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TÓM TẮT BÁO CÁO 

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

Ngân hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu phát triển của dự án là 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 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 tỉnh Lạng Sơn là TDA thành phần, 

được  thực hiện vào giai đoạn 2 của dự án. 

Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn là 

đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiểu dự án, bao gồm việc 

lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo về chính sách an toàn 

theo yêu cầu của nhà tài trợ.  

Báo cáo đánh giá xã hội thực hiện nhằm các mục tiêu: (i) Xác định các vấn đề xã 

hội và tác động tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực của các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng  đề xuất, (ii) Cung cấp đầu vào các khía 

cạnh môi trường - xã hội và sự tham gia vào việc thiết kế dự án nghiên cứu khả thi và 

giai đoạn thiết kế cơ sở, chú ý đến nhu cầu củacác cộng 

đồng bị ảnh hưởng, (iii) Cung cấp các khuyến nghị cụ thể về quản lý đầu tư cơ sở hạ 

tầng có các rủi ro xã hội cao và xác định các tiêu chí và phương pháp luận để quyết 

định việc đầu tư có được xã hội chấp nhận hay không, (iv) Nghiên cứu cung cấp nguồn 

dữ liệu cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoàn thành dự án. 

Đánh giá xã hội này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Ban 

quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn và chính 

quyền địa phương các xã trong khu vực tiểu dự án, hoạt động khảo sát thực địa được 

thực hiện vào tháng 09 năm 2018, nhằm thu thập dữ liệu để phụ vụ cho lập báo cáo 

SA. Cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan trong khu vực dự án vừa là người 

cung cấp thông tin vừa đưa ra nhận xét giúp đỡ Nhóm đánh giá xã hội xây dựng và rà 

soát ý kiến trong quá trình nghiên cứu. 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) 

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

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

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

Mục tiêu và các hợp phần của dự án 

Mục tiêu tổng quát: 

2. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa 

nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận 

hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du. 

Mục tiêu cụ thể: 

3. Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập 

đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ. 

4. Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng 

cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực. 

5. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội. 

Các hoạt động của dự án được thông qua 03 hợp phần chính: 

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

6. Các hoạt động của hợp phần này bao gồm: (i) Thiết kế kỹ thuật chi tiết, các chính 

sách an toàn, giám sát và kiểm soát chất lượng của công tác phục hồi và tuân thủ chính 

sách an toàn đối với các đập ưu tiên và các công trình liên quan; (ii) Cải tạo các công 

trình, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng, cơ khí thủy công, lắp đặt các thiết bị 

thủy văn và hệ thống giám sát an toàn; (iii) Xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì, và 

kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) Đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo 

đáp ứng khả năng xả lũ. Kinh phí của hợp phần này sẽ được sử dụng cho xây dựng, các 

dịch vụ tư vấn, hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn. 

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

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

Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường 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 

khu vực hạ du.  

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

8. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án.   
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1.2. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn 

9. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành sửa chữa 

và nâng cao an toàn đập cho 10 hồ chứa, bao gồm các hồ: Bản Cườm, Ba Sơn, Kỳ Nà, 

Khuôn Pinh, Cốc Lùng, Bó Chuông, Kai Hiển, Thâm Sỉnh, Khuổi Mặn, Khau Piều nằm 

trên địa bàn 10 xã thuộc các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng,Lộc Bình,Tràng Định và TP 

Lạng Sơn. 

10. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựngvà sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao 

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

đường quản lý và xây dựng nhà quản lý… 

11. Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong hình dưới đây: 

 

Hình 1.1: Bản đồ vị trí các hồ thuộc Tiểu dự án.
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1.3. Mục tiêu và phương pháp đánh giá xã hội 

1.3.1. Mục tiêu đánh giá xã hội 

12. Các vấn đề xã hội phát sinh chủ yếu do mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và tài 

nguyên thiên nhiên. Các thiệt hại về kinh tế và chi phí xã hội do suy thoái môi trường 

thường xảy ra sau khi lợi ích từ việc phát triển kinh tế đã được nhận diện. Thông thường, 

các dự án phát triển mang lại lợi ích kinh tế và tạo ra môi trường sống tốt hơn, nhưng 

cũng sẽ gây ra một số tác động tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương. Vì vậy, 

đánh giá xã hội giúp tăng cường sự hiểu biết, giảm thiểu và giải quyết các tác động tiêu 

cực này. Đánh giá xã hội bao gồm: 

- Các quy trình đánh giá xã hội thông qua đó Ngân hàng Thế giới (NHTG) và UBND 

tỉnh Lạng Sơn có thể hiểu rõ hơn các bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, thể chế, lịch 

sử tác động đến kết quả phát triển xã hội của các hạng mục dự án cụ thể được đề 

xuất;  

- Nâng cao sự công bằng, tăng cường sự hòa nhập và gắn kết của xã hội, thúc đẩy tính 

minh bạch và trao quyền cho nhóm người nghèo và hộ dễ bị tổn thương tham gia vào 

quá trình thiết kế và/hoặc thực hiện dự án;  

- Thiết lập cơ chế, xác định các cơ hội, khó khăn, tác động và rủi ro xã hội liên quan 

đến việc thiết kế dự án được đề xuất;  

- Thiết lập khung đối thoại về các ưu tiên phát triển giữa các nhóm xã hội, tổ chức dân 

sự, tổ chức cơ sở và các bên liên quan khác tham gia dự án; và  

- Phương pháp xác định và giảm thiểu cácrủi ro xã hội tiềm ẩn, bao gồm các tác động 

xã hội tiêu cực của dự án. 

13. Đánh giá xã hội là một quá trình lặp đi lặp lại, được thực hiện nhiều lần trong một 

chu kỳ của tiểu dự án. Đầu tiên, kiểm tra các tác động tiềm tàng của Tiểu dự án, gồm tác 

động tích cực và tiêu cực trên cơ sở các hoạt động của tiểu dự án. Thứ hai, những phát 

hiện chính của báo cáo đánh giá xã hội sẽ giúp xác định được các tác động xã hội (bao 

gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực), từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp 

nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 

trong giai đoạn thiết kế và thực hiện dự án. Đối với các tác động bất lợi được không thể 

tránh khỏi, đơn vị tư vấn đãtiến hành tham vấn lấy ý kiến với người dân địa phương, các 

sở/ban/ngành và các đơn vị có liên quan đến tiểu dự án… để đảm bảo những yêu cầu của 

người dân bị ảnh hưởng và các chính sách bồi thường, hỗ trợsẽ được thực hiện một cách 

đầy đủ và kịp thời nhằm khôi phụccác hoạt động kinh tế-xã hội của họ ít nhất là bằng 

với trước khi thực hiện tiểu dự án. 

14. Đánh giá xã hội sẽ tuân thủ theo pháp luật và các chính sách của Chính phủ Việt 

Nam và các chính sách an toàn có liên quan của NHTG. 
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1.3.2. Sàng lọc về dân tộc thiểu số 

15. Mục đích của việc sàng lọc các nhóm dân tộc thiểu số nhằm xác định sự hiện diện 

của người DTTS theo chính sách OP 4.10 của WB, tại khu vực Tiểu dự án.  

16. Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án có sự hiện diện 

của người DTTS, do vậy cần phải lập EMDP cho Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn dựa trên 

Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) của dự án. 

1.3.3. Phương pháp đánh giá xã hội 

17. Sau khi tiến hành sàng lọc các tác động có thể xảy ra trong khu vực Tiểu dự án, một 

số phương pháp khảo sát đã được thảo luận để xác định cỡ mẫu thích hợp. Các phương 

pháp khảo sát chính được lựa chọn, gồm: (i) Sử dụng các biểu mẫu, bảng biểu khảo sát 

dành cho chính quyền địa phương các xã dự án để thu thập các thông tin thứ cấp; (ii) 

Khảo sát định lượng đối với các hộ dân bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo 

từng khu vực hồ chứa; (iii) Nghiên cứu định tính: phỏng vấn sâuvà (iv) Tham vấn ý kiến 

của cộng đồng. Cụ thể:  

(i) Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 

18. Các thông tin và dữ liệu liên quan đến Tiểu dự án được thu thập từ Ban quản lý Tiểu 

dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn và từ các tài liệu kinh tế-xã 

hội khác của địa phương như: Niên giám thống kê của tỉnh Lạng Sơn và các báo cáo 

kinh tế-xã hội của tỉnh/huyện/xãvà các báo cáo phân tích nghèo đói, báo cáo nông thôn 

mới…của các xã trong khu vực Tiểu dự án trong năm 2018. 

(ii) Phương pháp nghiên cứu định lượng 

19. Phương pháp cứu định lượng bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo từng khu 

vực hồ chứanhằm thu thập các thông tin kinh tế - xã hội của các hộ bị ảnh hưởng và các 

hộ được hưởng lợi nhằm phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế-xã hội của người 

dân trong khu vực Tiểu dự án. Các dữ liệu cơ sở ban đầu về tình hình kinh tế xã hội 

cũng sẽ được sử dụng để giám sát các hoạt động thực hiện dự án và theo dõi những thay 

đổi xã hội mà dự án có thể mang lại. Từ kết quả sàng lọc ban đầu, ước tính khoảng  

2.296 hộ sống tại vùng Tiểu dự án sẽ được hưởng lợi, trong số đó có khoảng 149 hộ sẽ 

bị ảnh hưởng trực tiếp do bị thu hồi đất, đồng thời các hộ này cũng được hưởng lợi từ 

tiểu dự án theo những cách khác nhau. 

20. Do Tiểu dự án thực hiện trên phạm vi rộng (trên10 xã thuộc 4 huyện và 1 thành phố 

của tỉnh Lạng Sơn) nên cỡ mẫu được khảo sát định lượng để phục vụ cho đánh giá xã 

hội vào khoảng 15% tổng số hộ có khả năng bị ảnh hưởng và/hoặc hưởng lợi trong khu 

vực tiểu dự án (343 hộ/2.296 hộ hưởng lợi trong vùng TDA). Trong 343 hộ được khảo 
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sát bằng bảng hỏi tỷ lệ nữ giới tham gia trả lời chiếm 19,6% (với 67 người)1, nam giới 

chiếm đa số với 80,4% (với 276 người). Mẫu phiếu khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia 

đình trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo này. 

21. Điều tra kinh tế xã hội được tiến hành vào tháng 10 năm 2018 ở 10 xã (bao gồm các 

xã BAH và các xã được hưởng lợi) thuộc10 hồ đập nằm trong khu vực Tiểu dự án. Số hộ 

tham gia khảo sát được trình bày cụ thể trong dưới đây: 

Bảng 1.1: Số hộ tham gia khảo sát bằng bảng hỏi tại khu vực Tiểu dự án. 

TT Hồ Địa điểm Số hộ tham gia 

khảo sát (hộ) 

 Tỷ lệ hộ được 

khảo sát (%)  Xã Huyện/Tp 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  
Cao Lộc 

43 24% 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   41 16% 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  
Hữu Lũng 

28 12% 

4 Kai Hiển Tân Thành 36 7% 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 40 27% 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

22 7% 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 34 27% 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  42 17% 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  
Lạng Sơn 

35 56% 

10 Bó Chuông  Mai Pha 22 11% 

 Tổng cộng   343 15% 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

(iii) Phương pháp nghiên cứu định tính 

22. Ngoài phương pháp nghiên cứu định lượng, đơn vị tư vấn còn tiến hành nghiên cứu 

bằng phương pháp định tính bao gồm: thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Mục đích 

phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm nhằm thu thập ý kiến, mong muốn của người dân 

trong khu vực Tiểu dự án, từ đó đưa ra cách thức giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn và 

giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. 

23. Đơn vị tư vấn đã tiến hành 20 cuộc phỏng vấn sâu đối với những người cung cấp 

thông tin chính bao gồm: trưởng thôn, lãnh đạo UBND các xã, cán bộ địa chính, trạm 

trưởng trạm y tế, hội phụ nữ, cán bộ thủy lợi - khuyến nông; các hộ dân nằm trong khu 

vực Tiểu dự án (bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và các hộ được hưởng lợi). Ngoài ra còn 

có nhóm phụ nữ làm chủ hộ, nhóm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm 

những hộ dễ bị tổn thương. Các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, nghề nghiệp, tiếp 

cận các cơ sở hạ tầng dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe/bệnh tật, giao thông, biến 

                                                 
1: Trên thực tế, trong quá trình điều tra bảng hỏi, cả hai vợ chồng đều tham gia trả lời bảng hỏi nhưng chủ gia 

đình chủ yếu là người chồng thường ký vào bảng hỏi, do đó, tỷ lệ điều tra nam cao hơn nữ. 
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đổi khí hậu… đã được Đơn vị tư vấn đưa ra trao đổi và phỏng vấn nhằm thu thập thông 

tin và thảo luận sâu hơn về các vấn đề liên quan. 

24. Đơn vị tư vấn cũng đã tổ chức 10 cuộc thảo luận nhóm tập trungvới sự tham gia của 

126 người, bao gồm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm cộng đồng dân 

cư xung quanh khu vực các hồ chứa. Thảo luận nhóm tập trung vào các vấn đề liên quan 

đến điều kiện sống,các hoạt động kinh tế xung quanh các hồ chứa, nhu cầu và thời gian 

sử dụng nước tưới cho sản xuất…Ýkiến đề xuất từ phía chính quyền, cộng đồng cấp cơ 

sở được ghi lại phục vụ thiết kế Tiểu dự án. 

25. Đồng thời sử dụng các công cụ như đánh giá mức độ giàu - nghèo theo tiêu chí 

nghèo đa chiều áp dụng cho Giai đoạn 2016 – 2020 và phân loại hộ nghèo theo các 

nhóm kinh tế dựa vào các đặc điểm như: nhà ở, học vấn, nghề nghiệp, thành phần dân 

tộc, thu nhập bình quân...cũng được đơn vị tư vấn vận dụng để đánh giá về mức sống 

của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án. 

(iv) Tham vấn cộng đồng 

26. Nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực 

hiện Tiểu dự án, đồng thời lắng nghe những phản hồi của cộng đồng về các công trình 

đầu tư của Tiểu dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị này, 10 cuộc họp tham vấn cộng đồng ở 

10 xã thuộc Tiểu dự án đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau: 

- Đại diện của chính quyền địa phương từ 10 xã thuộc Tiểu dự án: Chủ tịch hoặc phó 

chủ tịch UBND các xã 

- Đại diện các ban ngành đoàn thể:Mặt trận tổ quốc (10 người), Hội phụ nữ (10 

người), Đoàn thành niên (10 người), Hội nông dân (10 người), Hội cựu chiến binh 

(10 người), ngoài ra còn có sự tham gia của Cán bộ địa chính, cán bộ thủy lợi – 

khuyến nông của các xã tham gia dự án. 

- Đại diện các hộ dân trong khu vực tiểu dự án bao gồm các hộ bị thu hồi đất,các hộ 

BAH về cây cối và các hộ được hưởng lợi. 

27. Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm: (i) Giới thiệu 

về các hạng mục, công trình của Tiểu dự án, thời gian thực hiện, phương án thi công 

v.v..; (ii) Tổng quan về hiện trạng kinh tế xã hội của địa phương;(iii) Hiện trạng về cơ sở 

hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: điện, đường, trường, 

trạm, y tế…; (iv) Nhu cầu về đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cao an toàn hồ đập tại địa 

phương; (v) Sàng lọc/đánh giá tác động tiềm ẩn có khả năng xảy ra trong giai đoạn thi 

công và có thể ảnh hưởng đến đời sống KT-XH, văn hóa của người dân trong khu vực 

Tiểu dự án. 

1.3.4. Phạm vi đánh giá xã hội: 
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28. Phạm vi đánh giá xã hội trong khu vực Tiểu dự án sẽ được chia làm 2 phạm vi cụ 

thể: phạm vi đánh giá theo không gian và phạm vi đánh giá theo thời gian. 

- Phạm vi đánh giá theo không gian (chia thành 2 khu vực): 

+   Khu vực có các hoạt động của Tiểu dự án:  

 Vùng thi công các hạng mục chính: xây dựng và sửa chữa các công trình 

đập, tràn, cống, đường thi công kết hợp đường quản lý và nhà quản lý. 

 Vùng thi công các công trình phụ trợ: Bãi đổ thải, mỏ khai thác đất, đá, 

tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng… 

+   Khu vực bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi Tiểu dự án 

 Tổng số xãcó các hoạt động của Tiểu dự án là 10 xã bao gồm: xã Thạch 

Đàn, xã Xuất Lễthuộchuyện Cao Lộc; xã Hòa Sơn, xã Tân Thành 

thuộchuyện Hữu Lũng; xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình; xã Kháng Chiến,Hùng 

Sơn, Quốc Khánh thuộc huyện Tràng Định; xã Hoàng Đông và xã Mai Pha 

thuộcTP Lạng Sơn. Đây là các xã bị ảnh hưởng do các hoạt động sửa chữa 

các hạng mục chính, do tập kết, vận chuyển vật liệu, chất thải... đồng thời 

cũng là các xã được hưởng lợi từ việc cung cấp nước tưới sau khi Tiểu dự án 

hoàn thành. 

- Phạm vi đánh giá theo thời gian:  

+   Báo cáo sẽ xem xét đánh giá tác động môi trường, xã hội của Tiểu dự án trong 

suốt quá trình thực hiện, bao gồm: (i) Giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, thiết kế, 

giải phóng mặt bằng...); (ii) Giai đoạn thi công công trình và; (iii) Giai đoạn quản 

lý vận hành công trình.  

+   Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội cũng cần xem xét đến các 

sự cố đã xảy ra trong quá khứ (từ khi xây dựng hồ, đập), những tác động đến môi 

trường, xã hội và những biện pháp giải quyết sự cố đã được thực hiện. 
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II. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA 

TỈNH LẠNG SƠN 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý 

29. Lạng Sơnlà tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, có đườngbiên giới với Trung Quốc 

dài 253km. Phía Bắc Lạng Sơn giáp tỉnh Cao Bằng, phía nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía 

đông giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía 

tây và phía tây nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Tỉnh Lạng Sơn nằm ở vị trí 

đuờng quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B 279 đi qua, là điểm nút của sự giao lưu kinh tế các tỉnh 

phía Tây như Cao Bằng, Thái Nguyên; Bắc Kạn, mặt khác có đường sắt liên vận quốc tế, 

là điều kiện rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học – công nghệ với các tỉnh 

phía Nam trong cả nuớc, với Trung Quốc và qua đó sang các nuớc vùng Trung Á.  

Khí hậu 

30. Khu vực tiểu dự án trải đều trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên nền khí hậu cận nhiệt 

đới ẩm của miền Bắc Việt Nam. Khí hậu phân mùa rõ rệt, ở các mùa khác nhau nhiệt độ 

phân bố không đồng đều do sự phức tạp của địa hình miền núi và sự biến tính nhanh 

chóng của không khí lạnh trong quá trình di chuyển ở vùng nội chí tuyến đã gây nên 

những chênh lệch đáng kể trong chế độ nhiệt giữa các vùng.  

Đặc điểm thủy văn 

31. Chịu chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại nằm trong vùng đất dốc thuộc khu 

vực miền núi Đông Bắc nên tỉnh Lạng Sơn có mạng lưới sông ngòi khá phong phú. Mật 

độ mạng lưới sông ở đây dao động trung bình từ 0,6 đến 1,2km/km2. So với mật độ sông 

suối trung bình của cả nước là 0,6km/km2 thì mật độ sông suối của Lạng Sơn thuộc loại 

từ trung bình đến khá dày. Lạng Sơn có 5 sông chính độc lập, đó là sông Kỳ Cùng, Sông 

Thương, Sông Lục Nam, sông Tiên Yên - Ba Chẽ (hay Nậm Luổi - Đồng Quy) và sông 

Nà Lang.  

32. Nhìn chung, dòng chảy các sông trong toàn tỉnh có 2 mùa: mùa lũ và mùa cạn. Mùa 

lũ ngắn kéo dài từ tháng V kết thúc vào tháng IX, lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 

khoảng 80% lượng dòng chảy cả năm. Mùa kiệt kéo từ tháng X đến tháng IV tổng lượng 

dòng chảy chiếm khoảng 20% lượng dòng chảy năm.  

2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Địa giới hành chính 
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33. Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện/thành phố, bao gồm 1TP, 1 thị xã và 

10 huyện với 244 xã/phường/thị trấn. Trung tâm hành chính của tỉnh Lạng Sơnđược đặt 

tại Tp. Lạng Sơn. 

Dân số - Lao động 

34. Theo Niên giám thống kê năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn, tổng dân số trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn là 778,4 nghìn người, trong đó nam giới là 390,2 nghìn người và nữ giới là 

388,2 nghìn nguời chiếm 49,8%.Dân số khu vực thành thị 154,2 nghìn nguời chiếm 

19,81% tổng dân số, dân số khu vực nông thônlà 624,2 nghìn nguời chiếm 80,19%. Cơ 

cấu dân số tỉnh Lạng Sơn tương đối trẻ, nguồn lao động dồi dào. Năm 2017 lực luợng 

lao động trên 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh là 510,5 nghìn nguời, chiếm 65,58% tổng dân 

số; trong đó: lao động nam giới chiếm 51,66%, nữ giới chiếm 48.34%; lao động thành 

thị chiếm 17,46%, nông thôn 82,25%. 

Bảng 2.1: Dân số và mật độ dân số của tỉnh Lạng Sơn 

TT Huyện/Tp. 
Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(người) 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

1 Lạng Sơn 77,09 96.347 1236,17 

2 Tràng Định 1.016,71 62.614 61,58 

3 Huyện Bình Gia 1.094,15 54.887 50,16 

4 Văn Lãng 567,41 52.572 92,65 

5 Cao Lộc 619.09 79.352 128,18 

6 Văn Quan 547,41 56.413 103,03 

7 Bắc Sơn 699,41 69.274 99,05 

8 Hữu Lũng 807,63 118.538 146,77 

9 Chi Lăng 704,19 78.105 110,91 

10 Lộc Bình 986,44 82.547 83,68 

11 Đình Lập 1.189,56 27.781 23,35 

 Tổng số 8.310,09 778.430 93,67 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2017 tỉnh Lạng Sơn. 

Tình hình phát triển KT-XH 

35. Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017vẫn còn nhiều khó 

khăn, chịu nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ tự nhiêndo vậy đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ 

tăng trưởngkinh tế của địa phương. 

36. Tốc độ tăng trưởng: Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 

nghìn tỷ đồng.  

37. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Quy mô GRDP năm đạt 27,7 nghìn tỷ đồng. Khu vực 

nông, lâm và thủy sản chiếm 21,81% (năm 2016 đạt 23,47%); khu vực công nghiệp – 

xây dựng chiếm 17,32% (năm 2016 đạt 16,64%); khu vực dịch vụ chiếm 17,32% (năm 
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2016 đạt 16,64%); khu vực dịch vụ chiếm 50,28% (năm 2016 đạt 49,43%); thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,59% (năm 2016 chiếm 10,46%). GRDP bình quân 

đầu nguời đạt 35,6 triệu đồng (tương đương 1.580 USD). 

38. Về GDP bình quân đầu người: Trong năm 2017 tình hình KT-XH của tỉnh Lạng Sơn 

có những chuyển biến tích cực đã làm cho đời sống của người dân có những cải thiện 

đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2,7 triệu đồng/người/tháng (tăng gần 

500 nghìn đồng so với năm 2016), khu vực thành thị đạt hơn 3,6 triệu đồng/người/tháng; 

khu vực nông thôn đạt hơn 2,3 triệu đồng/người/tháng. GDP bình quân đầu người ước 

đạt 56 triệu đồng/người/năm; tăng 4 triệu đồng so với năm 2016. 

39. Theo kết quả sơ bộ khảo sát số hộ nghèo và hộ cận nghèo đến cuối năm 2017, toàn 

tỉnh Lạng Sơn có 36.537 hộ nghèo chiếm 19,07% và 22.801 hộ cận nghèo chiếm 11,9% 

tổng số hộ trong toàn tỉnh. Trong 06 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 

được 1,5% tương ứng 2.700 hộ, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn chiếm tỷ 

lệ tương đối cao so với các tỉnh  lân cận. 

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

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

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

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

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

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

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

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

được nhu cầu canh tác của người dân. 

2.3. Các loại hình thiên tai trong khu vực Tiểu dự án 

42. Theo báo cáo tổng kết tình hình thiên tai năm 2017 của Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn, 

trên địa bàn tỉnh những ngày đầu năm 2017 gần như không có mưa, từ tháng 5 xuất hiện 

mưa, lốc, mực nước trên các hồ đập được bổ sung đáng kể, đầu tháng 6 nắng nóng đã 

xảy ra trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt làm 

ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp; từ tháng 7 đến tháng 9 do ảnh hưởng của rãnh áp 

thấp và cơn bão số 06, số 07 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông sét. 

Thiên tai chủ yếu gây ra các thiệt hại về giao thông, thủy lợi, nhà ở, nông lâm nghiệp; 

ước tổng giá trị thiệt hại năm 2017 trên 41 tỷ đồng. 

43. Theo báo cáo về tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai của 10 xã vùng dự án 

năm 2015-2018 cho thấy tại các xã vùng dự án ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, năm 2015-

2017 không có trận thiên tai nào gây thiệt hại lớn đến người dân. Đến năm 2018, xuất 

hiện một số trận lũ quét, bão lũ ảnh hưởng tới một số xã như sau: 
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- Tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng xảy ra trận lũ quét ngày 30/8/2018 tại các 

thôn Hòa Bình, Đồng Tiến, Đoàn Kết, Đồng Liên và Chiến Thắng, gây thiệt hại 

7,75 ha lúa ; 7 nhà bị ngập dưới 1m. 

- Tại xã tân Thành huyện Hữu Lũng xảy ra trận lũ quét ngày 30/8/2018 tại các 

thôn: Tân phú, cây sấu, làng cống, Đồng cẩy, cốt cối, Ao Vảy, Gốc Gạo, gây 

thiệt hại 2,26ha lúa; 1,28 ha ngô; không ảnh hưởng đến người, nhà cửa và gia 

súc 

- Tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, ngày 16 đến ngày 17/8/2018 do ảnh 

hưởng của cơn bão số 4 mưa to kéo dài đã gây sạt lở 02 nhà dân. Tại thôn 

Đoỏng Pán một hộ sạt lở kè sân xây bằng gạch Ba banh với chiều dài 15 mét, 

cao 3 mét, rộng 50 cm; một hộ thuộc thôn Bản Trại sạt lở ta luy âm lở vào phần 

sân nhà dài 26 mét, rộng 7 mét, cao 6 mét. Cơn bão cũng gây ngập úng, thiệt 

hại 2.980 m2 lúa. Vào hồi 15h ngày 04/10/2017 có mưa to, nước từ các triền 

đồi, khe núi chảy mạnh dồn xuống khu vực trường tiểu học xã Kháng Chiến, 

gây thiệt hại, làm đổ tường rào, nhà vệ sinh, tốc mái, hỏng hệ thống thoát nước 

và 84 m2 diện tích trồng ngô, tổng thiệt hại ước tính 38.590.000 đồng. 

- Tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, ngày 16-17/8/2018 do ảnh hưởng của cơn 

bão số 4, mưa to kéo dài gây sạt lở sân nhà một người dân tại thôn Nà Bao với 

chiều dài 20m, cao 3m, rộng 40m. Gây ngập úng khoảng 1.500 m2 lúa và 300 

m2 hoa màu. 

- Các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Mai Pha, Hoàng Đồng, Tú Mịch và Quốc Khánh 

không xảy ra thiên tai gây thiệt hại về người và của. 

III. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TRONG KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN 

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

44. 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 04 huyện: Cao Lộc,Hữu Lũng,Lộc 

Bình,Tràng Định và 01 TP 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.Các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án 

được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1: 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 
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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 

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 thôn tin sẵn có tại xã, tháng 10/2018. 

45. 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 các xã khu vực Tiểu dự án là13.997 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).  

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

số, nghề nghiệp của người dân trong khu vực Tiểu dự án chủ yếu là làm nông nghiệp. 

47. 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. 

3.2. Thông tin kinh tế xã hội của các hộ trong mẫu điều tra 

3.2.1. Đặc điểm dân cư 

 Thông tin về nhân khẩu: 

48. Theo kết quả khảo sát KT-XH do đội tư vấn thực hiện vào tháng 10/2018 từ 343 hộ 

gia đình trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, quy mô hộ gia đình trong khu vực tiểu dự 

án tương đối cao, trung bình có 4,5 nhân khẩu/hộ. 

49. Số nhân khẩu ở từng xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 3.2: Đặc điểm nhân khẩu tại các xã trong khu vực tiểu dự án 

 

TT Hồ 

Địa điểm Số 

khẩu 

được 

hưởng 

lợi 

Số hộ 

được 

khảo 

sát 

Số thành 

viên 

trong các 

hộ được 

khảo sát  

Quy mô 

hộ gia 

đình  

(Người/hộ) Xã Huyện/Tp. 

1 Bản Cuờm Thạch Đạn Cao Lộc 792 43 189 4.4 
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2 Ba Sơn Xuất Lễ 1.225 41 201 4.9 

3 Khuôn Pinh Hoà Sơn 
Hữu Lũng 

989 28 120 4.3 

4 Kai Hiển Tân Thành 2.475 36 162 4.5 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 720 40 192 4.8 

6 Khuổi Mặn Hùng Sơn 

Tràng Định 

1.380 22 101 4.6 

7 Cốc Lùng Kháng Chiến 558 34 153 4.5 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh 1.050 42 176 4.2 

9 Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 
Lạng Sơn 

223 35 126 3.6 

10 Bó Chuông Mai Pha 820 22 90 4.1 

  Tổng/Trung bình 10.332 343 1.544 4.5 

                                                                           Nguồn: Khảo sát KT - XH, tháng 10/2018. 

 Thành phần dân tộc: 

50.  Kết quả khảo sát cho thấy có 10,5% người tham gia trả lời phỏng vấn là người dân 

tộc Kinh, 46,6% người dân tộc Tày, 42,0% dân tộc Nùng, và 0,9% người Hoa. Kết quả 

tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực Tiểu dự án 

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

 Độ tuổi của người tham gia trả lời khảo sát: 

51. Nhóm tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, 

ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, 

tuổi tác của người trả lời là một nhân tố rất quan trọng thể hiện tính khách quan và độ tin 

cậy của kết quả điều tra. Trong cuộc khảo sát này, độ tuổi của người tham gia trả lời 

trong khu vực Tiểu dự án được thể hiện như sau:  

 

 
Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện nhóm tuổi của người tham gia trả lời 

52. Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi của người tham gia trả lời chủ yếu là từ 36 đến 65 

tuổi (chiếm 79,4%); số người tham gia trả lời có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên chỉ chiếm 

6,4%, số người tham gia trả lời phỏng vấn dưới 25 tuổi cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 
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(1%).  Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu 

hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói 

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

liên quan đến tình hình KT-XH của gia đình cũng như là của địa phương. Đây cũng 

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

khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của tiểu dự án tại 

địa phương. 

 Trình độ học vấn: 

53. Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực tiểu dự án trình độ học vấn của người được 

khảo sát ở mức độ thấp; có tới 5,2% số người tham gia trả lời mù chữ; 25,9% chưa tốt 

nghiệp hết tiểu học; 41,2% tốt nghiệp tiểu học và 24,5 % tốt nghiệp THCS; chỉ có 2,6% 

tốt nghiệp THPT và 0,6% tốt nghiệp Đại học cao đẳng, do vậy trong qua trình khảo sát 

các điều tra viên phải trực tiếp ghi thông tin giúp người trả lời vào phiếu khảo sát, những 

người có không biết chữ/chưa từng đi học chủ yếu là những người già (trên 65 tuổi). 

54. Nếu so sánh về trình độ học vấn của người trả lời giữa các xã nằm trong khu vực 

Tiểu dự án thì trình độ học vấn của người trả lờicũng có sự khác biệt đáng kể giữa các 

xã. Trong 10 xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì xãHùng Sơn, huyện Tràng Định 

(thuộc khu vực hồ Khuổi Mặn) là xã có người trả lời có trình độ học vấn cao nhất (59% 

người trả lời có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên bao gồm 50% người có trình 

độ học vấn THCS, 4,5 % hộ có trình độ học vấn THPT và 4,5 hộ có trình độ Cao 

đẳng/Đại học), xã Xuất Lễ và xã Hoàng Đồng (thuộc khu vực Hồ Ba Sơn; Hồ Thâm 

Sỉnh) là 02 xã có tỷ lệ người trả lời không biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học cao nhất 

(tổng hơn 50% người trả lời là chưa tốt nghiệp tiểu học và không biết chữ). Đây là 

những xã miền núi, nghề nghiệp chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, điều 

kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên người dân ít có cơ hội theo học ở những cấp học 

cao hơn. Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Hồ chứa được thể hiện cụ 

thể ở bảng dưới đây: 
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Bảng 3.3: Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ 

Địa điểm Trình độ học vấn 

Xã Huyện/Tp.  

Mù 

chữ/chưa 

đi học 

Chưa hết 

tiểu học 
Tiểu học THCS 

Trung 

học phổ 

thông 

 Cao 

đẳng/Đai 

học  

Tổng 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  0 9 26 8 0 0 43 

 Tỷ lệ (%)  0 20,9 60,5 18,6 0 0 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  8 15 12 5 0 1 41 

 Tỷ lệ (%)  19,5 36,6 29,3 12,2 0 2,4 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  0 8 14 6 0 0 28 

 Tỷ lệ (%)  0 28,6 50,0 21,4 0 0 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  3 8 12 12 1 0 36 

 Tỷ lệ (%)  8,3 22,2 33,3 33,3 2,8 0 100 

5 Khau Piều Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  4 10 17 8 1 0 40 

 Tỷ lệ (%)  10,0 25,0 42,5 20,0 2,5 0 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  0 4 15 11 4 0 34 

 Tỷ lệ (%)  0 11,8 44,1 32,3 11,8 0 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  0 1 8 11 1 1 22 

 Tỷ lệ (%)  0 4,5 36,5 50,0 4,5 4,5 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  0 8 18 15 1 0 42 

 Tỷ lệ (%)  0 19,0 42,9 35,7 2,4 0 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  3 17 13 1 1 0 35 

 Tỷ lệ (%)  8,6 48,5 37,1 12,9 2,9 0 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  0 9 5 8 0 0 22 

 Tỷ lệ (%)  0 40,9 22,7 36,4 0 0 100 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  18 89 141 84 9 2 343 

 Tỷ lệ (%)  5,2 25,9 41,2 24,5 2,6 0,6 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.
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 Nghề nghiệp: 

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

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

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

nước, hoa màu, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc – gia cầm). 

56. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 343 hộ tham gia trả lời phỏng vấn, số hộ là 

Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất với 73,5%; tiếp đến là làm thuê, việc làm không ổn định 

5,2%; cán bộ/công nhân viên chức chiếm 5,5%; Cán bộ hưu trí 3,2%; Công nhân 2,6%.  

57. Nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từng xã của trong khu vực Tiểu 

dự án được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

 

 

  

 



Báo cáo Đánh giá tác động xã hội 

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

Trang | 18 

Bảng 3.4: Nghề nghiệp của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ 

Địa điểm Nghề nghiệp của người trả lời Tổng 

Xã Huyện/Tp. 

Cán bộ 

công 

chức- 

viên 

chức 

Cán bộ 

Hưu trí 

Chủ 

doanh 

nghiệp/t

hầu 

khoán 

Nông 

Dân 

Công 

Nhân 

Thợ thủ 

công 

Buôn 

bán/dịch 

vụ/chế 

biển 

nông 

lâm sản 

Công an 

bộ đội 

Làm 

thuê, 

việc làm 

không 

ổn định 

Khác 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  5 - 2 24 - - - 1 1 10 43 

 Tỷ lệ (%)  11,6 - 4,7 55,8 - - - 2,3 2,3 23,3 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  3 1 - 35 - - - - - 2 41 

 Tỷ lệ (%)  7,3 2,4 - 85,4 - - - - - 4,9 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  - 1 - 22 2 2 - - 1 - 28 

 Tỷ lệ (%)  - 3,6 - 78,6 7,1 7,1 - - 3,6 - 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  1 1 - 22 4 - 1 1 6 - 36 

 Tỷ lệ (%)  2,8 2,8 - 61,1 11,1 - 2,8 2,8 16,6 - 100 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  6 - - 34 - - - - - - 40 

 Tỷ lệ (%)  15,0 - - 85,0 - - - - - - 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  2 1 1 27 - - - - 1 2 34 

 Tỷ lệ (%)  5,9 2,9 2,9 79,6 - - - - 2,9 5,9 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  1 4 - 16 - - - - 1 - 22 

 Tỷ lệ (%)  4,5 18,2 - 72,8 - - - - 4,5 - 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  1 - - 27 2 1 2 1 4 4 42 

 Tỷ lệ (%)  2,4 - - 64,2 4,8 2,4 4,8 2,4 9,5 9,5 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  - 2 - 26 1 - - - 3 3 35 

 Tỷ lệ (%)  - 5,7 - 74,2 2,9 - - - 8,6 8,6 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  - 1 - 19 - - - - 1 1 22 

 Tỷ lệ (%)  - 4,5 - 86,5 - - - - 4,5 4,5 100 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  19 11 3 252 9 3 3 3 18 22 343 

 Tỷ lệ (%)  5,5 3,2 0,9 73,5 2,6 0,9 0,9 0,9 5,2 6,4 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.
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3.2.2. Thu nhập và mức sống của hộ gia đình 

58. 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 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.  

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

trong đó việc đảm bảo nguồn 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. 

60. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 343 hộ tham gia trả lời phỏng vấn có 230 hộ 

(chiếm 67,1%) trả lời rằng gia đình mình có mức thu nhập bình quân từ 1.500.000 

đồng/người/tháng trở lên; 48 hộ (chiếm 14%) trả lời rằng gia đình mình có mức thu nhập 

bình quân từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng/người/tháng; 32 hộ trả lời rằng gia đình mình 

có mức thu nhập bình quân từ  700.000 – 1.000.000 đồng/người/tháng. Có 33 hộ (chiếm 

9,6%) trả lời rằng gia đình mình thuộc hộ nghèo, mức thu nhập bình quân dưới 700.000 

đồng/người/tháng. Khoảng thu nhập của các hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án được 

trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3.5: Thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ 
Địa điểm Thu nhập bình quân của người dân(Đồng/Tháng)  

Xã Huyện/Tp.  
Dưới 700.000 Từ 700.000 – 

1.000.000  
 Từ 1.000.000 – 

1.500.000  
Trên 1.500.000  Tổng 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  2 2 5 34 43 

 Tỷ lệ (%)  4.7% 4.7% 11.5% 79.1% 100% 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  1 3 7 30 41 

 Tỷ lệ (%)  2.4% 7.3% 17.1% 73.2% 100% 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  2 2 7 17 28 

 Tỷ lệ (%)  7.1% 7.1% 25.1% 60.7% 100% 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  1 3 6 26 36 

 Tỷ lệ (%)  2.8% 8.3% 16.7% 72.2% 100% 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  0 1 1 38 40 

 Tỷ lệ (%)  0% 2.5% 2.5% 95.0% 100% 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

 

 

Tràng Định 

 Số lượng  7 4 6 17 34 

 Tỷ lệ (%)  20.6% 11.8% 17.6% 50.0% 100% 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  3 5 8 6 22 

 Tỷ lệ (%)  13.6% 22.7% 36.4% 27.3% 100% 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  15 4 6 17 42 

 Tỷ lệ (%)  35.7% 9.5% 14.3% 40.5% 100% 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  
 

Lạng Sơn 

 Số lượng  1 0 2 32 35 

 Tỷ lệ (%)  2.9% 0% 5.7% 91.4% 100% 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  1 8 0 13 22 

 Tỷ lệ (%)  4.5% 36.4% 0% 59.1% 100% 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  33 32 48 230 343 

 Tỷ lệ (%)  9.6% 9.3% 14.0% 67.1% 100% 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 
Ghi chú: Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyếtđịnh 59/2015/QĐ-Ttg quy định về các tiêu chí đo lường nghèo và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 

1. Hộ nghèo tại Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: (i) Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từđủ 700.000 đồng trở xuống; (ii) Có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ sốđo lườngmứcđộthiếu hụt tiếp cận các dịchvụ xã hội cơ bảntrở lên. 

2. Hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồngđến 1.000.000 đồng và thiếuhụt dưới 03 chỉ số đo lường mứcđộ thiếu 

hụt tiếp cận các dịchvụ xã hội cơ bản..

https://luatduonggia.vn/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-ngay-19-thang-11-nam-2015/
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61. Tính chất ổn định của nguồn thu nhập đóng vai trò quyết định đến điều kiện sống 

của cả gia đình. Việc đánh giásự ổn định về thu nhập của hộ gia đình được coi là một 

trong những tiêu chí cần thiết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 61,2% số hộ được 

phỏng vấn cho rằng thu nhập của gia đình họ là khá ổn định, tỷ lệ này khá cao so với số 

ý kiến hộ gia đình cho rằng thu nhập của gia đình họ là bấp bênh, không ổn định 

(38,8%). 

62. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2017, 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, đây chính là nhóm hộ có nguy cơ bị tổn thương cao, vì họ không có 

đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nguồn thu của họ phụ thuộc vào khá nhiều vào nông 

nghiệp và yếu tố rủi ro của thị trường khi họ phải làm những công việc không ổn định để 

kiếm sống,…Do vậy, trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, đối tượng là hộ nghèo, hộ dễ 

bị tổn thương cần phải được quan tâm hơn các nhóm hộ khác vì nếu như bị ảnh hưởng 

đến thu nhập thì cơ hội để phục hồi thunhập và duy trì cuộc sống cho các nhóm hộ này 

là rất khó khăn. 

3.2.3. Sở hữu về đất đai, nhà ở và tài sản khác 

 Đất đai  

63. Xác định tình trạng sở hữu, vị trí mảnh đất cũng như là ngôi nhà đang sử dụng của 

các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ BAH là rất cần thiết bởi đây là căn cứ quan trọng để 

áp giá đền bù, các chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các hộ bị 

ảnh hưởng khi thực hiện dự án. 

64. Theo kết quả khảo sát tại các xã trong khu vực Tiểu dự án, có 89,9% hộ gia đình đã 

có sổ đỏ; 10,1% các hộ còn lại chưa có sổ. 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 như: chưa tách thửa đất, chưa có tiền để chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, vẫn còn giữ giấy viết tay... Tuy nhiên tất cả các hộ này đều có quyền sở hữu 

hợp pháp, không có hộ nào đang lấn chiếm hay sở hữu bất hợp pháp. 

 Nhà ở 

65. 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 khảo sát hiện 

đang ở trong nhà “bán kiên cố” chiếm 75,3%; 11,8% hộ hiện đang ở trong ngôi nhà kiên 

cố; chỉ có 4,1% số hộ đang ở trong các ngôi nhà gỗ; nhà lợp bằng mái tôn, mái blo xi 

măng; 2,8% số hộ đang sinh sống trong các ngôi nhà tạm và 6% số hộ sở hữu loại hình 
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nhà ở khác. Tình trạng sở hữu nhà ở của các hộ được khảo sát được thể hiện trong biểu 

đồ dưới đây: 

 
Hình 3.2: Biểu đồ thể hiện tình trạng sở hữu nhà ở của người dân trong khu vực 

Tiểu dự án 

 Nhà vệ sinh 

66. Kết quả khảo sát về tình trạng sở hữu nhà vệ sinh cho thấy đa số hộ gia đình sử dụng 

nhà vệ sinh thấm dội nước (1 ngăn hoặc 2 ngăn)  là chính chiếm 57,4%, tiếp đến là nhà 

vệ sinh thải trực tiếp ra cống thoát 23,3%; và có 11,2% sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, 

2,9% hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh phải dùng nhờ nhà vệ sinh nhà hàng xóm hoặc đi 

vệ sinh ra vườn.  

67. Nhà vệ sinh tự hoại được sử dụng chủ yếu ở những hộ gia đình có mức sống khá – 

giàu và mức sống trung bình. Đối với các hộ gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, 

loại hình nhà vệ sinh được các hộ gia đình sử dụng chủ yếu là nhà vệ sinh hai ngăn, nhà 

vệ sinh dạng hố, đổ do và nhà vệ sinh thải trực tiếp ra môi trường....Cụ thể các loại hình 

nhà vệ sinh tại các xã trong khu vực của Tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3.6: Loại hình nhà vệ sinh của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ 

Địa điểm Hiện trạng nhà vệ sinh  

Xã Huyện/Tp.  
 Nhà vệ sinh 

thấm dội nước  

(1 ngăn/2 ngăn) 

 Nhà vệ sinh thải 

trực tiếp ra cống 

thoát 

 Nhà vệ sinh tự 

hoại 
Nhà vệ sinh trên 

kênh/ao 
Không có 

nhà vệ 

sinh 

Tổng 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  23 14 3 2 1 43 

 Tỷ lệ (%)  53,5 32,5 7,0 4,7 2,3 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  29 7 2 1 2 41 

 Tỷ lệ (%)  70,7 17,1 4,9 2,4 4,9 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  10 6 7 1 4 28 

 Tỷ lệ (%)  35,7 21,4 25,0 3,6 14,3 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  17 4 10 4 1 36 

 Tỷ lệ (%)  47,2 11,1 27,8 11,1 2,8 100 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  33 5 1 1 - 40 

 Tỷ lệ (%)  82,5 12,5 2,5 2,5 - 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  15 12 6 - 1 34 

 Tỷ lệ (%)  44,1 35,3 17,7 - 2,9 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  10 10 2 - - 22 

 Tỷ lệ (%)  45,5 45,4 9,1 - - 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  17 13 5 10 1 42 

 Tỷ lệ (%)  40,5 31 11,9 14,3 2,3 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  24 7 2 2 - 35 

 Tỷ lệ (%)  68,6 20,0 5,7 5,7 - 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  19 2 - 1 - 22 

 Tỷ lệ (%)  86,4 9,1 - 4,5 - 100 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  197 80 38 18 10 343 

 Tỷ lệ (%)  57,4 23,3 11,2 5,2 2,9 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 
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 Tài sản 

68. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế 

của họ. Có thể thấy ti vi màu là phương tiện thông tin đại chúng mang tính phổ biến, 

chính vì vậy có tới 93,1% số hộ sở hữu; điện thoại 87,3%; xe đạp 51,4%; xe máy 93%; 

tủ lạnh 83,3%; chỉ có 3,6% hộ dân có điều hòa.Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia 

đình ở trong khu vực dự án được thể hiện trong biểu đồ dưới đây: 

 
Hình 3.3: Biểu đồ tình trạng sở hữu tài sản của người dân trong khu vực dự án 

3.2.4. Tiếp cận các dịch vụ xã hội 

3.2.4.1. Giao thông 

69. Hiện trạng giao thông: Nhìn chung mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn 

đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường 

nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, của thôn và 

các tuyến quốc lộ, các tuyến đường liên xã, liên huyện. 

70. Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của tiểu dự án, đặc điểm con đường vào 

nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường bê tông (57,7%). Trong khu vực tiểu dự án 

có tới 32,1% các hộ dân trong khảo sát nói rằng đường vào nhà mình còn là 

đường đất, 4,1% trả lời là đường đá, sỏi, gạch; chỉ có 6,1% hộ dân trong khảo sát 

nói rằng đường vào nhà mình được trải nhựa. Chi tiết tại bảng sau:
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Bảng 3.7: Đặc điểm đường đi dẫn đến hộ gia đình. 

TT Hồ 
Địa điểm Đặc điểm đường đi dẫn đến nhà các hộ gia đình Tổng 

Xã Huyện/Tp.   Đường rải nhựa   Đường bê tông   Đường rải đá   Đường đất  

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  3 15 5 20 43 

 Tỷ lệ (%)  7,0 34,9 11,6 46,5 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  1 21 0 19 41 

 Tỷ lệ (%)  2,4 51,2 0 46,3 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  0 4 1 23 28 

 Tỷ lệ (%)  0 14,3 3,6 82,1 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  0 21 1 14 36 

 Tỷ lệ (%)  0 58,3 2,8 38,9 100 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  4 12 1 23 40 

 Tỷ lệ (%)  10,0 30,0 2,5 57,5 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  0 31 0 3 34 

 Tỷ lệ (%)  0 91,2 0 8,8 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  0 19 2 1 22 

 Tỷ lệ (%)  0 86,4 9,1 4,5 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  13 22 3 4 42 

 Tỷ lệ (%)  31,0 52,4 7,1 9,5 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  0 31 1 2 35 

 Tỷ lệ (%)  0 91,4 2,9 5,7 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  0 21 0 1 22 

 Tỷ lệ (%)  0 95,5 0 4,5 100 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  21 198 14 110 343 

 Tỷ lệ (%)  6,1 57,7 4,1 32,1 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 
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71. Theo kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương, tất cả các xã trong khu 

vực Tiểu dự án đều tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên chưa có 

xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các hộ gia đình ở dọc các tuyến đường liên 

huyện, đường trục xã, đường trục thôn thì 100% đã được cứng hóa (dải nhựa hoặc bê 

tông), những hộ gia đình trả lời rằng đường dẫn đến nhà vẫn là đường đất và đường đá, 

sỏi, gạch là những hộ sống ở trong các ngõ xóm.Khu vực có tỷ lệ đường đá và đường đất 

cao nhất là xãThạch Đạn (thuộc hồ Bản Cườm), xã Xuân lễ (thuộc hồ Ba Sơn),xã Tú 

Mịch thuộc khu vực hồKhau Piều, xã Hoà Sơn thuộc khu vực hồ Phuôn Ping. 

72. Đánh giá về chất lượng đường giao thông trong khu dân cư cho thấy: Nhìn chung 

tỷ lệ hộ trả lời rằng chất lượng đường giao thông trong khu dân cư nơi họ đang sinh sống 

ở tình trạng tốt chiếm tỷ lệ vẫn còn thấp (chỉ có 47,2%). Đặc biệt, vẫn còn có tới 10,8% 

hộ cho rằng trả lời tuyến đường dẫn đến nhà mình “hay bị ngập úng” vào mùa mưa, 

cũng như là bị ứ đọng nước thải sinh hoạt do đường không có hệ thống cống thoát nước. 

Có 19,3% số hộ cho rằng “đường hẹp và thấp”; 15,7% số hộ cho rằng “đường ghồ ghề 

khó đi lại”. Đây chính là những tuyến đường trong các ngõ xóm, đường chưa được cứng 

hóa bằng bê tông vẫn còn là đường đất hoặc đường mới được rải đá nên người dân 

thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Có 5,4% số người trả lời rằng con 

đường vào nhà mình không có đèn điện chiếu sáng, điện chiếu sáng mới chỉ được mắc ở 

các trục đường chính của xã và chỉ được thắp sáng vào dịp tết Nguyên Đán. 

73. Đánh giá của người dân trong khu vực dự án về chất lượng đường tại nơi các hộ dân 

sinh sống như sau: 

 
Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện chất lượng đường tại nơi các hộ dân sinh sống 
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3.2.4.2. Cấp nước, thoát nước và ngập úng 

Cấp nước 

74. Khi tìmhiểu về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu 

vực Tiểu 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 43,2%); nước giếng khoan 

(chiếm 18,4%), tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước máy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏvới 

0,6%, vẫn còn 27,1% số hộ dùng nước từ sông/hồ hoặc dẫn từ khe núi về; 9,0 % hộ gia 

đình nào sử dụng nước mưa cho sinh hoạt.  

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

khảo sát cho thấy chỉ có một số hộ gia đình ở trên địa bàn xã Hoàng Đồng (thuộc Hồ 

Thâm Sỉnh) hiện nay đang được sử dụng nước máy. Các hộ dân ở khu vực hồ còn lại 

chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng đào; 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 

bảng dưới đây: 
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Bảng 3.8: Hiện trạng cấp nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ 

Địa điểm Hiện trạng cấp nước 

Tổng 
Xã Huyện/Tp.   

Nước qua 

đồng hồ  

riêng (nước 

máy) 

Nước 

giếng 

khoan 

Nước 

giếng đào 

Nước 

mưa 

Nước từ 

khe núi 

Nước khác: 

mua/đóng 

chai 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  - 5 18 5 14 1 43 

 Tỷ lệ (%)  - 11,6% 41,9% 11,6% 32,6% 2.3% 100% 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  - - 1 1 37 2 41 

 Tỷ lệ (%)  - - 2,4% 2,4% 90,3% 4.9% 100% 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  - 5 16 6 1 - 28 

 Tỷ lệ (%)  - 17,9% 57,1% 21,4% 3,6% - 100% 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  - 11 18 4 2 1 36 

 Tỷ lệ (%)  - 30,6% 50,0% 11,1% 5,6% 2.7% 100% 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  - 9 22 1 8 - 40 

 Tỷ lệ (%)  - 22,5% 55,0% 2,5% 20,0% - 100% 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng 

Định 

 Số lượng  - 6 19 3 5 1 34 

 Tỷ lệ (%)  - 17,6% 55,9% 8,8% 14,8% 2.9% 100% 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  - 2 17 2 1 - 22 

 Tỷ lệ (%)  - 9,1% 77,3% 9,1% 4,5% - 100% 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  - 20 4 4 13 1 42 

 Tỷ lệ (%)  - 47,6% 9,5% 9,5% 31,0% 2.4% 100% 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  2 - 16 5 12 - 35 

 Tỷ lệ (%)  5,7% - 45,7% 14,3% 34,3% - 100% 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  - 5 17 - - - 22 

 Tỷ lệ (%)    22,7% 77,3%       100% 

  
 Tổng cộng    

 Số lượng  2 63 148 31 93 6 343 

 Tỷ lệ (%)  0,6% 18,4% 43,2% 9,0% 27,1% 1,7% 100% 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 
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76. Đánh giá về chất lượng nguồn nước: Kết quả đánh giá về chất lượng nguồn nước 

mà gia đình đang sử dụng trong khu vực Tiểu dự án cho thấy có 72,9% hộ gia đình trả 

lời rằng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng là nước trong và sạch; 27,1% số hộ 

còn lại trả lời rằng nguồn nước gia đình đang sử dụng chưa sạch, chưa hợp vệ sinh (nước 

vẫn có mùi tanh, nước có màu vàng, có đất cát rơi vào…). Các hộ gia đình trả lời rằng  

nguồn nước mà gia đình đang sử dụng là trong và sạch chủ yếu là các hộ đang sử dụng 

nguồn nước máy và các hộ gia đình đang sử dụng nguồn nước giếng đào. Các hộ trả lời 

rằng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng chưa sạch, chưa hợp vệ sinh chủ yếu là các 

hộ đang sử dụng nguồn nước giếng khoan, nguồn nước này thường được các hộ lọc một 

cách rất thủ công, qua một lớp than, cát, sỏi...rồi sử dụng do vậy mà chất lượng nước vẫn 

còn chưa sạch (có mùi, có màu). Các hộ này tập trung chủ yếu ở các xã Hòa Sơn, Quốc 

Khánh, Kháng Chiến. Có thể thấy rằng, việc sử dụng  nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh 

là một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây nên các bệnh tật và giảm chất lượng cuộc 

sống của hộ gia đình, do vậy trong các cuộc tham vấn được tổ chức ở các xã dự án, một 

số hộ gia đình cũng có mong muốn nhà nước mở rộng hệ thống cấp nước để hộ có cơ 

hội đấu nối sử dụng nguồn nước sạch.  

77. Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng ở từng khu vực Hồ 

chứa được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3.9: Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng trong khu vực tiểu dự án. 

TT Hồ 
Địa điểm Đánh giá về chất lượng các nguồn nước đang sử dụng Tổng 

Xã Huyện/Tp. 
 Nước trong và 

sạch 
Nước trong 

nhưng có mùi 
 Không trong, có 

mùi có màu 
Khác 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  36 4 - 3 43 

 Tỷ lệ (%)  83,7 9,3 - 7,0 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  35 - 1 5 41 

 Tỷ lệ (%)  85,4 - 2,4 12,2 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  16 8 1 3 28 

 Tỷ lệ (%)  57,1 28,6 3,6 10,7 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  29 2 4 1 36 

 Tỷ lệ (%)  80,6 5,6 11,1 2,7 100 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  28 9 1 2 40 

 Tỷ lệ (%)  70,0 22,5 2,5 5,0 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  23 8 1 2 34 

 Tỷ lệ (%)  67,6 23,6 2,9 5,9 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  16 5 1 - 22 

 Tỷ lệ (%)  72,7 22,8 4,5 - 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  24 13 3 2 42 

 Tỷ lệ (%)  57,1 31,0 7,1 4,8 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  24 4 - 7 35 

 Tỷ lệ (%)  68,6 11,4 - 20,0 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  19 - 1 2 22 

 Tỷ lệ (%)  86,4 - 4,5 9,1 100 

 
 Tổng cộng   

 Số lượng  250 53 13 27 343 

 Tỷ lệ (%)  72,9 15,5 3,7 7,9 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 
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Thoát nước 

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

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

cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 16,9% tổng số số hộ trả lời rằng nguồn nước thải 

được thoát ra cống/rãnh chung của khu; 62,6% hộ trả lời rằng nước thải tự thấm vào đất; 

20,5% hộ gia đình cho rằng thoát trực tiếp ra sông/ao/hồ/kênh.  

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

đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số 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. 

Ngập úng 

80. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát các hộ gia đình cho thấy 

trong khu vực thuộc Tiểu dự án hiện nay vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt, chiếm tỷ lệ 

25,8% (chủ yếu ở các xã Hùng Sơn, Quốc Khánh, Tân Thành). Thời gian ngập lụt chủ 

yếu là vào mùa mưa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt là một số thôn thuộc các 

xã này có địa hình tương đối thấp lại nằm ở hạ lưu của sông suối nên vào mùa mưa nước 

ở trên thượng lưu chảy về sẽ gây ngập lụt đến nhà cửa và hoa màu của người dân. 

3.2.4.3. Cấp điện và sử dụng điện 

81. 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 rằngnguồn điện bị cắt 1 – 2 

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

82. Có 37,1% các hộ cho rằng nguồn điện đủ mạnh để sử dụng và 55% hộ trả lờirằng 

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. 

83. 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 
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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. 

3.2.4.4. Vệ sinh môi trường 

84. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 58,5% số hộ trả lời rằng rác thải của gia đình hiện 

nay đã được thu gom; 41,5% hộ gia đình còn lại trả lời rằng rác thải của gia đình hiện 

nay vẫn chưa được thu gom.  

85. Theo kết quả làm việc với chính quyền địa phương, hoạt động thu gom rác thải được 

trong khu vực Tiểu dự án thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm và Công ty môi trường 

Lạng Sơn với tần suất thu gom từ 2 ngày – 3 ngày một lần. Tuy nhiên việc thu gom rác 

thải mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm 

sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất 

nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc 

vứt rác ra ao hồ…Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề 

gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom 

đúng cách, đúng nơi qui định đặc biệt là ở khu vực hồ Bó Chuông. 

3.2.4.5. Các  dịch vụ xã hội khác 

86. Chợ: Nhìn chung 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… 

87. Dịch vụ y tế: Nhìn chung tất cả các trạm y tế xã trong khu vực Tiểu dự án đều đã 

được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ đều đạt tiêu 

chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Trạm y tế xã được coi 

là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho người dân. Tuy nhiên, theo kết quả tham 

vấn với Trưởng trạm y tế các xã, hiện nay người dân rất ít khi đến trạm y tế để khám, 

chữa bệnh, khi bị bệnh người dân thường xuống các bệnh viện lớn ở thành phố và các 

bênh viện ở trung ương (Bạch Mai, Việt đức…) để khám chữa bệnh. Trạm y tế xãchủ 

yếu làthăm khám các bệnh thông thường và tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và 

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

3.2.5. Đánh giá sức khỏe cộng đồng 

88. Tình trạng thiếu nguồn nước sạch, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, hệ 

thống thu gom nước thải chưa có tính đồng bộ,  rác thải vứt không đúng nơi qui định … 

đã trở thành một nguyên nhân gây ra các loại dịch bệnh, đe dọa sức khỏe con người, mà 

căn bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, ung thư, viêm gan, đái tháo đường, thủy 

đậu... khiến hàng trăm người trong khu vực tiểu dự án mắc phải hàng năm. Nguyên nhân 
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chính vẫn là do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh phát triển trong môi trường nước bị 

nhiễm bẩn, lây truyền sang người qua con đường ăn uống, sinh hoạt. Kết quả khảo sát 

cho thấy có 50,5% số hộ trả lời rằng trong 2 tháng qua trong gia đình có người bị mắc 

bệnh. Bảng dưới đây thể hiện những loại bệnh thường gặp của người dân trong khu vực 

Tiểu dự án: 

Bảng 3.10: Các bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án. 

TT Bệnh thường gặp Tỷ lệ (%) Đối tượng mắc bệnh 

1 Cảm, sốt 66,1 Trẻ em/người lớn 

2 Đau đầu 19,2 Trẻ em/người lớn 

3 Chấn thương 8,6 Trẻ em/người lớn 

4 Tiêu chảy 1,3 Người lớn, trẻ em 

5 Sốt Xuất huyết 1,3 Trẻ em/người lớn 

6 Khác 3,5 Trẻ em/người lớn 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

89. Trong khu vực tiểu dự án, bệnh cảm, sốt và bệnh về đường hô hấp là 2 căn bệnh có 

tỷ lệ người mắc phải cao nhất với tỷ lệ là 66,1% đối tượng mắc bệnh bao gồm cả người 

lớn và trẻ em, tiếp đến là bệnh đau đầu có 19,2% hộ cho rằng thường xuyên bị mắc bệnh 

này. Bên cạnh đó người dân trong khu vực dự án hiện nay còn mắc phải các căn bệnh 

như viên gan, đái thao đường, ung thư…Theo kết quả khảo sát nguyên nhân dẫn đến một 

số bệnh trên là từ: 28,8% cho rằng do ô nhiễm môi trường; 10,8% cho rằng do ăn uống 

thiếu chất dinh dưỡng; và 45,9% do nguyên nhân khác. 

90. Theo kết quả thảo luận nhóm tập trung với người dân trong khu vực Tiểu dự án, 

nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh này do nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm: 

nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, ăn uống không được đảm bảo, vệ sinh không sạch 

sẽ… 

91. Để phòng chống và giảm thiểu các căn bệnh thường gặp cũng như là các căn bệnh 

lây truyền qua đường tình dục và HIV có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự 

án, một Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã được xây dựng và trình bày 

chi tiết tại Phụ lục 5 của Báo cáo SA. 

3.2.6. Hộ dễ bị tổn thương 

92. Hộ dễ bị tổn thương là các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động 

không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do việc thực hiện Tiểu dự 

án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) 

có người phụ thuộc, (ii) người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không 
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nơi nương tựa, (iii) người nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, và (iv) người dân tộc 

thiểu số. 

93. Trong tổng số 343 hộ gia đình được khảo sát tại 10 xã của tiểu dự án cho thấy, có 

225 số hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Trong đó: có 65 người trả lời nói rằng họ thuộc 

diện hộ nghèo – cận nghèo, 16 hộ có phụ nữ làm chủ hộ; 130 người trả lời nói rằng họ 

thuộc diện hộ Dân tộc thiểu số, 13 hộ có người tàn tật. Trong 10 xã thuộc vùng Tiểu dự 

án thì các xã kháng Chiến, Thạch Đạnvà Xuất Lễcó nhiều hộ dễ bị tổn thương nhất, đây 

cũng chính là những xã có tỷ lệ hộ nghèo – hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách cao 

hơn so với các xã khác. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.11: Hộ dễ bị tổn thương trong khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ Địa điểm Hộ dễ bị tổn thương Tổng 

Xã Huyện/Tp.  Hộ 

nghèo 

Phụ nữ 

làm chủ 

hộ 

 Hộ 

DTTS 

 Hộ có 

người già 

tàn tật 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  Cao Lộc 16 - 11 - 27 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   16 1 16 - 33 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  Hữu Lũng 2 2 3 2 9 

4 Kai Hiển Tân Thành 12 2 9 1 15 

5 Khau Piều Tú Mịch  Lộc Bình 2 1 27 - 30 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến Tràng Định 7 3 7 4 21 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 5 1 8 2 16 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  11 1 14 2 26 

9 Thâm Sỉnh Hoàng Đồng  Lạng Sơn 4 3 20 2 29 

10 Bó Chuông Mai Pha - 2 15 2 19 

  Tổng cộng   65 16 130 13 225 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

3.2.7. Đánh giá sự sẵn lòng tham gia tiểu dự án của người dân 

94. Đối với bất cứ dự án phát triển nào, sự tham gia của cộng đồng vào quá trình thực 

hiện dự án, duy trì và phát huy hiệu quả dự án là một trong những yếu tố quan trọng dẫn 

đến thành công và đảm bảo tính bền vững của mỗi dự án .  

95. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 343 hộ gia đình tham gia trả lời câu hỏi 

“Gia đình có ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án hay không ?” 100% các hộ trả lời 

đều ủng hộ việc triển khai thực hiện tiểu dự án tại địa phương. 

96. Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực dự án cũng cho thấy, 100% các 

thành viên tham dự đều ủng hộ và mong dự án sớm triển khai thực hiện. 

3.2.8. Phân tích giới 

Giới tính của người được khảo sát 
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97. Trong cuộc khảo sát KT-XH này tỷ lệ phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn chiếm một 

tỷ lệ chưa cao, trong tổng số 343 người tham gia trả lời phỏng vấn tỷ lệ nữ giới trả lời 

chiếm 19,6% (67 người)2, nam giới chiếm đa số với 80,4% (276 người).  

98. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ trên địa bàn tiểu dự án có nhận thức khá tốt 

về các vấn đề KT-XH và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng 

đồng tại địa phương, vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. 

Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, người phụ nữ đã tích cực tham 

gia vào các cuộc họp cộng đồng. Họ chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc 

trong gia đình (chi tiêu và tiết kiệm cho gia đình, giáo dục và việc làm của con cái họ) và 

các vấn đề xã hội của cộng đồng (thảo luận về biện pháp kỹ thuật cho công trình đề 

xuất). Giới tính của người trả lời tại các xã được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.12: Giới tính của người trả lời. 

TT Hồ 
Địa điểm Giới tính người trả lời Tổng 

Xã Huyện/Tp.   Nam   Nữ  

1 Bản Cưởm Thạch Đạn  

Cao Lộc 

 Số lượng  39 4 43 

 Tỷ lệ (%)  90,6 9,4 100 

2 Ba Sơn Xuất Lễ   
 Số lượng  30 11 41 

 Tỷ lệ (%)  73,1 26,9 100 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn  

Hữu Lũng 

 Số lượng  20 8 28 

 Tỷ lệ (%)  71,4 28,6 100 

4 Kai Hiển Tân Thành 
 Số lượng  27 9 36 

 Tỷ lệ (%)  75,0 25,0 100 

5 Khau Piều  Tú Mịch  Lộc Bình 
 Số lượng  33 7 40 

 Tỷ lệ (%)  82,5 17,5 100 

6 Cốc Lùng Kháng Chiến 

Tràng Định 

 Số lượng  29 5 34 

 Tỷ lệ (%)  85,3 14,7 100 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn 
 Số lượng  16 6 22 

 Tỷ lệ (%)  72,7 27,3 100 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh  
 Số lượng  34 8 42 

 Tỷ lệ (%)  81,0 19,0 100 

9 Thâm Sỉnh  Hoàng Đồng  

Lạng Sơn 

 Số lượng  29 6 35 

 Tỷ lệ (%)  82,9 17,1 100 

10 Bó Chuông  Mai Pha 
 Số lượng  19 3 22 

 Tỷ lệ (%)  86,4 13,6 100 

  Tổng cộng    Số lượng  276 67 343 

 Tỷ lệ (%)  80,4 19,6 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

Vấn đề giới trong gia đình 

99. Kết quả khảo sát cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án, cũng có sự bình đẳng giữa nam 

giới và nữ giới khi có 70% số hộ trả lời là cả vợ và chồng cùng quyết định các công việc 

                                                 
2Trên thực tế, trong quá trình điều tra bảng hỏi, cả hai vợ chồng đều tham gia trả lời bảng hỏi nhưng chủ gia 

đình chủ yếu là người chồng thường ký vào bảng hỏi, do đó, tỷ lệ điều tra nam cao hơn nữ. 
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như mua xe cộ, nhà cửa; 71,1% vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh; 59,8% cho con 

cái học hành. Đặc biệt trong vấn đề sở hữu tài sản (đứng tên trong Giấy CNQSDĐ) có 

tới 57,2% số hộ trả lời rằng cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu, vẫn còn có 42,8% số 

hộ trả lời rằng chỉ có Chồng hoặc Vợ đứng tên trong Giấy CNQSDĐ, tuy nhiên theo kết 

quả tham vấn với các đơn vị liên quan và phỏng vấn các hộ gia đình theo Luật hôn nhân 

và gia đình tất cả các tài sản dù chỉ có đứng tên 01 người (đứng tên vợ hoặc chồng) 

nhưng nếu muốn chuyến nhượng thì bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Cụ 

thể như sau: 

Bảng 3.13: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình. 

Nội dung Số hộ Tỷ lệ (%) 

Quyết định các công việc như mua sắm xe cộ, 

nhà cửa 

Nam 47 13,7 

Nữ 56 16,3 

Cả hai 240 70 

Tổng 343 100 

Quyết định: Cho con cái đi học 

Nam 71 20,7 

Nữ 67 19,5 

Cả hai 205 59,8 

Tổng 343 100 

Quyết định: Chuyển đổi nghề nghiệp/đi làm 

Nam 68 19,8 

Nữ 56 16,3 

Cả hai 219 63,8 

Tổng 343 100 

Quyết định: Đứng tên quyền sở hữu tài sản 

Nam 90 26,2 

Nữ 57 16,6 

Cả hai 196 57,2 

Tổng 343 100 

Quyết định: Vay vốn ngân hàng 

Nam 58 16,9 

Nữ 41 11,9 

Cả hai 244 71,1 

Tổng 343 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng 

100. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, tham gia các tổ chức tại địa phương cho 

thấy không có sự khác biệt cả 2 giới, nam giới và nữ giới đều tham gia vào các cuộc họp 

cộng đồng và tham gia vào các tổ chức tại địa phương. Nam giới thường tham gia cả 2 

hoạt động này nhiều hơn so với nữ giới tuy nhiên tỷ lệ này không có sự chênh lệch đáng 

kể; 64,4% cả hai tham gia các cuộc họp cộng đồng, trong khi đó tỷ lệ này ở nữ là 21,6%, 

nam là 14%. Tương tự với kết quả tham gia các tổ chức tại địa phương có 65% cho rằng 

cả hai tham gia các hoạt động tại địa phương và nam chiếm 16,3%, nữ 18,7%. 
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Bảng 3.14: Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng. 

Nội dung Số hộ Tỷ lệ (%) 

Tham gia các tổ chức tại địa phương 

Nam 56 16,3 

Nữ 64 18,7 

Cả hai 223 65,0 

Tổng 343 100 

Tham gia các hoạt động cộng đồng: họp cộng 

đồng, họp tổ dân phố… 

Nam 48 14 

Nữ 74 21,6 

Cả hai 221 64,4 

Tổng 343 100 

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018. 

Giới trong vấn đề tham chính 

101. Giới trong vấn đề tham chính được đánh giá dựa trên các bảng tổng hợp tình hình 

cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách của các xã trên địa bàn tiểu dự 

án.  

102. Kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương trong khu vực tiểu dự án 

cho thấy hiện nay tình hình phụ nữ tham chính đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên những 

cải thiện trong thời gian qua chỉ là về mặt số lượng còn thực chất, phụ nữ vẫn giữ vị thế 

thấp hơn nam giới ở các vị trí quan trọng mang tính quyết định tại địa phương và việc 

này ảnh hưởng tới sự tham gia trong quá trình ra quyết định cũng như cơ hội hưởng lợi 

của phụ nữ của địa phương. 

103. Để nâng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện cho 

sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, một Kế hoạch hành 

động giới (GAP) đã được xây dựng cho Tiểu dự án và được đính kèm tại Phụ lục 4. 

IV. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

4.1. Mục tiêu của việc tham vấn và phổ biến thông tin 

104. Việc cung cấp thông tin cho cộng đồng và 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. 

Mục tiêu tổng quát của việc tham vấn và tham gia nhằm chia sẻ thông tin về dự án, tư 

vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến các tác động tiềm tàng có thể xảy ra trong 

quá trình thực hiện dự án... để đưa ra các biện pháp giảm thiểu về cả mặt kỹ thuật và các 

vấn đề xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Việc tham vấn với 

cộng đồng và 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. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham 

vấn cộng đồng bao gồm: 
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- Phổ biến thông tin kịp thời về các hợp phần của dự án, chia sẻ toàn bộ thông 

tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh 

hưởng  

- Thành lập cơ chế chia sẻ thông tin/đối thoại 2 chiều với các bên liên quan. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua việc tập trung 

vào sử dụng nguồn nước. 

- 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. 

- 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. 

4.2. Hoạt động tham vấn 

4.2.1. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị Tiểu dự án 

105. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng 

đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tiềm ẩn của Tiểu 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 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.  

106. Trong trình khảo sát lập báo cáo SA đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND các xã 

trong khu vực Tiểu dự án đã tổ chức 10 cuộc họp tham vấn cộng đồng với quy mô khác 

nhau (cấp lãnh đạo, cấp cộng đồng, và họp trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng). Tổng số 

người tham dự các cuộc họp tham vấn là 266 người trong đó có 157 nam giới và 109 nữ 

giới. 

107. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự 

án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Các tác động tiềm tàng của 

Tiểu dự án; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại (v) Tham vấn ý 

kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn Hồ đập tại địa 

phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu tiểu dự án. Thời gian, địa điểm họp 

tham vấn cộng đồng được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 4.1: Thời gian và điạ điểm họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án 

TT Hồ Địa điểm Thời gian 

thực hiện 

Số người 

tham dự 

Nội dung tham 

vấn 

Xã Huyện/Tp. Nam Nữ 

1 Bản Cưởm 
Thạch 

Đàn Cao Lộc 
26/10/2018 14 12 

- Phổ biến thông 

tin về dự án. 

- Giới thiệu mục 

đích và ý nghĩa 

của việc tham vấn 

cộng đồng.  

- Trình bày các 

phương án kỹ 

thuật của các hạng 

mục của dự án có 

tính khả thi nhất.  

- Xác định mong 

muốn và tham 

khảo ý kiến của 

cộng đồng. 

- Thống nhất 

phương án để tiến 

hành thiết kế và 

triển khai các 

công việc tiếp 

theo. 

2 Ba Sơn Xuất Lễ 27/10/2018 15 14 

3 Khuôn Pinh Hoà Sơn 

Hữu Lũng 

27/10/2018 21 11 

4 Kai Hiền 
Tân 

Thành 
27/10/2018 16 12 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 26/10/2018 14 8 

6 Cốc Lùng 
Kháng 

Chiến 

Tràng 

Định 

25/10/2018 18 13 

7 

Khuổi 

MặnKhuổi 

Mặn 

Hùng 

Sơn 
26/10/2018 13 9 

8 Kỳ Nà 
Quốc 

Khánh 
25/10/2018 17 11 

9 Thâm Sỉnh 
Hoàng 

Đồng 

Lạng Sơn 

25/10/2018 14 10 

10 Bó Chuông Mai Pha 25/10/2018 15 9 

 

108. Ý kiến của cộng đồng dân cư trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng ở các xã 

trong khu vực Tiểu dự án được trình bày trong Phụ lục 2. Biên bản họp tham vấn và 

danh sách người tham dự ở một số xã trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm trong 

phụ lục 3. 

4.2.2. Tham vấn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án 

109. Trong thời gian thực hiện Tiểu dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn với 

cộng đồng và người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

110. Các cuộc tham vấn về chính sách an toàn với người bị ảnh hưởng và cộng đồng sẽ 

tiếp tục được thực hiện trong thời gian thực hiện dự án để đánh giá tính tuân thủ. 

4.2.3. Tham vấn trong gia đoạn vận hành Tiểu dự án 

111. Trong giai đoạn vận hành, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phổ biến thông tin và tham vấn với người bị 

ảnh hưởng (nếu cần thiết).  
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4.3. Công bố thông tin 

112. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, các báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự 

án sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, UBND các 

huyện, UBND các xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, website CPO và trang 

thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 
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V. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA TIỂU DỰ ÁN 

5.1. Tác động tích cực 

5.1.1. Đảm bảo và nâng cao an toàn đập trong khu vực Tiểu dự án và phòng 
tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương 

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

chữa và nâng cấp 10 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 04 huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc 

Bình,Tràng Định và 01 TP Lạng Sơn. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các 

công trình tại các hồ chứa, bao gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, 

làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý… 

114. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ góp phần nâng cao an toàn đập và đảm bảo an 

toàn cho người dân 10 xã thuộc khu vực hạ du, cũng như đảm bảo khả năng thoát lũ 

nhằm giúp người dân vùng hạ du yên tâm sinh sống và sản xuất trong mùa mưa bão. 

5.1.2. Tăng cường diện tích tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 

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

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

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

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

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

trong khu vực. 

Bảng 5.1: Số hộ được hưởng lợi và diện tích được hưởng lợi trong khu vực TDA 

TT Công trình Địa điểm Số hộ được 

hưởng lợi 

Diện tích được 

hưởng lợi (ha) Xã Huyện/Tp. 

1  Bản Cuờm Thạch Đạn 
Cao Lộc 

180 65 

2  Ba Sơn Xuất Lễ 250 150 

3  Khuôn Pinh Hòa Sơn 
Hữu Lũng 

230 80 

4  Kai Hiển Tân Thành 550 200 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình 150 128 

6  Khuổi Mặn Kháng Chiến 

Tràng Định 

300 75 

7  Cốc Lùng Hùng Sơn 124 50 

8  Kỳ Nà Quốc Khánh 250 60 

9  Thâm Sỉnh Hoàng Đồng 
Lạng Sơn 

62 18 

10  Bó Chuông Mai Pha 200 35 

  Tổng cộng  2.296 861 

 

116. Kết quả thu thập từ các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của các xã trong 

khu vực Tiểu dự án cuối năm 2018 cho thấy tỷ trọng của ngành nông nghiệp ở các xã 

nằm trong khu vực Tiểu dự án chiếm từ 80% trở lên tổng cơ cấu kinh tế của địa 

phương.Như vậy, hệ thống hồ đậptrong khu vực Tiểu dự án sau khi được nâng cấp, sửa 
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chữa sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc 

hoá, giảm ô nhiễm nguồn nước... Từ đó cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương 

cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác động xã hội khác, phục 

vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

5.1.3. Cải thiện điều kiện KT – XH, sức khỏe của người dân, đặc biệt là cho phụ 
nữ/trẻ em và nhóm hộ DBTT 

117. Cung cấp nguồn nước tưới ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (bao 

gồm cả phụ nữ và các nhóm người DBTT) có thể chủ động trong việc bố trí thời vụ canh 

tác, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ 

động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp 

phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị 

trường, cải thiện thu nhập. Nước sinh hoạt được cung cấp kịp thời hơn là điều kiện cơ 

bản cải thiện sức khỏe người dân, được biệt là tránh được được các bệnh của phụ nữ. 

Thông qua thực hiện kế hoạch hành động giới của tiểu dự án, nhận thức về giới sẽ được 

nâng lên trong các cấp chính quyền và cộng đồng. Phụ nữ giảm được thời gian lao động 

sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết, 

giáo dục con cái,… 

118. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình 

chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng 

cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ là đây là cơ chế chính 

để cải thiện điều kiện kinh tế.  Dự án sẽ cải thiện điều kiện giao thông, cấp nước, khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, tăng lao động và việc làm 

bên ngoài, cải thiện các dịch vụ xã hội và điều kiện môi trường cho người dân.  

119. Tiểu dự án sẽ làm tăng sản lượng nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống, cải thiện 

điều kiện tưới tiêu, cải thiện điều kiện giao thông, cải thiện môi trường sống và tình 

trạng sức khoẻ của người dân trong vùng tiểu dự án, đặc biệt là phụ nữ. 

5.1.4. Nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng 

120. Ứng phó thảm họa thiên tai và mất an toàn hồ đập, bảo vệ công trình và các vấn đề 

liên quan thông qua các hoạt động tham vấn, xây dựng và tuyên truyền tập huấn trong 

quá trình trước trong và sau khi nâng cấp công trình, đặc biệt là những hoạt động giới sẽ 

tạo ra cơ hội cho việc nâng cao năng lực cho người dân của các xã tham gia, gia tăng các 

hiểu biết xã hội và gắn bó cộng đồng, gia tăng khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và gia 

tăng vị thế của phụ nữ cũng như các cấp hội trong cộng đồng. 
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5.2. Tác động tiêu cực tiềm ẩn 

5.2.1. Tái định cư không tự nguyện 

121.  Việc thực hiện TDA sẽ ảnh hưởng  đến 149 hộ bao gồm 135 hộ DTTS (15 hộ 

nghèo và 15 hộ có chủ hộ là phụ nữ có người phụ thuộc), trong đó có 125 hộ bị ảnh 

hưởng vĩnh viễn đất nông nghiệp trồng lúa và đất rừng sản xuất ; 24 hộ bị ảnh hưởng do 

thu hồi đất tạm thời đất rừng sản xuất (trồng keo và thông) trong thời gian thi công. 

122. Dự kiến tác động của việc thu hồi đất đối với hồ/đập tại tiểu dự án như sau: 

Bảng 5.2: Thống kê về diện tích và số hộ bị ảnh hưởngbởi tiểu dự án 

T

T 
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 tháng 10/2018. 

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

tích đất nông nghiệp trồng lúa BAH là 1.044 m2của 09 hộ và đất rừng sản xuất đang 

trồng các loại cây keo và thông là 21.057 m2của 116 hộ. 

124. Số liệu khảo sát sơ bộ cho thấy, tất cả các hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn đều 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 10% đối với hộ thuộc nhóm 

DBTT). Các hộ bị ảnh hưởng đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có hộ 

nghèo nào bị ảnh hưởng. 

125. Tổng diện tích đất bị thu hồi tạm thời là 10.592m2 đất rừng sản xuất hiện đang 

trồng keo và thông của 24 hộ gia đình thuộc các xã trong vùng tiểu dự án. Đất thu hồi 

tạm thời chủ yếu sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân và làm nơi để các phương 

tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. 
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126. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho tiểu dự án sẽ được xây dựng phù hợp 

với khung hành động tái định cư (RPF). 

5.2.2. Tác động cắt nước trong quá trình thi công 

127. Việc tháo nước ở các hồ sẽ ảnh hưởng đến lịch tưới của người dân, tuy nhiên, thi 

công công trình vào cuối vụ mùa và vào thời kỳ phơi đất nên sẽ không ảnh hưởng đến 

việc canh tác của người dân dân trong khu vực Tiểu dự án.  

5.2.3. Rủi ro về sức khoẻ, an toàn lao động và an toàn giao thông 

128. Sức khỏe: Việc thi công công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực về môi 

trường như bụi, tiếng ồn....bên cạnh đó, các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một 

lượng công nhân sẽ di cư từ nơi khác đến. Bên cạnh tác động môi trường đối với sức 

khỏe cộng đồng trong việc xây dựng, thực hiện dự án cũng gây ra nguy cơ lây lan từ các 

bệnh truyền nhiễm. Nguy cơ lây lan bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và HIV 

có thể được gây ra bởi tiểu dự án vì những lý do sau đây: (i) tỷ lệ lây nhiễm và phổ biến 

hiện có; (ii) kiến thức của cộng đồng về cách lây nhiễm và các biện pháp phòng ngừa; và 

(iii) Từ dòng lao động từ nơi khác đến. 

129. Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng do những sai xót trong lao động: việc thiếu trang bị 

bảo hộ lao động, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động; hoặc 

do sức khỏe yếu của người lao động tại công trường. Những tác động này sẽ gây những 

ảnh hưởng rất lớn về người và tài sản đối với người lao động. 

130. Sự cố tai nạn giao thông: Trong giai đoạn thi công tiểu dự án, lưu lượng và mật 

độ giao thông tăng do sự hoạt động của các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây ra 

những ảnh hưởng về việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai 

nạn giao thông. 

131. Do vậy, chủ đầu tư tiểu dự án, đơn vị chịu trách nhiệm thi công công trình cần 

chuẩn bị các phương án quản lý nhân công phòng trách tối đa các tác động bất lợi tới 

cộng đồng. Về phía địa phương, cần chuẩn bị các kế hoạch truyền thông trang bị cho 

người dân những kiến thức tối thiểu về các vấn đề xã hội có thể nảy sinh cũng như các 

mô hình bệnh tật nhằm tạo cơ chế tự bảo vệ cho người dân trước những rủi ro đến từ bên 

ngoài. 

5.2.4. Tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương 

132. Trung bình sẽ có từ 20 – 50 công nhân và cán bộ kỹ thuật đến thi công xây dựng tại 

mỗi hồ chứa trong vòng từ 6 – 12 tháng, điều này cũng sẽ gây ra những xáo trộn nhất 

định đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương. Việc xuất hiện của 

lượng công nhân này cùng các hoạt động sinh hoạt và làm việc của đội ngũ lao động này 
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sẽ có tác động không nhỏ đến cuốc sống của người dân địa phương như: (i) An ninh trật 

tự tại khu vực tiểu dự án có thể có những xáo trộn;(ii) xung đột văn hóa giữa công nhân 

và người dân địa phương (iii) những xung đột, va chạm giữa công nhân và người dân địa 

phương; (iv) xuất hiện các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, sử dụng các chết kích 

thích; (v) tiểm ẩn nguy cơ về quả tải các dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng, thức ăn cho 

công nhân... 

133. Bên cạnh đó, khi việc nâng cấp các hồ chứa hoàn thành sẽ tạo môi trường cảnh 

quan sạch, đẹp làm tăng khả năng du lịch kéo theo các loại hình dịch vụ du lịch phát 

triển có thể gia tăng một số tệ nạn trong xã hội như: nghiện hút, mại dâm... 

5.2.5. Bình đẳng giới, quyền trẻ em: 

134. Kết quả điều tra bảng hỏi đối với hộ gia đình và tham vấn cộng đồng cho thấy hiện 

nay phụ nữ tham gia chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, việc triển khai tiểu dự án sẽ ảnh 

hưởng đến đất nông nghiệp và do đó tăng nguy cơ thiếu việc làm cho phụ nữ. đây cũng 

cóthể là nguyên nhân gián tiếp đẩy họ phải tìm việc tha phương, họ sẽ phải đối mặt với 

các nguy cơ tiềm tàng về an toàn lao động và lạm dụng.   

135. Trẻ em cũng có thể gặp rủi ro do lạm dụng lao động trẻ em và bạo hành trẻ em.Vì 

vậy phải có chính sách an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em 

bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực sửa chữa và nâng cấp hồ.  

136. Đường giao thông sẽ khó khăn và bụi bẩn hơn nếu vào mùa mưa, điều đó có thể tác 

động đến tâm lý của trẻ ngại đến trường và là nguyên nhân dẫn đến trẻ bỏ học.  

5.2.6. Mâu thuẩn có thể phát sinh trong sử dụng nước và vai trò của các bên liên 
quan. 

137. Trong quá trình thi công lượng nước sẽ bị hạn chế, trong điều kiện như vậy sẽ có 

sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy 

nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi hoặc mâu thuẫn giữa công ty thủy nông 

(hoặc cán bộ thủy nông địa phương) với người dân sử dụng dịch vụ nước khi có sự sai 

lệch về kế hoạch cung cấp nước. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông quan họp 

thôn, ông trưởng thôn nên phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra. 

138. Mục tiêu tiểu dự án nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan ở địa 

phương về quản lý và triển khai nâng cấp Đập, khuyến khích có sự tham gia, tăng cường 

kiến thức và hiểu biết về quản lý sửa chữa và tạo điều kiện tăng cường hợp tác bình đẳng 

giữa những người sử dụng hưởng lợi với các cơ quan quản lý và chính quyền địa 

phương. Điều này sẽ giúp cho người dân và cộng đồng địa phương phát triển cơ chế 

quản lý nguồn nước theo tập thể để tránh mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những bên liên 

quan và giảm thiểu những tác động tiềm tàng trước mắt và lâu dài.  
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VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ CÁC CAN THIỆP 

6.1. Các biện pháp giảm thiểu 

139. Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ mang lại những lợi ích to lớn, cả trước mắt và lâu dài 

cho người dân và cộng đồng thuộc vùng tiểu dự án nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói 

chung. Tuy nhiên trong quá trình thi công và sau khi tiểu dự án hoàn thành có thể xuất 

hiện một số nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và cộng đồng vùng tiểu 

dự án. Các nhântố tiêu cực cơ bản là từ các vấn đề như: thu hồi đất và tái định cư, có thể 

xảy ra mẫu thuẫn về sử dụng nước, tăng sử dụng phân bón, nguy cơ về sức khỏe, các tệ 

nạn xã hội .... 

140. Tác động tích cực của tiểu dự án là nổi bật và chủ yếu, các tác động tiêu cực là thứ 

yếu và có thể khắc phục được bằng cách Tuân thủ theo các khung chính sách, các quy 

định, hướng dẫn, các kế hoạch của dự án, nhà tài trợ và của Chính Phủ. Ngoài ra, có 

phương hướng khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực do tiểu dự án mang lại cụ 

thể sẽ bao gồm các hoạt động sau: 

6.1.1. Lập và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

141. Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng do thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích 

hoạt chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Để đảm bảo phù hợp với các quy định 

của chính sách, RAP cho tiểu dự án được chuẩn bị dựa trên RPF nhằm giải quyết các tác 

động thu hồi đất. RAP phản ánh cách thức mà tiểu dự án sẽ giảm thiểu tổn thất của 

những người BAH trong tiểu dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, 

và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm 

bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các tài sản (bao 

gồm cả đất đai, vật kiến trúc, cây trồng, và các tài sản khác) theo giá thay thế và đưa ra 

những biện pháp hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là bằng như mức 

trước khi có dự án. 

142. Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án cũng cần chú ý đặc biệt tới vấn đề 

giới và nhóm dễ bị tổn thương phù hợp với các chính sách của WB về tái định cư không 

tự nguyện. Trong khía cạnh này, RAP cũng sẽ giải quyết, ở mức độ nào đó, vấn đề nhóm 

dễ bị tổn thương, vấn đề giới và nghèo đói đặc biệt đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng trực 

tiếp. Các biện pháp trong RAP cũng cần bao gồm việc cung cấp các cơ hội tham gia của 

phụ nữ trong quá trình ra quyết định và trong việc đào tạo sinh kế và bảo đảm bồi 

thường sẽ được cấp cho cả nam giới và phụ nữ. 

143. UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được 

thực hiện đúng theo chính sách được nêutrong RPF/RAP. 
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6.1.2. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới 

144. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia 

tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ 

nữ để tăng thu nhập, nhưngkhông làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần 

tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng tiểu dự án. 

145. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của 

cácdự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục 4 của báo cáo. 

6.1.3. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành độngbảo vệ sức khỏe cộng đồng 

146. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập 

trung vào các công trình xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy 

cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công tiểu dự án. Chủ động phòng, 

chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công Tiểu dự án, đồng thời sẵn sàng 

ứng phó với các trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng 

cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương 

về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án. Một kế 

hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục 5) được chuẩn bị dựa trên 

kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ 

sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc 

Tiểu dự án. 

6.1.4. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông 
đối với các bên liên quan 

147. Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược truyền thông là bảo đảm sự tham gia của cộng 

đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan 

trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến các 

tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Họat động công bố thông tin là một 

đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, 

chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền 

sở tại và các đơn vị có liên quan. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và 

rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án. Kế hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực Tiểu dự án được trình 

bày chi tiết ở Phụ lục 6 của báo cáo SA. 

6.1.5. Các hành động can thiệp đề xuất khác 

Chương trình tạo việc làm 
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148. Các nhà thầu xây dựng cần phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đáp ứng 

các yêu cầu kỹ năng của các công trình dân dụng. Ban QLDA sẽ thương lượng với các 

nhà thầu xây dựng để cung cấp việc làm thích hợp cho người dân địa phương. 

149. Trong quá trình thực hiện dự án, nhân viên (hoặc thuê tư vấn do BQLDA) sẽ theo 

dõi các chương trình phục hồi sinh kế, làm việc thường xuyên với các đại diện của các 

nhà thầu, xác định nhu cầu tuyển dụng và thông báo cho người dân có yêu cầu tìm việc 

làm thông qua chính quyền địa phương. 

Dịch vụ khuyến nông 

150. Theo báo cáo, việc thiếu các kỹ năng liên quan đến phát triển nông nghiệp là vấn 

đề nghiêm trọng vì nền kinh tế của khu vực phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Nhiều 

hộ gia đình được khảo sát nói rằng kỹ thuật canh tác kém là một trong những nguyên 

nhân gây nghèo đối với các hộ làm nông. Dịch vụ khuyến nông cần được mở rộng cho 

các hộ này, tập trung vào các kỹ thuật có thể được áp dụng để giải quyết các tình huống 

làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn. Chính vì vậy Sở Nông nghiệp cần làm việc 

với chính quyền địa phương để xác định các hộ gia đình cần nhận hỗ trợ này. 

Hỗ trợ vay vốn  

151. Hiện nay tại các xã trong khu vực Tiểu dự án đang triển khai các chương trình hỗ 

trợ vay vốn cho người dân như: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi để tạo việc làm; hỗ trợ vay học 

phí cho sinh viên, học sinh có khó khăn; cho vay hộ gia đình chính sách; cho vay xây 

dựng nhà ở cho hộ nghèo… Các gói cho vay từ 10 triệu đồng - 30 triệu đồng/hộ. Tuy 

nhiên hiện nay những chương trình này còn hạn chế, vẫn còn rất ít đối tượng có thể tiếp 

cận vay vốn từ những chương trình này. 

152. Kết quả tham vấn với cộng đồng dân cư trong khu vực dự án cho thấy có rất nhiều 

hộ gia đình mong muốn được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Số tiền vay trung 

bình là khoảng 30 - 50 triệu đồng/hộ gia đình.  

153. Trong thời gian tới Ban QLDA cần phối hợp với chính quyền địa phương với Ngân 

hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay cho các hộ gia đình có nhu cầu 

vay vốn trong khu vực tiểu dự án. 
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Bảng 6.1: Tóm tắt các hành động can thiệp được đề xuất 

Vấn đề Mục tiêu/ Kết quả Đề xuất biện pháp giảm 

thiểu/ hành động 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ tiêu Ghi chú 

 I..  Liên quan đến vấn đề thu hồi đất và tài sản 

1.. Thu hồi 

đất  

Các hộ BAH về đất và 

tài sản sẽ được bồi 

thường theo chính 

sách của NHTG và 

chính sách của địa 

phương. 

 

 

- Xây dựng kế hoạch tái 

định cư theo quy định của 

Chính sách Bảo vệ an 

toàn của NHTG. 

 

- Ban QLDA 

- Trung tâm phát 

triển quỹ đất các 

huyện 

- Chính quyền địa 

phương 

- Đơn vị tư vấn 

- Kế hoạch tái định cư 

được chuẩn bị bao 

gồm các chính sách 

bồi thường, hỗ trợ và 

đăng tải trên cổng 

Thông tin điện tử của 

Ngân hàng Thế giới 

 

- Các thông tin cụ thể về 

hoạt động thu hồi đất 

và tái định cư được 

trình bày chi tiết trong 

báo cáo RAP của Tiểu 

dự án. 

2.. Khôi phục 

thu nhậpcho 

các hộ BAH 

Phục hồi thu nhập để 

đảm bảo sinh kế của 

các hộ BAH và cộng 

đồng sẽ không kém 

hơn so với thời điểm 

trước khi thực hiện 

Tiểu dự án 

- Các hộ BAH về thu nhập 

sẽ được tham gia vào 

Chương trình khôi phục 

sinh kế là một phần của 

RAP, các chương trình 

phục hồi thu nhập (IRPs) 

sẽ được chuẩn bị và thực 

hiện từ nguồn vốn đối ứng 

- Các hộ sẽ được hỗ trợ vay 

vốn từ các nguồn vốn vay 

tại địa phương. 

- Được tham gia vào các 

chương trình tạo việc làm 

của địa phương và nhà 

thầu xây lắp. 

- BAN QLDA 

- Trung tâm 

khuyến nông, 

phòng lao động 

thương binh xã 

hội 

- Chính quyền địa 

phương 

- Đoàn thể xã hội 

(quỹ tín dụng, 

hội phụ nữ ...) 

- Nhà thầu 

- Đơn vị tư vấn  

- Chương trình phục 

hồi thu nhập được 

chuẩn bị và đăng tải 

trên Trung tâm 

Thông tin Phát triển 

Việt Nam của Ngân 

hàng Thế giới  

Các chương trình phụ 

hồi thu nhập đề xuất, 

được trình bày trong 

báo cáo RAP của Tiểu 

dự án. 

 

 

 

 

 

II. Các vấn đề về Giới 
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Vấn đề Mục tiêu/ Kết quả Đề xuất biện pháp giảm 

thiểu/ hành động 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ tiêu Ghi chú 

Tạo điều kiện 

cho sự tham 

gia tối đa của 

phụ nữ, nâng 

cao vị thế và 

vai trò của 

phụ nữ trong 

giai đoạn xây 

dựng và vận 

hành của dự 

án 

- Tối đa hóa việc làm 

của phụ nữ và hộ 

nghèo trong quá trình 

xây dựng Tiểu dự án. 

- Tối thiểu 50% phụ nữ 

tham gia chương trình 

khuyến nông 

- Tối thiểu 50% phụ nữ 

sẽ được tham gia vào 

các chiến dịch Nâng 

cao nhận thực về vấn 

đề xã hội tiềm tàng 

trong quá trình thực 

hiện dự án 

- Xây dựng kế hoạch hành 

động giới  

- Ban QLDA 

- UBND tỉnh 

/Huyện và 

huyện/Công đoàn 

phụ nữ xã 

- Chính quyền địa 

phương 

- Đơn vị tư vấn   

- Một chiến lược về giới 

được xây dựng cho 

các hoạt động nêu 

trên. 

 

- Xem Phụ lục 2 Kế 

hoạch hành động  giới 

III. Các vấn đề về Sức khỏe và an toàn lao động của cộng đồng và công nhân lao động 

1. Sức khỏe 

của người 

dân địa 

phương 

Chủ động phòng, 

chống các bệnh dịch 

phát sinh trong quá 

trình thi công TDA, 

đồng thời ứng phó có 

hiệu quả trường hợp 

có dịch bệnh phát 

sinh, trong đó bao 

gồm HIV/AIDS. Tăng 

cường công tác truyền 

thông, giáo dục sức 

khỏe cho người dân, 

chính quyền địa 

phương về các nguy 

- Xây dựng kế hoạch hành 

động sức khỏe cộng đồng 

- Ban QL DA 

- UBND tỉnh 

/Huyện và 

huyện/Công 

đoàn phụ nữ xã 

- Trung tâm Y tế 

dự phòng 

- Chính quyền địa 

phương 

- Đơn vị tư vấn   

- Các chương trình can 

thiệp về phòng 

chống HIV/AIDS, và 

các vấn đề xã hội sẽ 

được xây dựng và 

được thực hiện bởi 

chính quyền địa 

phương và nhà thầu;  

- Xem Phụ lục 3 Kế 

hoạch hành động  bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng 
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Vấn đề Mục tiêu/ Kết quả Đề xuất biện pháp giảm 

thiểu/ hành động 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ tiêu Ghi chú 

cơ phát sinh dịch bênh 

tiềm tàng trong quá 

trình thi công tiểu dự 

án. 

2.. Sức khỏe 

và an toàn 

của công 

nhân lao 

động 

- Hợp đồng của nhà 

thầubao gồm các điều 

khoản đảm bảo điều 

kiện sức khỏe và an 

toàn lao động; không 

phân biệt thanh toán 

giữa phụ nữ và nam 

giới, công việc có giá 

trị ngang nhau; ngăn 

ngừa sử dụng lao động 

trẻ em; và tuân thủ 

pháp luật lao động của 

chính phủ và nghĩa vụ 

điều ước quốc tế có 

liên quan 

- Xây dựng các chương 

trình nâng cao nhận 

thức cho người lao 

động và cộng đồng, 

bao gồm các hoạt 

động truyền thông, 

giáo dục nhằm giải 

quyết vấn đề lây 

nhiễm HIV/AIDS và 

thúc đẩy các biện pháp 

phòng ngừa 

- Hợp đồng của nhà thầu đã 

được xem xét để đảm bảo 

rằng các điều khoản liên 

quan đến sức khỏe và an 

toàn lao động (OH & S) và 

bao gồm bình đẳng giới 

được ban hành. 

 

- Ban QLDA 

- Đoàn thể xã hội 

của địa phương. 

- Trung tâm huyện 

giới thiệu việc 

làm 

- Chính quyền địa 

phương 

- Nhà thầu 

- Đơn vị tư vấn   

Những điều này sẽ 

được bao gồm trong 

hợp đồng của nhà 

thầu. 

 

Xem Phụ lục 3 Kế 

hoạch hành động  bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng 
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Vấn đề Mục tiêu/ Kết quả Đề xuất biện pháp giảm 

thiểu/ hành động 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ tiêu Ghi chú 

IV.Các vấn đề liên quan đến truyền thông, tham vấn và tham gia 

Tham vấn và 

tham gia 

Hoạt động tham vấn 

và tham gia của các 

cộng đồng bị ảnh 

hưởng và các tổ chức 

xã hội được thực hiện 

trong suốt các giai 

đoạn ý tưởng, thiết kế, 

chuẩn bị và thực hiện 

dự án 

- Kế hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền thông 

đối với các bên liên quan 

- Ban QLDA 

- Đoàn thể xã hội  

- Trung tâm huyện 

giới thiệu việc 

làm 

- Chính quyền địa 

phương 

- Nhà thầu 

Đơn vị tư vấn   

 - Xem Phụ lục 6 Kế 

hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền 

thông đối với các bên 

liên quan 
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6.2. Tổ chức thực hiện 

154. UBND tỉnh Lạng Sơn là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện tiểu dự án, Sở 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn là chủ đầu tư Tiểu dự án tỉnh Lạng 

Sơn, thông qua Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh 

Lạng Sơn để thực hiện chương trình giảm thiểu, phối hợp với UBND huyện, các sở ban 

ngành có liên quan nhưSở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở xây dựng.. Ban chỉ 

đạo cấp tỉnh về HIV/AIDS, ma túy và mại dâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức quần chúng. 

6.3. Ngân sách 

155. Tất cả các hoạt động được đề xuất trong chương trình giảm thiểu nói trên sẽ được 

thực hiện với nguồn vốn trong nước của TDA. 

156. Tổng chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu ước tính khoảng 2.066.156.000 

VNĐ tương đương US$ 89.832. Đối tượng hưởng lợi của chương trình này thuộc các 

tiêu chí: a) các hộ BAH; b) các hộ dễ bị tổn thương (các hộ nghèo,hộ gia đình do phụ nữ 

làm chủ có người phụ thuộc, hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ DTTS). 

Bảng dưới đây tóm tắt kinh phí dự kiến thực hiện các hoạt động trong tiểu dự án. 

Bảng 6.2: Ngân sách dự kiến cho chương trình giảm thiểu được đề xuất. 

TT Chương trình giảm thiểu Thành tiền (Đồng) Nguồn vốn Ghi chú 

1 Kế hoạch hành động tái định cư 1.676.156.000 Nguồn vốn 

đối ứng của 

tỉnh Lạng 

Sơn 

Thông tin chi 

tiết về các Kế 

hoạch giảm 

thiểu này 

được trình 

bày tại Phụ 

lục 4 – 5 – 6 

của báo cáo 

SA 

2 Kế hoạch hành động giới 240.000.000 

3 Kế hoạch hành động 

bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng 

100.000.000 

4 Kế hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền 

thông đối với các bên 

liên quan 

50.000.000 

 Tổng (Đồng) 2.066.156.000 

 Tổng (USD $) (1 usd = 23.000 

Đồng) 

89.832   
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VII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN. 

7.1. Xác định các bên liên quan 

157. Trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ có sự tham gia 

trực tiếp và gián tiếp của các bên liên quan như sau: 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

+ Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO)  

+ UBND tỉnh Lạng Sơn 

+ Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

+ Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng 

Sơn. 

+ Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành, UBND các huyện , xã và 

cộng đồng dân cư thuộc địa bàn dự án, các đơn vị tư vấn… 

158. Trong giai đoạn vận  hành và đi vào sử dụng công trình sẽ được bàn giao cho Công 

ty khai thác công trình thủy lợi các huyện hoặc UBND các xã quản lý. 

7.2. Vai trò của các bên liên quan 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

159. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ chịu trách nhiệm thực 

hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa nâng cấp 

các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công 

thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Dự án sẽhỗ trợ các can thiệp với mục đích 

nâng cao liên kết ngành dọc giữa các cấp Chính phủ, cũng như liên kết ngành ngang 

trong hệ thống quản trị, trong đó có chính quyền cấp tỉnh và các tổ chức lưu vực sông 

trong tương lai. Trong bối cảnh này, Bộ NN&PTNT đã được giao trách nhiệm quản lý 

an toàn đập cấp nhà nước. Bộ đã thành lập Ban An toàn đập (DSU), sau này được ghép 

vào Tổng cục Thủy lợi năm 2009.  

160. Bộ NN&PTNT sẽ là cơ quan điều hành chính của dự án chịu trách nhiệm thực hiện 

chung thông qua Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO).  

Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) 

161. Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) được Bộ NN&PTNT thành lập thuộc CPO 

có trách nhiệm thực hiện toàn dự án. CPMU sẽ điều phối giữa 3 Bộ và giám sát đấu 

thầu, quản lý tài chính, quản lý chính sách an toàn, giám sát và quản trị tổng thể dự án. 

Một đơn vị quốc tế sẽ hỗ trợ CPMU trong việc thực hiện khung và giám sát toàn bộ việc 

thực hiện. Đơn vị này sẽ tiếp tục góp phần vào hợp nhất và lồng ghép cách tiếp cận 

khung vào các hệ thống Chính phủ nhằm giúp cải thiện hiệu suất an toàn đập. Đơn vị 

này dự kiến sẽ được chỉ định trong vòng sáu tháng kể từ ngày dự án có hiệu lực 
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UBND tỉnh Lạng Sơn 

162. UBND tỉnh Lạng Sơn: Là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án. UBND 

tỉnh  Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước Chính phủ 

Việt Nam. UBND tỉnh Lạng Sơn là cấp có thẩm quyền phê duyệt về phía Việt Nam các 

hồ sơ liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. 

Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

163. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn là chủ đầu tư Tiểu dự án 

tỉnh Lạng Sơn, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước UBND 

tỉnhLạng Sơn; Quản lý về chuyên môn, hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn các thủ tục cần thiết liên quan đến các nhà 

thầu và hạng mục công trình trong quá trình thi công, thực hiện giám sát nhà thầu về các 

quy định an toàn giao thông. 

Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn 

(BQLDA) 

164. Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn là 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, sẽ là đại diện 

cho chủ đầu tư trực tiếp làm công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện dự án. Ban quản lý 

Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn sẽ chịu sự chỉ đạo 

quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan 

có liên quan. Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng 

Sơncó chức năng nhiệm vụ cụ thể như: 

- Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị, thực hiện tất cả các hoạt động như tuyển chọn đơn vị 

tư vấn, nhà thầu thi công trong phạm vi Dự án, dưới sự quản lý của Sở Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;  

+   Chuẩn bị và/hoặc Cập nhật tất cả các tài liệu của dự án như hồ sơ thiết kế, các báo 

cáo chính sách an toàn về môi trường và xã hội, trình ủy ban Nhân dân tỉnh và 

Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện dự án. 

+   Phối hợp với các bên liên quan: các sở ban ngành, hội đồng bồi thường GPMB… 

tổ chức thực hiện dự án và tiến hành giám sát nội bộ tất cả các hoạt động của dự 

án. 

+   Thuê tuyển cơ quan giám sát độc lập cho dự án. 

+   Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết khiếu nại/khiếu kiện của 

người BAH. 
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- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi 

kết thúc xây dựng…. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

165. Phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện kế hoạch vốn, chuẩn 

bị vốn hàng năm và hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập WB8 tỉnh Lạng Sơn thực hiện các thủ tục cấp vốn; hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án 

sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn về các thủ tục và quy trình thẩm 

định các báo cáo kỹ thuật, các hợp phần dự án và hồ sơ thầu, đánh giá thầu. Phối hợp với 

các sở liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt dự án và giúp BQLDA 

giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các thủ tục thực hiện dự án. 

Sở Tài Chính:  

166. Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp nguồn vốn hàng năm cho dự án theo 

ngân sách của tỉnh. Hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

WB8 tỉnh Lạng Sơn lập kế hoạch tài chính và thẩm định các chi phí tài chính, hoạt động 

của BQLDA trình UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định giá đền bù, thực hiện chính sách tái 

định cư và hỗ trợ phục hồi thu nhập theo quy định hiện hành và chính sách an toàn xã 

hội của Ngân hàng thế giới. Hỗ trợ Ban QLDA giải quyết những vấn đề vướng mắc về 

tài chính trong quá trình thực hiện dự án 

Sở Tài nguyên và Môi trường:  

167. Hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh 

Lạng Sơn các thủ tục pháp lý và quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động 

môi trường; phối hợp với các sở liên quan thẩm định kế hoạch đền bù tái định cư, giải 

phóng mặt bằng và cấp đất cho dự án; hướng dẫn Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng Sơn và thực hiện quản lý, giám sát môi trường 

trong quá trình thi công thực hiện dự án. 

Kho bạc Nhà nước tỉnh:  

168. Hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lạng 

Sơn về pháp lý và các thủ tục trong quá trình giải ngân và cung cấp vốn đối ứng cho dự 

án.  

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện:  

169. Là cơ quan có thẩm quyền quyết định các chế độ, chính sách về đền bù và tái định 

cư trong phạm vi dự án, giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ. Phối hợp 

với BQLDA thực hiện công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi 

công và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới. 
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Các đơn vị HTX thủy lợi tại các huyện/xã:  

170. Là đơn vị  hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, hàng năm. Với chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: Quản lý và bảo vệ 

công trình, quản lý nước, quản lý kinh tế, quản lý tổ chức các đơn vị trực thuộc có liên 

quan và các tổ thủy nông thuộc hệ thống thủy nông.  Thực hiện công tác kỹ thuật, tưới, 

tu sửa nạo vét công trình, quản lý vận hành các trạm bơm tưới tiêu…. 

Ủy ban nhân dân các huyện/xã:  

171. UBND huyện/ xã phối hợp với BQLDA trong công tác công bố thông tin của dự án 

tới người dân, triển khai các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các 

nhà thầu thi công các hạng mục công trình; Phối hợp với BQLDA, các chuyên gia giám 

sát độc lập trong quá trình giám sát các hoạt động của nhà thầu và thi công công trình tại 

cơ sở. UBND cấp xã cũng là nơi nắm bắt thông tin phản hồi của người dân về những vấn 

đề bất lợi đối với người dân do dự án gây ra. Vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng và 

không thể thiếu trong nhiều hoạt động cả trong quá trình chuẩn bị lẫn trong quá trình 

thực hiện dự án. 

Vai trò của các hội và các tổ chức cộng đồng 

172. Các tổ chức hội, hiệp hội, các tổ chức cộng đồng và những người sử dụng các hạng 

mục công trình của dự án sẽ có những vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự 

án. 

173. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, 

Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi… là những hội có lực lượng hội viên đông đảo và 

cơ cấu đến từng tổ dân phố. Các tổ chức xã hội là người giám sát chặt chẽ quá trình thực 

hiện dự án, nhất là giai đoạn thu hồi đất, đền bù tái định cư nhằm đảm bảo phù hợp với 

chính sách an toàn của Ngân hàng và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Các tổ chức hội, đoàn thể ở cộng đồng là nơi nắm bắt các vấn đề và phản hồi của người 

dân liên quan đến các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, thi công công trình 

và đưa vào sử dụng. Việc giám sát của các tổ chức hội phối hợp với các tổ dân phố tại 

cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Ban QLDA, nhà thầu kịp thời điều 

chỉnh thiết kế, hoạt động thi công nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn tới 

đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. 

174. Các thôn/xóm: Là cấp làm việc trực tiếp với người dân, phản ánh những vấn đề đặt 

ra trong quá trình chuẩn bị, thi công và đưa vào sử dụng của các hạng mục của dự án. 

Thôn/ấp sẽ là nơi cuối cùng triển khai các hoạt động cung cấp thông tin của dự án tới 

người dân và là nơi đầu tiên tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân liên quan 

đến dự án. Vai trò của thôn/ ấp rất quan trọng, mang tính khách quan và kịp thời khi 
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phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân đối với việc giám sát 

quá trình thực hiện dự án nhằm giảm thiểu những tác động không mong muốn của dự án 

tới đời sống của người dân. Ngoài ra, các ý kiến phản ánh từ thôn/xóm còn giúp cho việc 

xây dựng các hạng mục của dự án phù hợp hơn, mang lại hiệu quả KT-XH hơn đối với 

cộng đồng dân cư trong khu vực hưởng lợi trực tiếp của dự án. 

7.3. Phối hợp giữa các bên liên quan 

175. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án, sự tham gia của các bên 

liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, với sự tham gia trong quá trình thiết 

kế các hạng mục công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh thiết kế, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật và tăng hiệu quả KT-XH, giảm đến mức tối thiểu các tác động 

không mong muốn do các công trình xây dựng gây ra đối với đời sống của người dân 

trong cộng đồng, nhất là các tác động về xã hội và môi trường trong quá trình thi công 

và vận hành các công trình xây dựng. Sự phối hợp giữa các bên liên quan không tốt sẽ là 

tiềm tàng của sự lãng phí nguồn lực, gây chậm tiến độ thực hiện dự án, có tác động 

không tốt về mặt xã hội và môi trường…Trong quá trình thực hiện dự án, sự phối hợp 

giữa các bên tốt sẽ đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ.  

176. Một trong những tiêu chí cho sự thành công của Tiểu dự án là để đảm bảo rằng các 

bên liên quan được tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án. Mục tiêu này yêu cầu 

xây dựng Kế hoạch tham gia. Qua phân tích quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn cho thấy sự phối hợp giữa các bên liên quan là khá tốt, không có sự 

vướng mắc trong việc phối hợp giữa các bên liên quan.  

177. Vai trò và trách nhiệm được phân bổ cho các bên liên quan cụ thể như sau: 
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Bảng 7.1: Vai trò các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện TDA. 

Giai đoạn 

Cơ quan 

Chuẩn bị Dự án Thực hiện Dự án Quản lý, vận hành, 

bảo dưỡng 

Cộng đồng Tham gia trong quá 

trình xây dựng dự án 

(thảo luận và thống 

nhất lựa chọn các 

phương án kỹ thuật 

phù hợp đối với công 

trình dự kiến xây dựng 

tại xã) 

Tham gia giám sát 

thông qua đại diện 

của cộng đồng 

Tự quản lý, vận hành, 

bảo dưỡng các công 

trình của dự án; 

 

Chính quyền xã Phối hợp với Ban quản 

lý Tiểu dự án sửa chữa 

và nâng cao an toàn 

đập WB8 tỉnh Lạng 

Sơn trong việc triển 

khai các nhiệm vụ phù 

hợp chức năng theo đề 

nghị của Ban QLDA 

Tham gia giám sát Tổ chức quản lý một 

số hạng mục thực hiện 

trên địa bàn xã 

UBND tỉnhLạng 

Sơn 

 

Thông qua Sở NN và 

PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Ban quản lý Tiểu dự 

án sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập WB8 

tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 

điều phối và thực hiện 

Dự án; 

Phê duyệt Báo cáo 

NCKT, TKCS, Tổng 

mức đầu tư;  

Thông Ban Quản lý 

DA tỉnh điều phối và 

hỗ trợ thực hiện Dự 

án; 

Phê duyệt Hồ sơ mời 

thầu và kết quả lựa 

chọn Nhà thầu 

 

Hội Phụ nữ 

 

Phối hợp với đơn vị tư 

vân để sàng lọc các tác 

động có thể xảy ra để 

đưa ra các can thiệp 

phù hợp với từng 

nhóm đặc thù  

Trên cơ sở ngân sách 

dự kiến phân bổ cho 

từng kế hoạch hành 

động, hỗ trợ đơn vị 

thực hiện triển khai 

các hoạt động trong 

kế hoạch đã được phê 

duyệt 

Tham gia trong các tổ 

chức cộng đồng để 

quản lý, bảo quản các 

tuyến đê, các tuyến 

đường vận hành/ công 

trình của dự án 

-Phòng Quản lý 

Đô thị huyện/TP 

- Các HTX thuỷ 

nông, các công ty 

khai thác các công 

trình thủy lợi trên 

địa bàn các huyện 

Phối hợp với đơn vị kỹ 

thuật để lựa chọn 

phương án thiết kế phù 

hợp với hiện trạng và 

quy hoạch của tỉnh  

Phối hợp với Nhà 

thầu thi công để xây 

dựng kế hoạch thi 

công phù hợp, giảm 

thiểu tác động đến 

sản xuất của người 

dân 

Các HTX thuỷ nông, 

các công ty khai thác 

các công trình thủy lợi 

trên địa bàn các 

huyệnsẽ chịu trách 

nhiệm quản lý, vận 

hành và bảo dưỡng đối 

với các công trình. 

-Sở Kế hoạch Đầu 

tư 

Chủ trì thẩm định    

- Sở Xây Dựng/Sở 

NN và PT NT 

Tham gia thẩm định 

BCNCKT, TKCS, 

TKCS, TM đầu tư, dự 
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Giai đoạn 

Cơ quan 

Chuẩn bị Dự án Thực hiện Dự án Quản lý, vận hành, 

bảo dưỡng 

toán. 

-Sở Tài nguyên 

Môi Trường 

- Thẩm định các thủ 

tục thu hồi đất. 

- Thẩm định Báo cáo 

ĐTM 

Phối hợp với các bên 

liên quan để giám sát 

việc thực hiện ĐTM 

Phối hợp với các bên 

liên quan để giám sát 

việc thực hiện ĐTM 

-Sở Tài chính  Thẩm định chí phí, 

đơn giá 

  

- Kho bạc nhà 

nước tỉnh  

Cấp phát vốn theo giai 

đoạn đầu tư và quản lý 

cấp phát 

  

Các nhà thầu tư 

vấn 

Lập Hồ sơ khảo sát 

xây dựng; Báo cáo 

nghiên cứu khả thi, các 

báo cáo về chính sách 

an toàn môi trường – 

xã hội, dự toán…. 

Tham gia giám sát thi 

công 
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VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

8.1. Kết luận 

178. Việc triển khai thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu 

dự án tỉnh Lạng Sơn sẽ mang lại những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi 

trường cho người dân tỉnh Lạng Sơn nói chung và 10xã được hưởng lợi trực tiếp từ dự 

án nói riêng, bao gồm: 

- Về xã hội: chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án được ổn định do 

được hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây 

dựng nông thôn mới. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm hỏa xảy 

ra. 

- Về kinh tế: Tiểu dự án sẽ tạo ra đồng lực phát triển kinh tế bền vững, giải quyết được 

việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong khu vực dự án; Tăng cường khả 

năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước trong các hồ/đập đáp ứng nhu cầu 

sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực dự án. 

179. Bên cạnh đó tiểu dự án cũng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn bao gồm: i) tái 

định cư không tự nguyện; iii) ảnh hưởng đến sinh kế; iii) Tác động tạm thời đối với Hoạt 

động kinh tế của khu vực dự án) tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương; v) các tác động 

về an toàn và sức khỏe…. Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế 

hoạch và chương trình được lập cho Tiểu dự án bao gồm: Kế hoạch hành động Tái định 

cư; Kế hoạch hành động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Kế 

hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan và thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể 

gây ra đối với người dân trong khu vực dự án. 

8.2. Khuyến nghị 

180. Xây dựng và thực hiện tốt các Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch hành 

động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng;  Kế hoạch tham gia và 

Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan và thực hiện tốt các biện pháp giảm 

thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với 

người dân trong khu vực dự án.  

181. Cần xây dựng các kế hoạch truyền thông với các nội dung liên quan tới dự án bao 

gồm: Các thông tin về dự án; Những tác động tích cực/tiêu cực nảy sinh trong quá trình 

thực hiện dự án; Và các phương án giảm thiểu rủi ro; về phương thức truyền thông cần 

sử dụng truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ Chính quyền, đoàn thể địa phương, các 

buổi sinh hoạt tổ/nhóm/câu lạc bộ; Lưu ý đến việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông phù 

hợp đối với các nhóm hộ đặc biệt là đối với phụ nữ và người già;  
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182. Tập huấn, cung cấp các thông tin, kiến thức cho người dân trên địa bàn dự án về 

các phương thức phòng tránh những tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể nảy sinh 

trong quá trình thực hiện dự án như vấn đề dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã 

hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

183. Cần thu hút sự tham gia một cách bình đẳng của tất cả các nhóm người sinh sống 

trên địa bàn vào tất cả các hoạt động của dự án. Trong đó cần lưu ý tới các nhóm dễ bị 

tổn thương trên địa bàn như nhóm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật....; Nâng cao 

năng lực giám sát các hoạt động của dự án ở cấp cơ sở đối với các Hội đoàn thể địa 

phương, đặc biệt cần lưu ý đến tỷ lệ tham gia của phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong 

các ban giám sát cộng đồng. 

184. Trong các hoạt động của dự án cấp cơ sở cần quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho 

nhân công địa phương, trong đó cần quan tâm đến nhóm đối tượng là phụ nữ và trả công 

bình đẳng đối với phụ nữ và nam giới; 

185. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên địa bàn thực hiện dự án. 



Báo cáo Đánh giá tác động xã hội 

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn” 
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IX. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát KT-XH trong khu vực dự án 

Phụ lục 2: Kết quả họp tham vấn cộng đồng 

Phụ lục 3: Một số biên bản và danh sách người tham dự họp tham vấn trong khu vực 

Tiểu dự án 

Phụ lục 4: Kế hoạch hành động giới (GAP) 

Phụ lục 5: Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Phụ lục 6: Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan 

Phụ lục 7: Một số hình ảnh khảo sát, điều tra và tham vấn cộng đồng 

 

 

 

 

 

 


