đồng tháng 10/2018. 

98. Trong quá trình tham vấn, nhiều ý kiến của những người tham dự cuộc họp 

tham vấn đưa ra đã được thảo luận rộng rãi và tự do, được tổng kết như sau:  

- Diện tích đất bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án bao gồm đất rừng sản xuất, đất 

trồng lúa. 

- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn chiếm dụng đất rất ít vì việc nâng cấp, sửa chữa 

đập được tiến hành trên tuyến cũ, do vậy, các tác động tiêu cực có thể được 

giảm thiểu được và phạm vi thu hồi dự án không đáng kể. 

- Việc xây dựng và nâng cấp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả an toàn 

đập, ổn định cuộc sống cho người dân địa phương. 

- Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được cung cấp các thông tin về tiến độ 

thực hiện tiểu dự án. 

- Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được bồi thường đầy đủ, minh bạch theo 

giá thay thế cho những tài sản bị thiệt hại, và giá thị trường cho hoa màu bị 

ảnh hưởng tạm thời. 

- Cả nam giới và phụ nữ đều được tham gia vào các tổ chức và đoàn thể tại 

địa phương và đề xuất ý kiến liên quan đến tiểu dự án, do đó vấn đề về giới 

được bảo đảm. 

- Không xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khu vực dự án. 

- Người BAH hiểu được những tác động tích cực và lợi ích dự án mang lại 

cho người dân địa phương, do đó họ hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện 

dự án và mong muốn dự án sớm được triển khai. 

99. Quyền lợi của tiểu dự án đã được đề cập trong Khung Chính sách Tái định cư 

đã được phê duyệt và phạm vi tác động tiềm tàng của tiểu dự án được thông 

báo trong cuộc họp cộng đồng và được công bố tại nơi công cộng của xã. Nhờ 

đó, những người BAH đều nhận thức đầy đủ về việc thực hiện thu hồi đất và 

tái định cư của tiểu dự án. Tất cả các nhận xét, phản hồi và đề xuất của những 

người BAH được thu thập trong các cuộc họp tham vấn đều được  tư vấn phối 

hợp với đại diện của BQLDA tỉnh giải thích ngay tại cuộc tham vấn.  
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100. Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng, các biên bản và nội dung cuộc họp đều 

được đại diện UBND xã, đại diện Ban QLDA tỉnh và các hộ tham gia thống 

nhất với nội dung cuộc họp và ký tên vào biên bản. Các biên bản tham vấn 

được đính kèm trong Phụ lục 4. 

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

101. Trong giai đoạn tiếp theo thực hiện tiểu dự án, Ban QLDA tỉnh Lạng Sơn/ 

UBND các xã, với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn của tiểu dự án, sẽ thực hiện các 

nhiệm vụ sau:  

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan hữu quan các cấp thông qua các hội 

thảo đào tạo và các thông tin chi tiết về chính sách của dự án và quy trình 

thực hiện. 

- Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh 

hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tiến hành kiểm kê đo đạc 

chi tiết (DMS), cập nhật đơn giá bồi thường dựa trên kết quả khảo sát giá 

thay thế và khẳng định lại quy mô thu hồi đất và tác động tới tài sản dựa 

vào kết quả, tham vấn với người bị ảnh hưởng; xây dựng và hoàn chỉnh Kế 

hoạch hành động tái định cư cập nhật/ Kế hoạch bồi thường tài sản cho 

từng hộ gia đình bị ảnh hưởng.  

- Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật/ Kế hoạch bồi thường nêu rõ các 

tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình và được 

người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ đối với kết quả 

đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung của Kế 

hoạch bồi thường đều phải được ghi nhận ngay. 

- Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ 

trợ phục hồi cuộc sống. Tham vấn những người bị ảnh hưởng mất 20% trở 

lên (10% trở lên đối với hộ dễ bị tổn thương)tổng diện tích đất sản xuất và 

áp dụng tham vấn những người dễ bị tổn thương. Ban Bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về kế hoạch và quyền 

nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ phục 

hồi cuộc sống. 

102. Tham vấn Cộng đồng: Trước khi bắt đầu tiến hành cập nhật Kế hoạch hành 

động Tái định cư theo thiết kế chi tiết, Ban QLDA/Ban Bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư cấp huyện sẽ tổ chức họp cộng đồng ở từng xã bị ảnh hưởng để 

cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham 
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gia thảo luận công khai về chính sách và thủ tục tái định cư. Gửi giấy mời cho 

tất cả những người bị ảnh hưởng trước khi tổ chức cuộc họp ở nơi đó. Mục 

đích cuộc họp này là làm rõ thông tin đã có tới ngày họp và tạo cơ hội cho 

người bị ảnh hưởng thảo luận những vấn đề quan tâm và làm rõ thông tin. 

Cùng với thư thông báo cho người bị ảnh hưởng, phải sử dụng các biện pháp 

thông tin khác để thông tin cho người bị ảnh hưởng và công chúng nói chung, 

ví dụ như áp phích quảng cáo ở những khu vực dễ nhìn tại trụ sở UBND 

xã/huyện, nơi người bị ảnh hưởng đang sống, thông báo qua đài, báo địa 

phương. Cả nam và nữ của hộ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong 

cộng đồng có liên quan đều được khuyến khích tham gia. Trong cuộc họp sẽ 

giải trình về dự án, lợi ích và quyền lợi của hộ gia đình, và cuộc họp sẽ là cơ 

hội để nêu ra các câu hỏi liên quan. Các cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức 

định kỳ trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

103. Tờ rơi dự án: Một tờ rơi cung cấp các thông tin về dự án sẽ được xây dựng và 

cung cấp tới người dân bị ảnh hưởng của dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

cũng như giai đoạn thực hiện dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và 

nhận thức rõ về các lợi ích mà dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các chính 

sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư này 

nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội, khi tiểu dự án có 

thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. (Xem thông tin tờ rơi tại Phụ lục 2 của 

báo cáo này). 

VII. CÔNG BỐ THÔNG TIN 

104. Bên cạnh việc thông báo công khai đối với những người BAH và các cộng 

đồng địa phương, Kế hoạch hành động tái định cư cuối cùng phải được công 

bố ở các trung tâm thông tin công cộng của tỉnh và huyện, BQLDA tỉnh; tại 

trang thông tin điện tử của NHTG và website của CPO. 

105. Mục tiêu của hoạt động công bố thông tin nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về 

các hạng mục và tác động của dự án, bao gồm quyền lợi của hộ bị ảnh hưởng 

và các đơn giá bồi thường; cơ chế và quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại; 

quyền tham gia và các quyền được tham vấn; các hoạt động tái định cư và các 

tổ chức chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện tái định cư, tiến độ thực 

hiện tiểu dự án. 

VIII. KHIẾU NẠI VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

106. Khiếu nại liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của dự án sẽ được giải quyết 
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thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận. Quy trình khiếu nại sẽ 

qua 3 giai đoạn trước khi trình lên tòa án luật pháp như một phương án cuối 

cùng. Các ban quản lý dự án sẽ chịu mọi chi phí hành chính và pháp lý phát 

sinh trong việc giải quyết khiếu nại và khiếu kiện. 

107. Cấp thứ nhất – UBND các xã: 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. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có 

trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ 

tịch UBND Xã/phường/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 có 

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

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

nại mà UBND Xã/phường xử lý 

108. Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân các huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị 

ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/Thị trấn, 

hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng 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 quận/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 quận/huyệnvà 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. 

109. Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn: 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. 

110. Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu 

nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với 
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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. 

111. Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận 

được đối với người BAH, cơ chế đó đã được tham vấn với chính quyền và 

cộng đồng địa phương có tính đến nét văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế 

văn hóa truyền thống để nêu và giải quyết khiếu nại và những mâu thuẫn. Cần 

nhận diện và xác định những đối tượng và nỗ lực của cộng đồng dân tộc để 

tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được về mặt văn hóa.  

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

112. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ 

quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy 

ban Nhân dân mỗi tỉnh tham gia dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể đối với 

việc thực hiện Khung Chính sách chung và Kế hoạch tái định cư cụ thể của 

tiểu dự án của tỉnh. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được 

thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định 47/2014/NĐ-

CP; Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Các điều khoản và chính sách của Khung 

Chính sách này và của các Kế hoạch Tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực 

hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư trong tiểu dự án sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn. 

9.1. Cấp Trung Ương 

113. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan chủ quản 

của dự án, chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án, là cơ quan đại diện phía 

Việt Nam làm việc với Nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án. Bộ thành 

lập Ban chỉ đạo dự án do một Thứ trưởng làm Trưởng Ban. Thành phần Ban 

Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo UBND các tỉnh tham gia dự án lãnh đạo của các cục, 

vụ và tổng cục thuộc Bộ có liên quan. Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ tham 

mưu cho Bộ trong chỉ đạo, quản lý, giám sát và kiểm tra việc thực hiện dự án 

theo các chức năng quản lý nhà nước của mình. 

114. Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) là chủ dự án, chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý điều phối chung các hoạt động của toàn dự 

án. Ban CPO chịu trách nhiệm chung về công tác thu hồi đất và tái định cư 

của dự án. 
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- Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và tái định 

cư, đảm bảo tuân thủ các quy định trong Khung chính sách tái định cư 

(RPF) và đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công. 

- Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban 

QLDA tỉnh và các Hội đồng bồi thường huyện) về quy trình thực hiện 

Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư. 

- Phối hợp với các Ban QLDA tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi 

thường và TĐC của toàn dự án. 

- Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ NN&PTNT và NHTG. 

9.2. Cấp tỉnh 

115. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư trong phạm vi tỉnh. UBND tỉnh có trách 

nhiệm: 

- Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất 

ngay sau khi lựa chọn vị trí các tiểu dự án. 

- Ban hành quyết định thu hồi đất của các tổ chức. 

- Thông qua Kế hoạch hành động tái định cư của TDA. 

- Phê duyệt phương án thu hồi đất tổng thể. 

- Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện việc bồi thường, TĐC và GPMB. 

- Cấp đủ và kịp thời kinh phí chi trả bồi thường. 

- Trong trường hợp đặc biệt cần Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt 

phương án bồi thường thì Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thành lập Hội 

đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định các phương án bồi thường do các 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp huyện trình để tham 

mưu cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt theo đúng các quy 

định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chính sách tái 

định cư không tự nguyện của NHTG (OP 4.12) được áp dụng cho dự án. 

Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh (PPMU)  

116. Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện hợp phần xây lắp 

của dự án: Ban QLDA tỉnh sẽ quản lý việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư của tiểu dự án, bao gồm: 

- Trình nộp Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án được chuẩn bị 

trong quá trình chuẩn bịtiểu dự án cho UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi thực hiện chi trả bồi thường. 
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- Cập nhật RAP trong quá trình triển khai thực hiện tiểu dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện dự án trong 

việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo việc 

thực hiện bồi thường và tái định cư phù hợp với kế hoạch xây lắp. 

- Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 

TDA, báo cáo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư của TDA cho Ban quản lý trung ương các dự án thủy 

lợi (CPO). 

9.3. Cấp huyện 

117. UBND các huyện có các trách nhiệm sau: 

- UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện và UBND các xã BAH thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ban bồi 

thường cấp huyện  trình.  

- Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm 

quyền. 

- Ra quyết định thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình. 

118. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (gọi tắt là DRC) có 

trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên 

địa bàn huyện, bao gồm: 

- Thực hiện điều tra khảo sát giá thay thế đối với đất bị ảnh hưởng và điều 

tra giá thị trường cho cây bị ảnh hưởngtrên địa bàn các huyện. 

- Phối hợp với UBND các xã phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng 

người BAH. 

- Kiểm kê tài sản BAH của các hộ, lập phương án bồi thường trình UBND 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Ban QLDA tỉnh và UBND các xãbị ảnh hưởng thực hiện chi 

trả bồi thường và GPMB. 

- Giải quyết các thắc mắc của người BAHvà tham mưu cho UBND huyện 

giải quyết khiếu nại của người BAH. 

9.4. Cấp xã 

119. UBND các xã có trách nhiệm: 
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- Cung cấp bản đồ địa chính cho Hội đồng bồi thường và cử cán bộ tham gia 

vào tổ kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng của các hộ. 

- Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin và 

tham vấn cộng đồng. 

- Giải quyết những thắc mắc của người bị ảnh hưởng liên quan đến kiểm kê 

tài sản của họ. 

- Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng trong việc khôi phục sinh kế, 

thu nhập và ổn định cuộc sống. 

9.5. Cấp cộng đồng 

120. Các cộng đồng BAH cử đại diện của mình tham gia vào tổ kiểm kê tài sản 

BAH để giám sát quá trình thực hiện và ký vào Biên bản kiểm kê tài sản BAH 

của các hộ gia đình. 

X. NGÂN SÁCH 

10.1. Nguồn ngân sách 

121. Ngân sách lập và thực hiện Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 

tiểu dự án  lấy từ vốn đối ứng (ngân sách địa phương tỉnh Lạng Sơn).  

10.2. Đơn giá và bồi thường các tài sản bị ảnh hưởng 

122. Theo yêu cầu của Chính sách OP 4.12 của NHTG về tái định cư không tự 

nguyện, Khảo sát giá thay thế (RCS) phải được thực hiện để thiết lập cơ sở 

tính toán giá thay thế đất / cây cối / công trình / tài sản sẽ bị ảnh hưởng bởi 

tiểu dự án  

123. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn 

đã tiến hành khảo sát giá thay thế, so sánh với đơn giá của UBND tỉnh để đưa 

ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm 

bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi tiểu dự án theo đúng giá thay thế  

124. Cuộc khảo sát giá thay thế đã chỉ ra rằng không có giao dịch đất nông nghiệp 

và cây cối (do rừng sản xuất mới trồng chưa tới thời kỳ thu hoạch) trong 

những năm gần đây tại khu vực tiểu dự án, vì vậy đơn giá được ban hành bởi 

tỉnh Lạng Sơn sẽ được áp dụng cho giá đền bù với các loại đất nông nghiệp và 

điều này cũng đã được tham vấn với các hộ bị ảnh hưởng. Các cuộc tham vấn 

với người dân bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được tham vấn khi thực hiện cập nhật 

RAP 

125. Các quyết định liên quan tới đơn giá của UBND tỉnh Lạng Sơn  được so sánh 
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với giá khảo sát  thị trường được trình bày trong Phụ lục 6- Báo cáo khảo sát 

giá thay thế). 

126. Trong giai đoạn thực hiện, một đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập có chuyên 

môn về thẩm định giá sẽ được huy động để tiến hành khảo sát chi phí về đất, 

cây trồng, tài sản bị ảnh hưởng bởi TDA. 

127. UBND huyện và DRC đảm bảo rằng khoản dự kiến chi trả bồi thường cho các 

hộ BAH là giá thay thế (đối với đất và các công trình) và giá thị trường (đối 

với cây/hoa màu). Khảo sát chi phí giá thay thế sẽ được tiến hành theo cách 

thức có sự tham gia các bên liên quan. 

10.3. Chi phí bồi thường 

128. Chi phí bồi thường, hỗ trợ (được ước tính dựa theo kết quả điều tra giá thay 

thế do tư vấn lập kế hoạch tái định cư đã thực hiện, xem Phụ lục 6: Báo cáo 

khảo sát giá thay thế) và chi phí quản lý khác đối với đất đai/tài sản bị ảnh 

hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và cây cối) cho tiểu dự án Lạng 

Sơn được tính như sau:  

Bảng X-1: Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của toàn Tiểu dự án. 

TT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

A Bồi thường          

1 Đất lúa hai vụ         

Xã Thạch Đạn m2           150                  42.000  6.300.000 

Xuất Lễ m2           101                  48.000  4.857.600 

Tân Thành m2             63                  48.000  3.024.000 

Kháng Chiến m2           309                  48.000  14.840.640 

Hùng Sơn m2           177                  48.000  8.493.600 

Hoàng Đồng m2           244                  64.000  15.622.400 

Tổng      1.044    53.138.240 

2 Đất rừng sản xuất        

Xã Thạch Đạn m2        2.966                    5.000  14.829.780 

Xuất Lễ m2           286                    7.000  2.003.750 

Tân Thành m2        4.302                    7.000  30.115.960 

Hòa Sơn m2        4.596                    7.000  32.173.764 

Quốc Khánh m2           197                    7.000  1.379.000 

Kháng Chiến m2           645                    7.000  4.515.000 

Hùng Sơn m2        3.742                    7.000  26.197.150 

Mai Pha m2        1.665                   9.000  14.983.200 

Hoàng Đồng m2           694                    9.000  6.243.750 

Tú Mịch m2       1.963                    9.000  17.667.684 

Tổng     21.057    150.109.038 

3 Cây cối, Hoa màu         

3.1 Thông+ bạch đàn và 

keo 

       

Xã Thạch Đạn Thông           623                  70.000  43.623.384 
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TT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

Xuất Lễ Thông           262                  70.000  18.368.083 

Tân Thành 
Bạch 

Đàn+keo 
1.153                66.000  76.105.206 

Hòa Sơn 
Bạch 

Đàn+keo 
          896                 66.000  59.128.375 

Quốc Khánh Thông           504                  66.000  33.264.000 

Kháng Chiến Bạch Đàn           778                  66.000  51.360.523 

Hùng Sơn Bạch Đàn           744                  66.000  49.075.550 

Mai Pha Keo            596                  66.000  39.336.000 

Hoàng Đồng Thông            270                  70.000  18.894.400 

Tú Mịch Thông           237                  70.000  16.590.000 

Tổng          6.063    405.745.521 

3.2 Lúa hai vụ        

Xã Thạch Đạn m2           150                    7.500  1.125.000 

Xuất Lễ m2           101                    7.500  759.000 

Tân Thành m2             63                    7.500  472.500 

Kháng Chiến m2           309                    7.500  2.318.850 

Hùng Sơn m2           177                    7.500  1.327.125 

Hoàng Đồng m2           244                    7.500  1.830.750 

Tổng          1.044    7.833.225 

  Tổng A       616.826.024 

B Các khoản hỗ trợ theo QĐ Số: 37/2018/QĐ-UBND Lạng  Sơn, 28/4/ 2018 

1 Hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp2 

1.1 Đất Rừng ĐVT Số lượng Đơn giá áp dụng Tổng chi phí 

Xã Thạch Đạn m2        2.966                 15.000  44.489.340 

Xuất Lễ m2          286                  21.000  6.011.250 

Tân Thành m2        4.302                  21.000  90.347.880 

Hòa Sơn m2        4.596                 21.000  96.521.292 

Quốc Khánh m2           197                  21.000  4.137.000 

Kháng Chiến m2           645                  21.000  13.545.000 

Hùng Sơn m2       3.742                  21.000  78.591.450 

Mai Pha m2        1.665                  27.000  44.949.600 

Hoàng Đồng m2           694                 27.000  18.731.250 

Tú Mịch m2       1.963                  27.000  53.003.052 

Tổng        21.057    450.327.114 

1.2 Đất lúa hai vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá áp dụng Tổng chi phí 

Xã Thạch Đạn m2           150                126.000  18.900.000 

Xuất Lễ m2           101                144.000  14.572.800 

Tân Thành m2             63                144.000  9.072.000 

Kháng Chiến m2           309                144.000  44.521.920 

Hùng Sơn m2           177                144.000  25.480.800 

Hoàng Đồng m2           244                192.000  46.867.200 

Tổng          1.044    159.414.720 

2 Hỗ trợ DBTT ĐVT Số lượng Đơn giá áp dụng Tổng chi phí 

Xã Thạch Đạn hộ              27            2.000.000       54.000.000  

                                                 
2 Theo QĐ Số: 37/2018/QĐ-UBND Lạng  Sơn, 28 /4 / 2018; Hỗ trợ bằng tiền 3 lần giá đất nông nghiệp 

cùng loại quy định trong bảng giá đất của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích 

được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương”. 
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TT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

Xuất Lễ hộ              15             2.000.000       30.000.000  

Tân Thành hộ                9             2.000.000       18.000.000  

Hòa Sơn hộ                9             2.000.000       18.000.000  

Quốc Khánh hộ                8             2.000.000       16.000.000  

Kháng Chiến hộ                5             2.000.000       10.000.000  

Hùng Sơn hộ              13             2.000.000       26.000.000  

Mai Pha hộ                9             2.000.000       18.000.000  

Hoàng Đồng hộ              15             2.000.000       30.000.000  

Tú Mịch hộ              25             2.000.000       50.000.000  

Tổng        135        2.000.000  270.000.000 

  Tổng B       879.741.834 

Tổng A+B      1.496.567.858 

C Quản lý     2% x Tổng 

(A+B) 
29.931.357 

D Chi phí dự phòng     10% x Tổng 

(A+B) 
149.656.786 

  TỔNG CỘNG       1.676.156.000 

  Quy đổi USD       73.516 

(Chi tiết về chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của từng công trình được 

đính kèm ở Phụ lục 8 của báo cáo) 

 

129. Theo đó, tổng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Dự án sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn là 1.676.156.000 đồng, tương đương 

73.516 USD (Tỷ lệ quy đổi 1 USD = 22.8000 VNĐ tại thời điểm lập báo cáo). 

XI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

130. Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC cần tuân thủ các quy định và 

thủ tục trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định trong 

Khung chính sách tái định cư (RPF). Các bước và quy trình cụ thể như sau: 

- Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của tiểu dự án, Tư vấn thiết kế và Ban 

QLDA tỉnh bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm 

các tài sản BAH. 

- Họp các hộ BAH để phổ biến thông tin và chính sách bồi thường, bao gồm 

mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực của dự án, 

các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá 

các tài sản BAH, các khoản bồi thường, hỗ trợ và khôi phục, và cơ chế giải 

quyết khiếu nại. 

- Thực hiện khảo sát các hộ BAH và kiểm đếm tài sản BAH của họ để thu 

thập các thông tin về người BAH, xác định số lượng các loại tài sản BAH, 

các quyền lợi về bồi thường, tái định cư và hỗ trợ khôi phục của người 
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BAH. Tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu tác động của dự 

án và các biện pháp hỗ trợ khôi phục sinh kế. 

- Điều tra, khảo sát giá thay thế và lập báo cáo trình UBND cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến 

của người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

- Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ khôi phục. 

- Thực hiện tái định cư (nếu có) và bàn giao mặt bằng cho thi công. 

- Các hoạt động giám sát nội bộ sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các 

hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC 

tuân thủ Khung chính sách tái định cư của dự án. 

131. Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư được trình bày trong 

Bảng dưới đây: 

Bảng XI-1: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. 

TT Hoạt động Thời gian dự kiến  Đơn vị thực hiện 

1 Xác định Địa điểm dự án Quý IV/ 2018 UBND Tỉnh Lạng Sơn 

2 Thông báo Thu hồi đất Quý I/ 2019 UBND các huyện 

 

Chuẩn bị và thẩm định và Phê 

duyệt Kế hoạch, Bồi thường và 

Tái định cư  

Quý II/ 2019 

Chủ đầu tư dự án lập và WB 

thông qua, UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt 

4 
Chuẩn bị Hồ sơ địa chính và 

mốc ranh giới và Thu hồi đất. 
Quý II/ 2019 Chủ đầu tư, Ban QLDA 

5 

Lập Kế hoạch Bồi thường, Hỗ 

trợ và Tái định cư chi tiết, bao 

gồm Tham vấn cộng đồng và 

phổ biến thông tin, đánh giá 

kiểm kê chi tiết, RCS và soạn 

kế hoạch bồi thường chi tiết 

Quý III/ 2019 

 

Ban QLDA và các cơ quan 

chuyên trách bồi thường và 

thu hồi đất 

6 

Phổ biến thông tin đến người 

dân, công khai Kế hoạch hành 

động Tái định cư trên website 

củaNHTG/CPO/DARD 

Quý III/ 2019 

CPO, Ban QLDA và các cơ 

quan chuyên trách có trách 

nhiệm công bố thông tin về 

RAP tiểu dự án tỉnh Lạng 

Sơn 

7 
Ban hành Quyết định Thu hồi 

đất 

Quý IV/ 2019 

 

NHTG, UBND Tỉnh Lạng 

Sơn 

8 
Thẩm định và Phê duyệt Thông 

báo Thu hồi đất chi tiết 
Quý IV/ 2019 UBND Tỉnh Lạng Sơn 

9 Công bố và chi trả bồi thường Quý I/2020 Ban QLDA và các cơ quan 
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TT Hoạt động Thời gian dự kiến  Đơn vị thực hiện 

chuyên trách chịu trách 

nhiệm công bố thông tin về 

RAP này 

10 
Chuyển giao đất đã giải phóng 

mặt bằng 
Quý I/2020 

Ban QLDA và các cơ quan 

chuyên trách bồi thường và 

thu hồi đất 

XII. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

12.1. Giám sát nội bộ 

132. Các tác động gây ra bởi tiểu dự án này là nhỏ, việc giám sát nội bộ việc thực 

hiện Kế hoạch hành động Tái định cư này là trách nhiệm của Ban QLDA tỉnh 

Lạng Sơn.Ban QLDA tỉnh Lạng Sơn sẽ được đào tạo để tăng cường vai trò 

trong việc giám sát nội bộ việc thực hiện kế hoạch tái định cư này. UBND 

tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm giám sát theo quý toàn bộ các hoạt động tái 

định cư trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Ban QLDA 

sẽ trình nộp CPO và NHTG báo cáo tiến độ theo quý. 

133. Các tiêu chí giám sát nội bộ bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Chi trả bồi thường cho những hộ bị ảnh hưởng theo các loại thiệt hại căn cứ 

chính sách bồi thường được mô tả trong các Kế hoạch Tái định cư. 

- Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, chi trả trợ cấp và hỗ trợ di chuyển. 

- Thực hiện việc Khôi phục nguồn thu nhập và quyền được hưởng hỗ trợ 

phục hồi (nếu có). 

- Phổ biến công khai thông tin và các quy trình tư vấn. 

- Bám sát các thủ tục khiếu nại, các vấn đề tồn tại đòi hỏi sự chú ý về quản 

lý. 

- Ưu tiên người bị ảnh hưởng lựa chọn đề xuất. 

- Phối hợp và hoàn thành các hoạt động của Kế hoạch hành động tái định cư 

và trao thầu xây lắp. 

- Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi 

thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu theo dõi thực hiện tái định cư của dự 

án sẽ được lưu trữ và cập nhật hàng tháng. 

- Các cơ quan thực hiện trình nộp một báo cáo giám sát nội bộ về tình hình 

thực hiện Kế hoạch Tái định cư như một phần của báo cáo quý. Các báo 

cáo Giám sát nội bộ phải chứa các thông tin sau: 
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+ Số lượng các hộ BAH theo loại ảnh hưởng, theo hợp phần dự án và tình 

trạng chi trả bồi thường, di dời và phục hồi thu nhập cho mỗi hạng mục. 

+ Kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc chi trả bồi thường và kinh 

phí đã giải ngân cho từng hoạt động. 

+ Danh sách những Khiếu nại chưa giải quyết. 

+ Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào 

đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết. 

+ Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

+ Tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư thực tế đã cập nhật. 

12.2. Giám sát độc lập 

134. Mục tiêu. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là để cung cấp định kỳ kết quả 

đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư. 

những thay đổi về mức sống và việc làm. việc khôi phục nguồn thu nhập và 

cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng. hiệu quả, tác động và tính bền 

vững của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện 

pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho 

việc lập chính sách và kế hoạch sau này. 

135. Cơ quan chịu trách nhiệm. Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn. CPO 

sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch 

hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn Giám sát độc lập 

(IMC), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc 

lập Tái định cư. IMC nên bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu 

thực hiện. 

136. Mục tiêu giám sát và đánh giá. Các chỉ tiêu dưới đây sẽ do IMC đánh giá và 

giám sát, bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho 

những người bị ảnh hưởng trước khi  lấy đất  hay không; (b) chi trả đầy đủ 

có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng. 

- Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại. 

hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do 

dự án thu xếp, hoặc được giao mới. 

- Hỗ trợ phục hồi sinh kế/thu nhập. 
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- Tham vấn cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) người 

bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi 

đất. các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Tư vấn giám sát độc lập 

phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát thủ tục 

tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất 

các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách 

và quyền được bồi thường với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và (d) 

đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh 

hưởng được quy định trong RAP. 

- Những người BAH sẽ được giám sát về phục hồi các hoạt động sản xuất. 

- Mức độ thoả mãn của người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau 

của Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. Hoạt 

động của cơ chế giải quyết khiếu nại và tiến độ giải quyết khiếu nại cũng 

được giám sát. 

- Qua quá trình thực hiện những xu hướng về mức sống được quan sát và 

điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều 

được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục 

tiêu dự án. 

- Chi phí cho việc giám sát Tái định cư sẽ được lấy từ nguồn ngân sách của 

dự án. Tư vấn giám sát độc lập sẽ được điều phối bởi CPO. 

12.3. Phương pháp giám sát độc lập 

12.3.1.  Lưu trữ dữ liệu 

137. Tư vấn giám sát độc lập tái định cư (IMC) sẽ duy trì một cơ sở dữ liệu về 

thông tin giám sát tái định cư. Cơ sở dữ liệu này chứa đựng các file kết quả 

giám sát, về các hộ được giám sát và được cập nhật dựa trên thông tin được 

thu thập trong các vòng thu thập số liệu tiếp theo. IMC có thể truy cập đến tất 

cả các cơ sở dữ liệu đã được tổng hợp bởi PMU. 

12.3.2. Các báo cáo 

138. Tư vấn Giám sát Độc lập phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu 

những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được 

nộp cho CPO sau đó CPO sẽ nộp các báo cáo cho NHTG dưới hình thức phụ 

lục của các báo cáo tiến độ. 

139. Báo cáo sẽ gồm (i) một báo cáo về tiến độ thực hiện RAP, (ii) sự chệch 

hướng. nếu có với các điều khoản và nguyên tắc của RAP, (iii) xác định các 
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vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó các cơ quan thực hiện 

được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một 

cách kịp thời và (iv) một báo cáo về diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã 

được xác định trong báo cáo trước. 

12.3.3. Báo cáo giám sát tiếp theo 

140. Các báo cáo giám sát sẽ được thảo luận trong một cuộc họp giữa Tư vấn giám 

sát độc lập và các PPMU. Các PMU sẽ tổ chức các cuộc họp này ngay sau khi 

nhận được báo cáo. Những hoạt động tiếp theo sẽ được tiến hành dựa trên 

những khó khăn và các vấn đề đã được xác định trong báo cáo và kết quả của 

các cuộc thảo luận giữa các bên. 

12.3.4. Báo cáo Đánh giá sau khi hoàn thành TĐC 

141. Trên thực tế, đây là việc đánh giá tại thời điểm đã quy định về tác động của tái 

định cư và các mục tiêu đã đạt được. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh 

giá về quá trình tái định cư và tác động sau từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn 

thành tất cả các hoạt động tái định cư. Hệ thống câu hỏi đánh giá được sử 

dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và 

những câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát. 

142. Cuối cùng, bảng tổng hợp đánh giá tái định cư trong Báo cáo hoàn thành dự 

án (PCR) được lập trước khi kết thúc dự án. Công tác đánh giá bao gồm đánh 

giá các tác động của dự án (số lượng hộ gia đình BAH, các vấn đề chưa được 

giải quyết do thu hồi đất và cung cấp thông tin trong trường hợp cần phục hồi 

sinh kế của người BAH hoặc ít nhất là duy trì bằng mức trước khi thực hiện 

dự án). 

143. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc, đến khi một 

cuộc đánh giá sau khi hoàn thành tái định cư hoặc kiểm toán kết thúc dự án 

khẳng định rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, 

hỗ trợ và quá trình phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch. 
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CÁC PHỤ LỤC: 

Phụ lục 1: Bảng hỏi khảo sát Kinh tế - Xã hội 

 

PHIẾU KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

MÃ SỐ PHIẾU 

   

Lời giới thiệu 

Nhằm mục đích hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách 

nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên cũng như bảo vệ người dân và tài 

sản của các cộng đồng hạ du, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập – Tỉnh Lạng Sơn 

đang tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của khu dân cư trong khu vực dự án, nơi 

ông/bà đang sống. Các ý kiến của ông/bà sẽ được sử dụng vào việc xây dựng dự án, góp 

phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

Mong ông/bà cung cấp các thông tin dưới đây, bằng cách đánh dấu (x) vào ô  và điền 

thông tin vào chỗ trống. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 

 

Địa chỉ: Thôn/xóm………....................xã/phường/thị trấn............................tỉnh Lạng Sơn. 

Họ và tên điều tra viên:……………………………Ngày điều 

tra………………………... 

NẾU NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ HỘ, VUI LÒNG ĐIỀN 

VÀO Ô SAU: 

Họ và tên người trả lời:  ..... .. Tuổi  

Giới tính…………………………………………Dân tộc…………………………………… 

THÔNG TIN CHUNG: 

Họ và tên của chủ hộ:………………………………………2. Tuổi……………………….. 

Giới tính:  1. Nam   2. Nữ  

Dân tộc…………………......... 

Tổng số người trong hộ gia đình: ………….. người.  

Trong đó:  1.  Số Nam………người;   2.  Số Nữ: ………. người 

  Nam Nữ Tổng số 

1 Số người thường xuyên sống trong gia đình    

2 0-5 tuổi    

3 6-17 Tuổi    
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4 18+ Tuổi    

5 60+ Tuổi    

6 Số trẻ em đang đi học    

7 Số lao động chính (18 tuổi trở lên)    

Số người trong hộ có việc làm ổn định:……..…….người 

Trình độ học vấn của chủ hộ: 

 1. Mù chữ/chưa đi học. 4. Cấp 3 

 2. Cấp 1  5. Cao đẳng/đại học  

 3. Cấp 2                                 6. Trên Đại học 

Nghề nghiệp của chủ hộ: (Chọn 1 phương án, việc làm chiếm nhiều thời gian nhất) 

Cán bộ công chức, viên chức nhà nước  

Cán bộ hưu trí. 

Chủ doanh nghiệp/ thầu khoán. 

Nông dân (bao gồm cả diêm dân và nuôi trồng thuỷ sản) 

Công nhân  

Thợ thủ công. 

Buôn bán/ dịch vụ/ chế biến nông lâm sản. 

Công an/ bộ đội. 

Làm thuê/ công việc không ổn định 

Khác (ghi rõ): ……………………………………   

Quan hệ với chủ hộ của người trả lời: 

          1.  Chủ hộ    2.  Vợ/chồng   3.   Con       4.   Bố/Mẹ   5.   Ông/ bà  

Trong gia đình có những đồ dùng sinh hoạt nào? 

1.    Bàn ghế gỗ cao cấp      6.  Tủ lạnh  

2.  Xe máy   7.  Máy giặt  

3.  Xe đạp   8.  Điện thoại  

4.  Radio   9.  Điều hòa  

5.  Tivi màu   10.  Ô tô          

Ước tính thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng:…………….đồng/hộ/tháng 

a 
Nguồn thu nhập chính/chủ 

yếu 
Nông nghiệp                   6- Cán bộ/CNV nhà nước 
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b Nguồn thu nhập phụ  

Nuôi cá / thủy sản 7- Giáo viên, cán bộ y tế 

Buôn bán                  8 - Thất nghiệp; đang tìm việc 

Lái xe 9- Không LĐ (nghỉ hưu, nội trợ…) 

Làm thuê                        10- Khác (cụ thể) 

Ước tính chi tiêu bình quân của hộ gia đình ……………………. đồng/hộ/tháng 

 Ông/bà tự đánh giá mức thu nhập của gia đình mình như thế nào? 

 1.  Ổn định  2. Không ổn định  

Ông/ bà tự đánh giá, liệu gia đình mình có thuộc nhóm dễ bị tổn thương không ? 

1.  Nghèo 2.  Gia đình phụ 

nữ làm chủ hộ 

3.  Có người 

Dân tộc thiểu số 

4.  Có người già và 

người tàn tật 

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở 

Đất/nhà ở được sử dụng từ năm nào……………..? 

Nguồn gốc đất/nhà ở:  

1.  Thừa kế                 4.   Mua/tự xây cất  

2.  Được cấp               5.   Khác....................... 

3.  Nhà/đất thuê           

Tổng diện tích đất ở mà hộ đang sử dụng:…………………………….m2 

Loại nhà (ĐTV kết hợp quan sát) 

  Kiên cố (từ 2 tầng trở lên, tường gạch, mái bê tông cốt thếp) 

Bán kiên cố (nhà 1 tầng, tường gạch, mái ngói) 

Nhà gỗ, lợp lá (Nhà có vách gỗ, mái gỗ/lá) 

Nhà tạm (nhà tranh tre, che chắn bằng gỗ/tôn) 

Khác  

Giấy tờ sở hữu (ĐTV kết hợp quan sát) 

  Sổ (bìa) đỏ/ hồng 

 Giấy phân/cấp nhà do cơ quan cấp 

 Giấy chứng nhận mua nhà/đất tậm thời 

 Hợp đồng thuê nhà 

 Không có loại giấy chứng nhận nào 

 Khác……… 

HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VÀ CẤP ĐIỆN: 

Đặc điểm của con đường (hoặc ngõ) dẫn đến nhà ông, bà: 

1.  Trải nhựa 3.  Đá, sỏi, gạch, xỉ   
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2.  Bê tông 4.  Đất       

Chất lượng con đường liên phường/xã:  

    1.  Nói chung là tốt        4.    Mặt đường thấp   

    2.  Hay bị ngập úng/lấy lội  5.    Gồ ghề khó đi lại   

3.  Đường hẹp     6.    Không có điện chiếu sáng  

Gia đình ta sử dụng nguồn điện: 

1.  Điện lưới có đồng hồ đo điện riêng:     3.  Chưa có điện dùng    

2.  Mắc nhờ/chung với gia đình khác:         

Tần suất cắt điện? 

 1.  Rất ít khi bị cắt               4.  Cắt trên 5 lần/tháng      

 2.  Cắt 1-2 lần/tháng         5.  Không rõ   

   3.   Cắt 3-5 lần/tháng          

Cường độ của dòng điện ông bà đang sử dụng? 

1.  Đủ mạnh                     4.  Rất yếu            

2.  Bình thường                5.  Không rõ  

3.  Yếu                               

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH: 

Gia đình ông bà thường phải dùng bao nhiêu nguồn nước mới đủ cho sinh hoạt của cả gia 

đình quanh năm? 

1.  Sử dụng 1 nguồn 2.  Sử dụng 2 nguồn 3.  Sử dụng 3 nguồn trở lên 

Nước ăn, uống/sinh hoạt của gia đình 

Nguồn nước Nước ăn, uống Nước tắm, giặt Nước dùng cho mục 

đích khác: sản xuất, 

tưới cây,, 

vệ sinh chuồng trại,… 
1. Nước máy qua đồng hồ 

riêng 
   

2.Nước máy dùng nhờ/đấu lại    

3. Nước giếng khoan    

4. Nước giếng đào    

5. Nước mưa    

6. Nước ao/hồ/sông/rạch    

7. Nước khác: mua/đóng chai    

Tự đánh giá về chất lượng các nguồn nước đang sử dụng của gia đình: 
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1.  Nước trong và sạch   

2.  Nước trong nhưng có mùi  

 3.  Không trong và có mùi/màu 

4.  Khác: ……………………. 

HIỆN TRẠNG THOÁT NƯỚC: 

Thoát nước thải của hộ gia đình: 

1  Thoát ra cống/rãnh chung của khu:         4  Khác (cụ 

thể):….................................... 

2  Nước thải tự thấm vào đất:                5  Không biết 

3 Thoát trực tiếp ra 

sông/ao/hồ/kênh/rạch:                  

 

Ý kiến của ông bà về hệ thống thoát nước của xã/ phường 

1.  Thoát tốt trong mọi điều kiện   

 

4.  Thoát kém khi trời không mưa      

 2.  Thoát kém khi mưa lớn            

 

5.  Không biết    

 3.  Thoát kém khi mưa nhỏ   

 

 

 

 Những năm gần đây, khu vực gia đình sinh sống có bị ngập lụt không? 

  1. Có   2. Không 

Nguyên nhân gây ra lũ lụt tại địa phương? 

 1. Mưa quá to    2. Nền nhà thấp hơn lòng đường 

 3.  Hệ thống thoát nước chất lượng thấp 4.  Không có hệ thống thoát nước. 

 5.  Khác (ghi rõ)…………………………………………………….. 

Nhu cầu sửa chữa và nâng cao an toàn đập tại khu vực dự án ? 

1.  Cần làm ngay       3.  Chưa cần thiết           

2.  Nếu có điều kiện thì làm        4.  Không biết 

  
CÔNG TRÌNH VỆ SINH GIA ĐÌNH VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI 

Hiện nay gia đình ông/bà có công trình vệ sinh riêng không?  

     1  Có                                                     2.  Không         . 

Nếu có, gia đình ông/bà dùng loại nào? 

1.   Nhà vệ sinh có bể tự hoại  4.  Nhà vệ sinh trên kênh/ao/rạch   

2.  Nhà vệ sinh thải trực tiếp ra cống 

thoát  

5.  Dùng nhờ nhà hàng xóm           

3.  Nhà vệ sinh công cộng   

 

6.  Khác (cụ thể)…………….        

Tự đánh giá chất lượng nhà vệ sinh mà gia đình ông/bà đang sử dụng:  

 Sạch, hợp vệ sinh.  

Bẩn, không hợp vệ sinh. (vì sao, ghi rõ)................................................................... 
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 Không biết/ không trả lời 

THU GOM RÁC THẢI: 

Rác thải hàng ngày của gia đình ông /bà có được thu gom: 

                      1  Có                                      2  Không  

Nếu không, rác thải đổ vào đâu: 

1 Sông, ngòi, ao, hồ  4  Đổ tuỳ tiện                      

2 Đào hố/ đổ ra vườn  5 Đổ ra ngoài đường          

3  Chôn/ đốt   

 

6  Khác (cụ thể)……………. 

Rác thường được thu gom như thế nào? 

 1. Hàng ngày    2. Một tuần một lần 

 3. Hai đến ba lần một tuần   4. Vài tháng một lần 

Ông/bà đánh giá về chất lượng dịch vụ thu gom rác thải đang sử dụng ? 

1.  Tốt  3.  Trung bình 

2.  Tương đối tốt  4.  Kém 

 MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH: 

Theo ông/bà, môi trường xung quanh nhà ta có bị ô nhiễm không:            

                    1.    Có                                              2.    Không       

Nếu bị ô nhiễm, xin cho biết mức độ? 

                    1.     Ô nhiễm nặng:                          2.   Ít ô nhiễm 

Theo ông/bà, những vấn đề môi trường tại địa bàn dân cư (có thể chọn nhiều phương án 

trả lời) 

 Ô nhiễm không khí/ khói bụi bẩn nhiều 

Ô nhiễm nước thải sinh hoạt từ giếng ngầm/nước sông rạch 

Rác không được thu gom, vứt bừa bãi. 

Ngập úng về mùa mưa 

Ô nhiễm do nước thải tồn đọng 

 Ô nhiễm từ nước thải/khí thải từ các cơ sở sản xuất xung quanh 

Tiếng ồn quá mức cho phép 

Không có vấn đề môi trường nào như trên. 

 Khác (ghi rõ)................................................................... 

Xin ông/bà mô tả chi tiết nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nêu trên: 

…………………………………………………………………….........................................

.......…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. 

Theo ông /bà) làm thế nào để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên: 
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…………………………………………………………………….........................................

.......…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. 

  GIÁO DỤC VÀ SỨC KHỎE 

Gia đình ông/bà có bao nhiêu trẻ trong độ tuổi đi học không được đến trường? ...... trẻ 

Lý do không được đến trường: 

1.  Trường quá xa     

2.  Không đủ khả năng cho con đi học  

3.  Cần trẻ phụ giúp gia đình    

4.  Khác (ghi rõ)................................................... 

Gia đình Ông/bà có tham gia đóng bảo hiểm y tế không ? 

                    1 .  Có                                                       2 .  Không    

Trong 2 tháng vừa qua gia đình có người bị bệnh không? 

1.  Có                                                       2 .  Không    

Nếu có, là bệnh gì: 

1.  Cảm, sốt                 4.  Chấn thương  

2.  Đau đầu   5.  Tiêu chảy  

3.  Thương hàn  6.  Sốt xuất huyết  

Nguyên nhân gây ra bệnh đó: 

1.  Do ô nhiễm môi trường               4.  Ruồi muỗi và côn trùng  

2.  Do chỗ ở chật chội 5.  Tiêu chảy  

3.  Ăn, uống thiếu chất dinh dưỡng  6.  Lý do khác ........................... 

Khi gia đình ông /bà có người ốm, thường khám, chữa bệnh ở đâu? 

1.  Bệnh viện tỉnh:    4.  Phòng khám tư nhân  

2.  Bệnh viện khu vực:         5.  Tự mua thuốc   

3.  Trạm xá, phòng khám của phường             6.  Khác (ghi ro)……………. 

Nếu không đi khám, xin cho biết lý do:  

1.  Xa cơ sở y tế   4.  Chất lượng khám chữa bệnh  

2.  Không có thời gian  5.  Bệnh không nặng                     

3.  Không có tiền   6.  Khác (ghi rõ)...............................      

Trong khu vực Ông/bà đang sinh sống, các cơ quan chức năng có tổ chức các chiến dịch 

tuyên truyền phòng chống bệnh tật cho người dân hay không ? (Nếu có xin Ông/bà trả lời 

câu 55) 

                           1 .  Có                                              2.   Không       
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Các chiến dịch tuyên truyền phòng chống bệnh tật, chăm sóc sức khỏe nào đã được tổ 

chức tại địa phương? 

1.  Các căn bệnh lây qua đường tình dục 

2.  Các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp 

3.  Căn bệnh HIV/AIDS   

4.  Kế hoạch hóa gia đình 

5.  Các chiến dịch phòng tránh bệnh tật khác…… 

VẤN ĐỀ VỀ GIỚI 

Phân công lao động trong gia đình Ông/bà như thế nào ? 

STT Công việc Phụ nữ Nam giới Cả hai 

1. Nấu ăn    

2. Quét dọn     

3. Chăm sóc con cái    

4. Đi làm thuê    

5. Buôn bán nhỏ, dịch vụ    

6. Làm công ăn lương     

 Tham gia các hoạt động cộng đồng 

STT  Hoạt động Nam  giới Nữ giới Cả hai 

1. Tham gia các cuộc họp cộng đồng    

2. Tham gia các tổ chức tại địa phương    

3. Khác (ghi rõ)………    

Trong gia đình ai là người quyết định các vấn đề sau 

STT  Công việc Nam  giới Nữ giới Cả hai 

1. Mua sắm    

 2. Cho con cái đi học    

3. Chuyển đổi nghề nghiệp/đi làm    

4. Vay vốn ngân hàng    

5. Đứng tên quyền sở hữu tài sản    
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STT  Công việc Nam  giới Nữ giới Cả hai 

6. Khác (ghi rõ)…….    

Ông/ bà cho biết, theo quan điểm của ông/bà, vấn đề bình đẳng giới có thể được cải thiện 

nhờ thực hiện Dự án không?  

1 . Có      2.  Không    

Nếu có, tại sao?.......................................................... 

  NHU CẦU CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ GIA ĐÌNH 

Theo ông /bà, địa phương ta hiện đang gặp khó khăn gì trong các vấn đề sau:  

(chọn 5 phương án ưu tiên nhất): 

Việc làm          1. 

 

Thu gom rác   8. 

 Nâng cấp cơ sở hạ tầng       2.   

 

Nhà vệ sinh cho hộ gia đình 9. 

 Hạn chế tình trạng ngập úng  3. Phòng khám bệnh             

10. 

 

Hệ thống thoát nước               4. 

 

Trường học cấp 1,2            11. 

 Cung cấp nước sạch               5. 

 

Nhà trẻ/mẫu giáo                        

12. 

 

Điểm vui chơi giải trí             6. 

 

Dịch vụ đô thị, chợ…)                  13. 

 Cải tạo tình trạng sạt lở kè, kênh mương 7. -    Khác (ghi rõ)…………………… 

Theo ông/bà địa phương nên làm gì để có thể cải thiện các vấn đề đó:  

1…………………………………………………………………………....................... 

2…………………………………………………………………………...................... 

THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (DÀNH CHO NHỮNG 

HỘ CÓ ĐẤT/TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG) 

PHẦN THỐNG KÊ TÀI SẢN (IOL) 

Loại đất gì bị ảnh hưởng bởi dự án?    

 

Tổng DT 

(m2) 

Bị ảnh hưởng (m2) Sử dụng 

đất lần đầu 

từ khi nào? 

Tính 

pháp lý 

của đất 

Hiện 

trạng SD 

đất Vĩnh 

viễn 
Tạm thời 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Đất thổ cư/Đất ở       

1.2 Đất lúa       

1.3 Đất vườn       

1.4 Đất rừng/trồng 

cây 

      

1.5 Ao nuôi tôm/Cá       

1.6 Đất NN khác       

1.7 Đất phi NN       

     Tình trạng pháp lý: 

           1- CNSD đất hoặc có thể lấy CNSD đất 
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           2- Thuê, mượn hoặc sử dụng tạm thời. 

           3- Không có quyền hợp pháp 

      Hiện trạng SD: 

1- Chỉ để ở 

2- Kết hợp ở / cửa hàng 

3-Chỉ làm cửa hàng KD 

4- Nơi SX / garage 

5- SD cộng đồng 

6- Lúa 3 vụ 

7- Lúa 2 vụ 

8- Lúa 1 vụ 

9- Hoa mầu 

10- Rau 

11- Trồng cây lâu năm 

12- Nuôi tôm, cá 

13- Nuôi tôm thâm canh   

14- Kết hợp lúa/tôm          

15- Khác (ghi cụ 

thể)………………… 

Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi bởi Dự án trên tổng số đất nông nghiệp hiện 

đang sử dụng: ………% (điều tra viên tự tính và điền vào) 

Loại nhà ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và tình trạng pháp lý: 

TT Loại nhà Mức độ ảnh hưởng Tình trạng pháp lý 

Một phần 

(m2 sàn 

xây dựng) 

Toàn bộ 

(m2 sàn 

xây dựng) 

Có giấy 

chứng nhận 

sở hữu 

Không 

có giấy 

chứng 

nhận 

Xây nhà 

trên đất 

không đúng 

mục đích sử 

dụng 

Nhà thuê 

của nhà 

nước 

(NN)/tư 

nhân (TN) 

1 
Nhà mái bằng, 

kiêm cố 
      

2 Nhà cấp 4       

3 Nhà tạm       

4 Nhà loại khác             

Loại công trình phụ nào bị ảnh hưởng bởi dự án? 

TT Tài sản Đơn vị tính Số lượng 

1 Sân (m2) Cái   

2 Hàng rào Cái   

3 Giếng nước (cái) (m2)   

4 Công tơ, điện nước (cái) (m2)   

5 Mồ mả (cái) (m2)   

6 Công trình phụ (m2) Cái   

Cây trồng bị ảnh hưởng  
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Số TT Loại Số lượng 

1 Cây ăn quả (cây) 
 

2 Cây lấy gỗ (cây) 
 

3 Rau màu các loại (m2) 
 

4 Lúa (m2) 
 

 

PHẦN THAM VẤN VỀ ĐỀN BÙ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Ông bà mong muốn được đền bù theo hình thức nào ? 

-  Muốn được đền bù bằng đất đổi đất               1 

                 -  Muốn được đền bù bằng tiền                                                       2 

                 -  Hình thức khác (xin nêu cụ thể) …………………………………………….. 

 (Hỏi các hộ di dời) Gia đình ông /bà mong muốn tái định cư ở đâu ? 

              -    Muốn ở lô nền trong khu tái định cư do thành phố bố trí 1 ghi rõ: ………… 

               -   Muốn ở lô nền trong khu tái định cư gần nơi ở cũ  2 

              -    Muốn tự mua/tự bố trí chỗ ở                                                  3 

              -    Ý kiến khác (ghi ra)…………………………….                         

Khi vào khu tái định cư, mong muốn của gia đình: 

Tự xây nhà theo quy hoạch                                 

Ý kiến khác (xin nêu cụ thể) .............................................. 

Ông bà đề nghị hỗ trợ gì từ dự án không ?   

      -   Đào tạo nghề                                         1      Nghề gì :………………………......... 

      -   Vay vốn                                                 2 

      -   Tạo việc làm 3 

      -   Khác 4       Xin nêu rõ: …………………………. 

Nếu không có đề xuất gì, ông bà có dự định gì để khôi phục nguồn thu nhập của gia đình? 

     (Xin ghi rõ) ……………………………………………………………..................................... 

Ông bà có ý kiến gì khác về việc đền bù/hỗ trợ của dự án hay không? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………….............……………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………… 

PHỤC HỒI SINH KẾ (DÀNH CHO NHỮNG HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ ĐẤT 

ĐAI/TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG) 

Hiện nay, gia đình Ông/bà có nhu cầu gì cần hỗ trợ từ dự án hay Nhà nước: 
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STT Những loại hỗ trợ Lựa chọn 

1 Hộ trợ một khoản tiền đầu tư sản xuất (vốn, lã suất ưu đãi)  

2 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu có  

3 Hỗ trợ một khoản tiền xây dựng, cải tạo nhà ở  

4 Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề mới (Nghề gì.....................)  

5 Hỗ trợ tạo việc làm  

6 Tập huấn khuyến nông, hỗ trợ sản xuất  

7 Hộ trợ chi phí học hành của con cái  

8 Cấp thẻ BHYT cho người bệnh kinh niên, người già, trẻ em >6 tuổi  

9 Hỗ trợ chi phí cấp nước hợp vệ sinh (khoan giếng, nước máy)  

10 Hỗ trợ chi phí làm nhà vệ sinh  

11 Hộ trợ lắp điện lưới  

12 Không có nhu cầu  

 Khác (ghi cụ thể)..............................................................................  

 

Các hoạt động sinh kế để thay thế thu nhập/ cải thiện thu nhập bị ảnh hưỡng trong 

khi thực hiện dự cũa của hộ gia đình là gì? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………….............……………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………… 

 

Xin cảm ơn sự hợp tác của Ông /bà! 

Điều tra viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người trả lời 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2: Tờ rơi thông tin dự án 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 
Cung cấp bởi: 

 

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI 
 

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 3.8253921 

Fax: (04) 3.8242372 
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1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là gì? 

Trả lời: 

- Tên dự án:   Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) 

- Nhà tài trợ:   Ngân hàng Thế giới (WB) 

- Cơ quan chủ quản:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ dự án:   Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) 

- Thời gian dự án:  từ 2016 đến 2022 

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. 

2. Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án như thế nào? 

Trả lời: 

Việc thực hiện tiểu dự án gây ảnh hưởng tới các hộ dân thuộc 10 xã trong vùng dự án là 

các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ huyện Cao Lộc; Xã Tân Thành, xã Hòa Sơn huyện Hữu Lũng; 

Xã Quốc Khánh, xã Kháng Chiến và xã Hùng Sơn huyện Tràng Định; xã Mai Pha, xã 

Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn và xã Tú Mịch huyện Lộc Bình. 

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 nghiệpvà 24 hộ bị ảnh hưởng đất rừng tạm thời do mượn tạm làm lán trại và bãi tập 

kết máy móc, và vật liệu trong thời gian thi công. 

Thu hồi  vĩnh viễn 22.101 m2  đất của 125 hộ trong đó đất nông nghiệp trồng lúa là 1.044 

m2  (9 Hộ) và đất rừng sản xuất hiện đang trồng cây keo, bạch đàn, thông là 21.057 m2 

của 116 hộ  hộ. Tổng số keo, bạch đàn và thông là 6.063 cây với đường kính từ 5cm đến 

dưới 20cm. 

Thu hồi tạm thời 10.592 m2 đất rừng sản xuất của 24 hộ. Đất thu hồi tạm thời chủ yếu sử 

dụng để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, làm nơi để các phương 

tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc 

3. Những ai nhận được bồi thường và các khoản hỗ trợ trong khuôn khổ dự án? 

Trả lời: Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) được xác định trong khu vực bị ảnh 

hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho 

những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất 

duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ 

kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/ hợp 

phần đầu tư. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây 

mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngàykhóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi 

thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác. 

4. Người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án là ai? 

Trả lời:Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc các cơ sở nhà nước/tư nhân phải 

chịu những tác động do Dự án gây ra bao gồm:   

(i)   việc thu hồi đất không tự nguyện và điều này dẫn đến: 

buộc phải di dời đến nơi khác hoặc bị mất chỗ ở; 
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bị mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận tới tài sản; 

mất nguồn thu nhập hay phương tiện sống, bất kể họ có phải di dời đến nơi ở mới hay 

không; 

ii)  bị hạn chế một cách không tự nguyện khả năng tiếp cận tới các khu vực được chọn hợp 

pháp và các khu vực được bảo vệ, gây tác động bất lợi tới nguồn sống của họ. 

5. Đất bị thu hồi sẽ được bồi thường như thế nào? 

Trả lời: 

Đối với đất NN: 

* Nếu chủ sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): 

- Nếu mất đất ít hơn 10% (đối với hộ dễ bị tổn thương) và 20% (với các nhóm khác) tổng 

diện tích đất sử dụng thì được bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương 

với giá trị hiện hành trên thị trường của đất trong thôn/ấp, cùng loại, cùng hạng và cùng 

năng lực sản xuất, không tính chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý); 

- Nếu mất từ 10% trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương và 20% trở lên với các nhóm 

khác trên tổng diện tích đất sản xuất thìưu tiên bồi thường bằng đất thay thế gần với khu 

đất thu hồi với năng suất sản xuất tương đương được người BAH chấp thuận với đầy đủ 

quyền sử dụng hay GCNQSD và không phải trả phí, hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo 

chi phí thay thế trong trường hợp không có đất thay thế; và được nhận gói hỗ trợ và khôi 

phục cho những người BAH nặng. 

* Nếu chủ sử dụng đất không có GCNQSDĐ hoặc không đủ điều kiện được cấp 

GCNQSDĐ : 

- Bồi thường cho đất theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp và không vi phạm quy 

hoạch đã công bố.  

- Nếu không đáp ứng các điều kiện để nhận bồi thường, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ. 

6. Người sử dụng đất tạm thời có được bồi thường không? 

Trả lời: 

* Đối với đất nông nghiệp và đất ở mà dự án sẽ sử dụng tạm thời: 

1. Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hoặc đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ 

Đối  với  đất  nông  nghiệp:  (i)  bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường cho cây cối, 

hoa màu trên đất bị ảnh hưởng và thu nhập thuần bị mất trong thời gian dự án sử dụng đất; 

và (ii)  khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên  trạng  ban  đầu  sau  khi  hoàn 

thành thi công trong vòng 1 tháng.  

Đối với đất ở: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế cho các tài sản cố định bị ảnh 

hưởng (ví dụ, công trình, vật kiến trúc); và (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm  thời  theo  

nguyên  trạng  ban  đầu trước khi trả lại cho chủ sử dụng đất. Nếu dự án không thể khôi 

phục phần đất sử dụng tạm thời, Hội động bồi thường huyện sẽ thương thảo với người 

BAH và trả chi phí cho người BAH tự khôi phục đất. 

2. Người sử dụng đất không hợp pháp 

Đối với đất nông nghiệp: bồi thường theo giá thị trường cho mùa màng hiện tại có trên 

đất. 

Đối với đất ở: bồi thường cho các tài sản có trên đất BAH và cung cấp khoản hỗ trợ di dời. 
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* Trong trường  hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên 

vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH về việc bồi thường và khôi phục sau khi 

sử dụng đất. 

7. Mùa màng và cây cối có được bồi thường không? 

Trả lời: 

- Nếu cây trồng hàng năm đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch, thì bồi thường bằng  

tiền  mặt  theo  giá  thị trường, tương đương với năng suất cao nhất của một vụ trong 3 

năm liền kề trước đó. 

- Đối với cây trồng lâu năm bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị  thị trường dựa trên loại, 

tuổi, và năng suất của loại cây trồng đó. 

- Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và 

đường kính của thân cây. 

8. Các khoản hỗ trợ của dự án? 

Trả lời: Ngoài bồi thường cho đất và các tài sản khác BAH, dự án còn đảm bảo khôi phục 

mức sống của người BAH bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án. 

Hỗ trợ đất NN bị thu hồi: 

- Đối với hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi: Ngoài bồi thường cho 

đất NN bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ chuyển  đổi nghề/tạo việc 

làm bằng tiền mặt, tương đương 3 lần giá trị bồi thường cho toàn bộ diện tích đất bị thu 

hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương;  

Ngoài ra hộ BAH còn nhận được Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất; Đất sản 

xuất nông nghiệp bị thu hồi tại phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: Hỗ trợ 5 lần giá đất 

nông nghiệp; Đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi tại các xã: Hỗ trợ 3 lần giá đất nông 

nghiệp  

9. Nếu không đồng ý về bồi thường hoặc có tranh chấp nảy sinh trong khi thực hiện 

dự án thì người BAH có được khiếu nại không? 

Trả lời: Có. Người BAH có quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết theo 

trình tự sau: 

* Giai đoạn đầu, UBND cấp xã. Một hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của 

họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới 

UBND xã, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ 

phải thông báo với UBND xã về việc khiếu nại đó. UNBD xã sẽ làm việc cá nhân với hộ 

bị ảnh hưởng có khiếu nại và sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở 

những vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong vòng 15 ngày). Ban 

thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang 

xử lý. 

Khi UBND xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu 

quyết định lần hai đãđược ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể 

khiếu nại lên UBND huyện. 

* Giai đoạn hai, UBND cấp huyện. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 

15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải 

quyết trườnghợp đó. UBND huyện chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài 

liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý. 
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Khi UBND huyện ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. 

Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ 

có thể khiếu nại lên UBND tỉnh. 

* Giai đoạn 3, UBND cấp tỉnh. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày 

(hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết 

trường hợp đó.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về 

toàn bộ các khiếu nại được trình lên. 

Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. 

Nếu quyết định lần hai đãđược ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ 

có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh toán 

bồi thường vào một tài khoản lưu giữ.  

Giai đoạn cuối cùng, tòa án cấp tỉnh. Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án 

và toà án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền cấp tỉnh sẽ phải 

tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía 

UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án. 

10. Các địa chỉ liên hệ để được giải đáp: 

Tờ rơi thông tin này tóm lược các quyền lợi chính của người BAH, dựa theo Khung chính 

sách tái định cư (RPF) của dự án đãđược Chính phủ phê duyệt và Ngân hàng thế giới 

(WB) thông qua. Mọi thắc mắc, xin tham khảo Khung RPF của dự án, hoặc liên hệ với các 

BQL của các tiểu dự án (TDA), các Ban bồi thường tại địa phương theo địa chỉ dưới đây: 

 

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi 

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 3.8242372; Fax: (04) 3.8242372 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ:Tầng 2 Khu liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Điện thoại/Fax:(0205) 3812229/(0205)3815228  

Ông: Trần Quang Vinh, Giám đốc Ban 

Ban bồi thường huyện  . 

Địa chỉ:  

Điện thoại/Fax:  

Ban bồi thường huyện  ..... 

Địa chỉ:  

Điện thoại/Fax:  

 

Ban bồi thường huyện  ..... 

Địa chỉ:  

Điện thoại/Fax: 
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Phụ lục 3: Hình ảnh tham vấn cộng đồng bị ảnh hưởng 

 

  

Tham vấn với người BAH xã Hòa Sơn Tham vấn với người BAH xã Hoàng Đồng 

  

Tham vấn với người BAH xã Hùng Sơn Tham vấn với người BAH xã Kháng Chiến 

  

Tham vấn với người BAH xã Mai Pha Tham vấn với người BAH xã Quốc Khánh 
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Tham vấn với người BAH xã Tân Thành Tham vấn với người BAH xã Thạch Đạn 

 

 

Tham vấn với người BAH xã Tú Mịch Tham vấn với người BAH xã Xuất Lễ 
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Phụ lục 4: Biên bản tham vấn cộng đồng về Tái định cư 
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Phụ lục 6: Báo cáo khảo sát giá thay thế  

  

1. Mục tiêu của cuộc khảo sát 

Mục tiêu của cuộc khảo sát này về giá thay thế là xác định giá đền bù cho tất cả các loại đất, 

tài sản, cây và cây trồng của hộ gia đình bị ảnh hưởng của tiểu dự án. Giá thay thế là tương tự 

giá phổ biến trên thị trường để đảm bảo rằng không có hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ có tình 

hình xấu hơn trước khi tiểu dự án. Ngược lại, ít nhất là tất cả các hộ bị ảnh hưởng sẽ duy trì 

hoặc cải thiện mức sống so với trước khi có tiểu dự án. 

2.  Phương pháp 

2.1. Phương pháp tiếp cận 

Phương pháp đánh giá nhanh được dùng để nghiên cứu giá thay thế. Thông tin dùng để thành 

lập giá đền bù được thu thập từ các tài liệu và phỏng vấn trực tiếp người dân trong vùng bị 

ảnh hưởng, bao gồm cả người bị ảnh hưởng và người không bị ảnh hưởng. 

Việc này được thực hiện nhằm mục đích đưa ra chi phí thay thế một cách hợp lý cho các loại 

tài sản bị ảnh hưởng, giá thị trường là yếu tố cơ bản để xây dựng nên giá thay thế. Ngoài ra 

việc phỏng vấn trực tiếp người dân trong khu vực ảnh hưởng, những người có tài sản bị ảnh 

hưởng và cả những người không có tài sản bị ảnh hưởng cũng là cơ sở đáng tin cậy cho việc 

thành lập giá thay thế. 

2.2. Phương pháp thực hiện 

Đánh giá nhanh về giá thay thế đã được tư vấn lập kế hoạch tái định cư thực hiện trong tháng 

10/2018 nhằm thu thập thông tin về giá thị trường đất, cây cối và tài sản tại 10 xã có công 

trình xây lắp để bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Thông tin thu thập từ các tài liệu và phỏng 

vấn trực tiếp những người trong vùng bị ảnh hưởng, cả người bị ảnh hưởng và những người 

không bị ảnh hưởng, xác định giá thay thế cho đất và cây trồng. 

a. Chi phí thay thế giá đất đai 

Các dữ liệu về giá đất được điều tra thông qua các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất mới diễn ra trong vòng một năm trở lại đây tại địa phương. Ngoài ra, các thông tin được 

thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp chủ sở hữu đất đai trên dọc tuyến công trình. Cuộc 

phỏng vấn bao gồm: 

- Đất được chuyển quyền sở hữu trong vòng một năm trở lại đây nằm trong khu vực tiểu dự 

án; 

- Giá đất mà chủ sở hữu (người bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng) sẵn sàng bán. 

Ngoài chi phí về giá đất, thì các chi phí có liên quan như chi phí vận hành, thuế, đăng ký 

cũng sẽ được xác định. Các chi phí thay thế đối với từng loại tài sản cùng với phí giao dịch 

được định rõ ràng. 

b. Giá thị trường cho các loại cây cối 

a) Nguồn phụ: 

- Các ấn phẩm của văn phòng thống kê Quốc gia 

- Các ấn phẩm của hội đồng giá cả 

b) Các nguồn chính: 

- Tại địa phương phỏng vấn những hộ có cùng loại cây cối. Các cuộc phỏng vấn sẽ bàn về giá 

cả từng loại cây mà chủ muốn bán. Giá cho cây lâu năm phân biệt theo độ tuổi của cây. 

- Nhóm nghiên cứu khảo sát giá bán ra của loại cây khác nhau trên thị trường 

Chi phí thay thế = Giá trị thị trường hiện tại + Chi phí giao dịch 

Ngoài việc xác định giá đất và các tài sản nêu trên. Nhóm nghiên cứu xác định chi phí giao 

dịch liên quan như chi phí hành chính, thuế, đăng ký và giấy phép xây dựng. 

3. Chọn mẫu để khảo sát 

Hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên cho việc lựa chọn mẫu cho cuộc khảo sát. Thông 

qua đó, nhu cầu của họ về đơn giá bồi thường được phản ánh. Tuy nhiên, để có kết quả khách 
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quan, hộ gia đình không bị ảnh hưởng là những người có đặc tính tương tự về vị trí địa lý, các 

loại tài sản ... cũng được chọn cho cuộc khảo sát. Đối với các hộ gia đình không có đất 

chuyển nhượng, giá dự kiến của họ mà họ muốn chuyển cho các hộ khác hoặc họ có thể mua 

thì sẽ được điều tra. Trong thời gian khảo sát, các hộ gia đình là những người đã chuyển giao 

đất, cây, hoa màu, và các công trình xây dựng thì sẽ được ưu tiên, vì đó là bằng chứng rõ ràng 

cho giá hiện tại. 

Phạm vi của các mẫu được lựa chọn phụ thuộc vào số hộ bị ảnh hưởng ở xã và mức độ ảnh 

hưởng tới tài sản của họ. 

4. Xử lý thông tin 

Thông tin thu thập thông qua khảo sát sẽ được ghi nhận và lưu giữ cẩn thận của từng khu 

vực, sau đó chúng được tổng hợp và phân tích. Từ đó, mức giá xấp xỉ với giá thị trường của 

từng tài sản trong mỗi khu vực được xác định. 

5. Kết quả khảo sát 

Tiểu dự án nằm trong vùng nông thôn miền núi nơi thị trường đất chưa phát triển. Đối với đất 

nông nghiệp trồng cây lâu năm ở đây thì không có các hoạt động trao đổi hay buôn bán. Các 

kết quả đánh giá cho thấy, giá đất nông nghiệp và cây trồng, vật kiến trúc đều tương đương 

với mức giá mà UBND tỉnh đã công bố. 

6. Kết luận và khuyến nghị 

Về việc lập đơn giá bồi thường cho các hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của tỉnh 

Lạng Sơn đã được tiến hành theo từng năm và có những điều chỉnh khi thị trường có biến 

động. 

Trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án, các công trình ảnh hưởng chủ yếu đến các khu vực 

đất UBND xã/phường quản lý, đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Tại những khu vực này 

hầu như chưa có thị trường nhà đất và ít có các giao dịch mua bán liên quan đến việc chuyển 

nhượng đất và tài sản trên đất; 

Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch Tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá 

thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm 

bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi tiểu dự án theo đúng giá thay thế. Tuy nhiên 

trong quá trình thực hiện tiểu dự án, một cơ quan định giá độc lập có đầy đủ chức năng, 

quyền hạn sẽ được Chủ đầu tư huy động để tiến hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho 

đất đai bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để làm cơ sở 

cho UBND tỉnh  Lạng Sơn  quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường. 

Khuyến nghị áp dụng đơn giá cho dự toán chi phí bồi thường TĐC: Sau đây là bảng tổng 

hợp kết quả điều tra giá thay thế trong khu vực tiểu dự án. 
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Bảng tổng hợp kết quả khảo sát giá thay thế 

1. Khảo sát giá thay thế đối với đất 

TT Xã Đất trồng lúa(đ/m2) Đất rừng sản xuất(đ/m2) 

Đơn giá theo quyết định của 

UBND tỉnh - Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND, ngày 20 

tháng 12 năm 2014 ban hành 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Quyết định:   Số: 02 

/2018/QĐ-UBND, ngày 19 

tháng 01 năm 2018 ban hành 

Bảng giá đất điều chỉnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3) 

Giá thị trường (Khảo 

sát tháng 10/2018) 

Đơn giá áp dụng 

tính dự toán đền 

bù hỗ trợ sau khi 

khảo sát giá thị 

trường 

Đơn giá theo quyết định của 

UBND tỉnh - Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND, ngày 20 

tháng 12 năm 2014 ban hành 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Quyết định:  Số: 02 

/2018/QĐ-UBND, ngày 19 

tháng 01 năm 2018 ban hành 

Bảng giá đất điều chỉnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3) 

Giá thị trường (Khảo 

sát tháng 10/2018) 

Đơn giá áp 

dụng tính dự 

toán đền bù 

hỗ trợ sau 

khi khảo sát 

giá thị 

trường 

1 Thạch Đạn 42.000  Không có giao dịch   42.000 5.000 Không có giao dịch 5.000 

2 Xuất Lễ 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

3 Tân Thành 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

4 Hòa Sơn 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

5 Quốc Khánh 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

6 Kháng Chiến 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

7 Hùng Sơn 48.000  Không có giao dịch   48.000 7.000 Không có giao dịch 7.000 

8 Mai Pha 64.000  Không có giao dịch   64.000 9.000 Không có giao dịch 9.000 

9 Hoàng Đồng 64.000  Không có giao dịch   64.000 9.000 Không có giao dịch 9.000 

10 Tú Mịch 64.000 Tham khảo đơn giá áp 

dụng tại dự án Đường 

bản Giểng (nối từ 

đường Chi Ma - Tú 

Mịch sang Co Sa). 

huyện Lộc Bình áp 

dụng tháng 8/2016 là từ 

3.900 đồng tới 6.000 

đ/m2 tùy theo vị trí đất 

64.000 9.000 Tham khảo đơn giá 

áp dụng tại dự án 

Đường bản Giểng 

(nối từ đường Chi 

Ma - Tú Mịch sang 

Co Sa). huyện Lộc 

Bình áp dụng 8/2016 

là 9000đ/m2 đối với 

đất rừng SX) 

9.000 
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TT Xã Đất trồng lúa(đ/m2) Đất rừng sản xuất(đ/m2) 

Đơn giá theo quyết định của 

UBND tỉnh - Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND, ngày 20 

tháng 12 năm 2014 ban hành 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Quyết định:   Số: 02 

/2018/QĐ-UBND, ngày 19 

tháng 01 năm 2018 ban hành 

Bảng giá đất điều chỉnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3) 

Giá thị trường (Khảo 

sát tháng 10/2018) 

Đơn giá áp dụng 

tính dự toán đền 

bù hỗ trợ sau khi 

khảo sát giá thị 

trường 

Đơn giá theo quyết định của 

UBND tỉnh - Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND, ngày 20 

tháng 12 năm 2014 ban hành 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Quyết định:  Số: 02 

/2018/QĐ-UBND, ngày 19 

tháng 01 năm 2018 ban hành 

Bảng giá đất điều chỉnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3) 

Giá thị trường (Khảo 

sát tháng 10/2018) 

Đơn giá áp 

dụng tính dự 

toán đền bù 

hỗ trợ sau 

khi khảo sát 

giá thị 

trường 

đối với đất rừng SX)  

2. Khảo sát giá thay thế đối với cây cối, hoa màu 

TT Danh mục điều tra Đơn vị 

Đơn giá của tỉnh 

(VNĐ) theo Quyết 

địnhSố: 11/2017/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2017 

Giá điều tra (VNĐ) Giá áp dụng (VNĐ) 

I Cây cối hoa màu     

1 Thông đường kính gốc >10cm đến 

20cm 

Cây 70.000 65.000-70.000 70.000 

2 Bạch đàn và keo >10cm đến 20cm Cây 66.000 60.000-65.000 66.000 

3 Lúa m2 7.500 7.500 7.500 
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Phụ lục 7: Danh sách hộ BAH 

I Hồ Bản Cưởm - Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Lý Văn Thọ Nùng 

  2 Đinh Văn Sai Tày 

  3 Đinh Văn Dáu Tày 

  4 Hoàng văn Úy Tày 

  5 Đồng Minh Cách Tày 

  6 Đinh Văn Thân Tày 

  7 Vương Văn Giỏng Tày 

  8 Đinh Văn Toàn Tày 

  9 Đinh Văn Quẳn Tày 

  10 Đặng Văn Phú Nùng 

  11 Hoàng Thị Hiền Tày 

  12 Tô Văn Tạ Nùng 

  13 Đinh Văn Mão Tày 

  14 Đinh Văn Núi Tày 

  15 Đinh Văn Lực Tày 

  16 Đinh Văn Kiệt Tày 

  17 Đinh Văn Hơn Tày 

  18 Đinh Văn Cung Tày 

  19 Đinh Văn Ngôi Tày 

  20 Đinh Văn Điền Tày 

  21 Lương Văn Tình Nùng 

  22 Đinh Văn Kỳ Tày 

  23 Đinh Văn Chương Tày 

  24 Hứa Văn Thưởng Nùng 

  25 Đinh Văn Tý Tày 

  26 Đinh Văn Chiến Tày 

  27 Đinh Văn Thắng Tày 

II Hồ Ba Sơn - Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Hoàng Đức Sòi Nùng 

  2 Hoàng Văn Phóng Nùng 

  3 Vi Văn Lượng Nùng 

  4 Tàng Văn Nảnh Nùng 

  5 Ba Ma Kỳ Nùng 

  6 Vy Văn Xuân Nùng 

  7 Dương văn Ói Nùng 

  8 Triệu Thị Phê Nùng 

  9 Chu Mạnh Hùng Nùng 

  10 Ma Đức Chinh Nùng 

  11 Tăng Văn Ngợi Tày 

  12 Hoàng Minh Váy Nùng 

  13 Nông Văn Đạt Tày 

  14 Dương Thị SLeo Nùng 

  15 Hà Thị Phình Nùng 
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III Hồ Kai Hiển - Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Nguyễn Văn Hiệp Kinh 

  2 Nguyễn Tài Sơn Kinh 

  3 Lý Văn Thịnh Nùng 

  4 Đặng Văn Yên Kinh 

  5 Nông Văn Chung Nùng 

  6 Nguyễn Anh Tuấn Kinh 

  7 Lăng Văn Đức Nùng 

  8 Nguyễn Xuân Hải Kinh 

  9 Lý Văn Na Nùng 

  10 Hoàng Thị Phẩm Nùng 

  11 Phùng Văn Bộ Nùng 

  12 Nguyễn Văn Lượng Kinh 

  13 Lăng Văn Viện Nùng 

  14 Nguyên Văn Thanh Kinh 

  15 Nguyễn Đình Thi Kinh 

  16 Lăng Văn Bằng Nùng 

  17 Chu Thị Ý Nùng 

  18 Nguyễn Thị Điểm Kinh 

  19 Lê Văn Tuyến Kinh 

 

20 Lê Thị Dẩy Kinh 

IV Hồ Khuôn Pinh - Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Lăng Thị Phặt Nùng 

  2 Nông Văn Chuy Nùng 

  3 Hà Văn Bảy Nùng 

  4 Dinh Van Nhe Kinh 

  5 Nông Văn Chiến Nùng 

  6 Triệu Văn Đeng Nùng 

  7 Nguyễn Văn Hùng Tày 

 

8 Hoàng Văn Thơm Nùng 

  9 Nông Đại Đồng Nùng 

V Hồ Kỳ Nà - Xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Nông Văn Chính Tày 

  2 Lê Văn Lý  Kinh 

  3 Chu Thái Bình Nùng 

  4 Nông Văn Báng Nùng 

  5 Hứa Văn Tới Nùng 

  6 Nông Văn Mạnh Nùng 

  7 Hà Văn Đô Nùng 

 

8 Chu Tấn Nùng 

  9 Vạn Văn Lùng Nùng 

VI Hồ Cốc Lùng-Xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Nguyễn Công Cương Tày 

  2 Nguyễn Công Duy Tày 
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  3 Nguyễn Quốc Huy Tày 

 

4 Nguyễn Thanh Hải Tày 

  5 Nguyễn Thị En Nùng 

VII Hồ Khuổi Mặn - Xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Hoàng Văn S’Láy Tày 

  2 Nguyễn Văn Thắng Tày 

  3 Nguyễn Ngọc Duy Tày 

  4 Vũ Thị Huệ Kinh 

  5 Nguyễn Văn Phòng Tày 

  6 Nguyễn Ngọc Bồng Tày 

  7 Nguyễn Văn Thảo Tày 

  8 Nguyễn Văn Đại Tày 

  9 Nguyễn Thị Thế Tày 

  10 Nguyễn Ngọc Tiến Tày 

  11 Nguyễn Thị Phương Tày 

  12 Nguyễn Văn Từ Kinh 

 

13 Nguyễn Khắc Quỳnh Tày 

  14 Nguyễn Văn Thành Tày 

  15 Hoàng Thị Phượng Nùng 

VIII Hồ Bó Chuông - Xã Mai Pha, Tp. Lạng Sơn 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Hoàng Thị Nguyệt Tày 

  2 Hoàng Minh Quyết Tày 

  3 Hoàng Thị Điềm Tày 

  4 Hoàng Văn Túc Tày 

  5 Hoàng Văn Huyên Tày 

 

6 Hoàng Văn Sen Tày 

  7 Hoàng Văn Chiếu Tày 

  8 Hoàng Văn Đức Tày 

  9 Hoàng Văn Hỏa Tày 

IX Hồ Thâm Sỉnh-Xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Nông Văn Thông Nùng 

  2 Hoàng Văn Sinh Tày 

  3 Hoàng Văn Thiện Tày 

  4 Hoàng Thị Thanh Tày 

  5 Hoàng Văn Bền Tày 

  6 Ngô Văn Ninh Nùng 

  7 Hoàng Văn Tuyển Tày 

  8 Lưu Thị Thìn Nùng 

  9 Mã Đức Lộc Nùng 

  10 Ngô Văn Trung Nùng 

 

11 Hoàng Văn Duy Tày 

  12 Hoàng Văn Dũng Tày 

  13 Hoàng Văn Đồng Tày 

  14 Hoàng Văn Thắng Tày 

  15 Nông Văn Phin Nùng 
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X Hồ Khau  Piều - Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 

  STT Họ Tên Dân tộc  

  1 Hoàng Văn Dót Nùng 

  2 Nông Thị Hải Tày 

  3 Hoàng Văn Lợi Tày 

  4 Hoàng Văn Sáu Tày 

  5 Hoàng Văn Chàng Tày 

  6 Hoàng Văn Tại Tày 

  7 Lộc Văn Nâu Tày 

  8 Lý Văn Vũ Tày 

  9 Vũ Thị Loan Tày 

  10 Hoàng văn Đông Tày 

  11 Nông Thị Hảo Tày 

  12 Lộc Văn Hậu Nùng 

  13 Đinh Văn Khách Tày 

  14 Đinh Văn Phúc Tày 

  15 Nông Thị Bền Tày 

  16 Nguyễn văn Hậu Tày 

  17 Ma Văn Thạch Tày 

  18 Chu Văn Táy Tày 

  19 Tàng Văn Lanh Tày 

  20 Hoàng Văn Tậu Tày 

  21 Chu Văn Bé Tày 

  22 Lương Văn Sáng Tày 

  23 Bế Văn Thưởng Tày 

  24 Hoàng Thị Cầu Tày 

  25 Lý Văn Vũ Tày 
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Phụ lục 8: Tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ theo công trình/xã 

TT Xã ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

1 Thạch Đạn -Hồ Bản Cưởm 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 150 42.000 6.300.000 

  Đất rừng SX m2 2.966 5.000 14.829.780 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 623 70.000 43.623.384 

  Lúa hai vụ m2 150 7.500 1.125.000 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 2.966 15.000 44.489.340 

  Đất lúa hai vụ m2 150 126.000 18.900.000 

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ             22       2.000.000           54.000.000  

  Tổng       183.267.504 

2 Xuất Lễ- Hồ Ba Sơn 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 101 48.000 4.857.600 

  Đất rừng SX m2 286 7.000 2.003.750 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 262 70.000 18.368.083 

  Lúa hai vụ m2 101 7.500 759.000 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 286 21.000 6.011.250 

  Đất lúa hai vụ m2 101 144.000 14.572.800 

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ             13       2.000.000  30.000.000 

  Tổng       76.572.483 

3 Tân Thành - Hồ Kai Hiển 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 63 48.000 3.024.000 

  Đất rừng SX m2 4302 7.000 30.115.960 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 1153 70.000 76.105.206 

  Lúa hai vụ m2 63 7.500 472.500 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 4.302 21.000 90.347.880 

  Đất lúa hai vụ m2 63 144.000 9.072.000 

C Hỗ trợ hộ  DBTT Hộ              7       2.000.000  18.000.000 

  Tổng       227.137.546 

4 Hòa Sơn - Hồ Khuôn Pinh 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2     0 

  Đất rừng SX m2 4.596 7.000 32.173.764 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 896 66.000 59.128.375 

  Lúa hai vụ m2     0 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 4.596,30 21.000 96.521.292 

C Hỗ trợ hộ DBTT m2              2       2.000.000           18.000.000  

  Tổng       205.823.431 

5 Quốc Khánh - Hồ Kỳ Nà 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2     0 

  Đất rừng SX m2 197 7.000 1.379.000 
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TT Xã ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 237 66.000 33.264.000 

  Lúa hai vụ m2       

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 197 21.000 4.137.000 

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ               7       2.000.000  16.000.000 

  Tổng       54.780.000 

6 Kháng Chiến - Hồ Cốc Lùng 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 309 48.000 14.840.640 

  Đất rừng SX m2 645 7.000 4.515.000 

  Thông, bạch đàn và keo Cây 744 66.000 51.360.523 

  Lúa hai vụ m2 309 7.500 2.318.850 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng SX m2           645            21.000  13.545.000 

  Đất lúa hai vụ m2           309          144.000  44.521.920 

C Hỗ trợ hộ DBTT m2              4       2.000.000  10.000.000 

  Tổng       141.101.933 

7 Hùng Sơn - Hồ Khuổi Mặn 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 177 48.000 8.493.600 

  Đất rừng SX m2 3.743 7.000 26.197.150 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 778 66.000 49.075.550 

  Lúa hai vụ m2 177 7.500 1.327.125 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 3.743 21.000 78.591.450 

  Đất lúa hai vụ m2 177 144.000 25.480.800 

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ              9       2.000.000  26.000.000 

  Tổng       215.165.675 

8 Mai Pha - Hồ Bó Chuông 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2     0 

  Đất rừng SX m2 1.665 9.000 14.983.200 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 504 70.000 39.336.000 

  Lúa hai vụ m2     0 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 1.665 27.000 44.949.600 

  Đất lúa hai vụ         

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ              9       2.000.000           18.000.000  

  Tổng       117.268.800 

9 Hoàng Đồng - Hồ Thâm Sỉnh 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2 244 64.000 15.622.400 

  Đất rừng SX m2 694 9.000 6.243.750 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 270 70.000 18.894.400 

  Lúa hai vụ m2 244 7.500 1.830.750 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 694 27.000 18.731.250 

  Đất lúa hai vụ m2 244 192.000 46.867.200 

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ             14       2.000.000  30.000.000 

  Tổng       138.189.750 



Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

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

 

163 | Trang 
 

TT Xã ĐVT Số lượng Đơn giá áp 

dụng (Đồng) 

Tổng chi phí 

(Đồng) 

10 Tú Mịch - Hồ Khau Piều 

A Bồi thường          

  Đất lúa hai vụ m2     0 

  Đất rừng SX m2 1.963 9.000 17.667.684 

  Thông+ bạch đàn và keo Cây 596 70.000 16.590.000 

  Lúa hai vụ m2     0 

B Hỗ trợ Chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm  

  Đất rừng m2 1.963 27.000 53.003.052 

  Đất lúa hai vụ m2       

        

C Hỗ trợ hộ DBTT Hộ             23       2.000.000  50.000.000 

  Tổng       137.260.736 

      

Tổng cộng tiền đền bù chưa tính quản lý và dự phòng 1.496.567.858 

Chi phí quản lý 2% 29.931.357,15 

Chi phí dự phòng 10% 149.656.785,75 

TỔNG CỘNG 1.676.156.000 
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Phụ lục 9: 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. 

 
 


