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TỪ VIẾT TẮT 

Ban GPMB Ban đền bù và giải phóng mặt bằng   

HĐBTHT-TĐC  Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Sở NN và PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

DTTS Dân tộc thiểu số 

THPT Trung học phổ thông 

IDA Cơ quan phát triển Quốc tế 

IMA Cơ quan giám sát độc lập 

IOL Kiểm kê thiệt hại 

Trung tâm PTQĐ Trung tâm phát triển quỹ đất 

Giấy CNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Bộ/Sở LĐ TB và XH Bộ/Sở Lao động, Thương binh và xã hội 

Bộ TN và MT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

NGO Tổ chức phi chính phủ 

Người BAH Người bị ảnh hưởng 

UBND Ủy ban nhân dân 

Ban QLDA Ban quản lý dự án 

RP Kế hoạch tái định cư 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 

KHHĐ TĐC Kế hoạch hành động tái định cư 

THCS Trung học cơ sở 

USD Đô la Mỹ 

VNĐ Việt Nam đồng 

NHTG Ngân hàng Thế giới 
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

Người bị ảnh hưởng: Là những cá nhân, tổ chức hay hộ gia đình bị di chuyển về mặt vật 

lý (di dời, mất đất thổ cư hoặc mất nhà) và/hoặc bị ảnh hưởng về kinh tế (mất đất và tài 

sản, tiếp cận tài sản, mất nguồn thu nhập hoặc phương thức sinh kế) do (i) thu hồi đất bắt 

buộc; hoặc (ii) bị hạn chế chế quyền sử dụng hoặc tiếp cận các công viên Quốc gia và 

khu vực bảo tồn. Đối với hộ gia đình BAH, nó bao gồm tất cả các thành viên cư trú dưới 

một mái nhà và hoạt động như một đơn vị kinh tế đơn lẻ, những người BAH xấu bởi dự 

án hoặc bất kỳ hợp phần nào của dự án. 

Điều tra dân số: Điều tra dân số của tất cả những người BAH bao gồm các thông tin chủ 

yếu về kinh tế - xã hội như: nghề nghiệp chính, nguồn thu nhập và mức thu nhập để có 

thể xác định các hộ dễ bị tổn thương cũng như thiết lập các số liệu có bản để theo dõi 

phục hồi sinh kế cho người BAH. 

Kiểm kê thiệt hại (IOL): là tiến trình xác định, đo đạc các tài sản cố định (đất ở, nhà ở, 

đất kinh doanh, đất nông nghiệp, bao gồm: nhà ở, cửa hàng, các công trình phụ như hàng 

rào, mộ, giếng nước, cây cối có giá trị thương mại…) và các nguồn tạo thu nhập và sinh 

kế nằm trong dự án được xác định chủ sở hữu, vị trí và tính toán giá thay thế. Ngoài ra, 

tiến trình này cũng tính toán mức độ ảnh hưởng đối với tài sản, sinh kế và khả năng sản 

xuất của người BAH. 

Ngày khoá sổ kiểm kê (cut-off date): Ngày thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình 

BAH do UBND huyện quy định. Các hộ gia đình BAH và các cộng đồng địa phương sẽ 

được thông báo về ngày kết thúc dự án, và bất kỳ ai chuyển tới vùng dự án sau ngày này 

sẽ không được quyền nhận đề bù và hỗ trợ từ dự án. 

Tính hợp lệ: Là các tiêu chí được sử dụng trong dự án để xác định người bị ảnh hưởng 

có quyền được bồi thường, hỗ trợ liên quan đến thu hồi đất và tái định cư. 

Bồi Thường: (tiền mặt hoặc bằng hiện vật): cho những thiệt hại về tải sản và các biện 

pháp phục hồi nhằm khôi phục  và cải thiện thu nhập sẽ được xác định trong quá trình 

tham vấn với những người BAH bởi dự án. Mức bồi thường cho thiệt hại về tài sản sẽ là 

giá thay thế 

Cộng đồng bản địa: Nghĩa là cộng đồng dân cư đang sinh sống tại khu vực xây dựng dự 

án.  

Giá (Chi phí) thay thế: Dùng để xác định giá trị đủ để thay thế tải sản bị mất và trang 

trải các chi phí giao dịch cần thiết để thay thế cho tài sản bị ảnh hưởng mà không tính 

khấu hao cho tài sản đó cũng như vật liệu tận dụng, các khoản thuế và/hoặc chi phí di 

chuyển và giao dịch sau đây: 

a. Đất sản xuất (nông nghiệp, ao cá, vườn): căn cứ vào các mức giá thay thế  phản 

ánh doanh thu gần nhất tại địa phương và các khu vực lân cận hoặc trong trường 

hợp không có giá gần nhất tại địa phương thì căn cứ vào giá trị đất sản xuất;  

b. Đất thổ cư: căn cứ vào các mức giá thay thế phản ánh các mức giá bán gần nhất 

về đất thổ cư  tại địa phương và các khu vực lân cận hoặc trong trường hợp không 

có các mức giá đất gần nhất tại địa phương thì theo giá bán đất thổ cư tại các khu 

vực khác có chất lượng tương đương;  
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c. Nhà và các vật kiến trúc liên quan khác: căn cứ vào các mức giá thay thế  về 

nguyên vật liệu và lao động mà không tính khấu hao và khấu trừ vật liệu tận dụng 

cộng với chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và các loại phí liên quan;  

d. Bồi thường toàn bộ cây cối và vật nuôi tương đương với giá thay thế  tại thời điểm 

tiến hành bồi thường.  

Khảo sát giá thay thế: Là quá trình liên quan đến việc xác định giá thay thế về đất, nhà ở 

hoặc các tài sản bị ảnh hưởng khác dựa trên các khảo sát thị trường.  

Tái định cư: Kế hoạch tái hành động định cư (KHHĐ TĐC) này phù hợp với chính sách 

hoạt động của Ngân hàng Thế Giới về tái định cư không tự nguyện (OP4.12), bao hàm 

việc thu hồi đất không tự nguyện dẫn đến: (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc 

mất tiếp cận với tài sản; hoặc (iii) mất nguồn thu nhập hoặc phương thức sinh kế, người 

bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới địa điểm khác hay không. 

Hỗ trợ tái định cư: Nghĩa là những hỗ trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng về tài sản 

(đặc biệt là những tài sản có khả năng sinh lời), về thu nhập, việc làm hoặc các nguồn 

sống để đạt được hoặc tối thiểu khôi phục lại mức sống và chất lượng sống như ban đầu 

khi chưa có dự án. 

Sinh kế (thu nhập): Là một tập hợp các hoạt động kinh tế, bao gồm làm việc tự do 

và/hoặc làm việc hưởng lương nhờ nguồn lực của bản thân (bao gồm nguồn lực con 

người và vật chất) để tạo ra các nguồn lực đủ để đáp ứng nhu cầu của bản thân, của gia 

đình trên cơ sở bền vững. 

Khôi phục sinh kế (thu nhập): Khôi phục sinh kế nghĩa là việc bồi thường/hỗ trợ cho 

những người bị ảnh hưởng bởi dự án, là những người bị mất đi nguồn thu nhập hoặc mất 

đi các phương tiện tạo sinh kế, để họ có thể khôi phục được thu nhập và mức sống bằng 

với mức trước khi BAH/di dời. 

Người bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ảnh hưởng nặng): Nghĩa là những người sẽ (i) mất 

bằng hoặc trên 20% (bằng hoặc trên 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) diện tích đất sản 

xuất.  

Nhóm 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 tác động của tái định cư, 

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 nơi 

nương tựa, (iii) người nghèo theo tiêu chí của Bộ lao động thương binh và xã hội (có sổ 

hộ nghèo), (iv) người không có đất đai, (v) các nhóm dân tộc thiểu số sống tách biệt, và 

(vi) hộ gia đình chính sách như thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, có công cách 

mạng… Danh sách hộ dễ bị tổn thương sẽ được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án 

án thông qua điều tra kinh tế - xã hội và tham vấn cộng đồng.  
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Giới thiệu 

KHHĐ TĐC được chuẩn bị cho Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – tiểu 

dự án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng 

Thế giới. Có 02 hợp phần chính trong dự án: (i) Hợp phần 1:Giải pháp kết cấu - Xây 

dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị; (ii) Hợp phần 2: Giải pháp phi kết cấu -  

Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện. Trong 02 hợp phần, hợp phần 1 có yêu cầu thực hiện 

phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Kế hoạch này bao gồm kết quả kiểm đếm thiệt 

hại sơ bộ; khảo sát kinh tế xã hội; các nội dung về quyền lợi của người bị ảnh hưởng 

và đánh giá những tác động tích và tiêu cực của Dự án về mặt xã hội. Kế hoạch cũng 

đề cập đến phương án tái định cư, chương trình phục hồi sinh kế, kế hoạch hành 

động tái định cư và chi phí. 

Phạm vi thu hồi và giải phóng mặt bằng  

Theo thiết kế sơ bộ dự án, các hạng mục đề xuất của Hợp phần 1 bao gồm: (a) Kè 

kênh T1 và trạm bơm Lộ Cương; (b) Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng; (c) Cải thiện 

điều kiện vệ sinh môi trường gồm: (Xây dựng hệ thống thoát nước riêng = 

127.14km, xây dựng 4 trạm bơm tang áp và nhà máy xử lý nước thải Q =12.000m2) 

là các công trình có thu hồi đất. Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi khoảng 

7.691,91 m2; trong đó diện tích đất ở là 668,1 m2; đất ao hồ 478.81m2, đất kênh 

mương do UBND quản lý là 1.545 m2 và đất bãi rác là 5.000m2. 90 hộ gia đình sẽ bị 

ảnh hưởng bởi các hạng mục; trong đó có 80 hộ bị ảnh hưởng về đất ở và 18 hộ bị 

ảnh hưởng về nhà ở, không có hộ nào phải di dời tái định cư. Không có người dân 

tộc thiểu số nào được tìm thấy trong khu vực dự án. 

Biện pháp giảm thiểu 

Trong quá trình chuẩn bị dự án, tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và 

các hộ gia đình bị ảnh hưởng thông qua các cuộc họp, các cuộc khảo sát và tham 

vấn, nhằm đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án, nâng cao 

hiệu quả đầu tư cũng như để giảm thiểu việc thu hồi đất. Việc lựa chọn các phương 

án tái định cư cũng đã được thảo luận với hộ BAH để giảm thiểu tác động và bảo 

đảm phục hồi kinh tế bị ảnh hưởng. 

Khung chính sách 

Việc thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho dự án sẽ được thực hiện dựa trên 

Chính sách hoạt động của NHTG (OP 4.12) về tái định cư không tự nguyện và các 

luật, quy định của chính phủ Việt Nam về đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. KHHĐ TĐC được tuân thủ theo Khung chính sách này và các quy định 

của chính phủ Việt Nam, các quyết định/quy định của UBND tỉnh Hải Dương về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho tỉnh. 

Mục tiêu chính của KHHĐ TĐC nhằm lập nhóm tiêu chí về đền bù, hỗ trợ và tái 

định cư cho các hộ bị ảnh hưởng trên nguyên tắc giá thay thế. Các hộ BAH sẽ được 

cung cấp các loại hỗ trợ để ổn định cuộc sống. 

Chương trình phục hồi thu nhập 
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Dự án không có hộ bị ảnh hưởng nặng và không có hộ nào phải di dời tái định cư. 

Do đó không cần thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. Tuy nhiên, các hộ bị ảnh 

hưởng mất đất sản xuất sẽ được nhận hỗ trợ về đào tạo nghề nghiệp theo như quyết 

định của UBND tỉnh. 

Sắp xếp thể chế 

Ban QLDA thành phố Hải Dương và Hội đồng thành phố thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc triển khai KHHĐ 

TĐC. Trong thời gian thực hiện dự án, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ 

của các cơ quan liên quan, bao gồm Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư, các 

cán bộ Ban QLDA, cán bộ phường/xã, người dân địa phương trong vùng dự án và 

các chuyên gia tái định cư. 

Kế hoạch thực hiện 

KHHĐ TĐC sẽ được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với tiến độ thực hiện các 

hạng mục xây dựng của dự án. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường đầy 

đủ trước khi giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ bắt đầu từ quý II năm 2020. 

Tham vấn cộng đồng và sự tham gia 

Chính quyền, cộng đồng địa phương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được tham 

vấn thông qua các cuộc họp cộng đồng. Cuộc điều tra kinh tế-xã hội và kiểm kê thiệt 

hại cũng đã được thực hiện với các hộ gia đình bị ảnh hưởng.Thông tin thu được 

trong quá trình tham vấn đã được phản ánh và lồng ghép trong việc xây dựng KHHĐ 

TĐC và sẽ được cập nhật trong quá trình thực hiện. Công tác tham vấn sẽ được tiếp 

tục thực hiện trong quá trình thực hiện dự án. 

Giám sát và đánh giá 

Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện giám sát nội bộ việc thực hiện KHHĐ TĐC. 

Ngoài ra, Ban QLDA sẽ thuê một đơn bị giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện 

KHHĐ TĐC và đánh giá thực trạng về mức sống của người dân bị ảnh hưởng trong 

và sau khi tái định cư được hoàn thành. 

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Để đảm bảo tất cả các khiếu nại của người bị ảnh hưởng liên quan đến việc thu hồi 

đất, bồi thường và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, một cơ chế 

khiếu nại đã được lập trong KHHĐ TĐC này. Tất cả những người bị ảnh hưởng có 

thể gửi khiếu nại và lời khai bằng miệng hoặc văn bản về quyền lợi của họ, giá trị 

bồi thường, hỗ trợ phục hồi thu nhập…cho các cơ quan thực hiện mà không phải trả 

bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại ở các cấp. Khiếu nại sẽ 

được thực hiện qua 3 cấp trước khi được giải quyết bởi Tòa án là bước giải quyết 

cuối cùng. Ban QLDA sẽ chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi các khiếu 

nại của người BAH đến khi được giải quyết. 

Ước tính chi phí tái định cư 

Tổng chi phí ước tính cho việc thực hiện KHHĐ TĐC này là 58,441,000,000 đồng 

($2,568,844) và được phê duyệt bởi UBND tỉnh Hải Dương từ nguồn vốn đối ứng. 

Chi phí này bao gồm đền bù đất đai, kiến trúc và tài sản khác cũng như những hỗ trợ 
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khác, chi phí cho việc giám sát và đánh giá. Chi phí tái định cư sẽ được cập nhật tại 

thời điểm bồi thường dựa trên kết quả điều tra giá thay thế. 
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PHẦN  1: MÔ TẢ DỰ ÁN 

1.1.  Thông tin chung về dự án 

1.  Báo cáo Chủ trương đầu tư của dự án: “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực”- 

Tiểu dự án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (DCIDP) được phê duyệt tại Văn bản 

số 1427/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Văn phòng Chính phủ. Dự án sử dụng nguồn vốn 

IDA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Dự án nhằm tăng 

cường khả năng tiếp cận nhằm cải thiện dịch vụ hạ tầng đô thị và nâng cao quy hoạch đô 

thị tích hợp tại các thành phố thực hiện dự án. 

2. Dự án đề xuất được thực hiện tại 04 thành phố/thị xã gồm: (1) Thành phố Hải 

Dương (tỉnh Hải Dương); (2) Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); (3) Thị xã Tĩnh Gia (tỉnh 

Thanh Hóa); và (4) thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái).  

3. Để đạt được những mục tiêu trên, Dự án gồm 2 hợp phần với các nội dung sau: 

Hợp phần 1: Giải pháp kết cấu – Xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

Hợp phần 2: Giải pháp phi kết cấu- Hỗ trợ thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật 

4. Thời gian thực hiện Dự án: “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” trong 05 

năm, bắt đầu từ năm 2019 và hoàn thành năm 2025.  

1.2. Tiểu dự án thành phố Hải Dương 

5. Thành phố Hải Dươg nằm ở giữa trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Bộ, 

có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông để phát triển kinh tế đặc biệt là ngành công nghiệp 

và dịch vụ. Thành phố Hải Dương hiện có diện tích tự nhiên 71,6 km2, dân số tính đến 31 

tháng 12 năm 2016 là 231.662 người với 21 đơn vị hành chính, trong đó có 17 phường 

và 4 xã. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố theo tiêu chí nghèo đa chiều năm 2016 là 3,26%. 

6. Mục tiêu của dự án: 

Mục tiêu tổng thể:  

- Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải 

thiện và tăng cường năng lực lập quy hoạch đô thị tại các địa bàn dự án. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm đô thị Hải Dương trong việc thu hút 

người dân tới sinh sống, thu hút các chủ đầu tư phát triển các dịch vụ, giao thương 

và du lịch; 

- Giảm thiểu các tác động gây ra bởi ngập lụt bằng cách cải thiện và duy trì khả 

năng thoát nước đô thị hiện có và đảm bảo thoát nước đô thị như kế hoạch được 

phê duyệt trong tương lai và bối cảnh đô thị hóa; 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng đô thị Hải Dương; 

- Giảm thiểu các nguy cơ về tai nạn giao thông thông qua việc phát triển hành lang 

giao thông được kết nối; 

- Nâng cao quản lý phát triển đô thị thông qua các giải pháp trong việc quản lý đô 

thị, biến đổi khí hậu; 

- Từng bước hiện thực hóa các kế hoạch đã được phê duyệt. 
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7. Các hợp phần của dưn án: dự án bao gồm 2 hợp phần chính như sau: 

Hợp phần 1: Giải pháp kết cấu- Xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị 

a. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ ngã tư Cũ Hựu 

– Nguyễn Lương Bằng về kênh T1 (L= 2,36km); 

-  Hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường Thanh Bình (đoạn từ đường Nguyễn Lương 

Bằng đến trạm bơm Thanh Bình)(L= 2,38km); 

b. Cải thiện điều kiện thoát nước mưa chống ngập 

- Nạo vét, kè 2 bên bờKênh T1 (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng dẫn đến sông 

Sặc (L = 1,56km); 

- Xây dựng trạm bơm lộ cương với công suất Q = 39.600m3/h; 

- Cải tạo hệ thống thoát nước phía Bắc đường sắt: 

o Xây dựng hồ  điều hòa, hồ Nghè, diện tích F =2,4ha; 

o Cải tạo hệ thống mương BxH =600x600 – BxH = 1000 x4000 dẫn nước 

(L = 4,09km); 

o Cải tạo hệ thống thoát nước phía Bắc đường sắt: Xây dựng hệ thống 

mương hở BXH = 800x80 – BXH =2000x2000 dọc theo vị trí 7 tuyến 

cống tại QL5 chiều dài L=3,5km, và xây dựng 2 trạm bơm cưỡng bức 

dọc tuyến QL5 với công suất Q1=2,7m3/s và Q2 =1,28m3/s. 

- Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng đoạn từ Tam Giang về âu thuyền (L =2,8km), xây 

dựng đường quản lý vận hàn rộng từ 2- 4m. 

c. Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với đường kính từ DN315- DN710 

với chiều dài L =70km; Mạng lưới cống áp lực có tổng chiều dài L=10,7km vứi 

đường kính từ DN140-DN500. Vật liệu đề xuất cho mạng lưới cống thu gom 

chính là HDPE-PN6 với cống tự chảy và HDPE-PN10 với cống áp lực. Đường 

ống dịch vụ thu gom nước thải từ các hộ gia đình có chiều dài khoảng 30,00 km 

với đường kính ống DN160 hoặc DN200 vật liệu uPVC. 

- Xây dựng 19 trạm bơm tăng áp với công suất từ Qtừ Q=38,67m3/h đến 

Q=558,16m3/h trong giai đoạn 1 và công suất từ Q=53,12m3/h đến Q=934,64m3/h 

trong giai đoạn 2 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải công suất Q=12.000m3/ngđ tính đến năm 2025. 

Hợp phần 2:Giải pháp phi kết cấu- Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện 

8. Hỗ trợ kỹ thuật: bao gồm các tư vấn hỗ trợ sử dụng vốn đối ứng như: 

- Tư vấn hỗ trợ việc rà soát, nghiên cứu lập Chiến lược quy hoạch tích hợp với các 

biện pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững 

cho thành phố Hải Dương; 

- Hỗ trợ lập chiến lược phát triển giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới. 

- Hỗ trợ thực hiện: Các chi phí  tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện 

dự án như: Tư vấn lập Đề xuất chủ trương đầu tư; Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi và các báo cáo thành phần; Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết…Các tư vấn 
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hỗ trợ trong xây dựng cơ bản như tư vấn giám sát thi công, tư vấn giám sát độc 

lập môi trường, tái định cư, kiểm toán nội bộ… 

9. Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác gồm: gồm các chi phí cho Ban quản lý 

dự án để thực hiện dự án và các chi phí khác như lệ phí thẩm định, bảo hiểm… 

10. Phạm vị dự án: gồm 10 phường khu vực nội thành gồm: Cẩm Thượng, Bình Hàn, 

Nhị Châu, Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh, Việt Hòa, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và 

Ngọc Châu. 

11. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương 

Hình 1: Bản đồ tổng thể các hạng mục đầu tư
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PHẦN 2: PHẠM VI THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

12. Tác động thu hồi đất diễn ra ở Hợp phần 1, chi tiết ảnh hưởng của các hạng mục này đối 

với các hộ gia đình được xác định dựa trên kiểm đếm thiệt hại sơ bộ dưới đây: 

2.1. Số hộ bị ảnh hưởng 

13. Kết quả của kiểm đếm thiệt hại cho thấy có tổng cộng 90 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 

dự án, trong đó có 35 hộ bị ảnh hưởng nhà và kiến trúc nhưng không có hộ nào phải tái định cư. 

Có 2 hộ dễ bị tổn thương (1 hộ gia đình chính sách và 1 hộ nghèo). Có 15 hộ hoạt động kinh 

doanh bị ảnh hưởng tại hạng mục Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng. Không có hộ thuộc nhóm dân 

tộc thiểu số bị ảnh hưởng. Bảng dưới đây là tóm tắt phân loại hộ bị ảnh hưởng của dự án: 

Bảng 1: Tóm tắt và phân loại hộ BAH 

TT Hạng mục Hộ BAH 

Cơ 

quan/tổ 

chức 

BAH 

Hộ gia 

đình dễ 

bị tổn 

thương 

Hộ bị tái 

định cư 

Hộ AH 

nặng đất 

NN 

Hộ kinh 

doanh 

BAH 

1 
Kè kênh T1 và Trạm 

bơm Lộ Cương 
10 
 

1 0 0 0 
0 

2 
Kè hai bên bờ sông 

Bạch Đằng 
78 0 2 0 0 

15 

3 
Cải thiện điều kiện vệ 

sinh môi trường 
0 1 0 0 0 

0 

4 
Cải thiện điều kiện 

thoát nước phía Bắc 

đường sắt 
2 0 0 0 0 0 

Tổng 90 3 2 0 0 15 

(Nguồn: Kiểm đến thiệt hại) 

2.2. Tác động về đất 

14. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 7.691,91 m2 đất, trong đó đất ở là 668,1m2, đất 

ao hồ là 478,81m2, đất kênh mương do UBND phường quản lý là 1.545m2 và 5.000m2 

đất bãi rác do xí nghiệp giao thông thành phố Hải Dương quản lý. 

Bảng 2: Phạm vi ảnh hưởng đất 

TT 

 
Hạng mục 

Đất ở 

(m2) 
Đất ao/hồ 

Đất 

kênh/mương 
Đất bãi 

rác 

Tổng số 
(m2) 

1 
Kè kênh T1 và Trạm bơm 

Lộ Cương 
0 455 1.545 0 2.000 

2 
Kè hai bên bờ sông Bạch 

Đằng 
618,17 23,81 0 0 641,98 

3 
Cải thiện điều kiện vệ sinh 

môi trường 
0 0  5.000 5.000 

4 
Cải thiện điều kiện thoát 

nước phía Bắc đường sắt 
49,93 0 0 0 49,93 

 Tổng cộng 668,1 478.81 1.545 5.000 7.691,91 

(Nguồn: Kiểm đến thiệt hại) 
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2.3Ảnh hưởng nhà/vật kiến trúc và tài sản khác 

15. Có 35 hộ bị ảnh hưởng đến nhà cửa và kiến trúc, tuy nhiên không có hộ nào phải 

di dời tái định cư. Tổng diện tích nhà bị ảnh hưởng là 3.510m2, chuồng trại là 85m2, diện 

tích sân bị ảnh hưởng là 960m2 và diện tích hàng rào bị ảnh hưởng là 1.560m2 

Bảng 3: Ảnh hưởng kiến trúc tại mỗi hạng mục 

TT 
Hạng mục Nhà ở 

(m2) 
Chuồng trại 

(m2) 
Sân  
(m2) 

Hàng rào 
(m2) 

1 Kè kênh T1 và Trạm bơm Lộ Cương 0 85 0 0 

2 Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng 3.510 0 960 1.560 

 Tổng cộng 3.510 85 960 1.560 

(Nguồn: Kiểm đến thiệt hại) 

2.4. Ảnh hưởng cây cối và hoa màu 

16. Dự án sẽ có ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu. Các loại ảnh hưởng bao gồm: (i) 

cây ăn quả: 3,510 cây; (ii) cây lấy gỗ: 85 cây.  Các ảnh hưởng chính được tóm tắt tại 

bảng 4. 

Bảng 4: Ảnh hưởng cây cối, hoa màu 

TT Hạng mục Cây ăn quả (cây) Cây lấy gỗ (cây) 

1 Kè kênh T1 và Trạm bơm Lộ Cương 0 85 

2 Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng 3.510 0 

 Tổng cộng 3.510 85 

(Nguồn: Kiểm đến thiệt hại) 

2.5. Ảnh hưởng ảnh hưởng các di tích lịch sử, văn hóa 

17. Do thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu, nên các di tích lịch sử và các 

công trình văn hóa không bị tác động thu hồi. 

2.6. Ảnh hưởng tạm thời 

18. Trong quá trình xây dựng, lắp đặt đường ống thoát nước thải, dự án có làm ảnh 

hưởng đến 127,14km đường nhựa và bê tông trong khu vực dân cư của 7 phường Cẩm 

Thượng, Bình Hàn, Nhị Châu, Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh và Việt Hòa. Ngoài ra, 

dự án cũng gây hạn chế cho việc đi lại, tiếp cận các cửa hàng và các công trình trên 

tuyến. 

2.7. Các biện pháp giảm thiểu tác động 

19. Để đảm bảo việc tái định cư không tự nguyện có thể tránh được và/hoặc có biện 

pháp giảm nhẹ thì có thể có những nguyên tắc chính để lựa chọn các hạng mục công việc 

cho hợp phần 1 đã được thống nhất với Ngân hàng Thế giới và các tỉnh tham gia như 

sau: (i) các hạng mục công trình đề xuất nên được xây dựng trên các công trình hiện có 

hoặc trên đất công; (ii) phải thu nhỏ và di chuyển đất đai khi có thể bằng cách áp dụng 

các biện pháp thiết kế khác; (iii) Nếu KHHĐ TĐC được thực hiện phù hợp với OP4.12 

của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện để đảm bảo tất cả các tài sản bị 
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ảnh hưởng và các hộ bị ảnh hưởng đều được đưa vào KHHĐ TĐC và sẽ được bồi thường 

theo giá thay thế và hỗ trợ ít nhất khôi phục sinh kế và mức sống của họ trước mức dự 

án. 

20. Theo đó, trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, các tiêu chí sau được áp dụng cho 

các hạng mục công trình lựa chọn để giảm thiểu các tác động không mong muốn tái định 

cư: 

- Trong quá trình thiết kế dự án, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với tư vấn kỹ 

thuật và tư vấn tái định cư tiến hành khảo sát, nghiên cứu về vị trí, quy mô của 

từng hạng mục công trình từ đó đưa ra các phương án thiết kế tối ưu nhằm hạn 

chế tối thiểu mức độ ảnh hưởng thu hồi đất của các hộ gia đình. Các phương án kỹ 

thuật giảm quy mô thiết kế, bề rộng các tuyến đường vận hành kênh nhờ đó dự án 

không có hộ nào phải tái định cư cụ thể từng hạng mục công trình như sau: 

o Kè kênh T1 và trạm bơm Lộ Cương: (i) Kè theo hiện trạng tuyến; (ii) 

Xây dựng bạn trơm Lộ Cương trên đất kênh mương. 

o Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng: Kè theo hiện trạng tuyến, tùy vào địa 

hình sẽ tiến hành đắp lấn ra kênh nếu lòng kênh rộng, tránh ảnh hưởng 

đến đất của các hộ dân. 

o Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường: (i) vị trí xây dựng trạm xử lý 

trên đất bãi rác; (ii) sử dụng công nghệ bùn hoạt tính FCR, là công nghệ 

hiện đại giúp tiếp kiệm quỹ đất; (iii) các tuyến thu gom nước thải được 

đặt trên vỉa hè hoặc lòng đường. 

o Cải thiện điều kiện thoát nước phía Bắc đường sắt: Tối đa sử dụng các 

giải pháp thiết kế trên đất mương hiện có, giảm thiểu ảnh hưởng. 

- Trong quá trình chuẩn bị dự án và xây dựng KHHĐ TĐC, Ban QLDA và đơn vị 

tư vấn tái định cư đã tổ chức tham vấn với các bên liên quan và các hộ BAH trên 

địa bàn dự án. Trong quá trình tham vấn rất nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi 

và thảo luận như: Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án, phương án 

thiết kế, các biện pháp giảm thiểu, thời gian thực hiện dự án, cơ chế giải quyết 

khiếu nại…. Tất cả người dân đều rất ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai. 

- Để giảm thiểu tác động tới các hộ gia đình sống gần các hạng mục công trình, 

trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn tái định cư đã tham khảo ý kiến của chính 

quyền địa phương và các hộ gia đình sống tại đó để đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp với từng địa phương. Theo đó một số biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực trong quá trình thi công sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu những tác 

động tiêu cực. 

- Thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi theo quy định cho chính quyền và 

người bị ảnh hưởng, để các hộ BAH có kế hoạch canh tác phù hợp. 
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- Tư vấn Tái định cư đã cùng với nhóm tư vấn thiết kế khảo sát thực tế để xác định 

vị trí các công trình dân sinh, công trình công cộng và đưa ra giải pháp thiết kế 

nhằm tránh/giảm thiểu tác động… Đồng thời, cùng nhau xây dựng các tiêu chí 

nhằm giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công xây dựng như kế hoạch an 

toàn lao động (khi xây dựng cạnh hoặc trong khu dân cư), bố trí các nguyên liệu, 

dụng cụ phù hợp (biển báo, vách ngăn với khu dân cư…), thời gian thi công… để 

giảm thiểu các tác động tạm thời. 
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PHẦN 3: MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ 

21. KHHĐ TĐC cho tiểu dự án Hải Dương được xây dựng dựa trên cơ sở Chính sách 

hoạt động của NHTG (OP 4.12) về tái định cư không tự nguyện và pháp luật, quy định 

của Chính phủ Việt Nam về thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất, và các quyết định/quy định của UBND tỉnh Hải Dương về thu hồi đất, đền bù, hỗ 

trợ và tái định cư. KHTĐC này đảm bảo tiểu dự án có thể (i) tránh việc tái định cư không 

tự nguyện; (ii) giảm thiểu tái định cư không tự nguyện bằng các giải pháp thiết kế; (iii) 

cải thiện tốt hơn hoặc ít nhất khôi phục điều kiện sống của người dân ngang bằng như 

trước khi có dự án; và (iv) cải thiện điều kiện sống cho người nghèo và các nhóm hộ dễ 

bị tổn thương. 

22. Dựa trên các nguyên tắc này, mục tiêu chính của KHHĐ TĐC gồm: 

- Đảm bảo xác định đúng và đầy đủ, chính xác các ảnh hưởng, thiệt hại về đất đai, 

nhà cửa, công trình và các tài sản khác của tất cả các cá nhân và tổ chức bị ảnh 

hưởng.  

- Xây dựng các tiêu chí, điều kiện và các quyền lợi để bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư. 

- Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ khu tái định cư cho các hộ gia đình di dời.  

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những khó 

khăn cho các hộ gia đình trong và sau khi di dời, đảm bảo mục tiêu cuộc sống của 

các hộ gia đình sau khi di dời phải được “tốt hơn hoặc ít nhất là bằng” so với 

trước khi thực hiện dự án.   

- Đảm bảo nguồn kinh phí đầy đủ và kịp thời để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ 

cho những người bị ảnh hưởng.  

- Đảm bảo thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, công trình đúng 

thời gian và tiến độ chung của toàn dự án.  

- Khuyến khích sự tham gia của những người BAH và công chúng trong quá trình 

lập kế hoạch, thực hiện và giám sát kế hoạch tái định cư.  

- Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại để đảm bảo mọi khiếu nạo của người BAH 

sẽ được giải quyết kịp thời, thỏa đáng và minh bạch. 

- Thiết lập một cơ cấu tham vấn, tham gia và giám sát người BAH 

23. KHHĐ TĐC này xây dựng dựa trên thiết kế cơ bản của Tiểu dự án. Kết quả tổng 

hợp của KHHĐ TĐC được đưa vào Nghiên cứu khả thi để đảm bảo phân bổ nguồn vốn 

của Chính phủ cho việc thực hiện dự án. KHHĐ TĐC này sẽ tiếp tục được cập nhật sau 

khi hoàn thành thiết kế chi tiết, kiểm đếm chi tiết thiệt hại và điều tra giá thay thế. 
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PHẦN 4: THÔNG TIN KINH TẾ-XÃ HỘI HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG 

4.1. Mục tiêu và phương pháp điều tra KT-XH 

4.1.1. Mục tiêu: 

24. Nhìn chung, điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng giúp hiểu được 

bối cảnh chung của khu vực tiểu dự án và tình hinh kinh tế xã hội hiện tại của các hộ gia 

đình BAH. Nó cung cấp đầu vào để chuẩn bị các công cụ tái định cư và thiết kế các biện 

pháp khôi phục sinh kế liên quan đến bối cảnh của các hộ gia đình để đảm bảo tính bền 

vững của các quyền lợi của dự án. 

25.  Cụ thể, điều tra kinh tế - xã hội (SES): nhằm thu thập, từ các hộ gia đình BAH, 

thông tin về: (a) đặc điểm nhân khẩu học; (b) nghề nghiệp; (c) mức sống (thu nhập, chi 

tiêu và vay/tín dụng, tình trạng sức khỏe, vệ sinh môi trường, sự tham gia của người 

BAH vào các nhóm địa phương, phát triển xã hội; (d) tổn thương của các hộ BAH; (e) 

tác động của dự án đối với tài sản của người dân, bao gồm cả các ảnh hưởng tích lũy ở 

cấp hộ gia đình; (f) tham vấn với người BAH về tác động tiềm ẩn (tự đánh giá) các biện 

pháp; (g) khả năng phục hồi sinh kế của họ; (h) ưu tiên các giải pháp tái định cư và (i) hỗ 

trợ thực hiện dự án. 

4.1.2 Phương pháp khảo sát 

26. Khảo sát phiểu hỏi để thu thập thông tin: Các thông tin kinh tế - xã hội của các hộ 

bị ảnh hưởng (bao gồm: nhân khẩu học, thu nhập và đời sống, thành phần dân tộc, trình 

độ học vấn, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội của 

người dân khu vực dự án và các mối quan tâm của họ) thông qua phỏng vấn trực tiếp 

bằng bảng hỏi. Thời gian thực hiện khảo sát vào tháng 10 năm 2017. Đối tượng khảo sát 

bao gồm: (i) 100% các hộ ảnh hưởng nặng (mất 20% (10% đối với nhóm hộ nghèo và dễ 

bị tổn thương) hoặc nhiều đất nông nghiệp và (ii) 20% các hộ BAH còn lại. Tổng mẫu 

khảo sát và phân tích là 90 hộ (100% số hộ BAH của dự án). 

27.  Bên cạnh đó, tư vấn đã nghiên cứu những tài liệu liên quan như: Niên giám thống 

kê, các báo cáo kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, thành phố và các phường nhằm tìm 

kiếm những thông tin cơ bản của địa bàn dự án. 

28. Một bản kiểm kê thiệt hại (IOL) đã được chuẩn bị cho tất cả các hộ bị ảnh hưởng 

dựa trên thiết kế sơ bộ.  

29. Khảo sát giá thay thế: Mục đích của việc khảo sát giá thay thế (RCS) là thu thập 

thông tin về giá cả thị trường của đất và các tài sản ngoài đất trong khu vực tiểu dự án, để 

thiết lập một ngân sách cần thiết cho việc bồi thường các ảnh hưởng theo giá thị trường 

tại thời điểm hiện tại. Sau này sẽ có một cuộc điều tra, khảo sát giá thay thế chi tiết được 

thực hiện bởi chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm để xác định đơn giá cho từng loại tài 
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sản bị ảnh hưởng và trình duyệt UBND tỉnh phê duyệt. Đơn giá đó sẽ là cơ sở tính toán 

các gói bồi thường cho người bị ảnh hưởng 

30. Bên cạnh đó, các phương pháp định tính cũng được thực hiện. Số cuộc thảo luận 

nhóm và tập trung và các cuộc phỏng vấn sâu  được trình bày trong  bảng. 

Bảng 5: Phương pháp định tính 

Thảo luận nhóm tập trung 5 

Phỏng vấn sâu  
Hộ kinh doanh 5 

Trưởng khu vực 7 

Đại diện UBND phường 5 

Đại diện UBND thành phố 2 

Tổng 24 

4.2. Điều kiện kinh tế-xã hội thành phố Hải Dương 

4.2.1. Điều kiện tự nhiên 

31. Thành phố Hải Dương nằm ở vị trí trung tâm tỉnh, phía Bắc giáp huyện Nam 

Sách, phía Đông giáp các huyện Kim Thành và Thanh Hà, phía Tây giáp huyện Cẩm 

Giàng, phía Nam giáp huyện Gia Lộc, phía Đông Nam giáp hai huyện Thanh Hà và Tứ 

Kỳ. Thành phố Hải Dương nằm cách Thủ đô Hà Nội 57 km về phía Đông, cách thành 

phố Hải Phòng 45 km về phía Tây. 

32. Diện tích đất tự nhiên: 7.265,67 ha chiếm 4,35% diện tích tự nhiên của tỉnh Hải 

Hương. Cơ cấu sử dụng đất của thành phố Hải Dương được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 6: Cơ cấu sử dụng đất thành phố Hải Dương 

STT Loại đất Diện tích (ha) % 

 Diện tích tự nhiên 7.265,67 100,0 

1 Đất nông nghiệp 2.333,5 32,12 

2 Đất phi nông nghiệp 4.919,32 67,71 

3 Đất chưa sử dụng 12,85 0,18 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Dương năm 2016) 

4.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Điều kiện kinh tế 

33. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của thành phố Hải Dương trong giai 

đoạn 2011 – 2015 đạt 11,4%, trong đó ngành dịch vụ đạt tốc tộ tăng trưởng cao nhất 

15,1%/năm, ngành công nghiệp, xây dựng giữ tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định so 

với thời kỳ trước ở mức 10,4%/năm, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản gần như không 

tăng trưởng, chỉ đạt mức 0,03%/năm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_Gi%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_Gi%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y
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34. Mức GDP bình quân đầu người của thành phố Hải Dương năm 2016 đạt 51 triệu 

đồng/người/năm và cao hơn mức bình quân của cả nước 48,4 triệu đồng/người/năm. 

Hình 2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và GDP bình quân đầu người của thành phố  

Hải Dương 

  

(Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương) 

b. Điều kiện xã hội 

• Dân số  

35. Tính đến năm 2016 dân số thành phố Hải Dương là 231.662 người, tương đương 

khoảng 57.975 hộ, người dân sống ở thành thị có 209.045 người chiếm 90,24%, và 

22.618 người sống ở nông thôn chiếm 9,76%. Tỷ lệ nữ giới là 122.068 người chiếm 

52,69%, nam giới là 109.595 người chiếm 47,31%.  

Bảng 7: Phân bố dân số theo đơn vị hành chính phường/xã 

STT Phường/xã Diện tích (km2) Dân số (Người) 
Mật độ dân số 

(người/km2) 

Tổng số 71,76 231.662 3.228 

1 Phường Cẩm Thượng 2,55 9.125 3.578 

2 Phường Bình Hàn  2,42 21.619 8.948 

3 Phường Ngọc Châu 3,16 16.734 5.292 

4 Phường Nhị Châu  3,18 7.215 2.267 

5 Phường Quang Trung  0,86 13.163 15.290 

6 Phường Nguyễn Trãi  0,58 11.782 20.395 

7 Phường Phạm Ngũ Lão  0,73 12.198 16.662 

8 Phường Trần Hưng Đạo  0,39 5.661 14.600 

9 Phường Trần Phú  0,45 6.920 15.511 

10 Phường Thanh Bình  2,77 19.364 6.999 

11 Phường Tân Bình  2,71 13.974 5.160 

12 Phường Lê Thanh Nghị  1,02 8.395 8.193 

13 Phường Hải Tân  3,34 15.284 4.582 

14 Phường Tứ Minh  7,16 14.176 1.980 

15 Phường Việt Hòa  6,31 8.964 1.420 

16 Phường Ái Quốc  8,19 14.094 1.715 

17 Xã An Châu  4,05 3.929 969 

18 Xã Thượng Đạt  2,65 2.789 1.053 

19 Xã Nam Đồng  8,91 8.406 944 
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STT Phường/xã Diện tích (km2) Dân số (Người) 
Mật độ dân số 

(người/km2) 

20 Phường Thạch Khôi 5,34 10.425 1.953 

21 Xã Tân Hưng  5,00 7.495 1.498 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Dương năm 2016) 

• Vấn đề về đói nghèo 

36. Trên cơ sở chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành 

phố Hải Dương là 3,26% và cận nghèo là 2,08%. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực đô thị thấp 

hơn ở khu vực nông thôn với tỷ lệ lần lượt là 3,12% và 4,31%. Tỷ lệ về các hộ nghèo và 

cận nghèo tại các phường, xã được thể hiện chi tiết ở bảng 8 dưới đây: 

Bảng 8: Bảng hộ nghèo và cận nghèo các phường/xã thành phố Hải Dương năm 2016 

STT Tên phường, xã 
Tổng số hộ  

dân cư 

Số hộ nghèo Số hộ cận nghèo cuối năm 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 P. Nguyễn Trãi 2238 44 1,97 5 0,22 

2 P. Hải Tân 4119 90 2,18 43 1,04 

3 P. Trần Phú 1721 41 2,38 9 0,52 

4 P. Thanh Bình 3967 114 2,87 70 1,76 

5 P. Bình Hàn 5062 97 1,92 7 0,14 

6 P. Tân Bình 3535 80 2,26 42 1,19 

7 P. Lê Thanh Nghị 2067 54 2,61 29 1,40 

8 P. Ngọc Châu 4513 184 4,08 216 4,79 

9 P. Nhị Châu 1739 83 4,77 27 1,55 

10 P. Tứ Minh 3086 150 4,86 132 4,28 

11 P. Việt Hòa 2586 110 4,25 67 2,59 

12 P. Phạm Ngũ Lão 2930 86 2,94 37 1,26 

13 P. Quang Trung 3442 68 1,98 36 1,05 

14 P. Cẩm Thượng 2300 45 1,96 15 0,65 

15 P. Trần Hưng Đạo 1285 43 3,35 15 1,17 

16 P. Thạch Khôi 2665 124 4,65 21 0,79 

17 P. Ái Quốc 4276 194 4,54 116 2,71 

Khu vực thành thị 51531 1607 3,12 887 1,72 

18 Xã Tân Hưng 2321 73 3,15 112 4,83 

19 Xã Thượng Đạt 768 54 7,03 50 6,51 

20 Xã Nam Đồng 2653 125 4,71 141 5,31 

21 Xã An Châu 1373 55 4,01 31 2,26 
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STT Tên phường, xã 
Tổng số hộ  

dân cư 

Số hộ nghèo Số hộ cận nghèo cuối năm 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

Khu vực nông thôn 7115 307 4,31 334 4,69 

Tổng cộng 58646 1914 3,26 1221 2,08 

(Nguồn: Ủy ban nhân dânthành phố Hải Dương, 2016) 

4.3. Thông tin kinh tế-xã hội của hộ bị ảnh hưởng 

37. Nội dung phân tích dưới đây là kết quả khảo sát kinh tế-xã hội với 90 hộ gia đình 

BAH được thực hiện bởi Tư vấn trong thời điểm tháng  10 năm 2017. 

4.3.1. Quy mô hộ gia đình 

38. Quy mô hộ gia đình: quy mô hộ gia đình trung bình của các hộ BAH là 3.11 

người/hộ; quy mô phổ biến là 4 người/hộ; hộ có số lượng thành viên cao nhất là 8 

người/hộ và thấp nhất là 1 người/hộ (trong nghiên cứu này số thành viên trong gia đình 

là số người sinh sống cùng nhau và cùng 1 hộ khẩu). 

4.3.2. Giáo dục 

39. Hiện nay, việc tiếp cận với giáo dục đào tạo của người dân tại khu vực dự án là 

khá dễ dàng. Mạng lưới trường học từ mầm non đến THCS đều có tại các phường. Theo 

báo cáo hiện nay, thành phố Hải Dương đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 

tiểu học. 100% trẻ em được đi học đúng độ tuổi, không có tình trạng bỏ học tại các cấp 1 

và 2, cho nên trong báo cáo này, độ tuổi để phân tích trình độ học vấn là từ 15 tuổi trở 

lên. 

40. Số liệu điều tra cho thấy, trình độ học vấn phổ biến là THPT (51,9%); tiếp đến là 

THCS  (22,8%), trung cấp nghề (10,1%) và cao đẳng, đại học  (11,4%). 

4.3.3. Nghề nghiệp, việc làm 

41. Kết quả khảo sát về nghề nghiệp của chủ hộ cho thấy nghề nghiệp của các chủ hộ 

khá ổn định với 3 nghề nghiệp chính sau: Hưu trí (46,3%), làm thuê, công việc tự do 

(25,6%), Cán bộ công chức, viên chức nhà nước (12,2%). 

42. Nghề nghiệp của các thành viên trong hộ gia đình BAH chủ yếu là làm thuê 

(21,3%), cán bộ công chức, viên chức nhà nước (17,1%). Một bộ phận nhỏ là cán bộ nhà 

nước và hưu trí, có thu nhập ổn định hàng tháng (2.1%). Số các thành viên hộ BAH làm 

nghề buôn bán (chủ yếu là bán tạp hóa tại nhà) là 3.7%. Một tỷ lệ khá lớn là học sinh, 

sinh viên 25,2%. Kết quả này cho thấy, số lượng người ăn theo trung bình trong các gia 

đình hiện khá lớn bao gồm những người không có việc làm tạo thu nhập (cả nội trợ), già 

yếu (không có lương hưu), còn nhỏ và học sinh sinh viên; tỷ lệ của nhóm này khá lớn 

chiếm trên 30%. 
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Bảng 9: Nghề nghiệp của các hộ bị ảnh hưởng 

Nghề nghiệp 
Chủ hộ Các thành viên 

Tuần suất Tỷ lệ Tuần suất Tỷ lệ 

Công chức viên hức 10 12.2 41 17.1 

Hưu trí 41 46.3 6 2.1 

Công nhân 7 6.1 28 10.1 

Nông dân 2 3.7 10 3.7 

Buôn bán/dịch vụ 1 1.2 11 4.0 

Làm thuê/tự do 27 25.6 58 21.3 

Không có việc làm 2 3.3 46 16.5 

Học sinh sinh viên 0 0.0 70 25.2 

4.3.4. Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình 

43. Thu nhập: gần 60% các hộ có nguồn thu nhập chính là từ lương.Thu nhập trung 

bình của các hộ BAH theo khảo sát là khoảng 8,9 triệu vnđ/tháng. Tuy nhiên mức thu 

nhập phổ biến là khoảng 4,7 triệu vnđ/hộ/tháng.Mức thu nhập cao nhất là 20 triệu 

vnđ/hộ/tháng, mức thấp nhất là 2,2 triệu vnđ/hộ/tháng. 

44. Chi tiêu: chi tiêu trung bình năm ghi nhận được là khoảng 8,3 triệu vnđ/hộ/tháng, 

nhưng mức chi tiêu phổ biến nhất của các hộ là khoảng 6 triệu vnđ/hộ/tháng, cao hơn so 

với mức chi tiêu trung bình tháng. 

45. Tích lũy: với mức thu nhập và chi tiêu này cho phép lượng hóa mức tích lũy trung 

bình của hộ trong một năm là khoảng 600 nghìn đồng/hộ/tháng. Nhưng đáng lưu ý, xét 

về mức tích lũy phổ biến, hầu hết các hộ đều không có giá trị tích lũy và bị thiếu hụt tài 

chính, mức thiếu hụt trung bình là khoảng 1 triệu vnđ/hộ/tháng. 

46. Nhóm dế bị tổn thương: nhóm dễ bị tổn thương trong khu vực dự án bao gồm: (i) 

Nhóm hộ nghèo; (ii) Nhóm phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc làm chủ hộ; (iii) Nhóm 

hộ chính sách; Kết quả sàng lọc về nhóm hộ dễ bị tổn cho thấy không có hộ dân tộc thiểu 

số sinh sống trong khu vực dự án, có 1 hộ nghèo (theo tiêu chí nghèo đa chiều), và 1 hộ 

gia đình có công với cách mạng. 

4.3.5. Tình trạng vệ sinh, sức khỏe cộng đồng và dịch vụ y tế 

47. Nguồn nước: Hiện nay, 100% các hộ đã sử dụng nguồn nước máy cho mọi sinh 

hoạt của gia đình. 

48. Vệ sinh: đa số các hộ gia đình đã ý thức được tầm quan trọng của nhà vệ sinh hợp 

vệ sinh và có điều kiện để xây nhà vệ sinh tự hoại (98,8%). Các hộ dân còn lại đều đã có 

kế hoạch nâng cấp nhà vệ sinh thành nhà vệ sinh tự hoại. 
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49.  Năng lượng: Nguồn năng lượng thường được sử dụng để thắp sáng là điện từ lưới 

điện quốc gia, 100% các hộ gia đình sử dụng nguồn điện này. Nguồn nhiên liệu chính để 

nấu ăn chủ yếu là gas (96,6%), than (2,3%) và bếp điện là 1,1%. 

50. Bệnh tật: Theo như ghi nhận của nhóm điều tra, có 57,6% các hộ có mắc các bệnh 

liên quan đến vấn đề hô hấp, 21,7% các hộ có mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước 

và điều kiện vệ sinh môi trường như lỵ, tả… 

51. Tiếp cận y tế của người dân khá thuận lợi với khoảng cách trung bình đến các cơ 

sở y tế phường/xã là gần 1 km; bệnh viện thành phố khoảng 2 km. Hệ thống các phòng 

khám tư và nhà thuốc tiện lợi cũng tăng cường tiếp cận y tế cho nhóm cộng đồng BAH. 

4.3.6. Tình trạng sở hữu tài sản của các hộ bị ảnh hưởng 

52. Nhà cửa: Các hộ BAH đều có nhà kiên cố, không có hộ nào sinh sống trong các 

ngôi nhà tạm. Loại hình nhà phổ biến là nhà từ 2 đến 3 tầng. 

53. Tài sản: Các hộ gia đình đều có các tài sản như: Vô tuyến (97,8%),  xe máy 

(80,9%), điện thoại (98,9%), tủ lạnh là (91%), điều hòa nhiệt độ (87,6%), bình nóng lạnh 

(87,8%), ô tô (2,2%). 

4.3.7. Tình trạng vay và sử dụng vốn vay 

54. Có 14% các hộ hiện đang còn ít nhất 1 khoản vay ngân hàng hoặc người thân. 

Mức trung bình các khoản vay là 30 triệu đồng. Mức vay cao nhất là 30 triệu đồng và 

mức vay thấp nhất là 10 triệu đồng. Mục đích vay của các hộ gia đình là 80% để sửa 

chữa nhà cửa. 60% là chi cho mục đích học tập của con cái, 70% vay để chữa bệnh. 

4.3.8. Sự tham gia vào các mạng lưới xã hội ở địa phương 

55. Các hộ BAH hiện nay đều tham gia vào ít nhất 1 tổ chức đoàn thể như Hội phụ 

nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... Các tổ chức đoàn thể này là 

yếu tố kết nối cộng đồng rất hiệu quả. Rất nhiều các hoạt động hỗ trợ phát triển cho cộng 

đồng được thúc đẩy bởi các tổ chức này. Chính vì vậy, các hoạt động của dự án nói 

chung, hoạt động tái định cư phục hồi sinh kế nói riêng được khuyến nghị thông qua 

hoặc kết hợp thực hiện với các tổ chức này để đạt được kết quả tốt nhất.  

4.4. Tình trạng sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng 

56.  Kết quả khảo sát cho thấy 100% các hộ BAH đều đang sử dụng đất hợp pháp. 

Tuy nhiên có khoảng 7 hộ lấn chiến đất hành lang an toàn bờ sông Bạch Đằng. Phần đất 

này không được đưa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ 

4.5. Vấn đề về giới 

57. Các khía cạnh Giới được đề cập trong báo cáo này bao gồm thực tế về giáo dục, 

sở hữu đất đai, tài sản và các tác động của dự án theo giới. 
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- Giáo dục: Theo kết quả khảo sát phụ nữ trong khu vực dự án không có bất lợi 

trong giáo dục. Hiện nay, tất cả các em trong độ đi học đều được đến trường, 

không phân biệt giới tính, hoàn cảnh kinh tế hộ gia đình và tôn giáo. 

- Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo quy định của Luật đất đai 

2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có tên của cả vợ và chồng. Tuy 

nhiên, theo kết quả điều tra cho thấy có 31,5% số người sử dụng đất chỉ có tên của 

chồng so với 15,3% chỉ có tên vợ. 

58. Vấn đề giới của dự án 

- Việc thực hiện dự án sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Với các hạng mục đề xuất, nam giới và phụ nữ đều được hưởng lợi trong 

việc tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông; vệ sinh môi trường, phát triển sinh 

kế mới. 

- Hệ thống giao thông vận tải tốt cũng tạo điều kiện cho thương mại và tiếp cận thị 

trường của nhóm phụ nữ. Tuy nhiên, có thể nam giới sẽ tham gia sâu hơn vào hoạt 

động phân phối và kinh doanh do khối lượng hàng hóa gia tăng. Đối với nhóm 

phụ nữ trong cộng đồng nông nghiệp, dự án có thể tạo thuận lợi cho việc chuyển 

đổi từ nông nghiệp sang kinh doanh nhỏ có thu nhập hàng tháng. 

- Người tham gia và quyết định dự án: Thực tế, dự án được hình thành trong quá 

trình xây dựng chiến lược phát triển chung với tầm nhìn 2030 – 2050 tại thành 

phố Hải Dương. Tuy nhiên, ở cấp vi mô cộng đồng địa phương có quyền tham gia 

thảo luận và tư vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ như lựa chọn các công trình 

dân dụng, thiết kế dự án, chính sách bồi thường, kế hoạch phục hồi sinh kế. Tham 

vấn cộng đồng giúp tư vấn thu thập các thông tin về khu vực dự án bao gồm các 

địa điểm nhạy cảm, các công trình văn hóa và các biện pháp giảm nhẹ tác động. 

Trên thực tế, nam giới luôn tham gia các cuộc họp đông hơn nữ giới. Tuy nhiên, 

số ý kiến của hai giới khá giống nhau; Có nhiều ý kiến của nữ được đồng thuận 

cao từ nam giới. 

- Cơ hội việc làm cho lao động phổ thông: Trong quá trình xây dựng, các hộ gia 

đình tại địa phương có cơ hội được làm việc cho dự án. Để đảm bảo cơ hội việc 

làm sẽ mang lại lợi ích cho người dân và kinh tế hộ gia đình và bình đẳng giữa 

nam và nữ, cần có các yêu cầu đặc biệt đối với nhà thầu liên quan đến việc tuyển 

dụng lao động nam và nữ tại địa phương trong các văn kiện của PMU. 

-  Ngoài các lợi ích tiềm năng, dự án có thể  làm tăng khả năng tổn thương của phụ 

nữ đối với các hoạt động tiêu cực tiềm tàng do kết quả của việc thu hồi đất và 

công tác xây dựng. Việc giảm thiểu tác động này được đánh giá trong mục 4.6 của 

báo cáo này. 

- Các tác đông tiềm tàng về sức khỏe tạm thời (tiếng ồn, bụi...) đối với người dân 

địa phương trong giai đoạn xây dựng được đánh giá và sẽ được giảm thiểu theo 

Kế hoạch quản lý  môi trường. 
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- Việc xây dựng các hạng mục sẽ kéo theo lao động nơi khác chủ yếu là lao động 

Nam đến làm việc tại địa phương. Kinh nghiệm cho thấy  nguy cơ lây nhiễm 

HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STIs) có thể tăng lên. 

Đặc biệt là phụ nữ trẻ và trẻ em gái dễ bị tổn thương vỳ những rủi ro này. Nó đòi 

hỏi phải xem xét các bên liên quan trong giai đoạn thực hiện, được đề cập trong 

EISA bao gồm: (i) lao động trẻ em: yêu cầu tất cả các nhà thầu không sử dụng lao 

động trẻ em, (ii) đảm bảo nguyên tắc công việc bình đẳng, thanh toán bằng nhau 

cho cùng một công việc trong dự án, tiến độ thực hiện; (iii) thực hiện truyền thông 

và phổ biến thông tin về HIV/AIDS và luật lao động cho phụ nữ. 

4.6. Những tác động xã hội ngoài thu hồi đất của dự án 

a. Tác động tiêu cực tiềm tàng: 

59. Đánh gía tác động xã hội (SIA) được thực hiện thông qua điều tra kinh tế xã hội, 

kiểm đếm thiệt hại (IOL) và tham vấn cộng đồng để xác định các tác động tích cực và 

tiêu cực gây ra bởi dự án, đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực và tăng cường lợi ích cho người dân vùng dự án. Kết quả đánh giá tác động xã hội 

chỉ ra rằng thu hồi đất không ảnh hưởng  đến đối với thu nhập, sinh kế và đời sống của 

người bị ảnh hưởng. 

60. Trong quá trình xây dựng dự án Nhà thầu có thể huy động một lực lượng lớn lao 

động từ bên ngoài. Điều này phát sinh một số các vấn đề xã hội trong khu vực dự án như: 

tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, mâu thuẫn với người dân địa phương và nguy cơ lây truyền 

bệnh đặc biệt là phụ nữ như các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, giang mai… 

61. Việc xây dựng dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực đến cộng đồng địa 

phương nói chung và phụ nữ nói riêng. Tuy nhiên những tác động này không đáng kể. 

Hơn nữa, các biện pháp giảm thiểu sẽ được xem xét thông qua quá trình thiết kế, đền bù 

tái định cư. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, ô nhiễm môi trường như bụi, tiếng ồn, 

chất thải xây dựng có thể ảnh hưởng đến người dân. Những tác động này có thể được 

giảm nhẹ thông qua các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong EMP của dự án. 

b. Tác động tích cực: 

62. Dự án sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho người dân địa phương nói chung và 

phụ nữ nói riêng. Các tác động dự kiến như sau: 

- Giúp phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng 

cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy thành 

phố Hải Dương trở thành hạt nhân cho sự phát triển của tỉnh Hải Dương và vùng 

thủ đô. Ngoài ra, góp phần vào mục tiêu đưa thành phố Hải Dương trở thành đô 

thị loại 1 trước năm 2020; 
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- Cơ sở hạ tầng được cải thiện, tăng trưởng kinh tế của thành phố tăng trưởng ổn 

định, chi phí an sinh xã hội sẽ được gia tăng, điều kiện sống của người dân trong 

thành phố được nâng cao; 

- Dự án cũng giúp gia tăng việc làm trong khu vực dự án, giúp người dân tăng thu 

nhập từ đó đóng góp vào công cuộc xóa đỏi giảm nghèo tại địa phương; 

- Dự án thực hiện các hạng mục như Kè sông, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, 

hệ thống thu thu gom và xử lý nước thải có tác dụng cải tạo điều kiện môi trường, 

giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến vệ sinh môi trường. Giúp cho người dân đặc 

biệt là phụ nữ có thêm thời gia và tài chính nâng cao chất lượng cuộc sống; 

- Dự án cũng giúp nâng cao năng lực thể thể quản lý nhà nước về đô thị, cải cách 

hành chính, giao thông, đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tác động tích 

cực đến sự phát triển các ngành nghề lĩnh vực khác nhau của thành phố như công 

nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. 

c. Các biện pháp giảm thiểu 

63. Để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án cần thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Trong tất cả các giai đoạn dự án, cán bộ dự án sẽ phổ biến thông tin và tiến hành 

tham vấn cộng đồng rộng rãi trong khu vực dự ánđể đảm bảo người dân được 

hưởng lợi tối đa từ các kết quả của dự án và giảm thiểu các tác động về thu hồi 

đất, tránh ảnh hưởng tới các công trình kiến trúc của người dân. 

- Trong quá trình xây dựng, Nhà thầu sẽ ưu tiên thuê lao động địa phương để thực 

hiện những công việc đơn giản, thực hiện tốt nội quy công trường và tập huấn 

công nhân về các biện pháp an toàn lao động, tuân thủ pháp luật. 

-  Để tránh những tác động đến môi trường cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

bụi, tiếng ồn và khôi phục lại chất lượng các tuyến đường, công trình công cộng 

nếu phương tiện xây dựng làm hỏng đường, hỏng công trình.  

-  Chính quyền địa phương và Nhà thầu cần phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 

hội tổ thức các hội thảo tập huấn về : (i) giới và bình đẳng; (ii) phòng chống 

HIV/AISD và các tệ nạn xã hội và (iii) vệ sinh môi trường. 
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PHẦN 5: KHUNG CHÍNH SÁCH  TÁI ĐỊNH CƯ 

64. Khung chính sách pháp lý để giải quyết các tác động tái định cư của dự án được 

lập dựa trên những chính sách và quy định liên quan của Chính phủ Việt Nam và chính 

sách tái định cư không tự nguyện (OP4.12) của Ngân hàng Thế giới. Trong trường hợp 

có sự khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và chính sách của NHTG thì 

chính sách của Ngân hàng sẽ được áp dụng. 

5.1. Chính sách Tái định cư không tự nguyện OP4.12 của NHTG. 

a. Mục tiêu của chính sách OP4.12 

65. Chính sách an toàn (OP4.12) đặc biệt chú trọng đến các mục tiêu phát triển trong 

hoạt động tái định cư và nhấn mạnh đến sự cần thiết hỗ trợ các nhóm yếu thế để đạt được 

các mục tiêu phát triển. Do đó, những mục tiêu chính sách này hướng đến bao gồm: 

- Tái định cư không tự nguyện cần được trách hoặc giảm đến mức tối thiểu, bằng 

cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế; 

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

động tái định cư cần được thiết kế và thực hiện như những chương trình phát triển 

bền vững, cho phép những người bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ lợi ích. Những 

người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào quá trình 

lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư; 

- Người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ trong quá trình phục hồi sinh kế để đảm bảo 

mức sống của họ cải thiện hoặc ít nhất phục hồi như trước. 

b.  Nguyên tắc thực hiện của chính sách OP4.12 

- Sử dụng phương pháp tham gia trong quá trình thiết kế và thi công dự án nhằm 

đảm bảo phương án thiết kế, thi công đã tích hợp được nhu cầu của tất cả các 

nhóm dân cư, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương; 

- Đảm bảo người bị dời, các hộ BAH được: (i) thông báo về các phương án tái định 

cư và quyền lợi của hộ; (ii) được tham vấn và lựa chọn các phương án tái định cư 

và được cung cấp thông tin về tính khả thi về kỹ thuật và tài chính của các phương 

án. 

5.2. Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái 

định cư 

66. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) khẳng định 

và bảo vệ quyền của công dân về sở hữu nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành một số 

Luật, nghị định và quy định tạo thành khung pháp lý cho việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư. Các văn bản chính bao gồm Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013, đưa ra một bộ luật về quản lý đất đai toàn diện ở Việt Nam; Nghị định số 
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47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy 

định chi tiết phương pháp định giá đất và khung giá đất trong trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 

2013 và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 47/2014/NĐ-CP, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2014, 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP. 

67. Các luật, nghị định và quyết định liên quan tới công bố công khai thông tin bao 

gồm  Điều 67, Luật đất đai, số 45/2013/QH13, yêu cầu công bố thông tin cho các hộ bị 

ảnh hưởng trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.   

68. Các Quyết định UBND tỉnh Hải Dương về thu hồi đất và tái định cư bao gồm: 

- Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Quyết định số33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Quyết định số18/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND 

tỉnhHải Dương về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và 

đào đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi 

thường di chuyên mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉn Hải Dương” 

- Quyết định 2829/2007/QĐ- UBND ngày 06 tháng 8 năm 207 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bôi thường 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hai Dương. 

- Quyết định 04/2017/QĐ- UBDN ngày 21 tháng 03 năm 2017 về  Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017. 

- Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc điều chỉnh 

Đơn giá nhà cửa, công trình, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

5.3. Những khác biệt giữa chính sách tái định cư của NHTG với chính sách của 

Chính phủ Việt Nam và chính sách áp dụng cho dự án. 

69. Với việc ban hành Luật đất đai 2013 và các nghị định nói trên, các chính sách và 

thông lệ Chính phủ đã trở nên nhất quán hơn với Chính sách Tái định cư không tự 

nguyện (OP4.12) của NHTG. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗ hổng đáng kể giữa chính sách 

của Chính phủ và chính sách của NHTG về Tái định cư. Bảng dưới đây đưa ra phân tích 

lỗ hổng về chính sách của NHTG (OP4.12) và chính sách của Chính phủ về tái định cư 

không tự nguyện và chính sách áp dụng cho dự án. 
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Bảng 10: Những khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và của NHTG về 

việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chính sách áp dụng cho dự án 

Các vấn đề WB Việt Nam Đề xuất áp dụng trong dự án 

Mục tiêu 

chính sách 

Người BAH cần được hỗ 

trợ để phục hồi hoặc cải 

thiện thu nhập và mức 

sống ít nhất như trước khi 

di dời, hoặc trước khi bắt 

đầu thực hiện dự án, nếu 

mức đó là cao hơn. 

Luật pháo không đề 

cập đề cập cụ thể 

đến các mục tiêu của 

chính sách. Tuy 

nhiên có sự hỗ trợ 

của UBND tỉnh xem 

xét để đảm bảo họ 

có chỗ ởm ổn định 

cuộc sống và sản 

xuất (Điều 25 Nghị 

định 47) 

Sinh kế và nguồn thu nhập được 

phục hồi thực tế ít nhất bằng hoặc 

cao hơn với mức trước khi chưa di 

dời hoặc mức trước khi bắt đầu dự 

án, nếu mức đó là cao hơn. 

Hộ BAH nặng Mất 20% (10% với hộ bị 

tổn thương) đất sản xuất 

hoặc tài sản tạo thu nhập 

Mất 30% đất sản 

xuất 

Mất 20% (10% với hộ bị tổn 

thương) đất sản xuất hoặc tài sản 

tạo thu nhập 

Bồi thường đất 

bất hợp pháp 
a. Đất nông nghiệp: 

Không được bồi thường 

nhưng hỗ trợ phục hồi 

sinh kế,và nếu cần thiết 

phần đất được lập trước 

ngày khóa sổ kiểm kê của 

bên vay và được Ngân 

hàng chấp nhận để đạp 

được mục tiêu nêu trong 

OP4.12. 

b.  Đất phi nông 

nghiệp: không được bồi 

thường nhưng người sử 

dụng sẽ được hỗ trợ tái 

định cư và các khoản phụ 

cấp khác 

a.Đất NN sử dụng 

trước 1/7/2004 được 

bồi thường; sử dụng 

sau 1/7/2004 không 

được bồi thường 

b. Đất ở: không bồi 

thường về đất. Nếu 

hộ BAH không có 

đất thổ cư hoặc nhà 

tại xã/phường trong 

khu vực dự án, họ sẽ 

được phân một 

lô/căn tộ tối thiểu 

trong khu tái định cư 

và phải trả tiền sử 

dụng đất. 

- Đất nông nghiệp sử dung trước 

1/7/2004, được đền bù bằng 

100% giá thay thế; sử dụng sau 

1/7/2004 và trước ngày khóa sổ 

được hỗ trợ phục hồi sinh kế 

không dưới 60% giá thị bồi 

thường theo giá thay thế.  

- Không được đền bù cho đất ở 

baats hợp phát nhưng được hỗ 

trợ tái định cư theo quyết định 

của UBND tỉnh. Đối với trường 

hợp di dời, nếu người sử dụng 

không có đất/nhà tại xã/phường 

của dự án, họ sẽ được giao một 

lô/căn hộ tối thiểu trong khu tái 

định cư và phải trả tiền sử dụng 

đất. Nếu người sử dụng đất 

không có khả năng chi trả tiền sử 

dụng đất thì sẽ được ghi nợ. 

Bồi thường tài 

sản trên đất 

bất hợp pháp 

Bồi thường toàn bộ chi 

phí cho tất cả các công 

trình bị ảnh hưởng nếu 

được xây dựng trước 

ngày khóa sổ  

Không bồi thường 

nhưng hỗ trợ tùy 

theo trường hợp cụ 

thể do cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định 

Hỗ trợ bằng 100% giá thay thế. 

Trường hợp trong thời gian xây 

dựng kết cấu, chính quyền địa 

phương đã thông báo cho hộ gia 

đình và ngăn chặn việc xây dựng và 

ghi vào biên bản mà hộ gia đình 

không tuân theo thì sẽ áp dụng 

chính sách của chính quyền địa 

phương. Nếu không có biên bản nào 

được lập thì chính sách của Ngân 

hàng sẽ được áp dụng 
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Các vấn đề WB Việt Nam Đề xuất áp dụng trong dự án 

Mức bồi 

thường cho đất 

và các tài sản 

ngoài đất 

Mức bồi thường đối với 

đất bị ảnh hưởng và tải 

sản ngoài đất bao gồm 

nhà ở và các công trình là 

giá thay thế không khấu 

hao và khấu trừ các vật 

liệu có thể tận dụng 

Bồi thường đất ở bị 

ảnh hưởng với giá 

cụ thể (giá thị 

trường). Bồi thường 

nhà ở với chi phí đủ 

để xây dựng nhà 

mới với tiêu chuẩn 

kỹ thuật tương tự. 

Bồi thường cho các 

công trình khác theo 

giá hiện tại nhưng 

không vượt quá chi 

phí xây dựng mới 

của công trình bị 

ảnh hưởng 

Kiểm định viên độc lập xác định giá 

thay thế cho tất cả các loại tài sản bị 

ảnh hưởng do UBND tỉnh phê 

duyệt để đảm bảo giá thay thế. 

Giám sát thực 

hiện TĐC 
Giám sát nội bộ và độc 

lập  

Người dân được 

phép tự mình  (hoặc 

thông qua các tổ 

chức đại diện) giám 

sát và báo cáo về 

những sai phạm 

trong sử dụng và 

quản lý đất, bao 

gồm thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư (điều 199, 

Luật đất đai 2003). 

Tuy nhiên, không có 

yêu cầu cụ thể về 

công tác giám sát tái 

định cư, bao gồm cả 

giám sát nội bộ và 

giám sát độc lập 

Giám sát nội bộ và độc lập cần 

được duy trì  thường xuyên (hàng 

tháng đối với giám sát nội bộ và 6 

tháng một lần đối với giám sát độc 

lập). Cần có một đánh giá cuối cùng 

về việc thực hiện tái định cư để xác 

định liệu các mục tiêu của OP4.12 

đã đạt được hay không? 

70. Là một đất nước thành viên của NHTG, Chính phủ Việt Nam cam kết rằng trong 

trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có những Điều 

khoản khác với qui định trong Khung chính sách này, thì các Điều khoản của các Điều 

ước quốc tế đó sẽ được áp dụng. Theo khoản 2, Điều khoản 87 của Luật Đất đai 2013 

“Đối với dự án sử dụng vốn vay của tổ chức quốc tế và nước ngoài mà Chính phủ Việt 

Nam có cam kết một Khung chính sách cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực 

hiện theo Khung chính sách đó”.  

5.4. Ngày khóa sổ. 

71. Ngày khóa sổ của việc đền bù và hỗ trợ cho tất cả các hạng mục sẽ là ngày công 

bố chính thức về thu hôi đất bởi UBND tỉnh Hải Dương đến các hộ bị ảnh hưởng. Đông 

thời, khu vực dự án phải được hòan thành và Kiểm kê chi tiết có thể bắt đầu. Tất cả tài 

sản và những người sẽ chuyển tới khu vực dự án sau ngày được đề cập ở trên thì sẽ 

không được hưởng bất cứ đền bù nào.  
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PHẦN 6: CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ 

ÁN 

6.1. Tiêu chuẩn hợp lệ 

72. Tính hợp lệ để được hưởng các quyền bồi thường được xác định dựa trên các tiêu 

chí về quyền sở hữu tài sản nhu sau: 

- Những người có quyền lợi hợp pháp chính thức được công nhận đối với đất đai 

(bao gồm các quyền sử dụng đất theo truyền thống và tập quán được luật pháp nhà 

nước công nhận. Khi xem xét các trường hợp này, giấy tờ xác minh thời gian sử 

dụng đất hoặc các tài sản gắn với đất của người BAH sẽ được sử dụng); 

- Những người không có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công 

nhận tại thời điểm bắt đầu thống kê nhưng có yêu cầu bồi thường về đất hoặc các 

tài sản, miễn là các yêu cầu đó được pháp luật nhà nước công nhận hoặc được 

công nhận thông qua quá trình được xác định trong KHHĐ TĐC;  

- Những người không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất hoặc không được công 

nhận để yêu cầu bồi thường đối với đất đai mà họ đang chiếm giữ. 

73. Những người trong mục (i) và (ii) của đoạn trên đây được bồi thường cho đất bị 

mất và được nhận các hỗ trợ khác theo quy định trong Khung chính sách tái định cư. 

Những người trong mục (iii) sẽ không được bồi thường cho đất chiếm giữ bị thu hồi, họ 

sẽ chỉ được hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ khác, nếu cần thiết, để đạt được các mục tiêu 

đặt ra trong chính sách này nếu đất đó bị chiếm giữ trước ngày khóa sổ do Bên vay quy 

định và được NHTG chấp nhận. Những người lấn chiếm vào khu vực Dự án sau ngày 

khóa sổ sẽ không được hưởng bồi thường hay bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào. Tất 

cả những người trong mục (i), (ii), hoặc (iii) được bồi thường cho những thiệt hại về tài 

sản không phải là đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu. 

6.2. Các nguyên tắc tái định cư của dự án 

74. Những nguyên tắc đưa ra trong Chính sách OP 4.12 của NHTG và các quy định 

của Chính phủ Việt Nam đã được áp dụng để soạn thảo báo cáo KHHĐ TĐC của dự án 

Những nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng: 

- Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống 

trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi 

thường/hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh 

nhai sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp lệ 

do Dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Dự án, nếu 

thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem 

xét có các biện pháp bổ sung. 

- Các mức bồi thường sẽ được xác định đúng lúc và có sự tham vấn dựa trên các kết 

quả thẩm định độc lập giá trị đất/tài sản gắn liền với đất tại thời điểm thực hiện tái 
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định cư. Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở sẽ được 

miễn trừ, hoặc sẽ nằm trong gói bồi thường về đất và các công trình/hoặc nhà ở 

hoặc cơ sở kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH tự 

tái định cư sẽ nhận được quyền sở hữu tài sản và các giấy chứng nhận theo quy 

định tương tự như các gói bồi thường dành cho những người chọn phương án 

chuyển đến khu tái định cư do dự án đề xuất mà không phải mất thêm bất kỳ chi 

phí phát sinh nào.  

- Đất sẽ được bồi thường theo cơ chế “đất đổi đất” nếu địa phương còn quỹ đất 

hoặc bồi thường bằng tiền mặt tùy theo lựa chọn của người bị ảnh hưởng. Những 

người mất đất sản xuất từ 20% diện tích trở lên phải được ưu tiên lựa chọn đất đổi 

đất với giá trị tương đương. Nếu không có đất, bên vay phải đảm bảo, đáp ứng 

yêu cầu của NHTG, rằng thực sự không có đất để đổi đất. Những người mất từ 

20% diện tích đất sản xuất trở lên có thể cần được hỗ trợ thêm nhằm phục hồi sinh 

kế. Những nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với những người nghèo và 

những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương mà bị mất từ 10% diện tích đất sản 

xuất trở lên.  

- Những người bị ảnh hưởng chọn phương án “đất đổi đất” đối với đất ở sẽ được 

cấp những lô đất chất lượng tương đương với những lô đất bị mất, hoặc được cấp 

lô đất tiêu chuẩn ở khu định cư mới gần nơi ở cũ và khoản điều chỉnh bằng tiền 

mặt để bù cho sự chênh lệch giữa giá trị của lô đất bị mất và lô đất được cấp. Khu 

vực tái định cư sẽ được quy hoạch một cách phù hợp và được thực hiện trên cơ sở 

tham vấn với những người bị di chuyển. Tất cả các cơ sở hạ tầng cơ bản như 

đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, cấp nước sạch, đường dây điện 

và điện thoại sẽ được cung cấp. 

- Những người bị ảnh hưởng chọn phương án bồi thường bằng tiền sẽ được bồi 

thường bằng tiền mặt theo mức giá thay thế. Những người bị ảnh hưởng này sẽ 

được hỗ trợ trong việc phục hồi sinh kế và tự thu xếp để di dời. 

- Mức bồi thường cho các công trình nhà ở, công trình thương mại, hoặc các loại 

công trình khác sẽ được trả theo mức giá thay thế mà không tính khấu hao công 

trình và không trừ các phần vật liệu có thể thu hồi được. Các công trình sẽ được 

định giá riêng rẽ. Nếu mức bồi thường được xác định theo loại công trình thì phải 

sử dụng giá của công trình có giá trị cao nhất trong nhóm công trình đó (chứ 

không phải sử dụng mức giá trị thấp nhất) để đảm bảo người bị ảnh hưởng có thể 

xây mới công trình kiến trúc với các tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểu loại tương tự. 

- Những hộ thuộc diện phải di dời nhưng không đủ điều kiện được bồi thường đất 

bị ảnh hưởng và không còn đất hoặc nhà ở nào khác trong địa bàn xã/phường dự 

án sẽ được quyền mua một lô/một căn hộ tiêu chuẩn trong khu tái định cư và được 

hỗ trợ tái định cư bằng tiền mặt 

- Những người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường, hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ 

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

theo giá thay thế cho nhà cửa, đất, và những tài sản khác. Việc bồi thường và hỗ 

trợ phục hồi cho người BAH phải được thực hiện trước khi thu hồi đất và tài sản.  

- Các hỗ trợ khác như là hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo tập huấn và các hình thức 

hỗ trợ khác sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu 



Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư Trang36 

 

nhập, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để nâng khả năng phục hồi và 

cải thiện thu nhập sau này. 

- Vì KHHĐ TĐC là một phần của dự án nên dự án sẽ được coi là chưa hoàn thành 

cho đến khi Kế hoạch hành động tái định cư được thực hiện đầy đủ và đáp ứng 

mục tiêu của chính sách OP 4.12. 

6.3.Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án 

6.3.1. Chính sách bồi thường cho đất nông nghiệp 

Người sử dụng đất ở đủ điều kiện bồi thường  

- Nếu hộ gia đình có đất bị thu hồi dưới 20% (dưới 10% đối với người dễ bị tổn 

thương) của tổng diện tích đất sản xuất và diện tích đất còn lại có giá trị về kinh tế 

theo ngưỡng xác định trong chính sách tái định cư của tỉnh, sẽ được bồi thường  

tiền mặt bằng 100% giá thay thế cho diện tích đất bị thu hồi. 

- Nếu hộ gia đình có diện tích đất bị thu hồi chiếm từ 20% (từ 10% đối với hộ dễ bị 

tổn thương) diện tích đất trở lên trong tổng diện tích đất canh tác của họ thì được 

bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích bị mất bằng 100% giá thay thế và người 

BAH sẽ được tham gia chương trình phục hồi thu nhập tại mục 6.3.8 biên dưới 

Những người sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất/thuê đất công ích 

- Đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng đang sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước 

giao khoán (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông – 

lâm trường quốc doanh khi dự án thu hồi thì sẽ không được bồi thường về đất 

nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản tạo lập trên đất với 

giá thay thế. 

- Người BAH thuê đất trên cơ sở hợp đồng với cá nhân, hộ gia đình, hay tổ chức, 

khác với trường hợp quy định tại điểm (i) trên, thì hộ gia đình sẽ chỉ được bồi 

thường đối với chi phí đầu tư còn lại trên đất, tài sản mà họ tạo lập trên đất trước 

ngày khóa sổ kiểm kê với 100% giá thay thế. Các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ về 

đất sẽ được chi trả cho người chủ sở hữu của thửa đất đó. 

Người sử dụng đất nông nghiệp không đủ điều kiện bồi thường  

- Hộ BAH sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 sẽ được bồi thường  theo giá thay thế 

theo quy định tại khoản 2 điều 77 của Luật Đất đai. 

- Những người bị ảnh hưởng sử dụng đất sau ngày 01/07/2004 đến trước ngày khóa 

sổ, trước ngày khóa sổ sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt để phục hồi sinh kế với số 

tiền không ít hơn 60% giá trị đền bù theo giá thay thế và sẽ được tham gia vào 

chương trình phục hồi sinh kế. 

6.3.2. Chính sách bồi thường đất ở 

75. Bồi thường về đất ở được chia thành các trường hợp sau: 

Đất ở không có công trình trên đất 

- Người sử dụng đất đủ điều kiện bồi thường: Được bồi thường cho đất bị thu hồi 
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bằng tiền mặt với 100% giá thay thế. 

- Người sử dụng không đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

không đủ điều kiện để bồi thường: Không được bồi thường đất nhưng được bồi 

thường chi phí đầu tư còn lại vào đất theo giá thị trường hiện hành và sẽ được 

nhận khoản hỗ trợ tối thiểu 30% giá trị đất bị ảnh hưởng với chi phí giá thay thế 

và các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quyết định của UBND tỉnh. 

Đất ở có các công trình kiến trúc mà diện tích đất còn lại đủ để xây dựng lại nhà theo 

quy định của UBND tỉnh (Người BAH tự sắp xếp lại): 

- Người sử dụng đất đủ điều kiện được bồi thường: Bồi thường cho phần diện tích 

đất ở bị thu hồi và công trình kiến trúc bị ảnh hưởng bằng tiền mặt với 100% giá 

thay thế; 

- Người sử dụng không đủ điều kiện để bồi thường: Không được bồi thường đất bị 

ảnh hưởng nhưng được bồi thường đối với tài sản bị ảnh hưởng theo giá thay thế 

và được nhận khoản hỗ trợ tối thiểu bằng 30% giá trị đất theo giá thay thế. 

- Trường hợp diện tích đất còn lại không đủ để xây dựng nhà, nhưng có đất vườn 

hoặc đất nông nghiệp gần đất BAH thì hộ BAH được phép chuyển đổi phần đất 

nông nghiệp thành đất ở và được miễn phí chuyển đổi theo quy định của UBND 

tỉnh để có thể xây dựng nhà mới. 

Đất ở có công trình trên đất mà phần đất còn lại không đủ để xây dựng theo quy định 

của UBND tỉnh (Người BAH phải di dời). 

- Người sử dụng đất đủ điều kiện được bồi thường: 

o Các hộ BAH có thể lựa chọn: (i) nhận tiền bồi thường và trợ cấp tái định 

cư theo giá thay thế và tự di chuyển; hoặc (ii) nhận lô/căn hộ trong khu 

tái định cư và trợ cấp tái địn cư; 

o Trường hợp hộ BAH bị thu hồi một phần đất ở nhưng diện tích còn lại 

không đủ xây nhà mới theo quy định của địa phương, nhà nước sẽ thu hồi 

hết phần đất còn lại và người BAH sẽ được bố trí TĐC tại khu TĐC của 

dự án hoặc chuyển đổi đất nông nghiệp liền kề (nếu có sẵn) sang đất ở; 

o Trong trường hợp tiền bồi thường về đất không đủ mua một lô tối thiểu 

tại khu TĐC, nhà nước sẽ bù khoản tiền chênh lệch. 

- Người sử dụng đất không đủ điều kiện được bồi thường: sẽ được hưởng quyền lợi 

sau: 

o Nhận một khoản hỗ trợ tối thiểu bằng 30% giá trị đất theo giá thay thế; 

o Người BAH không còn nơi nào để ở trên địa bàn dự án sẽ được giao một 

lô tái định cư tối thiểu hoặc một căn hộ trong khu TĐC để mua trả góp 

hoặc thuê để sinh sống; 

o Trong trường hợp người BAH thuộc nhóm/hộ gia đình nghèo hoặc dễ bị 

tổn thương thì sẽ được xem xét hỗ trợ đặc biệt (bằng tiền mặt hoặc hiện 
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vật) để đảm bảo người BAH có đủ khả năng di dời tới nơi ở mới. UBND 

tỉnh sẽ xem xét mức hỗ trợ cho những hộ này. 

6.3.3. Chính sách bồi thường nhà và vật kiến trúc 

Bồi thường với công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng 

- Người có nhà/công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường như sau: 

o Bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ nhà/công trình bị ảnh hưởng với 

100% chi phí thay thế bất kể tình trạng pháp lý của việc sử dụng đất nếu 

nhà/công trình được xây dựng trước ngày khóa sổ1. Số tiền đền bù đủ để 

xây dựng lại nhà/công trình mới với tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự của 

ngôi nhà/công trình BAH mà không khấu hao và khấu trừ các vật liệu có 

thể tận dụng được. 

o Đối với công nhà/công trình bị tháo dỡ một phần và phần còn lại đủ khả 

năng để ở: Bồi thường cho toàn bộ nhà/cấu trúc bị ảnh hưởng theo giá 

thay thế. Trong khi nhà / kết cấu bị phá hủy một phần nhưng phần còn lại 

vẫn có thể sử dụng được, bồi thường với chi phí thay thế cho phần bị phá 

hủy cộng với chi phí sửa chữa phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật như 

điều kiện cấp dự án. 

- Người thuê nhà của nhà nước hoặc tổ chức sẽ sẽ được hưởng quyền thuê, hoặc 

mua một căn hộ mới có diện tích bằng với diện tích của căn nhà BAH nếu có nhu 

cầu; hoặc hỗ trợ 60% giá thay thế cho đất và 60% giá thay thế cho nhà BAH; 

- Những người thuê nhà để ở sẽ được cung cấp một khoản trợ cấp di chuyển cho 

việc di chuyển tài sản, cũng như hỗ trợ việc xác đinh chỗ ở thay thế. 

Bồi thường về di chuyển mồ mả 

- Bồi thường cho việc di chuyển mồ mả sẽ bao gồm chi phí đào, di dời, cải táng và 

các chi phí khác có liên quan trực tiếp. UBND tỉnh quy định mức bồi thường cụ 

thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương. 

- Đối với những mồ mả vô chủ bị ảnh hưởng, Ban QLDA sẽ thuê người dân địa 

phương di dời mộ đến nghĩa địa của xã.  

6.3.4. Chính sách bồi thường cây trồng, hoa mầu và vật nuôi 

- Đối với cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng, bất kể tình trạng sở hữu, người BAH sản 

xuất trên đất đó sẽ được bồi thường đầy đủ theo chi phí thay thế. Đối với những 

cây trồng chưa được thu hoạch nhưng có thể di chuyển được thì chi phí di chuyển 

và những thiệt hại thực tế do quá trình di chuyển và trồng lại sẽ được bồi thường 

chi trả; 

- Đối với vật nuôi (bao gồm cả thủy hải sản) không thể thu hoạch tại thời điểm thu 

hồi đất, người BAH sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế tại thời 

điểm thu hồi. Không bồi thường đối với vật nuôi có thể di chuyển hoặc đến kỳ thu 
                                                 
1In case, at time of construction of structure, local authorities have announced and prevented the construction and 

recorded by the minute but household has not followed, local government policy will apply. If no minute recorded, 

the Bank policy will apply 
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hoạch nhưng bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển. 

6.3.5. Chính sách bồi thường cho tài sản công cộng bị ảnh hưởng 

-  Đối với các công trình công cộng như trường học, các cầu, nhà máy, nguồn nước, 

đường giao thông, hệ thống thu gom, chứa rác thải v.v. bị ảnh hưởng bởi dự án, 

UBND Tỉnh, Ban QLDA sẽ phải đảm bảo rằng các công trình hạ tầng đó được 

phục hồi hoặc sửa chữa lại tùy theo trường hợp cụ thể, và cộng đồng không phải 

trả cho chi phí đó. 

- Đối với các công trình công cộng của cộng đồng phục vụ trực tiếp đến nhu cầu 

phát triển và đời sống dân sinh như kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, 

đường giao thông, điện, viễn thông, cáp quang (trừ các công trình có giấy phép 

xây dựng bị ràng buộc tự tháo dỡ di dời) cần phải được bồi thường theo giá thay 

thế hoặc phục hồi với chất lượng bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án. 

6.3.6. Chính sách bồi thường cho các tác động tạm thời trong thời gian thi công 

- Trường hợp dự án cần thu hồi đất tạm thời trong thời gian xây dựng thì phải bồi 

thường cho cây trồng bị ảnh hưởng và thu nhập bị mất trong thời gian thu hồi tạm 

thời cho người BAH; 

- Chính sách đề bù thiệt hại của công trình xây dựng công cộng hoặc tư nhân xảy ra 

trong quá trình thi công: 

o Tài sản hư hỏng sẽ được phục hồi trở lại tình trạng cũ hoặc được bồi 

thường bởi Nhà thầu ngay khi xảy ra; 

o Theo thông số kỹ thuật của hợp đồng, nhà thầu sẽ phải cẩn thận để tránh 

làm hư hỏng tài sản trong quá trình thi công. Trường hợp thiệt hại xảy ra, 

Nhà thầu sẽ phải sữa chữa thiệt hại và cũng có thể phải bồi thường cho 

các gia đình, nhóm, cộng đồng hoặc cơ quan chính phủ. Có mức bồi 

thường tương tự đối với tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án. 

6.3.7. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản 

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường 

chi phí di chuyển tài sản cụ thể:  

o Di chuyển chỗ ở trong phạm vi thửa đất còn lại của gia đình do phải làm 

lại nhà ở: 2.500.000 đồng/hộ; 

o Di chuyển chỗ ở trong phạm xã, phường, thị trấn: 3.500.000 đồng/hộ; 

o Di chuyên chỗ ở sang xã, phường, thị trấn khác trong phạm vi huyện, 

thành phố: 4.500.000 đồng/hộ; 

o Di chuyển sang huyện, thành phố khác trong phạm vi tỉnh và các địa 

phương khác: 5.500.000 đồng/hộ 

o Trường hợp đặc biệt Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phong mặt 

bằng lập phương án trình cấp có thẩm quyên xem xét, quyết định chi từng 

trường hợp cụ thể. 
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6.3.8. Chính sách hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống 

76. Bên cạnh việc bồi thường trực tiếp cho những tài sản bị thiệt hại, những người 

BAH được hỗ trợ để phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống trong thời gian chuyển tiếp. 

Những khoản hỗ trợ bao gồm, nhưng không hạn chế:  

Hỗ trợ ổn định đời sống 

- Trường hợp với hộ gia đình mất đất nông nghiệp 

o Người BAH bị mất từ 20% đến 30% đất nông nghiệp (hoặc từ 10% đối 

với các nhóm dễ bị tổn thương và người nghèo) sẽ nhận khoản hỗ trợ nêu 

trên trong 3 tháng nếu không phải di dời, và trong 12 tháng nếu phải di 

dời.  

o Người BAH bị mất từ 30% đến 70% đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 

trong 6 tháng nếu không phải di dời và trong 12 tháng nếu phải di dời. 

Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế đặc 

biệt khó khăn, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng; 

o Người BAH bị mất trên 70% đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ trong 12 

tháng nếu không phải di dời và trong 24 tháng nếu phải di dời. Trong một 

số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, 

mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng. 

o Đối với hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì 

được hỗ trợ ổn định sản xuất, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng vị trí đất 

nông nghiệp được bồi thường do UBND tỉnh quyết định cho từng dự án. 

- Trường hợp với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp 

o Trường hợp có báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan 

thế chấp thuận thì được hỗ trợ tối đa bằng 30% của một năm thu nhập sau 

thuế, theo mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề trước đó, nhưng mức hỗ 

trợ tối đa không quá 50.000.000 đồng/đơn vị; 

o Trường hợp có báo cáo tài chính nhưng chưa được kiểm toán, hoặc chưa 

được cơ quan thuế chấp thuận thì được hỗ trợ tối đa bằng 20% của một 

năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề trước 

đó, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 30.000.000 đồng/đơn vị; 

o Trường hợp đơn vị mới tổ chức hoạt động hoặc đã và đang hoạt động 

nhưng không có lãi thì được hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 

đồng/đơn vị; 

o Trường hợp không có báo cáo tài chính thì được hỗ trợ căn cứ bậc thuế 

môn bài do các hộ đang thực hiện để hỗ trợ, mức hỗ trợ như sau: Bậc 1 

không quá 10.000.000 đồng/hộ; Bậc 2 không quá 6.000.000 đồng/hộ; 

Bậc 3 không quá 5.000.000 đồng/hộ; Bậc 4 không quá 4.000.000 

đông/hộ; Bậc 5 không quá 3.000.000 đồng/hộ; Bậc 6 không quá 

2.000.000 đông/hộ. 
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- Hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc 

o Hỗ trợ cho một lao động trên một tháng ngừng việc bằng 1,5 làn mức 

lương tối thiểu của khu vực có đất bị thu hồi cho các đối tượng theo quy 

định của Nhà nước tại thời  điểm ngừng việc; 

o Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng đối với người lao động đã làm 

việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên và không quá 3 tháng đối với các 

trường hợp còn lại. 

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

-  Trường hợp hộ gia đình mất đất nông nghiệp: 

o Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại 

khoản 1, Điều 20 của Nghị Định 47/2014/ND-CP được hỗ trợ bằng 2 lần 

giá đất nông nghiệp cùng loại. 

o Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp thì không được áp dụng việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc làm; 

o Trường hợp người được hỗ trợ, có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì 

được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho 

một khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động. 

- Trường hợp hộ gia đình mất đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá 

nhân phải di chuyển chỗ ở: 

o Trường  hợp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có báo cáo tài 

chính theo quy định thì được hỗ trợ tối đa bằng 15% của 1 năm thu nhập 

sau thuế, theo mức bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan 

thuế xác nhận hoặc kết quả kiểm toán, nhưng mức hỗ trợ tối đa không 

quá 10.000.000 đông/hộ; 

o Trường hợp không có báo cáo tài chính thì được hỗ trợ căn cứ trên bậc 

thuế môn bài do hộ đang thực hiện và hỗ trợ như đối với trường hợp 

không có báo cáo tài chính. 

Hỗ trợ cho người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước 

- Hộ gia đinh, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nha ơ thuộc sở hữu nhà nước 

khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển 

tài sản, mức hỗ trợ bằng 2.500.000 đồng/hộ và 1.000.000 đồng/cá nhân. Người 

thuê nhà phải có Hợp đồng thuê nhà và đăng ký tạm trú  theo quy định của pháp 

luật trước thời điểm thông báo thu hồi đất. 

Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích xã, phường, thị trấn 

- Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không 

được bồi thường nhưng được hỗ trợ; mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về 

đất theo đơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định 
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Hỗ trợ tiền thuê nhà 

- Đối với người bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở ra nơi ở mới hoặc phải phá dỡ 

nhà để xây dựng lại nhà ở trên phần đất còn lại của gia đình và không còn chỗ ở 

nào khác, trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ 

trợ tiền thuê nhà, thời gian thuê nhà do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng lập nhưng không quá 8 tháng, các mức hỗ trợ tiền thuê nhà cụ thể 

như sau: 

o Tại phường: Hộ từ 1 – 2 người: 1.800.000 đồng/hộ/tháng; hộ có từ 3 – 5 

người: 2.500.000 đồng/hộ/tháng; hộ từ 6 người trở lên: 3.000.000 

đồng/hộ/tháng. 

o Tại xã: Hộ Hộ từ 1 – 2 người: 1.500.000 đồng/hộ/tháng; hộ có từ 3 – 5 

người: 2.000.000 đồng/hộ/tháng; hộ từ 6 người trở lên: 2.500.000 

đồng/hộ/tháng 

Hỗ trợ đối với gia đình có công với cách mạng, người đang hưởng trợ cấp của Nhà nước 

- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, thân nhân liệt sỹ đanng hưởng tiền 

tuất hàng tháng và thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như 

thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên được hỗ trợ 6.000.000 

đồng/hộ; 

- Thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như thương binh, bệnh 

binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ; 

- Thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như thương binh, bệnh 

binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được hỗ trợ 4.000.000 đồng/hộ; 

-  Gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động 

từ 21% đến 40% được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ. 

- Nhóm hộ dễ bị tổn thương gồm: Phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa chồng 

hay mất sức lao động) có người sống phụ thuộc, người tàn tật (không còn khả 

năng lao động), người già không nơi nương tựa, hộ nghèo được hỗ trợ 2.000.000 

đồng/hộ. 

Thưởng tiến độ: 

- Người có đất thu hồi thực hiện tháo dỡ, chi chuyển tài sản vật kiến trúc trên đất bị 

thu hồi bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

giải công bố thì được thưởng bằng 3% giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất bị tháo 

dỡ theo phương án bồi thường, hỗ trợ UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định này, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng/hộ. 

- Thu hồi từ 20% (10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương) đến dưới  30% diện tích 

đất nông nghiệp hỗ trợ bằng tiền tương đương 10kg gạo tẻ thường/nhân 

khẩu/tháng theo giá bán lẻ bình quân phổ biến so Sở Tài chính ban hành tại thời 

điểm hỗ trợ, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng; 

- Thu hồi dưới 20%  diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ bằng 

tiền tương đương 10% gạo tẻ thường/nhân khẩu/tháng theo giá tại biểu giá bản lẻ 
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bình quân phổ biến do Sở Tài chính ban hành tại thời điểm hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 

không quá 3 tháng. 
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Bảng11: Bảng ma trận quyền lợi 

TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

A Ảnh hưởng về Đất 

A.1 

Đất nông 

nghiệp 

Mất từ 20% (10 % 

đối với hộ dễ bị tổn 

thương) 

Người có đủ 

điều kiện được 

bồi thường 

thiệt hại về đất 

 

- Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích bị mất với giá thay 

thế; và 

- Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 

- Phụ cấp tạm thời 

 

Người BAH phải được thông báo 

trước ít nhất 90 ngày  khi  dự án 

thu hồi đất; 

Bồi thường và trợ cấp phải trả 

một lần 

UBND tỉnh quyết định mức trợ 

cấp 
Mất dưới 20% (10% 

đối với nhóm hộ dễ 

bị tổn thương) 

- Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích bị mất với giá thay 

thế; và 

-  Hỗ trợ đào tạo nghề/tạo việc làm 

 

Người không 

đủ điều kiện 

được bồi 

thường theo 

quy định tại 

Điều 75 Luật 

Đất đai 2013 

- Đất sử dụng trước 01/7/2004 sẽ được bồi thường bằng tiền 

mặt theo giá thay thế. 

- Đất sử dụng sau 1/7/2004, trước ngày khóa sổ sẽ được hỗ 

trợ không ít hơn 60% giá trị của đất theo giá thay thế;  

- Diện tích đất được hỗ trợ nằm trong hạn mức giao đất theo 

Điều 129 của Luật Đất đai 2013 

Người BAH phải được thông báo 

trước ít nhất 90 ngày  khi  dự án 

thu hồi đất; 

Bồi thường và trợ cấp phải trả 

một lần 

 

Người sử dụng 

đất với quyền 

tạm thời hoặc 

thuê đối với đất 

bị ảnh hưởng 

- Người sử dụng đất nông nghiệp do chủ sở hữu nhà nước 

giao khoán trên cơ sở hợp đồng (không bao gồm đất thuộc 

rừng đặc dụng và rừng phòng hộ) không được bồi thường đất 

nhưng giá trị đầu tư còn lại trên đất và toàn bộ tài sản gắn liền 

với đất theo giá thay thế; 

- Trường hợp người có thu tiền thuê đất trên cơ sở hợ đồng 

thuê với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không thuộc quy định 

tại điểm (i) trên đây thì chỉ được bồi thường phần giá trị còn 

lại trên đất và tài sản trên đất trước ngày khóa sổ với chi phí 

giá thay thế đầy đủ. Tiền đền bù cho đất sẽ được thực hiện 
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TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

cho chủ đất BAH 

A.2 

Đất ở 
Hộ không phải di 

dời 

Đất ở bị thu hồi 

đủ điều kiện 

được bồi 

thường. 

- Người sử dụng đất BAH sẽ được bồi thường bằng tiền mặt 

theo giá thay thế cho diện tích BAH thực sự 

Người BAH phải được thông báo 

trước ít nhất 180 ngày  khi  dự án 

thu hồi đất; 

 

 Đất ở bị thu hồi 

không đủ điều 

kiện bồi thường 

- Không được bồi thường đất đai nhưng được hỗ trợ  bằng 

30% giá trị đền bù cho đất bị ảnh hưởng và các khoản phụ cấp 

khác theo quyết định của UBND tỉnh 

B Tài sản trên đất 

B.1 

Nhà ở/vật 

kiến trúc 

Ảnh hưởng một 

phần và phần còn lại 

đủ điều kiên để ở 

Không kể tình 

trạng pháp lý 

về đất 

- Đền bù bằng tiền tương đương  giá trị thay thế theo tỷ lệ bị 

ảnh hưởng mà không khấu trừ phần xuống cấp hoặc vật liệu 

có thể tái sử dụng. 

- Bồi thường chi phí sữa chửa phần còn lại 

Nếu nhà bị ảnh hưởng kết hợp 

với cửa hàng, thì bồi thường cho 

việc gián đoạn kinh doanh; 

Bồi thường nhà/công trình kiến 

trúc BAH đủ để xây dựng lai 

nhà/công trình kiến trúc mới 

tương đương về tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

Đối với các cấu trúc bất hợp pháp 

được định nghĩa theo Luật Đất 

đai 2013, trong trường hợp tại 

thời điểm xây dựng nhà/công 

trình, chủ sở hữu đã được chính 

quyền địa phương công bố và 

ngăn chặn nhưng không tuân thủ, 

trong trường hợp này chính sách 

của địa phương sẽ được áp dụng 

Ảnh hưởng toàn bộ 

hay một phần và 

phần còn lại không 

đủ điều kiện để ở 

- Đền bù và hỗ trợ tái định cư bằng tiền tại giá thay thế mà 

không khấu trừ phần xuống cấp hoặc vật liệu có thể tái sử 

dụng. 

- Bồi thường chi phí di chuyển như sau: 

o  Di chuyển chỗ ở trong phạm vi thửa đất còn lại của gia 

đình do phải làm lại nhà ở: 2.500.000 đồng/hộ; 

o  Di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã, phường, thị trấn: 

3.500.000 đồng/hộ; 

o Di chuyển tới phường/xã khác trong phạm vi huyện/thành 

phố: 4.500.000 đồng/hộ 

o  Di chuyển sang huyện, thành phố khác trong pạm vi tỉnh 

và các địa phương khác: 5.500.000 đồng/hộ 

o  Trường hợp đặc biệt Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

giải phóng mặt bằng lập phương án trình cấp có thẩm 
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TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

quyền xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể  

 

B.2 Mồ mả Phải di dời 

Mộ có chủ 

- Đối với việc di chuyển mồ mả thì người có mồ mả phải di 

chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di 

chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan 

trực tiếp. Bồi thường cho di dời mộ là từ 1.600.000 đồng/ngôi 

mộ đến 24.200.000 đồng/ngôi mộ. 

- Với những ngôi mộ không chủ, Ban QLDA sẽ thuê người 

dân địa phương di chuyển tới nghĩa địa của xã. 

- Mộ sẽ được di chuyển vào 

cuối năm âm lịch theo truyền 

thống 

Mộ vô chủ 
- Tiền bồi thường được giao cho UBND xã nơi có đất bị thu 

hồi để chi trả chi phí di chuyển đến nới chôn cất mới trong 

vùng quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa. 

B.3 

Cây cối 

hoa mầu, 

vật nuôi 

Bị ảnh hưởng Không kể tình 

trạng pháp lý 

của đất 

- Bồi thường bằng tiền mặt với giá thay thế cho cây trồng, 

vật nuôi bị ảnh hưởng trên diện tích đất bị ảnh hưởng nếu 

không thể thu hoạch/di chuyển được tại thời điểm thu hồi; 

- Đối với cây trồng BAH có thể thu hoạch hoặc di dời được 

tới địa điểm khác, mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí vận 

chuyển cộng với thiệt hại thực tế. 

- Các hộ gia đình BAH sẽ được 

thông báo trước 30 ngày để giao 

đất từ ngày được bồi thường 

- Những cây trồng vật nuôi xuất 

hiện sau khi thông báo khóa sổ 

điều tra không được bồi thường. 

C Hỗ trợ 

C.1 

Hỗ trợ 

đào tạo, 

chuyển 

đổi nghề 

và tìm 

kiếm việc 

làm 

Hộ bị mất đất nông 

nghiệp và đất ở kết 

hợp kinh doanh, 

dịch vụ  

Tất cả các hộ bị 

ảnh hưởng 

- Trường hợp hộ gia đình mất đất nông nghiệp: 

o Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo 

quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị Định 47/2014/ND-

CP được hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại. 

o Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường 

bằng đất nông nghiệp thì không được áp dụng việc hỗ trợ 

đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; 

o Trường hợp người được hỗ trợ, có nhu cầu được đào tạo, 

học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và 

được miễn học phí đào tạo cho một khóa học đối với các 
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TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

đối tượng trong độ tuổi lao động. 

- Trường hợp hộ gia đình mất đất ở kết hợp kinh doanh, dịch 

vụ ủa hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở: 

o Trường  hợp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có 

báo cáo tài chính theo quy định thì được hỗ trợ tối đa bằng 

15% của 1 năm thu nhập sau thuế, theo mức bình quân của 

3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận hoặc 

kết quả kiểm toán, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 

10.000.000 đông/hộ; 

o Trường hợp không có báo cáo tài chính thì được hỗ trợ căn 

cứ trên bậc thuế môn bài do hộ đang thực hiện và hỗ trợ 

như đối với trường hợp không có báo cáo tài chính. 

C.2. 

Hỗ trợ 

cho việc 

thu hồi 

đất công 

ích 

Đất công ích thuộc 

sự quản lý của chính 

quyền địa phương 

Phường/xã bị 

ảnh hưởng 

- Đất công thuộc quyền quản lý của chính quyền phường / 

xã / thị trấn khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường nhưng sẽ 

được hưởng mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường đất theo 

quy định trong bảng giá đất của tỉnh 

- Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển 

vào tài khoản của xã dự án và 

được sử dụng để đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng, sử dụng 

vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn theo như quy 

định tại Điều 24 của Nghị định 

47/2014/NĐ-CP. 

UBND tỉnh quyết định mức hỗ 

trợ. 

C.3 Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất công 

ích 

Đất công ích của xã, 

phường, thị trấn bị 

thu hồi 

Xã, phường, thị 

trấn bị ảnh 

hưởng 

- Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, 

phường, thị trấn thì không được bồi thường nhưng được hỗ 

trợ; mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về đất theo đơn 

giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định. 

 

C4 Hỗ trợ xã 

hội 

Hỗ trợ đối với hộ gia 

đình có công với 

cách mạng, người 

Hộ bị ảnh 

hưởng 

- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Anh hùng 

lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao 

động, thân nhân liệt sỹ đang hưởng tiền trợ cấp hàng tháng và 
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TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

đang hưởng trợ cấp 

của nhà nước 

thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như 

thương bnh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên 

được hỗ trợ 6.000.000 đồng/hộ; 

- Thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách 

như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 

80% được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ; 

- Thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách 

như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 

60% được hỗ trợ 4.000.000 đồng/hộ; 

-  Gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% 

được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ. 

- Nhóm hộ dễ bị tổn thương gồm: Phụ nữ làm chủ hộ 

(không có chồng, góa chồng hay mất sức lao động) có người 

sống phụ thuộc, người tàn tật (không còn khả năng lao động), 

người già không nơi nương tựa, hộ nghèo được hỗ trợ 

2.000.000 đồng/hộ. 

C5 

Thưởng 

tiến độ 

Hộ bị ảnh hưởng 

dọn ra khỏi vùng đất 

bị ảnh hưởng đúng 

tiến độ 

Tất cả các hộ 

BAH 

- Các hộ bị mất đất hoặc bị di dời bàn giao đất bị ảnh hưởng 

như dự kiến tiến độ của dự án sẽ nhận được tiền thưởng 

khuyến khích 3% giá trị tài sản và cấu trúc trên đất theo chính 

sách bồi thường và hỗ trợ của các cơ quan có liên quan, 

nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng 

- Các hộ bị thu hồi từ 20% (10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn 

thương) đến dưới  30% diện tích đất nông nghiệp hỗ trợ bằng 

tiền tương đương 10kg gạo tẻ thường/nhân khẩu/tháng theo 

giá bán lẻ bình quân phổ biến so Sở Tài chính ban hành tại 

thời điểm hỗ trợ, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng; 

- Các hộ bị thu hồi dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang 

sử dụng thì được hỗ trợ bằng tiền tương đương 10% gạo tẻ 

thường/nhân khẩu/tháng theo giá tại biểu giá bản lẻ bình quân 
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TT Loại  

thiệt  hại 

Mức độ bị ảnh 

hưởng 

Người BAH Quyền lợi Thực hiện 

phổ biến do Sở Tài chính ban hành tại thời điểm hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ không quá 3 tháng. 

D Tác động thạm thời trong quá trình xây dựng  

D1 

Tạm thời 

mất đất 

Mất đất tạm thời 

trong quá trình xây 

dựng 

Chủ sở hữu 

hữu/người sử 

dụng bị ảnh 

hưởng tạm thời 

- Không bồi thường cho đất, nhưng bồi thường cho tài sản 

trên đất theo giá thay thế và thu nhập bị mất trong thời gian 

chiếm đóng 

Khôi phục đât đai như trước khi 

có dự án trước khi người ảnh 

hưởng quay trở lại 

D2 

Tác động 

phát sinnh 

từ việc 

xây dựng 

Thiệt hại do Nhà 

thầu gây ra đối với 

các công trình tư 

nhân hoặc công 

cộng 

Chủ sở hữu 

hữu/người sử 

dụng bị ảnh 

hưởng tạm thời 

- Tài sản bị hư hỏng sẽ được phục hồi trở lại tình trạng cũ 

hoặc nếu không thể phục hồi, bồi thường thiệt hại cho tài sản 

bởi nhà thầu càng sớm càng tốt theo chính sách của Khung 

chính sách của KHHĐ TĐC 

Trường hợp có ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của người 

BAH, Nhà thầu phải thanh toán 

cho việc kinh doanh bị gián đoạn. 

Theo các  điều khoản và điều kiện 

hợp đồng của mình, Nhà thầu sẽ 

phải cẩn thận để tránh làm hư 

hòng tài sản trong quá trình thi 

công 
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PHẦN 7. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP 

77. Dự án không có hộ nào phải di dời, hộ bị ảnh hưởng nặng về đất nông nghiệp do 

vậy dự án không cần thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 

PHẦN8: CHUẨN BỊ TÁI ĐỊNH CƯ 

78. Dự án không có hộ phải di dời do vậy không cần chuẩn bị khu tái định cư cho dự 

án. 

PHẦN 9: SỰ THAM GIA VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

9.1. Mục tiêu của phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng 

79. Việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng là những hoạt động quan trọng 

của dự án với các mục tiêu sau: 

- Đảm bảo cộng đồng được tiếp cận thông tin dự án; 

- Giúp cộng đồng nhận thức được ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng đới với dự án; giảm 

khả năng phát sinh các mẫu thuẫn và giảm thiểu nguy cơ chậm trễ của dự án; 

- Lập kế hoạch hành động Tái định cư và bồi thường, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu 

của người BAH, tối đa hóa lợi ích của dự án. 

9.2. Quy trình tham gia và tham vấn 

9.2.1. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Phương pháp thực hiện: 

80. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh 

giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện 

trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập 

trung và điều tra kinh tế-xã hội. 

Nội dung tham vấn: 

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) Thông tin chung về khung chính 

sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Tham vấn ý kiến cộng 

đồng về nhu cầu cộng đồng về cải thiện hạ tầng địa phương và nhận thức của cộng đồng 

về mục tiêu dự án 

Kết quả tham vấn: 

81. Các cuộc tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án đã được thực hiện 

trong tháng 10/2017 tại các phường bị ảnh trên địa bàn dự án. Tổng cộng có 5 cuộc họp 

tham vấn với 74 người tham gia, trong đó có 50 nam và 24 nữ.  
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82. Hoạt động tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị giúp tạo lập và củng cố 

sự đồng thuận của cộng đồng với dự án. Tóm tắt nội dung và diễn biến của các cuộc 

tham vấn cộng đồng, phổ biến thông tin được trình bày dưới bảng sau: 
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Bảng 12:Thông tin các cuộc họp tham vấn cộng đồng về tái định cư 

Ngày/tháng Địa 

điểm 

Thành phần tham 

dự 

Số người tham gia Thông tin 

Tổng Nam Nữ Thông tin cung cấp Thông tin phản hồi 

8h30 – 10h 

Ngày 

11/10/2017 

UBND  

Tứ Minh 

- Đại diện chính 

quyền địa 

phương; 

- Đại diện Ban 

QLDA; 

- Đại diện tư vấn; 

- Đại diện những hộ 

BAH 

15 15 0 

- Thông chung về dự án; 

- Kế hoạch thực hiện dự án; 

- Giới thiệu khung chính 

sách bồi thường hỗ trợ của 

dự án, các nguyên tắc bồi 

thường và điều; 

- Chương trình phục hồi 

sinh kế của dự án; 

- Các kết quả khảo sát, 

thống kê sơ bộ thiệt hại; 

- Thảo luận đối với các đối 

tượng bị ảnh hưởng 

- Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để dự án có thể triển 

khai thuận lợi; 

- Dự án không thu hồi đất của người dân, chỉ có một số 

hộ bị ảnh hưởng về cây cối do vậy công tác thu hồi đất 

cho dự án là thuận lợi; 

- Chú ý, trong quá trình thiết kế và thi công cũng như vận 

hành nhà máy xử lý nước thải 

8h30 – 10h 

Ngày 

12/10/2017 

UBND  

Cẩm 

Thượng 

12 7 5 

- Dự án sẽ ảnh hưởng đến một số diện tích đất nông 

nghiệp (đất trồng lúa) và đất vườn của một số hộ gia 

đình. Hiện nay, địa phương không còn quỹ đất nông 

nghiệp để đền bù theo phương án đất đổi đất nữa; 

- Diện tích đất nông nghiệp ảnh hưởng không lớn nên 

không ảnh đến sinh kế của các hộ 

8h- 10h 

Ngày 

13/10/2017 

UBND 

Trần 

Hưng 

Đạo 

15 8 7 

- Dự án góp phần thúc đây kinh tế, tăng thu nhập, cải 

thiện điều kiện sống, điều kiện vệ sinh môi trường; 

- Chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư cần công khai 

minh bạch, công bằng với tất cả những người bị ảnh 

hưởng; 

- Đơn vị thi công phải có đủ năng lực đảm bảo chất lượng 

và đúng tiến độ 

10h-11h30 

Ngày 

UBND 

Trần 

22 13 09 

- Dự án đen lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội và cải 

thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho khu vực dự án. 

Chính quyền và người dân rất đồng tình ủng hộ, mong 
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Ngày/tháng Địa 

điểm 

Thành phần tham 

dự 

Số người tham gia Thông tin 

Tổng Nam Nữ Thông tin cung cấp Thông tin phản hồi 

13/10/2017 Phú dự án sớm triển khai thực hiện; 

- Khu vực dự án đã được cắm mốc quy hoạch năm 1997, 

tất cả các hộ đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Do đó công tác thu hồi đất khá là thuận lợi; 

- Công tác tuyên truyền cần được thực hiện và phối hợp 

thường xuyên giữa Chủ dự án và chính quyền địa 

phương. 

14h– 16h 

Ngày 

13/10/2017 

UBND 

Ngọc 

Châu 

10 7 03 

- Chính quyền và người dân tạo mọi điều kiện để dự án 

được triển khai thuận lợi; 

- Công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư cần công khai và có 

sự thỏa thuận với người bị ảnh hưởng để tạo sự đồng 

thuận; 

- Chủ dư án kết hợp với chính quyền địa phương trong 

công tác tuyên truyền phổ biến thông tin đến người dân. 
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9.2.2. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn thực hiện dự án 

83. Theo yêu cầu của NHTG, KHHĐ TĐC bản tiếng Việt sẽ được cộng khai tại địa 

phương, cụ thể là tại văn phòng Ban QLDA, UBND thành phố và các phường/xã liên 

quan trước và sau khi được phê duyệt bởi cấp thẩm quyền. Bản tiếng Anh sẽ được gửi 

cho NHTG để công khai thông tin trên website của Ngân hàng trước khi thẩm định dự 

án. 

a.  Tham vấn và phổ biến thông tin  

84. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA, với sự hỗ trợ của các Tư vấn, sẽ 

đảm nhận những nhiệm vụ sau: 

- Cung cấp thông tin cho HĐBTHT-TĐC và chính quyền địa phương các cấp thông 

qua các cuộc hội thảo, đào tạo, các thông tin chi tiết về chính sách của dự án và 

thủ tục thực hiện.  

- Phối hợp với HĐBTHT-TĐC thị xã/Trung tâm PTQĐ tổ chức phổ biến thông tin 

và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện 

dự án.  

- Phối hợp với các HĐBTHT-TĐC/Trung tâm PTQĐ cập nhật đơn giá bồi thường, 

xác định lại qui mô thu hồi đất và tác động tới tài sản dựa trên KĐTH chi tiết có 

tham vấn với người bị ảnh hưởng. 

- Sau khi HĐBTHT-TĐC thành phố/Trung tâm PTQĐ áp giá, tính toán giá trị bồi 

thường cho từng hộ gia đình và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Ban QLDA/HĐBTHT-TĐC/Trung tâm PTQĐ sẽ công bố thông tin về những 

quyền lợi được hưởng cho người bị ảnh hưởng trong các cuộc tham vấn cộng 

đồng. Phương án bồi thường được được nêm yết công khai tại UBND phường.  

- Gửi công văn hay bảng hỏi liên quan đến các phương án tái định cư tới tất cả 

những người di dời để (a) thông báo cho họ về các phương án tái định cư (giải 

thích rõ ràng về đặc điểm của từng phương án), (b) đề nghị người bị ảnh hưởng 

khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư và khẳng định sơ bộ của họ 

về địa điểm khu tái định cư. 

b. Nội dung tham vấn 

85. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin 

bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi 

tiết hơn về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này 

cũng sẽ được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, 

đài, các bảng áp phích tại khu vực dự án, UBND phường…). Người bị ảnh hưởng phải 

được cung cấp các thông tin sau: 
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- Hạng mục dự án: Phần này gồm cả thông tin về những nơi mà người bị ảnh hưởng 

có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dự án. 

- Tác động của dự án: Tác động đến người đang sống và làm việc trong vùng bị ảnh 

hưởng của dự án, kể cả những giải thích về nhu cầu thu hồi đất cho từng hạng 

mục công trình cụ thể của dự án.  

- Quyền lợi và quyền được bồi thường của người bị ảnh hưởng: Giải thích rõ quyền 

lợi và quyền được bồi thường đối với các loại tác động khác nhau với người bị 

ảnh hưởng.  

- Cơ chế khiếu nại và trình tự giải quyết: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông 

báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập. Người 

bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan 

đến dự án, về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì HĐBTHT-

TĐC/Trung tâm PTQĐ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị 

ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại.  

- Quyền được tham gia và quyền được tư vấn: Những người bị ảnh hưởng sẽ được 

thông báo về quyền tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tái 

định cư. Những người bị ảnh hưởng được cử đại diện trong HĐBTHT-TĐC của 

thành phố và đại diện của những người bị ảnh hưởng sẽ có mặt khi HĐBTHT-

TĐC họp để đảm bảo sự tham gia của họ trong các lĩnh vực của dự án.  

- Các hoạt động tái định cư: Tất cả những người chịu tác động của dự án sẽ được 

giải thích rõ về tính toán bồi thường và chi trả bồi thường, quy trình giám sát, bao 

gồm cả phỏng vấn một số người trong số bị ảnh hưởng, di chuyển tới nơi tái định 

cư và thông tin sơ bộ về quy trình công tác xây lắp.  

- Trách nhiệm tổ chức: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các tổ 

chức, các cấp chính quyền liên quan đến tái định cư và trách nhiệm của mỗi bên. 

- Tiến độ thực hiện: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về tiến độ dự 

kiến cho các hoạt động tái định cư chính. Cần nêu rõ là người bị ảnh hưởng sẽ chỉ 

di chuyển đi sau khi đã nhận đủ thanh toán bồi thường cho tài sản bị mất 

9.2.3. Công khai thông tin 

86. Theo yêu cầu của Ngân hàng (đoạn 29, OP 4.12) dự thảo KHHĐ TĐC được công 

khai bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, tại trang Web và văn phòng của Ban QLDA, 

UBND thành phố, UBND phường/xã khu vực dự án và bản tiếng Anh trên trang thông 

tin của Ngân hàng tại Washington DC. Sau khi được chính phủ phê duyệt và được 

NHTG không phản đối, KHHĐ TĐC cuối cùng sẽ được công khai theo dự thảo KHHĐ 

TĐC. Đối với bất kỳ thay đổi nào đối với KHHĐ TĐC, nó sẽ được cập nhật và làm sáng 

tỏ theo cùng một cách và được công bố lại. 
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PHẦN 10: CƠ CHẾ KHIẾU NẠI 

10.1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại 

87. Để đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người bị ảnh hưởng về bất kỳ 

khía cạnh nào của việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một 

cách kịp thời và thỏa đáng, và đảm bảo rằng người dân bị ảnh hưởng có thể thoải mái 

đưa ra thắc mắc khiêu nại của mình, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần phải được thiết 

lập. Tất cả người bị ảnh hưởng có thể gửi bất cứ câu hỏi nào cho các cơ quan thực hiện 

về quyền lợi của họ liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, tỷ giá, thu 

hồi đất, tái định cư, trợ cấp và phục hồi thu nhập. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng không 

phải trả bất kỳ khoản phí liên quan tới thủ tục giải quyết khiếu nại kể cả việc đưa các 

khiếu nại đó lên Tòa án. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách thực hiện KHHĐ 

TĐC. 

10.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại 

88. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bưới sau đây. 

Tuy nhiên, người khiếu nại có thẩm quyền trình lên tòa án bất kỳ thời điểm nào. 

Cấp thứ nhất: Tại UBND cấp xã: (UBND xã/phường/thị trấn) 

89. Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày miệng khiếu nại của 

mình đến bộ phận Một cửa của UBND xã/phường, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành 

viên của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo 

UBND xã/phường về đơn khiếu nại để tìm hiểu vấn đề và có trách nhiệm giải quyết 

khiếu nại đó trong vòng ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại. 

Cấp thứ 2: Tại UBND cấp huyện (Thành phố/huyện/thị xã) 

90. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND xã/phường,hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải 

quyết khiếu nại đối với khiếu nạo của mình, người khiếu nại gửi có thể trình vụ việc, 

hoặc bằng văn bản hoặc lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận một cửa. UBND 

quận/huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận đươn khiếu nại. UBND 

quận/huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND 

quận/huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyện kết quả giải 

quyết/đánh giá khiếu nại của mình. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên 

Tòa án nếu muốn. 

Cấp thứ 3: Ủy ban nhân dân tỉnh 

91. Nếu sau 30 ngày kể  từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND huyện, hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải quyết 
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khiếu nại cho họ, người khiếu nại có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc 

trình bày trực tiếp tới UBND tỉnh tại bộ phận tiếp dân hoặc trình vụ việc của mình lên 

Toàn án quận/huyện để giải quyết. UBND tỉnh có 45 ngày để giải quyết khiếu nại một 

các thỏa đáng cho các bên liên quan. Ban thư ký của UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ 

sơ của tất cả các khiếu nại đã tiếp nhận. Người khiếu nại có thể khiếu nạo vấn đề của 

mình lên Tòa án nếu muốn. 

Cấp cuối cùng: Tòa án 

92. Nếu sau 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND tỉnh, hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải quyết 

khiếu nại cho họ, người khiếu nại có quyền khiếu kiện ra tòa án để được xem xét giải 

quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 

93. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi đến người khiếu nại và các bên liên 

quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND nơi khiếu nại được giải quyết. 

Sau 03 ngày đối với quyết định giải quyết khại nại tại cấp xã/phường, sau 7 ngày đối vói 

quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện. 
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PHẦN 11: TRÁCH NHIỆM THỂ CHẾ 

94. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, 

tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Hải Dương sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện KHHĐ TĐC cụ thể. 

95. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp 

tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Các điều khoản và 

chính sách của Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các 

hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị 

động lực- thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”. 

11.1. Đánh giá năng lực của các bên liên quan Kế hoạch hành động tái định cư 

96. Từ các cuộc tham vấn và kết quả đã đạt được, các cơ quan chủ trì thực hiện kế 

hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư tại tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Hải 

Dương nói riêng cũng như Ban QLDA đều có kinh nghiệm cao về giải phóng mặt bằng 

và chuẩn bị và thực hiện tái định cư. 

- UBND tỉnh Hải Dương đã và đang làm chủ đầu tư cho nhiều dự án phát triển bao 

gồm các dự án do KfW (Ngân hàng Cơ sở hạ tầng Đức) và OFID tài trợ bao gồm: 

Dự án thoát nước đô thị Hải Dương; Dự án phát triển giao thông đô thị Hải 

Dương ... 

- UBND tỉnh Hải Dương và Uỷ ban bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư của thành 

phố đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và thanh toán bồi 

thường trong nhiều năm. Họ cũng đã có kinh nghiệm trong việc ban hành thông 

tin và tư vấn để có được sự đồng ý của người dân trong quá trình thực hiện dự án; 

97. Tuy nhiên, thành phố Hải Dương không có kinh nghiệm trong việc thực hiện tái 

định cư cho Ngân hàng Thế giới hoặc các dự án do ADB tài trợ. Vì vậy, đào tạo về thực 

hiện KHHĐ TĐC cần được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và thành phố của tỉnh Hải 

Dương trước khi triển khai dự án. Ban QLDA Hải Dương sẽ chỉ định một nhân viên phụ 

trách các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội  

11.2. Trách nhiệm của các bên liên quan 

98. UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. UBND tỉnh có trách nhiệm: 

- Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư; 

- Ban hành thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi 

đất ngay sau khi lựa chọn vị trí dự án; 

- Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án; 



Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư Trang59 

 

- Phê duyệt giá thay thế được xây dựng bởi đơn vị tư vấn thẩm định độc lập; 

- Chỉ đạo sự phối hợp giữa thành phố/thị xã dự án, các cơ quan có liên quan và các 

sở thuộc tỉnh để thực hiện bồi thường, tái định cư theo KHHĐ TĐC đã phê duyệt;  

- Cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư; 

- Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu Dự án được thực hiện phù hợp với 

Khung Chính sách tái định cư và KHHĐ TĐC đã được duyệt. Đảm bảo những 

mục tiêu của KHHĐ TĐC đều đạt được sau khi hoàn thành các hoạt động tái định 

cư.  

- Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của người BAH. 

99. Ban Quản lý dự án: là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện KHHĐ TĐC của dự án. 

Trách nhiệm của Ban QLDA bao gồm: 

- Thay mặt Chủ đầu tư hoặc thành phố chuẩn bị, thực hiện và giám sát nội bộ tất cả 

các hoạt động Tái định cư trong phạm vi Dự án, dưới sự quản lý của UBND tỉnh 

hoặc thành phố;  

- Chuẩn bị và/hoặc Cập nhật KHHĐ TĐC phù hợp với chính sách OP 4.12 của 

NHTG và luật pháp, quy định của chính phủ Việt Nam, quy định/quyết định của 

UBND tỉnh Hải Dương về đền bù, hỗ trợ và tái định cư và trình ủy ban Nhân dân 

tỉnh/thành phố và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện Kế hoạch 

hành động Tái định cư. 

- Phối hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư 

được phê duyệt;  

- 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. 

100. UBND thành phố Hải Dương có các trách nhiệm sau: 

- Thông báo thu hồi đất tới người bị ảnh hưởng nếu được UBND tỉnh ủy quyền;  

- Trực tiếp chỉ đạo HĐBTHT-TĐC và UBND xã/phường công bố thông tin và 

chính sách đền bù và tái định cư, thực hiện khảo sát và giám sát đo đạc và thực 

hiện KHHĐ TĐC; 

- Phê duyệt kế hoạch đền bù được chuẩn bị bởi HĐBTHT-TĐC nếu được UBND 

tỉnh phê duyệt; 

- Ban hành các quyết định về thu hồi đất của các hộ dân và cá nhân; 

- Giải quyết các khiếu nại của những người bị ảnh hưởng trong phạm vi quyền hạn; 

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập. 

101. Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và TĐC thành phố Hải Dương (HĐBTHT-TĐC) 

HĐBTHT-TĐC có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công 

trình trên địa bàn thành phố bao gồm: 
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- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã 

được phê duyệt. 

- Lập, hoàn thiện và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

phương án đào đạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; tổ chức triển khai thực 

hiện các phương án đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử 

dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đã được phê duyệt. 

- Tổng hợp và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về công tác giải phóng mặt 

bằng hàng tháng, hàng quý... 

102. UBND phường/xã: 

UBND phường/xã sẽ chịu trách nhiệm như sau: 

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh 

hưởng; Xác nhận tính hợp lệ của người bị ảnh hưởng và tài sản bị ảnh hưởng; 

- Hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại của 

người bị ảnh hưởng; 

- Hỗ trợ UBND huyện, HĐBTTĐC huyện tổ chức các cuộc họp, tham vấn cộng 

đồng, điều tra kinh tế xã hội trong quá trình chuẩn bị và thực hiện KHHĐ TĐC; 

- Thành lập các nhóm công tác cấp phường để hỗ trợ UBND huyện và HĐBTTĐC 

huyện   thực hiện khảo sát kiểm đếm chi tiết, khảo sát giá thay thế, khảo sát kinh 

tế xã hội và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện RAP; 

- Phối hợp với HĐBTTĐC huyện trong việc tổ chức chi trả bồi thường, tái định cư 

và thực hiện chương trình phục hồi sinh kế; 

- Xác định diện tích đất thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được bồi 

thường và đề xuất các chương trình phục hồi sinh kế phù hợp với điều kiện của 

người dân và địa phương; 

- Giải quyết khiếu nại cấp phường, xã theo quy định của pháp luật hiện hành; 

103. Người bị ảnh hưởng bởi dự án có trách nhiệm như sau: 

- Phối hợp với các nhóm khảo sát kiểm đếm tài sản và đất đai bị ảnh hưởng và ký 

xác nhận vào Biên bản kiểm đếm thiệt hại;  

- Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị, thực hiện, giám sát và 

cho ý kiến về việc lập, thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động TĐC theo chính 

sách OP 4.12; và  

- Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và 

quyền lợi. 



Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư Trang61 

 

Hình 3: Cơ cấu tổ chức thực hiện RAP

Note:   
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PHẦN 12: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

104. Các hoạt động chính cua bồi thường và tá định cư được thực hiện các bước sau va 

được chi tiết trong kế hoạch dự kiến trong bảng 13: 

(i) Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, Tư vấn thiết kế và Ban QLDA 

địa phương bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH. 

(ii) Họp các hộ BAH để phổ biến thông tin dự án và nguyên tắc bồi thường, tái định cư, 

bao gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn 

của dự án, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định 

giá các tài sản BAH, các biện pháp phục hồi và cơ chế giải quyết khiếu nại. 

(iii) Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm kê tài sản BAH để 

thu thập thông tin về người BAH, số lượng tài sản BAH. Tham vấn người BAH về 

các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ phục hồi sinh 

kế. 

(iv) Tiến hành khảo sát giá thay thế.  

(v) Cập nhật KHHĐ TĐC nếu có những thay đổi nhỏ trong phạm vi ảnh hưởng hoặc 

chính sách  

(vi) Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của 

người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND huyện phê duyệt.  

(vii) Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ.  

(viii) Thực hiện tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng sau khi chi trả bồi thường 

đầy đủ cho người BAH. 

(ix) Các hoạt động giám sát nội bộ và độc lập sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các 

hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ KHHĐ 

TĐC. 

(x) Thực hiện GRM để giải quyết khiếu nại nếu có. 
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Bảng 13: Kế hoạch thực hiện 

STT Các hoạt động chính Thời gian thực hiện 

1 Kế hoạch tái định cư 

1.1 Lập dự án (Thiết kế dự án) 12/2017- 1/2019 

1.2 Lập kế hoạch TĐC (trong giai đoan lập dự án) 12/2018 – 4/2019 

1.3 Trình Ngân hàng phê duyệt 5/2019 

2 Thực hiện kế hoạch tái định cư 

2.1 Lập hồ sơ địa chính và cắm mốc thu hồi đất QII/2020 

2.2 Tham vấn cộng đồng và công khai thông tin QII/2020 

2.3 Khảo sát, kiêm kê chi tiết và khảo sát giá thay thế QII- QIII/2020 

2.4 Chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng Q4/2020 

2.5 Thi công công trình  QIV/2020-2024 

2.6 Giám sát QIV/2019-2024 
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PHẦN 13: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

13.1. Khảo sát giá thay thế 

105. Trong giai đoạn chuẩn bị lập Kế hoạch hành động tái định cư, một đánh giá nhanh 

chi phí thay thế được thực hiệndựa trên các dữ liệu về giá cả thị trường về các loại đất, tài 

sản bao gồm chi phí giao dịch như phí hành chính, thuế, đăng ký… Khảo sát giá thay thế 

được tiến hành dựa trên: 

- Quyết định số 33/2014/QĐUBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 20 tháng 12 

năm 2014 vềviệc ban hành hành giá đất trong địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND tinh Hải Dương ngày 21 tháng 3 năm 

2017 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trê đại bàn tỉnh Hải Dương năm 

2017; 

- Tham vấn ý kiến lãnh đạo và cộng đồng dân cư địa phương; 

- Tham khảo đơn giá của một số dự án trên địa bàn; 

- Mua bán, sàn giao dịch bất động sản…. 

- Tham vấn với các nhà thầu xây dựng về giá vật liệu xây dựng và chi phí xây lắp. 

106. Kết quả của cuộc điều tra nhanh giá thay thế đã được áp dụng để ứng tính chi phí 

thực hiện KHHĐ TĐC. Trong quá trình thực hiện Ban QLDA sẽ tuyển dụng một tư vấn 

độc lập để thẩm định giá cho dự án. 

Bảng 14: Kết quả khảo sát đơn giá đất ở 

Hạng mục công trình Phường 
Mức giá ban 

hành bởi UBND 
Giá thay thế đề 

xuất 

 Kè và đường hai bên sông Bạch Đằng 

Trần Hưng Đạo 4.800- 12.000 25.000 

Trần Phú 4.800- 12.000 25.000 

Ngọc Châu 4.000- 4.800 15.000 

Bảng 15: Giá thay thế cho công trình kiển trúc 

STT Mục Đơn vị 
Mức giá ban hành 

bởi UBND  
Giá thay thế đề xuất  

1 Nhà ở VND/m2 2.353 7.011 

2 Chuồng trại VND/m2 926 2.759 

3 Hàng rào  VND/m 465 1.385 
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Bảng 16: Giá thay thế cho cây cối hoa mầu 

STT Mục Đơn vị 
Mức giá ban 

hành bởi UBND  

Giá thay thế đề 

xuất  

1 Cây ăn quả Cây/m2 650,000 650,000 

2 Cây lấy gỗ Cây/m2 200,000 200,000 

13.3. Dự toán nguồn kinh phí 

107. Ước tính chi phí cho Tái định cư dựa trên những mức giá trên, bao gồm đền bù 

cho đất và tài sản không phải là đất, các khoản hỗ trợ và chi phí dự phòng là 

58.441.000.000 đồng, tương đương 2.568,844 USD. 

108. Ngân sách Tái định cư được trính từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Hải Dương, sẽ 

được phân bổ đầy đủ và kịp thời dựa trên thời gian thực hiện tái định cư. 

Bảng 17: Dự toán kinh phí kế hoạch hành động tái định cư 

Hạng  mục Số lượng Thành tiền 

I. Đất  19,822,792,900 

1. Đất ở 668.1 19,329,700,000 

2. Đất thủy sản 478.81 43,092,900 

3. Đất bãi rác 5000 450,000,000 

II. Vật kiến trúc  28,730,954,858 

1. Nhà 3,510 24,611,909,400 

2. Hàng rào 1,560 2,161,692,000 

3. Sân 960 4,800 

4. Chuồng trại 85 234,515,000 

5.Bồi thường điện chìm (5%)   1,230,595,470 

6. Bồi thường nước máy (2%)  492,238,188 

III. Cây cối  1,184,000,000 

1. Cây ăn quả 1,200 780,000,000 

2. Cây lấy gỗ 2,020 404,000,000 

Tổng I  49,737,747,758 

IV Hỗ trợ  2,000,120,000 

1. Hỗ trợ ổn định đời sống 90 861,120,000 

2. Hỗ trợ hộ kinh doanh 15 150,000,000 

3. Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương 2 6,000,000 

4. Thương tiến độ 90 900,000,000 

5. Di chuyển trong địa bàn phường 18 63,000,000 

6. Chi phí đào tạo IA/EAs 5 250,000,000 

Tổng II  51,967,867,758 

V. Chi phí khác   

1. Thực hiện (2%)  1,039,357,355 

2. Giám sát độc lập (1%)  519,678,678 
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3. Dự phòng (10%)  5,196,786,776 

VII. Tổng  58,723,690,567 

Làm tròn  58,724,000,000 

Quy đổi (USD) 22,750 2,581,261 
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PHẦN 14: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

14.1. Mục tiêu giám sát 

109. Để đảm bảo các hoạt động và cam kết được mô tả trong KHHĐ TĐC đã phê duyệt 

được thực hiện đầy đủ và kịp thời, Chủ dự án cần duy trì giám sát và đánh giá việc thực 

hiện KHHĐ TĐC. Giám sát việc thực hiện KHHĐ TĐC nhằm thu thập thông tin thường 

xuyên phản ánh kết quả thực hiện KHHĐ TĐC trong đó đánh giá thực hiện KHHĐ TĐC 

nhằm mục đích phân tích thông tin thu thập được trong quá trình giám sát để đánh giá 

mức kết quả. Mức độ KHHĐ TĐC được thực hiện đúng kế hoạch và phương pháp đã 

thống nhất, và đánh giá việc thực hiện KHHĐ TĐC có đáp ứng được mục tiêu của Chính 

sách hoạt động OP4.12 của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư tự nguyện hay không. 

Trong trường hợp xác định có sự khác biệt (giữa KHHĐ TĐC và thực tế thực hiện) trong 

quá trình thực hiện, Ban QLDA sẽ đề xuất các biện pháp khác phục kịp thời. 

110. Mục tiêu cụ thể như sau: 

i. Đảm bảo khôi phục hoặc cải thiện mức sống của người BAH; 

ii. Theo dõi tổng thể dự án và các mục tiêu tái định cư đã được đáp ứng phù hợp với 

KHHĐ TĐC, và nếu không đề xuất các biện pháp khắc phục; 

iii. Đánh giá liệu các biện pháp bồi thường, hỗ trợ và phục hồi có đủ hay không và có 

phù hợp với OP4.12 của Ngân hàng thế giới; 

iv. Theo dõi và tư vấn về việc tránh các nguy cơ tiềm ẩn từ các dòng lao động khác 

tới cộng đồng xung quanh khu vực dự án (ví dụ người dân sinh sống và làm việc 

tại xã lân cận với công trường dự án) trong suốt quá trình thi công; 

v. Theo dõi và tư vấn về đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng tại công trường và 

thực hiện tốt các biện pháp an toàn nơi làm việc trong quá trình thi công; 

vi. Giám sát thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro xã hội (nếu có) do dòng lao 

động của các nhà thầu chuyển đến vào cộng đồng xung quanh khu vực dự án; 

vii. Theo dõi và cung cấp lời khuyên về việc triển khai đầy đủ cơ chế giải quyết khiếu 

nại (GRM) của dự án; và để xác định các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn và đề 

nghị khắc phục các vấn đề đó . 

14.2. Giám sát nội bộ 

111. Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện giám sát nội bộ việc thực hiện tái định cư. 

Ban QLDA sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách của Ban để thực hiện giám sát nội bộ với 

các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện KHHĐ TĐC;  
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- Thu thập các dữ liệu cần thiết – theo yêu cầu của báo cáo Kế hoạch hành động tái 

định cư để thiết lập một cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực 

hiện RAP phục vụ mục đích giám sát nội bộ; 

- Xác định bất kỳ vấn đề chưa giải quyết/vấn đề không tuân thủ trong quá trình thực 

hiện KHHĐ TĐC; 

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện KHHĐ 

TĐC; 

- Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người BAH lên cơ quan có thẩm quyền để giải 

quyết. 

112. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của KHHĐ TĐC và các giai đoạn của 

KHHĐ TĐC, công tác giám sát nội bộ có thể được duy trì hàng tuần, hàng tháng và/hoặc 

hàng quý. Báo cáo quý được chuẩn bị dưới hình thức phụ lục báo cáo của tiến độ một 

cách ngắn gọn nhất để đảm bảo: (i) thực hiện KHHĐ TĐC phù hợp với Chính sách 

OP4.12; (ii) có biện pháp kịp thời và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể nảy 

sinh. Các chỉ tiêu giám sát được đề xuất trong phụ lục. 

113. Cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Hội đồng bồi thường 

khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện Tái định cư của Dự án dẽ 

được duy trì và cập nhật hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có. 

114. Các cơ quan thực hiện sẽ giửi báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện 

KHHĐ TĐC lên Nhà tài trợ như một phần của báo cáo Quý mà họ phải nộp cho bên vay. 

Các báo cáo  nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau: 

- Số lượng các hộ BAH theo loại hình BAH và theo hợp phần của Dự án và tình 

trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục thu nhập cho mỗi hạng mục; 

- Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh 

phí đã giải ngân cho từng hoạt động; 

- Danh sách các kiến nghị; 

- Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất kỳ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi 

cơ quan quản lý các cấp giải quyết; 

- Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và giải quyết vấn đề; 

- Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật. 

14.3. Giám sát độc lập 

115. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là giám sát độc lập định kỳ và đánh giá thực 

hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đồi về mức sống và việc làm, việc khôi phục 

nguồn thu nhập và sinh kế của những người BAH, hiệu quả, tác động và tính bền vững 

của chính sách quyền lợi của người BAH, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu 
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thiệt hại nếu có, và rút ra những bài học chiến lược cho việc lập và hoạch định chính sách 

sau này; 

116. Cơ quan chịu trách nhiệm: Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn, Ban 

QLDA sẽ thuê một tổ chức độc lập để thực hiện giám sát độc lập việc thực hiện Kế hoạch 

hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn giám sát độc lập có chuyên môn 

về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc lập về tái định cư. Tư vấn giám sát 

độc lập bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện. 

117. Giám sát và đánh giá: Cơ quan giám sá độc lập cần giám sát bao gồm những 

không giới hạn các vấn đề sau: 

- Chi trả bồi thường như: (i) Toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những 

người BAH trước khi thu hồi đất hay không; (ii) Chi trả đầy đủ có tương xứng với 

việc thay thế các tài sản BAH; 

- Hỗ trợ người phải xây lại nhà cửa của mình trên diện tích đất còn lại, hoặc những 

người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do Dự án thu xếp, 

hoặc được giao mới; 

- Hỗ trợ khôi phục thu nhập, sinh kế; 

- Tham vấn cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) Người 

BAH phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt 

động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Đánh giá nhận thức của cộng đồng đối với 

chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người BAH bởi 

Dự án; và (c) Đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người 

BAH được quy định trong KHHĐ TĐC; 

- Phục hồi thu nhập và sinh kế chi người BAH; 

- Hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại cho người BAH; 

- Mức độ hài lòng của người BAH về những khía cạnh khác nhau của KHHĐ TĐC 

sẽ được giám sát và ghi chép lại; 

- Việc tránh các rủi ro xã hội tiềm ẩn từ các dòng lao động khác vào cộng đồng cư 

dân xung quanh khu vực dự án (ví dụ như những người sinh sống và làm việc tại 

các xã ngay lân cận khu vực công trường) trong quá trình thi công; 

- Đảm bảo an toàn cho các công nhân xây dựng tại công trường và thực hiện các 

biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công; 

- Đưa ra các lời khuyên về thực hiện đầy đủ cơ chế giải quyết khiếu nại, và xác định 

các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn, đưa ra các biện pháp khắc phục cho các vấn 

đề; 

- Bất kỳ vấn đề tiềm năng nào trong mức sống phục hồi đều được báo cáo và các 

biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo các mục tiêu của dự án. 

118.  Phương pháp giám sát độc lập: Phương pháp giám sát là kết hợp phương pháp 

định lượng và định tính kèm theo các cuộc họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung, 
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phòng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ 

BAH nặng và ít nhất 20% trong số các hộ BAH còn lại đối với mỗi đợt giám sát. Cuộc 

khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới, người già và các nhóm dễ bị tổn thương 

khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 

119. Báo cáo giám sát: 

- TVGSĐL phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong 

quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho Ban QLDA sau đó 

Ban QLDA sẽ trình lên cho Ngân hàng Thế giới. 

- Báo cáo sẽ gồm (i) tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư; (ii) sự 

chệch hướng, nếu có, với các điều khoản và nguyên tắc của Kế hoạch Hành động 

Tái định cư; (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó 

các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải 

quyết khó khăn một cách kịp thời; và (iv) diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã 

được xác định trong báo cáo trước. 

120. Báo cáo đánh giá cuối cùng 

- Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về tình hịnh thực hiện tái định cư từ 6 

đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá 

cuối cùng sẽ được tích hợp trong Báo cáo hoàn thành dự án. 

- Việc thực hiện tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc, đến khi có đánh giá 

sau tái định cư và kiểm toán hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ bị ảnh 

hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trinh phục hồi cuộc sống 

được thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Đơn vị giám sát độc lập được yêu cầu thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu tái định cư 

của dự án để giám sát và báo cáo. Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật hàng tháng theo 

quá trình thực hiện tái định cư. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Biên bản Họp tham vấn cộng đồng 

1. UBND phường Tứ Minh 
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2. UBND phường Cẩm Thượng 
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3. UBND phường Trần Hưng Đạo 
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4. UBND phường Trần Phú 
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5. UBND phường Ngọc Châu 
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Phụ lục 2: Danh sách các hộ BAH 

Hạng 

mục 
Họ tên Giới tính Khu vực Phường 

I Hạng mục: Kè hai bên bờ sông Bạch Đằng 

HM2: 01 
Hoàng Minh Đạo 

Nam 
Khu 7 

Trần Hưng Đạo 

HM2: 02 
Nguyễn Mạnh Hùng Nam Khu 7 Trần Hưng Đạo 

HM2: 03 
Phạm Bá Trung Nam Khu 7 Trần Hưng Đạo 

HM2: 04 
Trần Đình Long Nam Khu 7 Trần Hưng Đạo 

HM2: 05 
Nguyễn Văn Sính Nam Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 06 
Lê Thị Dương Nữ Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 07 
Vũ Văn Khải Nam Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 08 
Phạm Văn Huấn Nam Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 09 
Nguyễn Tiến Cường Nam Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 10 
Vũ Thị Dung Nữ Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 11 
Nguyễn Thị Bích Nữ Khu 6 Trần Hưng Đạo 

HM2: 12 
Nguyễn Công Thao Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 13 
Đào Thị Bảo Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 14 
Bà Phòng Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 15 
Ông Hoan Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 16 
Ông Hoàn Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 17 
Trần Văn Tuyên Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 18 Nguyễn Kim Xuân Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 19 
Nguyễn Thị Thược Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 20 
Trần Lương Thịnh Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 21 
Nguyễn Thị Bốn Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 22 
Nguyễn Văn Tấc Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 23 
Nguyễn Thị Thịnh Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 24 
Vũ Xuân Khải Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 25 
Nguyễn Thị Thược Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 26 
Phạm Thế Huynh Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 27 
ông Long Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 
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Hạng 

mục 
Họ tên Giới tính Khu vực Phường 

HM2: 28 
Vũ Đình Chấm Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 29 
ông Thuận Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 30 
Trần Thị Thảo Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 31 
Nguyễn Thị Liên Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 32 
Lý Thị Vận Nữ Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 33 
Nguyễn Văn Dũng Nam Khu 5 Trần Hưng Đạo 

HM2: 34 
Nguyễn Thuần Phụng Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 35 
Nguyễn Tấn Hùng Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 36 
Dương Viết Tước Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 37 
Nguyễn Tĩnh Ca Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 38 
Nguyễn Quốc Tú Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 39 
Đoàn Đình Phú Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 40 
Phùng Văn Dung Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 41 
Phùng Văn Dương Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 42 
Vũ Đức Tiến Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 43 
Lê Tiến Minh Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 44 
Tống Thị Dấu Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 45 
Bùi Ngọc Lan Nữ Khu 10 Trân Phú 

HM2: 46 
Bùi Văn Hưng Nữ Khu 10 Trân Phú 

HM2: 47 
Bùi Văn Quân Male Khu 10 Trân Phú 

HM2: 48 
Nguyễn Thanh Đoài Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 49 
Bùi Ngọc Sơn Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 50 
Vũ Như Chung Nam Khu 10 Trân Phú 

HM2: 51 
Nguyễn Thị Gái Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 52 
Nguyễn Minh Kiên Nữ Khu 11 Trân Phú 

HM2: 53 
Nguyễn Quang Phái Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 54 
Phan Văn Hùng Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 55 
Nghiêm Thị Lanh Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 56 
Nguyễn Thế Ân Nữ Khu 11 Trân Phú 
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Hạng 

mục 
Họ tên Giới tính Khu vực Phường 

HM2: 57 
Phạm Văn Trợ Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 58 
Nguyễn Văn Hữu Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 59 
Dương Văn Đại Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 60 
Vũ Dũng Tiến Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 61 
Vũ Văn Kỳ Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 62 
Nguyễn Danh Tầm Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 63 
Lê Hữu Luật Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 64 
Phạm Đăng Quang Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 65 
Nguyễn Hồng Thái Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 66 
Vương Mạnh Hiệp Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 67 
Trà Đức Hảo Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 68 
Lê Văn Thắng Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 69 
Phạm Quang Cường Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 70 
Nguyễn Văn Mơi Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 71 
Nguyễn Văn Bình Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 72 
Nguyễn Văn Nhân Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 73 
Nguyễn Ngọc Chuyền Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 74 
Ngô Quang Tình Nam Khu 11 Trân Phú 

HM2: 75 
Phạm Nhật Đức Nam Khu 16 Ngọc Châu 

HM2: 76 
Nguyễn Mạnh Trường Nam Khu 16 Ngọc Châu 

HM2: 77 
Bùi Huy Thắng Nam Khu 16 Ngọc Châu 

HM2: 78   Khu 16 Ngọc Châu 

II Cải thiện điều kiện thoát nước phía Bắc đường sắt 
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Phụ lục 3: Điều khoản tham chiếu đề xuất cho tư vấn giám sát độc lập 

I. Giới thiệu dự án 

1. Dự án đề xuất được thực hiện tại 05 thành phố/thị xã gồm: (1) Thành phố Hải Dương của 

tỉnh Hải Dương; (2) Thành phố Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh; (3) Thị xã Tĩnh Gia của tỉnh Thanh 

Hóa; (4) thành phố Thái Nguyên của tỉnh Thái Nguyên và (5) thành phố Yên Bái của tỉnh Yên 

Bái. 

2. Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến dịch vụ hạ tầng kỹ 

thuật đô thị được cải thiện và tăng cường năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị tại các thành 

phố của dự án; 

3. Dự án gồm 2 hợp phần với các nội dung sau:  

- Hợp phần 1: Giải pháp kết cấu - Cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

- Hợp phần 2: Giải pháp phi kết cấu 

4. Thời gian thực hiện Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” trong 05 năm, bắt đầu 

từ năm 2018 và hoàn thành năm 2023.  

II. Mục tiêu của việc giám sát độc lập Kế hoạch hành động tái định cư 

5. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là giám sát độc lập định kỳ và đánh giá thực hiện các 

mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập và 

sinh kế của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của chính sách 

quyền lợi của người BAH, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để 

rút ra những bài học chiến lược cho việc lập và hoạch định chính sách sau này. 

III.  Phạm vi công việc 

1) Nhiệm vụ của cơ quan giám sát 

- Xác minh xem quy trình tham gia của hộ bị ảnh hưởng và chi trả bồi thường và các chính 

sách quyền lợi khôi phục khác có được thực hiện theo Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch 

hành động tái định cư đã được phê duyệt hay không, và 

- . Đánh giá xem mục tiêu của Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái 

định cư về nâng cao hoặc ít nhất phục hồi mức sống và thu nhập của người bị ảnh hưởng có đạt 

được hay không 

- Thu thập các chỉ dẫn định tính về tác động kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng khi 

thực hiện dự án.  

- Kiến nghị điều chỉnh quy trình thực hiện nếu cần thiết để đạt được nguyên tắc và mục 

tiêu của Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư. 

2) Vần đề giám sát 

- Chi trả đền bù theo các tiêu chí đã quy định; 

- Phối hợp các hoạt động tái định cư với kế hoạch thi công 

- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nhà ở cho các hộ BAH 

- Mức độ phục hồi sinh kế và mức sống của các hộ BAH 
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- Tham vấn cộng đồng và nhận thức của cộng đồng về chính sách tái định cư 

- Mức độ hài lòng của các hộ BAH đối với các điều khoản và thực hiện Kế hoạch hành 

động tái định cư. 

- Xu hướng liên quan đến mức sống 

3) Các chỉ số giám sát  

- Giám sát việc chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng 

- Điều tra sự tham gia của phụ nữ trong quá trình tham vấn bồi thường tái định cư: 

- Khôi phục các cơ cở hạ tầng dân dụng 

- Cung cấp các khu tái định cư 

- Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng  

- Công khai thông tin và tham vấn cộng đồng 

- Phục hồi thu nhập. 

- Điều tra KT-XH 

- Tác động và chiến lược giới. 

- Giám sát tình hình lao động của nhà thầu 

IV. Phương pháp giám sát 

6. Phương pháp giám sát độc lập Kế hoạch hành động Tái định cư cần phải được kết hợp 

phương pháp định lượng và định tính kèm các cuộc họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung, 

phỏng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh 

hưởng nặng, và ít nhất 20% trong số các hộ bị ảnh hưởng còn lại đối với mỗi đợt giám sát. 

7. Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới, người già, và các nhóm dễ bị tổn thương 

khác trên cơ sở bình đẳng giới. 

V. Tiến độ hoàn thành và báo cáo 

8. TVGSĐL phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá 

trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho Ban QLDA sau đó Ban QLDA sẽ trình 

lên cho Ngân hàng Thế giới. Tư vấn đệ trình các loại báo cáo giám sát độc lập như sau: 

- Báo cáo khởi đầu  

- Báo cáo định kỳ 

- Báo cáo cuối cùng 
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VI. Thành phần nhóm tư vấn và yêu cầu kinh nghiệm 

a) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt cho mỗi Tiểu dự án 

TT Thành viên Trình độ tối thiểu và kinh nghiệm 

1 Trưởng đoàn 

(Chuyên gia tái định 

cư) 

(Kinh nghiệm trong 

nước) 

Trưởng đoàn đã tốt nghiệp đại học ở các ngành học liên quan đến 

khoa học xã hội (kinh tế, xã hội học, quản lý đất đai…) có thời 

gian kinh nghiệm làm việc không dưới 15 năm từ khi tốt nghiệp, 

có kinh nghiệm làm trưởng nhóm tư vấn cho 03 gói thầu tư vấn 

giám sát độc lập về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối 

với các dự án cósử dụng nguồn vốn ODA  

2 Chuyên gia xã hội  

(Kinh nghiệm trong 

nước) 

Chuyên gia xã hội đã tốt nghiệp đại học ở các ngành học liên quan 

đến khoa học xã hội (kinh tế, xã hội học, quản lý đất đai…) 

b) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với công ty/ tổ chức. 

- Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực xã hội trong các dự án ODA tối thiểu 03 năm.  

- Có kinh nghiệm làm việc với Chính phủ và các tổ chức quốc tế.  

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng.   

VII. Thời gian giám sát 

Công việc dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào khoảng 06 tháng không liên tục, dự kiến bắt đầu từ 

Qúy II/2019 và hoàn thành vào cuối quý II/2022. 

VIII. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn GSĐL trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Cung cấp cho đơn vị tư vấn GSĐL các văn bản, tài liệu có liên quan tới công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng của dự án 

- Quản lý hợp đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ này 

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt báo các sản phẩn của tư vấn một cách đầy đủ 

và kịp thời. 

 


