ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

“Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
(VILG)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
của UBND tỉnh Quảng Trị)

tháng năm 2019

Quảng Trị, 2019
1

CÁC TỪ VIẾT TẮT
CSDL

Cơ sở dữ liệu

DTTS

Dân tộc thiểu số

EMDP

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

MPLIS

Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu

PTNT

Phát triển nông thôn

TCQLĐĐ

Tổng cục Quản lý đất đai

TNMT

Tài nguyên và Môi trường

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

VILG

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

VPĐK

Văn phòng Đăng ký

2

MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................. 1
MỤC LỤC ............................................................................................................. 3
I. TỔNG QUAN DỰ ÁN ...................................................................................... 4
1.1. Khái quát về Dự án ...................................................................................... 4
1.2. Nội dung dự án ............................................................................................ 4
II. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI ...................................................................... 6
2.1 Phạm vi, khu vực DTTS sinh sống trong khu vực triển khai dự án: ................ 6
2.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội của DTTS trong vùng dự án .................. 6
2.3. Đánh giá tác động khi triển khai thực hiện dự án ........................................ 9
2.4. Khung chính sách và cơ sở pháp lý ........................................................... 10
III. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ...................................................... 13
3.1. Kết quả các phát hiện chính từ tham vấn về xã hội ................................... 13
3.2. Khung tham vấn và phương pháp tham vấn cộng đồng ............................ 14
IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ........................................ 14
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN................................................................................ 23
VI. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ ................ 24
6.1. Công khai Kế hoạch DTTS........................................................................ 24
6.2. Đảm bảo sự tham gia Kế hoạch DTTS ...................................................... 24
VII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ......................................................... 25
VIII. KINH PHÍ DỰ KIẾN ................................................................................. 26
IX. TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ........................................................... 27
BẢNG 1: TIÊU CHÍ THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ..................... 27
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THAM DỰ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ............ 28
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THAM DỰ THAM VẤN CÁN BỘ LÀM CÔNG
TÁC QUẢN LÝ/CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ..................................................... 31

3

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN
1.1. Khái quát về Dự án
Mục tiêu của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất
đai” (viết tắt VILG) là nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai
quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh
nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác
quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ
liệu đất đai, ở cả cấp quốc gia và các địa phương.
Mục tiêu cụ thể của dự án:
Phát triển và vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích để đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
- Phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu nhằm đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và người dân.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai
tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
- Hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai của địa phương (dữ liệu địa chính,
dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm
kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai,
kết nối với Trung ương và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan
(thuế, công chứng, ngân hàng,…).
- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua
việc hiện đại hóa các VPĐK từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới
việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các VPĐK và đào tạo cán bộ.
- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
cộng đồng đối với Dự án; đặc biệt là đối với công tác xây dựng, quản lý và vận
hành hệ thống thông tin đất đai; hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng
đất đai.
1.2. Nội dung dự án
Dự án sẽ bao gồm 3 hợp phần như sau:
 Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai
Hợp phần này sẽ hỗ trợ: (i) Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp
dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, (ii) Đào tạo, truyền thông và tổ chức thực hiện
kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số; (iii) Thiết lập và thực hiện Hệ thống theo dõi
và đánh giá việc quản lý và sử dụng đất.
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Hợp phần này sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai
thông qua việc hoàn thiện quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, cải tạo cơ sở vật
chất, nâng cao năng lực của các cán bộ VPĐK ở các huyện dự án. Hợp phần
này sẽ hỗ trợ việc thống nhất các tiêu chuẩn nghiệp vụ và cơ sở vật chất của
VPĐK và chi nhánh VPĐK, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân,
khu vực tư nhân và các bên liên quan khác thông qua các chiến dịch truyền
thông và nâng cao nhận thức. Các hoạt động của hợp phần này sẽ tạo điều
kiện để triển khai các hoạt động kỹ thuật trong khuôn khổ Hợp phần 2 của dự
án. Ngoài ra, Hợp phần này cũng sẽ giúp theo dõi việc thực hiện quản lý sử
dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và dần dần đáp ứng các
nhu cầu của nền kinh tế, xã hội trong hiện tại và trong tương lai về khả năng
tiếp cận tốt hơn với các thông tin và dịch vụ thông tin đất đai.
 Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống
thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)
Hợp phần này hỗ trợ cho: (i) phát triển một mô hình hệ thống thông tin
đất đai đa mục tiêu, tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; (thiết lập hạ
tầng công nghệ thông tin, phần mềm để quản trị và vận hành hệ thống cho cả
nước; (ii) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với 04 thành phần là: (i)
thông tin địa chính; (ii) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (iii) giá đất và (iv)
thống kê, kiểm kê đất đai; (iii) Phát triển triển Cổng thông tin đất đai, dịch vụ
công điện tử trong lĩnh vực đất đai và chia sẻ, liên thông dữ liệu với các
ngành, lĩnh vực khác dựa trên Khung kiến trúc chính phủ điện tử được Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành nhằm tăng cường sự tham gia của người
dân đối với hệ thống MPLIS
 Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án
Hợp phần này sẽ: (i) hỗ trợ quản lý dự án, (ii) hỗ trợ theo dõi và đánh giá
dự án.
- Tên dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”,
Tiếng Anh “Vietnam - Improved Land Governance and Database Project”, Tên
viết tắt: VILG
- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.
- Cơ quan chủ quản đề xuất dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan chủ quản tham gia dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
- Chủ dự án:
+ Chủ dự án đề xuất dự án: Tổng cục Quản lý đất đai (TCQLĐĐ), Bộ Tài
nguyên và Môi trường (Bộ TNMT).
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+ Chủ dự án đối với địa bàn được đầu tư xây dựng CSDL đất đai: Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022.
- Địa điểm triển khai dự án: Dự kiến dự án sẽ được triển khai tại 05 huyện
với 41 xã của tỉnh Quảng Trị, gồm: Huyện Hướng Hóa (22 xã thị trấn), huyện
Đakrông (13 xã thị trấn), huyện Cam Lộ (1 xã), huyện Gio Linh (2 xã) và huyện
Vĩnh Linh (03 xã).
II. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI
PPMU sẽ tiến hành một đánh giá xã hội để thu thập dữ liệu và thông tin
về các cộng đồng dân tộc thiểu số trong khu vực dự án.
2.1 Phạm vi, khu vực DTTS sinh sống trong khu vực triển khai dự án:
Theo số liệu điều tra, tổng số người thuộc nhóm người DTTS khoảng
87,581 người (Dân tộc Vân Kiều: 68,831 người; dân tộc PaKô: 18,750 người;
Các huyện có người dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Quảng Trị như bảng dưới
đây:
Đơn vị tính: người
Nhóm người dân tộc 1
Huyện
Hướng Hóa
Đakrông
Cam Lộ
Gio Linh
Vĩnh Linh
Tổng số

Tên
Vân Kiều
Vân Kiều
Vân Kiều
Vân Kiều
Vân Kiều

Số lượng
38.276
23.081
388
3.138
3.948
68.831

Nhóm người dân tộc 2
Tên
PaKô
PaKô

Số lượng
5.214
13.536

Nhóm người dân tộc
khác
Tên
Số lượng

18.750

Source: Số liệu điều tra dân tộc thiểu số năm 2017 tỉnh Quảng Trị

2.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội của DTTS trong vùng dự án
Tính đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có 681.669 nhân khẩu; trong đó chủ yếu
là dân tộc Kinh chiếm khoảng 87,1% tổng dân số; tiếp theo là dân tộc Vân Kiều
chiếm 10,1 %; dân tộc PaKô chiếm 2,8%; và một số dân tộc khác chiếm không
đáng kể.
Đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân bố trên địa bàn 05 huyện của
tỉnh. Riêng trong vùng dự án DTTS tập trung chủ yếu ở 05 huyện với 41 xã của
tỉnh Quảng Trị, gồm: Huyện Hướng Hóa (22 xã thị trấn), huyện Đakrông (13 xã
thị trấn), huyện Cam Lộ (1 xã), huyện Gio Linh (2 xã) và huyện Vĩnh Linh (03
xã). Trong các cuộc kháng chiến cho đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
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bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đóng góp chống giặc ngoại xâm và phát triển
kinh tế, xã hội hôm nay.
Đặc thù riêng của từng dân tộc thiểu số như sau:
a) Dân tộc Vân Kiều:
Vân Kiều là tộc người có số dân đứng thứ hai trong tỉnh Quảng Trị sau
dân tộc Kinh. Tính đến năm 2017, dân số Vân Kiều ở Quảng Trị có khoảng
68.831 người, chiếm 10,1% tổng dân số của tỉnh. Dân tộc Vân Kiều cư trú ở 5
huyện.
Người Vân Kiều sống quần tụ trong từng bản có vài chục nóc nhà, họ
thường thích sống khép kín, nhiều nơi đồng bào xây dựng nhà chủ yếu nhà sàn
không có tường xây bao quanh. nhà trệt, ba gian hai chái, có từ hai đến ba cửa
nay có một số nhà có trụ bằng bê tông. Phổ biến là nhà bưng ván hay vách nứa,
mái tranh. Dân tộc Vân Kiều được xây dựng tập trung chủ yếu trên triền đồi có
độ cao từ 100 đến 600 m so với mặt nước biển. Địa bàn cư trú nằm tách biệt khu
vực đất đai canh tác. Tập tính cánh tác du canh nương rẫy. Sản phẩm nông
nghiệp chính là ngô, lúa nương, khoai, mạch ba góc, ý dĩ, lạc, vừng, đậu và các
loại rau… ở một vài nơi có ruộng bậc thang. Các loại quả xoài, chuối, mít cũng
và đồng bào còn trồng cả các loại cây thuốc …
Các vùng người Vân Kiều sinh sống thường có người kinh mua hàng hóa
đến tận nơi để mua bán trao đổi cho nhau rất thuận tiện. mỗi bản đều có nhà văn
hóa cộng đồng là nơi thể hiện văn hóa văn nghệ nhu cầu giao lưu tình cảm, sinh
hoạt. Người Vân Kiều rất coi trọng dòng họ, họ quan niệm: người cùng dòng họ
là những người anh em có cùng tổ tiên, có thể đẻ và chết trong nhà nhau, phải
luôn luôn giúp đỡ nhau, cưu mang nhau. Mỗi dòng họ cư trú quây quần thành
một cụm, có một trưởng họ đảm nhiệm công việc chung. Phong tục cấm ngặt
những người cùng họ lấy nhau. Tình cảm gắn bó giữa những người trong họ sâu
sắc. Trưởng họ là người có uy tín, được dòng họ tôn trọng, tin nghe.
Trong xã hội truyền thống của người Vân Kiều, mỗi làng đều có trưởng
bản, là người lớn tuổi am hiểu nhiều, có kinh nghiệm, uy tín, gia đình thuộc loại
giàu có trong bản. Tuy nhiên, hiện nay đã hình thành các bản; Trưởng bản được
người dân trong thôn bầu và có trách nhiệm nắm bắt các thông tin liên quan, các
chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước để truyền bá lại cho người dân
trong thôn, nhiệm vụ của Trưởng bản, trưởng thôn gần giống các Già làng trước
đây tuy nhiên nay tre hơn.
Nhìn chung, xã hội người dân tộc Vân Kiều vẫn mang tính cộng đồng
nhất, đoàn kết gắn bó giữa các thành viên. Điều này thể hiện ở các hình thức vần
đổi công, tương trợ, tục chia sẻ trong ăn uống lễ tết, sự quan tâm giúp đỡ lẫn
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nhau. Sự liên kết giữa các gia đình cũng như sự gắn bó của mỗi thành viên với
làng dựa trên quan hệ thân tộc hoặc quan hệ láng giềng.
Nguồn kinh tế đem lại thu nhập quan trọng nhất trong đời sống của người
Vân Kiều là nông nghiệp trồng ngô, lúa nương, khoai, lạc, vừng, đậu, chuối và
các loại rau…. Nguồn thu nhập từ nương chiếm vị trí quan trọng và cũng đóng
vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Vân Kiều, đặc biệt là trong
những năm gần đây giá trị kinh tế từ cây lâm nghiệp cao đã thúc đẩy đồng bào
sử dụng đất lâm nghiệp. Nương canh tác theo lối luân canh, mỗi đám nương chỉ
canh tác một vụ rồi trồng thứ khác hoặc bỏ hoang từ 3-5 năm, đợi chồi cây lên
mới canh tác tiếp, rồi lại bỏ hoang hóa…
Hiện nay, hầu hết người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở địa bàn tỉnh đã
được cấp GCN (theo dự án đo đạc cấp GCN đất lâm nghiệp của tỉnh). Đối với ở
và đất sản xuất nông nghiệp đã được đo đạc cấp giấy chứng nhận hoàn thành
2012 nhưng đến nay cũng biến động nhiều.
b) Dân tộc PaKô:
Dân tộc PaKô là dân tộc có số dân đông thứ ba trong tỉnh Quảng Trị, với
số lượng khoảng 18.750 người, chiếm 2,8 % dân số của tỉnh và là dân tộc có số
dân đông thứ hai trong các dân tộc thiểu số, sau dân tộc Vân Kiều.
Địa bàn cư trú của dân tộc PaKô, tập trung chủ yếu ở các huyện Hướng
Hóa, Đakrông của tỉnh Quảng Trị. Một số ít sống rải rác ở huyện trong tỉnh.
Đơn vị cư trú của người PaKô là nơi các bản bao gồm phần thổ cư của
bản và tất cả các loại đất đai sản xuất hay không sản xuất, rừng núi, suối sông
trong một phạm vi được xác định. Ranh giới của làng được truyền khẩu qua
nhiều thế hệ, có khi là dòng sông suối hay gốc cây, con đường mòn... Đồng bào
có ý thức tự giác, có ý bản địa và tự hào về truyền thống của tổ tiên.
Người PaKô sống quần tụ trong từng bản có vài chục đến vài trăm nóc
nhà. Bản PaKô được xây dựng tập trung chủ yếu ven chân đồi, gần nguồn nước
và gần khu sản xuất canh tác.
Đặc trưng sinh hoạt kinh tế của người PaKô là lấy kinh tế ruộng, nương
làm nguồn thu nhập chính. Do tập tính canh tác ruộng nương rẫy từ khá sớm và
kết hợp lúa nước, nên đời sống kinh tế - xã hội của dân tộc PaKô thường ổn
định. Ngoài ra người PaKô còn có các khoản thu nhập khác từ khai thác lâm sản
như nấm rừng, mật ong, gỗ, mây, tre…
Hiện nay, hầu hết người đồng bào dân tộc PaKô đã được cấp GCN (theo
dự án đo đạc cấp GCN đất lâm nghiệp của tỉnh, các loại đất còn lại thực hiện cấp
đất theo Chỉ thị 10. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có được
hình thành trên cơ sở đo đạc lập bản đồ địa chính cơ bản hoàn thành năm 2012
nhưng đến nay đã có biến động nhiều..
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2.3. Đánh giá tác động khi triển khai thực hiện dự án
Các tác động tích cực
Qua các phương pháp điều tra, phân tích và phỏng vấn, tham vấn người
dân, nhìn chung, việc triển khai thực hiện dự án được cho rằng sẽ đem lại nhiều
tác động tích cực đối với cộng đồng dân cư trong vùng dự án, trong đó có lợi ích
của cộng đồng dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:
- Giảm thời gian hành chính và tăng hiệu quả cho người sử dụng đất:
việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng internet sẽ tăng
cường tính minh bạch về thông tin trong việc kê khai, thực hiện các thủ tục của
người dân, tiết kiệm thời gian và tính hiệu quả trong việc tiếp cận với các cơ
quan và công chức nhà nước. Dựa vào các hoạt động cải cách hành chính, chi
phí đi lại và giấy tờ, cùng với các vấn đề về quan liêu và sự phiền nhiễu sẽ được
giảm thiểu.
- Cải thiện môi trường kinh doanh: với sự minh bạch về thông tin đất đai
và việc tra cứu thông tin một cách thuận tiện, nhà đầu tư có thể thu được các
thông tin mà họ cần để phục vụ cho lô đất mà họ nhắm tới (tình trạng của lô đất,
yêu cầu và các thủ tục của hợp đồng mà không cần phải đến vị trí lô đất).
- Cải thiện thủ tục hành chính cho các dịch vụ công cộng và người sử
dụng đất hộ gia đình: Dựa vào việc chia sẻ về thông tin đất đai giữa các dịch vụ
công liên quan, như phòng công chứng, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan
thuế …. cho thấy sự cải thiện đáng kể trong đẩy nhanh sự phối hợp trong giải
quyết công cho người sử dụng đất. Đặc biệt, sự liên kết giữa các phòng công
chứng với nhau sẽ tránh được việc sự chồng chéo trong dịch vụ công chứng như
là công chứng viên có thể kiểm tra được lô đất đó có được công chứng tại một
nơi khác hay không trước khi họ tiến hành các dịch vụ công chứng. Điều này
cũng sẽ dẫn đến việc giảm chi phí của quá trình kiểm tra và xác mình hồ sơ vì
hồ sơ đó đã có sẵn trên hệ thống MPLIS. Những đối tượng sử dụng là hộ gia
đình, cá nhân có thể hưởng lợi từ việc liên kết giữa các Phòng công chứng vì có
thể giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan. Họ có thể kiểm tra về việc lô đất của
họ có nằm trong khu vực dự án, hay quy hoạch cho vùng phát triển mới hoặc
trong một cuộc tranh chấp nào đó. Điều này sẽ làm giảm tối thiểu các rủi ro
trong giao dịch về đất.
Tác động tiêu cực
Dự án sẽ đặt trọng tâm vào việc cải thiện khung pháp lý, xây dựng và điều
hành MPLIS trên cơ sở dữ liệu về đất đai hiện có để quản lý đất tốt hơn và phát
triển kinh tế - xã hội. Dự án không đề xuất xây dựng bất kỳ công trình dân dụng
nào, do đó sẽ không có thu hồi đất. Sẽ không có bất kì tác động nào gây ra hạn
chế cho việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên và ngược lại, do đó, tác động
tiêu cực khi triển khai dự án hầu như không có. Tuy nhiên, sẽ phát sinh các vấn
đề thực tiễn cần giải quyết khi các thông tin liên quan đến người sử dụng đất rõ
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ràng, cụ thể và minh bạch hơn như: tranh chấp đất đai; quyền và lợi ích hợp
pháp của từng chủ thể sử dụng đất khi có sự so sánh… Việc giải quyết những
tác động tiêu cực sẽ được thể hiện trong các hoạt động cụ thể tại bản Kế hoạch
này để đảm bảo việc tổ chức thực hiện.
2.4. Khung chính sách và cơ sở pháp lý
2.4.1. Quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam đối với các nhóm dân
tộc thiểu số
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân
tộc luôn có vị trị chiến lược quan trọng. Tất cả người dân tộc ở Việt Nam đều có
đầy đủ quyền công dân và được bảo vệ bằng các điều khoản công bằng theo
Hiến pháp và pháp luật. Chủ trương, chính sách cơ bản đó là "Bình đẳng, đoàn
kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”, trong đó vấn đề ưu tiên là "đảm bảo
phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi”.
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã ghi
nhận quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam (Điều 5) như sau:
“1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của
các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát
triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói,
chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và
văn hoá tốt đẹp của mình.
4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để
các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.”
Hiến pháp sửa đổi qua các năm từ 1946, 1959, 1980, 1992 và đến năm
2013 đều quy định rõ “Tất cả các dân tộc là bình đẳng, thống nhất, tôn trọng và
giúp đỡ nhau để cùng phát triển; tất cả các hành vi phân biệt đối xử, phân biệt
dân tộc; DTTS có quyền sử dụng tiếng nói và chữ viết, duy trì bản sắc của dân
tộc, và duy trì phong tục, nguyên tắc và truyền thống của họ. Nhà nước thực
hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS
phát huy sức mạnh nội lực để bắt kịp với sự phát triển của quốc gia”.
Các vấn đề về đất đai là bản chất chính trị và có thể gây tác động tới sự
phát triển kinh tế - xã hội của rất nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đang
phát triển. Chính sách đất đai có tác động rất lớn đối với sự phát triển bền vững
và cơ hội về phát triển kinh tế - xã hội cho mọi người cả ở khu vực nông thôn và
thành thị, đặc biệt là những người nghèo.
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Tại Điều 53, Hiến pháp và Điều 4, Luật đất đai 2013 đã nêu rõ về vấn đề
sở hữu đất như sau: “Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện
chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người
sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Theo quy định này thì đất đai là thuộc
sở hữu của toàn dân, nhà nước đóng vai trò là đại diện chủ sở hữu để quản lý và
Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất (người sử dụng
đất) với các hình thức giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất
theo các quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 27, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Nhà nước có chính sách về đất
ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào DTTS phù hợp với phong tục, tập
quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng; có chính sách tạo điều
kiện cho đồng bào DTTS trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để
sản xuất nông nghiệp.
Điều 28, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Nhà nước có trách nhiệm xây
dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức,
cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai; thực hiện công bố kịp thời, công khai
thông tin cho các tổ chức, cá nhân; cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin
về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Điều 43, Luật đất đai 2013 về “Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất” quy định: Cơ quan nhà nước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như
được quy định tại khỏan 1 và 2 của điều 42 của Luật này sẽ có trách nhiệm tổ
chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất”.
Việc lấy ý kiến của người dân sẽ được diễn ra thông qua công khai thông tin về
nội dung của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, qua các hội nghị và tham vấn
trực tiếp.
Điều 110, Luật Đất đai năm 2013 quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở
đối với hộ gia đình, cá nhân là DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với
hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số.
Theo quy định của Luật Đất đai, cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người
Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ
dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung
dòng họ. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu,
am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 131, Luật
Đất đai và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận
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quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Điều
100) và được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản
sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc (Điều 131), đồng thời
việc giao đất, cho thuê đất phải ưu tiên hộ gia đình, cá nhân là DTTS không có
đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương (Điều 133).
Nhà nước yêu cầu áp dụng chính sách kinh tế - xã hội cho từng vùng và
từng dân tộc, có tính đến nhu cầu cụ thể của các nhóm DTTS. Kế hoạch và chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam
chú trọng tới DTTS. Một vài chương trình chính của DTTS, như Chương trình
135 (xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực nghèo, vùng xa và sâu) và Chương
trình 134 (xóa nhà tạm).
2.4.2. Sự thống nhất với chính sách hoạt động của Ngân hàng thế giới
về người bản địa
Chính sách hoạt động 4.10 (cập nhật năm 2013) của Ngân hàng Thế giới
(WB) yêu cầu Bên đi vay thực hiện một quá trình tham vấn tự do, được thông
báo trước và được thực hiện trước khi tiến hành dự án với người dân bản địa khi
người dân bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án. Mục đích của việc tham vấn này là
nhằm tránh hoặc giảm đến mức tối thiểu những tác động xấu của dự án đến
người DTTS và để đảm bảo các hoạt động của dự án phù hợp với văn hóa và
phong tục của địa phương. Khuyến khích việc ra quyết định của địa phương và
sự tham gia của cộng đồng trong khuôn khổ quy định pháp luật của Việt Nam về
phân cấp và về đất đai phù hợp với chính sách của Ngân hàng thế giới.
Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới chỉ rõ người dân bản địa là
nhóm (a) tự xác định là những thành viên của nhóm văn hóa bản địa riêng biệt
và điều đó được những nhóm khác công nhận; (b) cùng chung môi trường sống
riêng biệt về mặt địa lý hoặc cùng lãnh thổ của tổ tiên trong khu vực dự án và
cùng chung nguồn tài nguyên thiên nhiên trong những môi trường và lãnh thổ
này; (c) thể chế về văn hóa theo phong tục tập quán riêng biệt so với xã hội và
văn hóa chủ đạo; và (d) một ngôn ngữ bản địa, thường là khác với ngôn ngữ
chính thức của đất nước hoặc của vùng.
Trong phạm vi triển khai dự án VILG, các nhóm dân tộc thiểu số tại các
địa bàn triển khai dự án có khả năng nhận được lợi ích lâu dài từ việc được
truyền thông để nhận thức được các quy định của pháp luật cho đến việc được
tiếp cận với các thông tin đất đai và các dịch vụ đất đai. Việc xây dựng kế hoạch
phát triển DTTS (EMDP) là hành động để giảm thiểu các tác động tiềm tàng có
thể xảy ra trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. Đảm bảo công
cuộc giảm ghèo và phát triển bền vững, đồng thời, tôn trọng đầy đủ nhân phẩm,
quyền con người, giá trị kinh tế và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số.
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III. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
3.1. Kết quả các phát hiện chính từ tham vấn về xã hội
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các huyện
trong khu vực dự án tổ chức tham vấn cộng đồng người DTTS tại 05 huyện
(Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh). Kết quả tham vấn được
tóm tắt như sau: (chi tiết xin xem tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2).
PPMU đã thực hiện tham vấn với các đối tượng: (1) làm công tác quản lý
như cán bộ các Sở, ngành, phòng tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã, Công chức địa chính xã,… (2) Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng
đất; và (3) Cộng đồng DTTS. Kết quả tổng hợp nội dung từ các Phiếu tham vấn
cụ thể như sau:
Cán bộ quản lý
STT

Nội dung tham vấn

Tốt

Cung cấp các thông tin
đất đai của các cơ quan
1
đăng ký đất đai cho người
sử dụng đất



Kỹ năng ứng dụng và sử
dụng công nghệ thông tin



Giải quyết các thủ tục
hành chính về đất đai của
3
các cơ quan đăng ký đất
đai



2

4

Giải quyết khiếu nại về
đất đai

Tổ chức tuyền truyền,
5 phổ biến để nâng cao
nhận thức cộng đồng

Trung
bình

Tốt

Trung
bình

Đồng bào DTTS
Kém

Tốt

Trung
bình



Kém












Kém

Tổ chức











Ghi chú: Kết quả được lấy trên cơ sở đa số phiếu đã tổng hợp
Trên cơ sở đó khi PPMU giới thiệu về Dự án “Tăng cường quản lý đất đai
và cơ sở dữ liệu đất đai”, những mục tiêu cụ thể của dự án thì hầu hết các đối
tượng được tham vấn đều bày tỏ sự đồng tình với Dự án và mong muốn dự án
được triển khai sớm để họ được dễ dàng có được các thông tin đất đai cần thiết.
Để giảm thiểu những tác động không mong muốn của dự án về dân tộc
thiểu số, hầu hết những người được hỏi đồng ý đề xuất các biện pháp sau đây:
- Tăng cường công tác cung cấp thông tin về đất đai cho các đối tượng sử
dụng đất theo nhiều loại hình (bao gồm cả dịch vụ công) nhằm hạn chế các
khiếu nại có liên quan đến đất đai của người dân và doanh nghiệp.
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- Tập trung, tuyền truyền, phổ biến đối để nâng cao nhận thức đối với
những đối tượng DTTS, người nghèo với nhiểu hình thức khác nhau phù hợp
với từng đối tượng, phong tục tập quán;
- Tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính cho cán bộ thôn và người dân.
3.2. Khung tham vấn và phương pháp tham vấn cộng đồng
PPMU sẽ thiết lập một khung tham vấn bao gồm các vấn đề về giới và
liên thế giới để cung cấp cơ hội tư vấn và sự tham gia của cộng đồng EM, tổ
chức EM và các tổ chức dân sự khác trong các hoạt động của dự án trong quá
trình thực hiện dự án. Khung tham vấn sẽ làm rõ (i) mục tiêu tham vấn, (ii) nội
dung tham vấn; (iii) phương pháp tham vấn; và (iv) thông tin phản hồi. Dựa trên
khung tham vấn, một kế hoạch tham vấn sẽ được xây dựng và triển khai như
sau: (i) Mục tiêu tham vấn và thông tin cơ bản cần có từ họ; (ii) xác định các vấn
đề cần thiết cho tham vấn; (iii) lựa chọn các phương pháp tham vấn phù hợp với
mục tiêu tham vấn và văn hóa của các nhóm EM; (iv) chọn địa điểm và thời gian
để tham khảo ý kiến phù hợp với văn hóa và tập quán của các nhóm EM; (v)
ngân sách để thực hiện; (vi) thực hiện tư vấn; và (vi) sử dụng kết quả tham vấn
và trả lời.
Một số phương pháp tham vấn phổ biến và hiệu quả là (i) họp cộng đồng
hoặc thảo luận nhóm (ii) phỏng vấn với các nhà cung cấp thông tin quan trọng
hoặc phỏng vấn sâu; (iii) sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc; (iv) Triển lãm và
trình diễn di động. Các phương pháp và ngôn ngữ được chọn sẽ phù hợp với văn
hóa và thực tiễn của cộng đồng EM. Ngoài ra, thời gian thích hợp sẽ được phân
bổ để có được sự hỗ trợ rộng rãi từ những người liên quan.
Các thông tin liên quan đến dự án có liên quan, đầy đủ và có sẵn (bao
gồm các tác động tiêu cực và tiềm năng) cần được cung cấp cho người EM theo
những cách phù hợp nhất về mặt văn hóa trong quá trình thực hiện dự án.
IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG
Dựa trên kết quả tham vấn và đánh giá, một kế hoạch hành động bao gồm
các hoạt động sau đây được đề xuất để đảm bảo rằng người EM nhận được lợi
ích kinh tế xã hội tối đa của dự án theo cách phù hợp với văn hóa, bao gồm đào
tạo để nâng cao năng lực của các cơ quan thực hiện dự án.
- Hoạt động 1: Thiết lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, nhóm tham
gia cộng đồng cấp huyện
Để xây dựng một kênh phổ biến thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi của
người sử dụng đất, đặc biệt là cộng đồng DTTS, một nhóm tư vấn cộng đồng
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cấp huyện cần được thành lập. Thành phần của nhóm bao gồm đại diện của Ban
DTTS, Phòng quản lý và đăng ký đất đai, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, cán bộ
Ban QLDA tỉnh, lãnh đạo xã, cán bộ địa chính xã, Mặt trận tổ quốc xã, Hội phụ
nữ xã. UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định thành lập nhóm và quy định cơ chế
hoạt động của nhóm. Nhiệm vụ chính của nhóm là phổ biến thông tin về dự án
và thực hiện các cuộc tham vấn với cộng đồng DTTS về các hoạt động của dự
án nhằm thu thập thông tin và ý kiến phản hồi của cộng đồng DTTS về các vấn
đề chính sau đây để cung cấp kịp thời cho Ban QLDA và các cơ quan thực hiện
dự án cũng như cộng đồng DTTS:
- Nhu cầu về thông tin đất đai của cộng đồng DTTS ở địa phương;
- Các yếu tố văn hóa và phong tục tập quán của cộng đồng DTTS cần được
quan tâm trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án;
- Phong tục truyền thống về sử dụng đất đai của cộng đồng DTTS cần được
quan tâm xem xét trong quá trình xử lý cũng như cung cấp thông tin về đất
đai;
- Những trở ngại trong việc phổ biến thông tin, tham vấn và tham gia của
cộng đồng DTTS trong quá trình thực hiện dự án và sử dụng các thành quả
của dự án;
- Đề xuất các giải pháp khắc phục các trở ngại nhằm đảm bảo sự ủng hộ
rộng rãi của cộng đồng DTTS đối với dự án và sử dụng các thành quả của
dự án một cách hiệu quả và bền vững;
- Tiếp nhận các khiếu nại và làm việc với các cơ quan liên quan để giải
quyết các khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại của người dân
một cách kịp thời.
Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA và các đơn vị liên quan cần
tham vấn thường xuyên với nhóm này.
Các phương pháp tham vấn có thể được sử dụng phù hợp với đặc điểm
văn hóa của các DTTS là họp cộng đồng, thảo luận nhóm mục tiêu (nhóm phụ
nữ, nhóm dễ bị tổn thương), phỏng vấn sâu những người cung cấp thông tin chủ
chốt (già làng, trưởng thôn bản, cán bộ quản lý đất đai, đại diện các nhà cung
cấp dịch có liên quan), trình diễn mô hình. Các phương pháp này cần bao gồm
các yếu tố về giới và liên thế hệ, tự nguyện, và không có sự can thiệp.
Tham vấn cần được thực hiện hai chiều, tức là cả thông báo và thảo luận
cũng như lắng nghe và trả lời thắc mắc. Tất cả các cuộc tham vấn cần được tiến
hành một cách thiện chí, tự do, không hăm dọa hay ép buộc, tức là không có sự
hiện diện của những người có thể ảnh hưởng đến người trả lời, cung cấp đầy đủ
thông tin hiện có cho những người được tham vấn nhận được sự đồng thuận
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rộng rãi của cộng đồng DTTS đối với các hoạt động của dự án. Phương pháp
tiếp cận toàn diện và đảm bảo bao gồm yếu tố về giới, phù hợp với nhu cầu của
các nhóm bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương, đảm bảo các ý kiến có liên quan của
những người bị ảnh hưởng, các bên liên quan khác được cân nhắc trong quá
trình ra quyết định. Đặc biệt, người sử dụng đất là người DTTS sẽ được cung
cấp các thông tin có liên quan về dự án càng nhiều càng tốt, một cách phù hợp
về văn hóa trong thực hiện dự án, theo dõi và đánh giá để thúc đẩy sự tham gia
và hòa nhập. Thông tin có thể bao gồm nhưng không giới hạn về các nội dung
như khái niệm dự án, thiết kế, đề xuất, biện pháp bảo vệ, thực hiện, theo dõi và
đánh giá.
Tất cả các thông tin có liên quan cần lấy ý kiến cộng đồng DTTS sẽ được
cung cấp thông qua hai kênh. Thứ nhất, thông tin sẽ được phổ biến cho các
trưởng thôn/bản tại cuộc họp hàng tháng của họ với lãnh đạo của Uỷ ban nhân
dân xã hoặc Nhóm tham vấn để được chuyển tiếp cho người dân trong các cuộc
họp thôn một cách phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ của các nhóm DTTS. Thứ
hai, thông báo bằng tiếng Việt và bằng ngôn ngữ của người DTTS (nếu cần) sẽ
được công khai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã ít nhất một tuần trước cuộc tham
vấn. Việc thông báo sớm như vậy đảm bảo người dân có đủ thời gian để hiểu,
đánh giá và phân tích thông tin về các hoạt động được đề xuất.
Ngoài ra, các hoạt động của dự án cần thu hút sự tham gia tích cực và sự
hướng dẫn (chính thức và không chính thức) của các cán bộ địa phương như
trưởng thôn, các thành viên của các nhóm hòa giải ở cấp thôn, bản, ấp… Ban
giám sát cộng đồng ở cấp xã cần giám sát chặt chẽ việc tham gia của các tổ chức
địa phương và cán bộ trong các hoạt động khác nhau của dự án VILG. Thông tin
đầu vào được sử dụng để theo dõi và đánh giá có thể bao gồm khả năng truy cập
của người DTTS vào hệ thống thông tin đất đai được thiết lập trong khuôn khổ
dự án, lợi ích từ các thông tin nhận được... Bằng cách cho phép sự tham gia của
các bên liên quan thuộc nhóm DTTS trong quá trình lập kế hoạch dự án, thực
hiện, giám sát và đánh giá, dự án có thể đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số
nhận được các lợi ích xã hội và kinh tế từ dự án một cách phù hợp với văn hóa
của họ. Với sự tham gia của cộng đồng DTTS, các thông tin đất đai do VILG
thiết lập sẽ góp phần tăng thêm sự minh bạch và hiệu quả, đạt được các mục tiêu
của dự án đối với các nhóm DTTS. Cần xây dựng năng lực cho các bên liên
quan, đặc biệt là Nhóm tham vấn để tránh những hạn chế đang tồn tại trong việc
thực hiện tham vấn cộng đồng địa phương, chẳng hạn như tham vấn một chiều,
không cung cấp đủ thông tin; vội vàng; và có sự ép buộc.
- Hoạt động 2: Sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại
- Chiến lược truyền thông:
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Một chiến lược truyền thông thích hợp cần được thiết lập và thực hiện để
thúc đẩy nhu cầu sử dụng thông tin đất đai của người dân nói chung và người
DTTS cũng như nhóm dễ bi tổn thương nói riêng, đồng thời thể hiện sự cam kết
mạnh mẽ hơn từ các chính quyền địa phương trong việc giải quyết những hạn
chế về cung cấp các dịch vụ thông tin đất đai một cách đầy đủ. Chiến lược
truyền thông và Sổ tay thực hiện của dự án VILG cần xem xét nội dung, các yêu
cầu của người dân đã được phản ánh trong các cuộc tham vấn cộng đồng địa
phương để tránh bỏ qua nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích của họ trong dự án.
Chiến lược truyền thông cần tạo ra một môi trường đối thoại hai chiều, nghĩa là
nó không chỉ là kênh thông tin của dự án đến với cộng đồng, mà còn lắng nghe,
phản hồi và đáp ứng các mối quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng
là phải thiết kế và thực hiện một chiến lược truyền thông toàn diện để hỗ trợ dự
án. Dự thảo chiến lược truyền thông nên tập trung vào các vấn đề sau đây:
- Với bên cung cấp dịch vụ:
 Cách thức có được và nâng cao sự cam kết của chính quyền và
những cán bộ thực hiện tại trung ương cũng như địa phương đối với
việc cải cách hệ thống thông tin đất đai hiện nay. Đây là một quá
trình vận động xã hội để xây dựng lòng tin của những người sử
dụng đất. Kết quả của quá trình này, các cơ quan quản lý đất đai
cần tạo ra một môi trường thuận lợi với sự hỗ của VILG; đảm bảo
sự tham gia thường xuyên của người sử dụng đất thông qua việc
đưa ra các câu hỏi và mối quan tâm của họ về quyền lợi của mình
về sử dụng đất cũng như tiếp cận với các thông tin đất đai; cung cấp
các thông tin đất đai đáng tin cậy tại địa phương. Ngoài ra, các cán
bộ địa phương cần nâng cao kỹ năng giao tiếp; biết cách tạo thuận
lợi và tạo diễn đàn cho sự tham gia của cộng đồng trong việc phản
hồi trong quá trình thực hiện dự án VILG.
 Cách thức xây dựng nền tảng cho sự tham gia của cộng đồng trong
việc thảo luận và đối thoại với các cán bộ quản lý đất đai về các vấn
đề khác nhau, bao gồm cả mối quan tâm và yêu cầu hiểu biết về
quyền sử dụng đất của họ, cũng như kết quả về thông tin đất đai mà
người dân có được từ hệ thống thông tin của dự án;
 Cách thức xây dựng nền tảng truyền thông ở các cấp độ khác nhau
(ví dụ phiếu báo cáo của người dân, các cuộc họp thôn …) để nhận
được các thông tin phản hồi về hoạt động của bên cung cấp và khả
năng của các bên này để đối phó với sự gia tăng nhu cầu đối với
dịch vụ thông tin đất đai, đây cũng là một kết quả của dự án VILG.
Các thủ tục về cơ chế phản hồi này cần phải rõ ràng và minh bạch,
đặc biệt là đối với nhóm dễ bị tổn thương. Ví dụ như các việc liên
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quan đến các kênh tiếp nhận thông tin phản hồi và những bên liên
quan phải chịu trách nhiệm giải quyết các ý kiến phản hồi và
khoảng thời gian xử lý. Hướng dẫn kịp thời và đáp ứng những quan
tâm và kiến nghị người sử dụng đất phải được cung cấp thông qua
các nền tảng chiến lược truyền thông và quá trình theo dõi.
- Với bên cầu:
 Làm thế nào để nâng cao nhu cầu và sau đó duy trì cách thức sử
dụng dịch vụ thông tin đất đai, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương.
 Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi trong hành vi giao tiếp, đặc biệt
là giữa các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau trong địa bàn dự án.
Chiến lược truyền thông và tài liệu nên được thiết kế có tính đến sự
khác biệt văn hoá trong hành vi giữa các nhóm người dân tộc khác
nhau và thay đổi phù hợp với các hành vi này.
 Làm thế nào để điều chỉnh các hoạt động và các buổi tuyên truyền
tại địa phương về thông tin đất đai trong chiến dịch truyền thông để
giải quyết các nhu cầu cụ thể của các nhóm dân tộc thiểu số khác
nhau về ngôn ngữ và văn hoá có liên quan. Chiến lược nên bao gồm
sự khác nhau về phổ biến thông tin giữa các nhóm dân tộc khác
nhau và tận dụng cấu trúc, cơ chế truyền thông đáng tin cậy và các
tổ chức chính thức và không chính thức của người dân tộc thiểu số
thuộc khu vực dự án để phổ biến, cho phép hỗ trợ và tư vấn cho
những người dân tộc thiểu số về sử dụng đất, bằng ngôn ngữ của họ
và theo cách phù hợp với văn hoá của họ. Các cán bộ địa phương sẽ
được khuyến khích tích cực hỗ trợ nhóm khó tiếp cận.
 Có cơ chế giải quyết các vướng mắc, rào cản và những khó khăn
gây ra bởi tập quán và tín ngưỡng văn hoá của người DTTS và trả
lời những thắc mắc của các bên liên quan.
- Truyền thông tiếp cận cộng đồng:
Các tài liệu truyền thông phù hợp để phổ biến: xây dựng và phổ biến
một bộ trọn gói các tài liệu in ấn và nghe nhìn (tập tài liệu, tờ rơi, áp phích, phim
tài liệu ngắn, chương trình đào tạo, quảng cáo trên tivi, radio…với các biểu
tượng có liên quan, các thông điệp và các khẩu hiệu) cho các nhóm mục tiêu
của chiến lược truyền thông, điều này là cần thiết để đảm bảo các thông điệp và
kiến thức chính sẽ được chuyển giao cho các bên liên quan của dự án VILG, bao
gồm các nhóm dễ bị tổn thương. Công việc này sẽ góp phần nâng cao nhận thức
cho người sử dụng đất, thay đổi thái độ và hành vi của họ trong việc tìm kiếm
thông tin đất đai và về lâu dài góp phần thay đổi và duy trì các hành vi được
khuyến khích theo dự án. Các thiết kế của tài liệu nên phù hợp (về mặt xã hội và
văn hoá đều được chấp nhận) cho các nhóm đối tượng dựa trên tiêu chuẩn về
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xây dựng tài liệu truyền thông (rõ ràng, súc tích, trình bầy đẹp và đầy đủ các nội
dung…). Tài liệu cần phải được xây dựng một cách cẩn thận để phổ biến thông
tin một cách hiệu quả cho các gia đình trí thức, các gia đình lao động và gia đình
dân tộc mà tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, do đó cần sử dụng ngôn ngữ phi kỹ
thuật cộng với các hình vẽ minh họa ở những chỗ có thể là rất quan trọng.
Những tài liệu này nên được thử nghiệm với một số cộng đồng được lựa chọn
tại một số tỉnh của dự án để đánh giá tính toàn diện và hiệu quả nhất có thể.
Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng là phải tiến hành định hướng, đào
tạo cho các bên liên quan như đã được xác định trong chiến lược truyền thông về
cách sử dụng các tài liệu truyền thông một cách hiệu quả.
Chiến dịch truyền thông: Các chiến dịch truyền thông đại chúng cũng có
thể thích hợp để phổ biến thông tin một chiều. Trọng tâm của chiến dịch nên chủ
yếu tập trung vào thông tin ở các khu vực cụ thể, mà có thể được phát sóng trên
đài truyền hình và đài phát thanh địa phương. Việc sử dụng các loa phóng thanh
xã có thể là một phương tiện hiệu quả để truyền đạt được đến một số lượng lớn
người dân với một chi phí tương đối thấp, nhưng cũng phải nhận thấy rằng
thông tin truyền thông qua các phương tiện này không phải lúc nào cũng lưu lại
và không thể được sử dụng trong các khu vực nơi người dân sống một cách rải
rác. Một cách thích hợp, sử dụng một số các đoạn hát, tiểu phẩm hay các khẩu
hiệu dễ nhớ có thể giải quyết được vấn đề này ở một mức độ nào đó. Cung cấp
thông tin công khai về bản đồ, quy hoạch và thủ tục (theo cách thức dễ tiếp cận)
ở cả cấp huyện và cấp xã cũng có thể hữu ích. Trước khi triển khai MPLIS, các
chiến dịch truyền thông cần được triển khai với nội dung về lợi ích cơ bản và
kiến thức về việc làm thế nào để truy cập và sử dụng thông tin đất đai của
MPLIS và các loại lệ phí liên quan (nếu có). Những chiến dịch này nên được
thực hiện thông qua các cuộc họp, phương tiện truyền thông đại chúng và phổ
biến tài liệu IEC được in ấn hoặc tài liệu nghe nhìn, tùy thuộc vào bối cảnh xã
hội của địa phương cụ thể.
Sự tham gia của các đầu mối thông tin địa phương: Chính quyền địa
phương được khuyến khích tham gia và phát huy vai trò của cán bộ thôn, đặc
biệt là những người từ các tổ chức đoàn thể cộng đồng, công đoàn. Đầu mối
thông tin liên lạc nên là trưởng thôn/bản, vì nhiều nghiên cứu đã cho thấy vai trò
của họ rất quan trọng và hiệu quả trong thực hiện truyền thông. Các cá nhân và
tổ chức này chủ yếu là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trong khu vực; do
vậy, họ sẽ rất tích cực trong việc truyền, phổ biến chính sách, chương trình đến
người dân địa phương có liên quan. Mỗi địa phương sẽ quyết định về các đầu
mối thông tin liên quan và hiệu quả nhất phù hợp với bối cảnh hiện tại của địa
phương mình.
Tư vấn: Đánh giá chỉ ra rằng nhiều người trả lời không biết về pháp luật
đất đai và làm thế nào áp dụng được nó trong thực tế (giải thích pháp luật). Vì
vậy, có thể cần thiết phải có tư vấn hỗ trợ song song với MPLIS trong một số
cộng đồng.
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Thường xuyên tổ chức các cuộc họp địa phương: các cuộc họp tại
phường, xã thường xuyên bao gồm cả các phiên chất vấn và trả lời định kỳ có
thể là một trong những cách làm hiệu quả nhất để hỗ trợ các cộng đồng địa
phương tham gia vào hoạt động dự án, nhận và phản hồi ý kiến của họ. Tại các
khu vực đô thị, điều này cũng sẽ cung cấp cho người dân có cơ hội để tham gia
chặt chẽ hơn với các cán bộ quản lý đất đai của địa phương so với hiện tại. Tuy
nhiên, thông tin cho người nghèo cần được cung cấp thông qua việc đến thăm
nhà của họ hoặc một cuộc họp với người nghèo vì họ thường không tham dự các
cuộc họp phổ biến.
Công cụ hiện đại: Ban quản lý dự án tỉnh sẽ biên soạn nội dung truyền
thông và sử dụng công cụ truyền thông nghe nhìn dễ hiểu như đĩa DVD với
phần tiếng Việt và một số nội dung dự án VILG dịch sang tiếng các DTTS (nếu
phù hợp) sẽ được chuẩn bị để sử dụng trong quá trình hoạt động tại địa phương
dựa trên các đề xuất của nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện. Cách tiếp cận và
sử dụng MPLIS và các dịch vụ của văn phòng đăng ký đất là một số nội dung
được giới thiệu trong công cụ truyền thông này. Công cụ truyền thông này sẽ
được lưu giữ tại các trung tâm văn hóa và UBND xã để có thể dùng diễn giải về
Dự án VILG và việc quản lý/tiếp cận thông tin đất đai.
Thiết bị hiện đại: Ban quản lý dự án tỉnh có thể xem xét trang bị máy
tính tại xã, ấp để người DTTS có thể truy cập thông tin dễ dàng, thuận tiện (cần
có đào tạo và hướng dẫn). Ban quản lý dự án tỉnh tăng cường tiếp cận và chia sẻ
thông tin đất đai cho người DTTS.
- Hoạt động 3: Đào tạo cho các trưởng thôn, bản, ấp, già làng, người
có uy tín trong cộng đồng
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thuyết trình để tuyên truyền, vận dụng
sáng tạo kiến thức, kỹ năng điều hành, xử lý các công việc phát sinh trong cộng
đồng DTTS trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của các Trưởng thôn, bản,
ấp … vận động các hộ đồng bào DTTS tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện
hiệu quả mục tiêu của dự án, Ban QLDA cấp tỉnh phối hợp với Ban QLDA cấp
TW tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các đối tượng là Trưởng thôn, bản,
ấp, già làng, người có uy tín,… để họ có thể hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện
Dự án. Các khóa đào tạo, tập huấn cần được thực hiện càng sớm càng tốt và
trong suốt quá trình dự án.
- Hoạt động 4: Tổ chức họp dân ở các thôn, bản, ấp… và các xã.
Tại các ấp, xã có đông đồng bào DTTS, Ban quản lý dự án tỉnh, Nhóm
tham vấn cộng đồng cấp huyện sẽ tổ chức nhiều cuộc họp ở từng xã, ấp với
người DTTS tại địa phương để trả lời các câu hỏi và mối quan tâm của họ (có
phiên dịch sang tiếng dân tộc (nếu cần). Các hoạt động này sẽ được bắt đầu
trước khi triển khai dự án và sẽ được duy trì trong suốt chu trình dự án.
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Trong các cuộc họp với người DTTS này, các kênh và cách truy cập các
thông tin, tài liệu về đất đai, các chính sách ưu đãi các chính sách phản hồi
thông tin cũng sẽ được giới thiệu.
Ban quản lý dự án tỉnh kết hợp với cơ quan truyền thông đại chúng (đài
phát thanh, truyền hình, báo địa phương) tuyên truyền, phổ biến các thông tin
này trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương.
Tài liệu để phục vụ cho các cuộc họp dân, tham vấn lấy ý kiến ở cấp xã do
Văn phòng Ban quản lý dự án tỉnh cung cấp trên cơ sở sử dụng các mẫu, các văn
bản pháp luật hoặc những tài liệu tuyên truyền do Ban quản lý dự án cấp Trung
ương biên soạn. Tất cả các tài liệu thông tin được thực hiện một cách đơn giản,
thông điệp và hình ảnh rõ ràng. Trong điều kiện kinh phí dự án cho phép, một số
nội dung quan trọng sẽ được biên dịch sang ngôn ngữ dân tộc thiểu số (nếu cần)
để phổ biến trong cộng đồng người dân tộc tại địa phương.
- Hoạt động 5: Đào tạo cán bộ quản lý đất đai.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và kỹ năng của các cán bộ làm công
tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương (Văn phòng đăng ký đất đai),
đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai khi đồng bào DTTS có
nhu cầu cần thực hiện.
Tổ chức Hội thảo định hướng cho các cán bộ quản lý đất đai trong việc
tiếp cận với người dân tộc thiểu số. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến: (1) nhu cầu
đặc biệt của cộng đồng DTTS, và (2) tầm quan trọng về vai trò, trách nhiệm của
các cán bộ thực thi công vụ trong chiến lược, chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội khu
vực DTTS. Nâng cao chất lượng phục vụ của các cán bộ làm công tác trong việc
cung cấp dịch vụ thông tin về đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
- Hoạt động 6: Thiết lập dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thông tin đất đai và
đăng ký đất đai ở các cộng đồng nơi có các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống.
Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện dịch vụ hỗ trợ tiếp
cận thông tin đất đai và đăng ký đất cho các nhóm dân tộc thiểu số tại các vùng
sâu, xa thông qua hình thức cử cán bộ làm việc định kỳ trực tiếp tại UBND xã
những nơi này, đồng thời tập huấn cán bộ cấp xã thực hiện việc tra cứu, hỗ trợ
tiếp nhận và sử dụng hệ thống thông tin đất đai qua mạng Internet để cung cấp
thông tin đất đai cho các nhóm dân tộc thiểu số và xác nhận các hợp đồng giao
dịch về đất đai.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tham vấn với chính quyền xã, ấp
và nhóm tham gia cộng đồng cấp xã để xây dựng kế hoạch, lịch làm việc trực
tiếp định kỳ phù hợp với điều kiện của đồng bào dân tộc tại địa phương. Chính
quyền xã, thôn sẽ thông báo rộng rãi các kế hoạch và lịch làm việc này để mọi
người dân được biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
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Dự án sẽ thúc đẩy hoạt động của các tổ chức đoàn thể địa phương, chẳng
hạn như Hội thanh niên và các đoàn thể phụ nữ và các tổ chức xã hội dân sự.
Các tổ chức này có thể tăng thêm nỗ lực về thông tin minh bạch trong cộng đồng
DTTS thông qua việc áp dụng quy trình lập kế hoạch có nhiều sự tham gia và
phát triển năng lực. Đặc biệt, cần khuyến khích tuyển dụng các cán bộ hỗ trợ địa
phương từ các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là Hội phụ nữ
Các thủ tục mà người dân cần thực hiện để cấp Giấy chứng nhận sẽ được
thiết lập tại các xã, đồng thời các thủ tục khác liên quan đến đất đai cũng được
thực hiện tại xã. Công chức địa chính cấp xã sẽ hỗ trợ cho bà con để không gây
phiền hà. Các mẫu thông tin liên quan đến cấp giấy chứng nhận sẽ được công bố
tại các UBND xã, thôn (nhà văn hóa hay nơi dân bản thường tập trung, lui tới).
- Hoạt động 7: Cung cấp thông tin về cơ chế giải quyết tranh chấp.
Cán bộ địa chính địa phương sẽ được lưu ý tại các khóa đào tạo của Dự án
rằng bất cứ vấn đề về đất đai nào liên quan đến cộng đồng người dân tộc thiểu
số phải được báo cáo cho Ban quản lý dự án tỉnh bất kể phương án hòa giải tại
địa phương có thành công hay không.
Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp và tiếp nhận, theo dõi tiến độ giải
quyết được thực hiện đúng hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn dự án và hướng dẫn
của Ban quản lý dự án cấp trung ương.
Để hỗ trợ cho cơ chế này, Ban quản lý dự án VILG tỉnh sẽ thực hiện chỉ
định cán bộ trực tiếp tiếp nhận và theo dõi, đôn đốc các đơn có liên quan giải
quyết và thông báo kết quả giải quyết, khắc phục.
Để giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại phát sinh phải sử dụng tới hệ
thống giải quyết chính thức của Nhà nước, dự án sẽ xây dựng một kênh tiếp
nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp đất đai thứ hai sau kênh tiếp nhận thông tin
khiếu nại, tranh chấp đất đai chính thức, khuyến khích các nhóm dân tộc giải
quyết các vấn đề thông qua các thiết chế phi chính thức nhưng hiệu quả tại cộng
đồng, như mạng lưới trưởng thôn, ấp, bản… Cụ thể, mỗi xã, thôn sẽ thành lập tổ
hòa giải để giúp UBND xã hoà giải các tranh chấp khi xảy ra. Sẽ huy động sự
tham gia của sư cả vào các tổ, ban hòa giải nhằm tăng cường hiệu quả trong giải
quyết triệt để tranh chấp. Việc chỉ định một cán bộ theo dõi hoạt động giải quyết
tranh chấp, khiếu nại tại cấp xã, huyện và tỉnh cũng như tập huấn nâng cao kỹ
năng giải quyết tranh chấp của các cán bộ địa chính và tổ hòa giải ở thôn sẽ là
những hoạt động được duy trì trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Hoạt động 8: Công tác theo dõi, đánh giá.
Hệ thống giám sát Dự án được thiết kế để khảo sát mức độ chấp nhận,
mức độ hài lòng của cộng đồng đối với các dịch vụ quản lý đất đai ở các huyện
tham gia dự án, kể cả đối với người Kinh và không phải người Kinh.
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Giám sát nội bộ của Ban VILG cấp TW và Đoàn giám sát của Ngân hàng
thế giới sẽ được thực hiện tại các huyện có nhiều dân tộc thiểu số với mức độ
cao hơn tại các huyện khác. Tương tự, việc giám sát tại các xã có cộng đồng
người dân tộc thiểu số cũng sẽ được thực hiện riêng với mức độ cao hơn tại các
xã khác. Vào năm thứ tư, Dự án sẽ tiến hành một đánh giá tác động liên quan
đến các rủi ro đã xác định ở trên đối với quá trình triển khai Dự án tại các địa
phương có nhiều dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, Ban VILG cấp tỉnh phối hợp với UBND các huyện để tổ chức
các Hội thảo để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Ban Quản lý dự án Trung ương có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn tổ
chức triển khai và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc tại
địa phương theo Khung phát triển dân tộc của toàn dự án và theo Sổ tay hướng
dẫn của dự án.
 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt Kế hoạch phát
triển DTTS của tỉnh, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và cấp
đủ kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
 Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh phối hợp
với Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát
triển Dân tộc thiểu số theo hướng dẫn được nêu trong Sổ tay hướng dẫn thực
hiện Dự án.
 Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh phân công một cán bộ chịu trách nhiệm
làm đầu mối về các vấn đề xã hội. Cán bộ này có nhiệm vụ đôn đốc Nhóm thực
hiện Dự án cấp huyện thực hiện đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Kế
hoạch này và giám sát nội bộ, lập báo cáo giám sát nội bộ 6 tháng 1 lần để trình
NHTG xem xét.
 Đại diện Ban Dân tộc tỉnh/huyện, Nhóm tham vấn cộng đồng cấp huyện,
công chức địa chính phường, xã có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án
VILG cấp tỉnh tổ chức các cuộc họp dân lấy ý kiến cộng đồng; đánh giá, tham
vấn những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án và các vấn đề về người dân
tộc thiểu số; giám sát mức độ chấp nhận, mức độ hài lòng của cộng đồng đối với
các dịch vụ quản lý/tiếp cận thông tin đất đai ở các huyện tham gia dự án, kể cả
đối với các nhóm dân trên địa bàn, gồm cả nhóm dân tộc đa số và thiểu số.
 Cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số có trách nhiệm phản ánh về tình
hình triển khai dự án tại cộng đồng, những hoạt động của dự án có tác động và
ảnh hưởng không tích cực đến quyền và lợi ích của cộng đồng.
 Các báo cáo định kỳ của Ban quản lý dự án VILG tỉnh (6 tháng) sẽ bao
gồm báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số tại tỉnh,
trong đó nêu rõ các hoạt động đã được triển khai liên quan đến kế hoạch này tại
các địa bàn của dự án; các ý kiến phản hồi của người dân tộc thiểu số liên quan
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đến các hoạt động của dự án tại tỉnh và kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp
theo, báo cáo về Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên phản
ánh kịp thời về Ban quản lý, Ban chỉ đạo dự án VILG tỉnh để có biện pháp giải
quyết kịp thời.
VI. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ
6.1. Công khai Kế hoạch DTTS
Ban QLDA tỉnh đã phổ biến Khung chính sách phát triển DTTS của dự án
trong các buổi tập huấn kỹ thuật, tham vấn với cộng đồng DTTS và đăng tải trên
trang web của địa phương.
Dự thảo Kế hoạch PTDTTS (EMDP) đã được tham vấn với chính quyền
địa phương và cộng đồng DTTS trước khi trình WB phê duyệt. Kế hoạch
PTDTTS được phê duyệt sẽ được công bố cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng
dự án theo ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu thông qua các cuộc họp thôn/bản và lưu
giữ ở UBND xã, nhà văn hóa cộng đồng đảm bảo những người dân tộc thiểu số
vùng dự án, bao gồm hộ bị ảnh hưởng, hộ hưởng lợi và cộng đồng của họ có thể
tiếp cận một cách thuận lợi và có thể hiểu hết được Kế hoạch đó. Kế hoạch PT
DTTS được duyệt cũng sẽ được công bố trên trang web của NHTG.
Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có các hoạt động phát sinh dẫn đến
phát sinh các tác động, kế hoạch phát triển DTTS sẽ được cập nhật. Bản cập
nhật sẽ được gửi WB xem xét và được công bố tới cộng đồng DTTS vùng dự án.
6.2. Đảm bảo sự tham gia Kế hoạch DTTS
Nhằm đảm bảo việc tham gia của người dân tộc thiểu số trong suốt quá
trình chuẩn bị và thực hiện dự án, việc tham vấn cần được tiến hành một cách tự
do, cung cấp đầy đủ thông tin trước khi thực hiện các hoạt động. BQLDA tỉnh
đã tiến hành các cuộc họp tham vấn với cộng đồng dân tộc thiểu số, bao gồm hộ
hưởng lợi và hộ bị ảnh hưởng để đánh giá nhu cầu của cộng đồng về sử dụng
các dịch vụ cung cấp thông tin đất đai, đảm bảo rằng những phản ánh từ phía
cộng đồng DTTS địa phương sẽ được ghi nhận và xem xét trong quá trình thiết
kế và thực hiện dự án.
Trong quá trình chuẩn bị EMDP, các cuộc tham vấn cộng đồng thông qua
họp dân, phỏng vấn các cá nhân và thảo luận nhóm đã được thực hiện. Người
dân ở các thôn vùng dự án, bao gồm cả hộ bị ảnh hưởng đều tham gia thảo luận
và chia sẻ thông tin. Phụ nữ, người dễ bị tổn thương và thanh niên được mời
tham gia và khuyến khích đóng góp ý kiến. Các nhóm dân tộc thiểu số ở các xã
vùng dự án đều được tham vấn. Các tổ chức đại diện của họ như Hội Phụ nữ,
Hợp tác xã, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên cấp xã và cấp thôn cũng được tham
vấn.
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Các cuộc tham vấn cộng đồng DTTS được thực hiện cho tất cả các xã
vùng dự án có DTTS, đã đề cập các nội dung sau: a) những tác động tích cực và
tiêu cực của dự án đối với hộ gia đình và cộng đồng, b) trên cơ sở các tác động
tiêu cực, thảo luận với cộng đồng các biện pháp tránh hoặc giảm thiểu, và c) cơ
hội kinh tế - xã hội mà dự án sẽ đem lại cho các hộ/cộng đồng DTTS.
Các cuộc họp tham vấn cũng đã được tổ chức với sự tham dự của đầy đủ
các bên liên quan đến dự án bao gồm Ban Dân tộc tỉnh, đại diện các phòng ban
của huyện, bao gồm phòng dân tộc, Phòng đăng ký đất đai, hội phụ nữ, đại diện
đoàn thể các xã vùng dự án có DTTS để tìm hiểu, trao đổi với Ban Dân tộc tỉnh,
phòng dân tộc các huyện của dự án một số chính sách đã ban hành cho người
DTTS và các chương trình đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, huyện xã
vùng dự án liên quan đến sử dụng đất.
Cơ chế tham vấn và tham gia của người DTTS trong quá trình thực hiện
dự án: tham vấn trước, tự do không ép buộc và cung cấp đầy đủ thông tin dẫn
đến sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng DTTS đối với các hoạt động của dự
án cần được thực hiện suốt quá trình thực hiện dự án và được ghi lại bằng biên
bản. Các ý kiến phản hồi của cộng đồng cần được xem xét đưa vào dự án. Các
phương pháp tham vấn và tham gia có thể sử dụng như thảo luận nhóm, phỏng
vấn người chủ chốt, người có uy tín trong cộng đồng, trình diễn mô hình.
Phương pháp tham vấn và sự tham gia của cộng đồng DTTS cần đảm bảo phù
hợp với văn hóa của họ và đảm bảo các yếu tố về giới, liên thế hệ và bao gồm cả
nhóm dễ bị tổn thương.
VII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập cho Dự án này là cơ chế hai
cấp: cấp cộng đồng và cấp chính quyền. Tại mỗi xã dự án, một Ban hòa giải sẽ
được thành lập để tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc hay tranh chấp của
người dân bằng biện pháp hòa giải theo thể thức truyền thống. Nếu các khiếu nại
không thể giải quyết ở cấp cộng đồng thì sẽ được gửi lên cấp chính quyền thông
qua bộ phận một cửa ở cấp xã, huyện và tỉnh và cuối cùng là cấp tòa án.
Cán bộ xã hội của Ban QLDA tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại của
người dân (nếu có) và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và
theo dõi quá trình giải quyết cho đến khi kết thúc. Kết quả giải quyết cần được
thông báo kịp thời bằng văn bản đến người có khiếu nại. Khiếu nại và kết quả
giải quyết khiếu nại cần được báo cáo cụ thể trong các báo cáo về thực hiện
EMDP cho Ban QLDA Trung Ương và cho Ngân Hàng Thế giới.
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VIII. KINH PHÍ DỰ KIẾN
Chi phí ước tính để thực hiện Kế hoạch Hành động Dân tộc thiểu số này
bao gồm các chi phí cho những hoạt động liên quan đến dân tộc thiểu số. Kinh
phí này được tính vào nguồn kinh phí thực hiện dự án.
Tổng kinh phí dự kiến là 358.825.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm năm
mươi tám triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng), tương đương 15.500 USD
(quy đổi 1USD = 23.150 đồng).
STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Số lượng

Đơn giá
(USD)

Tổng cộng

Hoạt động 1:

Nhóm tham vấn cộng đồng và tổ
chức hội thảo 2 lần một năm

-

Thù lao cho Nhóm tham vấn cộng
đồng (Cán bộ cơ quan tài nguyên
môi trường, cơ quan quản lý công
tác dân tộc địa phương, cơ quan văn
hóa địa phương, đại diện cộng đồng
dân tộc thiểu số,.... )

-

Chi khác (đi lại, in ấn, …)

Hoạt động 2:

13.000

5.000

Làm việc và
hưởng lương
theo chế độ
kiêm nhiệm

5

1.000

5.000

Sử dụng các công cụ truyền thông
hiện đại và hiệu quả

-

Xây dựng nội dung truyền thông
(dười hình thức nghe nhìn DVD)

-

Phát sóng và in DVD

Lồng ghép vào
tiểu HP 1.3 HP1

Hoạt động 3:

Đào tạo cho trưởng thôn, xóm,
bản Tổ chức 01 hội nghị để đào tạo
cho các trưởng thôn, xóm, bản (120
người x 1 ngày )

Hội nghị

1

Hoạt động 4

Tổ chức họp dân ở các thôn, bản
và xã (25 cuộc họp/năm x 4 năm)

Cuộc họp

100

Hoạt động 5

Thành tiền
(USD)

Đào tạo cán bộ quản lý đất đai (Tổ
chức hội thảo định hướng cho các
cán bộ quản lý đất đai trong việc
tiếp cận với người dân tộc) (2 Hội
nghị/tỉnh)

2.000

2.000

70

7.000
Lồng ghép vào
các chương
trình đào tạo
của dự án và
các chương
trình khác của
TW và địa
phương
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Hoạt động 6

Thiết lập dịch vụ hỗ trợ tiếp cận
thông tin đất đai và đăng ký đất ở
các cộng đồng nơi có các nhóm
dân tộc thiểu số sinh sống.

-

Kinh phí hỗ trợ cho VPĐKĐĐ tổ
chức thực hiện dịch vụ hỗ trợ tiếp
cận thông tin đất đai và đăng ký đất
cho các nhóm dân tộc thiểu số tại
các vùng sâu, vùng xa (20 xã * 2
năm/lần)

-

Văn phòng đăng ký đất đai tập huấn
cán bộ cấp xã hỗ trợ tiếp cận và sử
dụng hệ thống thông tin đất đai qua
mạng Internet

Hoạt động 7

-

Hoạt động 8

-

Kinh phí từ
nguồn chi hoạt
động thường
xuyên của
VPĐK

Ban hòa giải cộng đồng

Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao
kỹ năng giải quyết tranh chấp của
các cán bộ địa chính và tổ hòa giải
ở thôn (150 người x 1 ngày)

1.500

Hội nghị

1

1.500

1.500

Công tác theo dõi, đánh giá
Theo dõi, đánh giá liên quan đến
các hoạt động của dự án tại các địa
bàn trong tỉnh theo nhóm dân tộc,
trình trạng nghèo/cận nghèo/không
nghèo và giới tính.

Lồng ghép vào
tiểu HP3

IX. TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
Ban quản lý dự án VILG cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện chung và
giám sát nội bộ kế hoạch phát triển DTTS. Báo cáo giám sát sẽ được trình lên
Ngân hàng Thế giới để xem xét và có ý kiến. Hoạt động giám sát, đánh giá cần
phải được tiến hành một năm hai lần trong quá trình thực hiện dự án để xác định
đúng lúc các vấn đề mà có thể cần có hành động ngay từ phía Ban quản lý dự án
VILG cấp tỉnh.
Các hoạt động giám sát, đánh giá gồm:
BẢNG 1: TIÊU CHÍ THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Hoạt động giám sát và
đánh giá

Các chỉ số cơ bản
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 Bản kế hoạch phải được chia sẻ đến cộng
đồng;
1. Tiến độ thực hiện EMDP

2. Thực hiện tham vấn cộng
đồng và sự tham gia của
người dân địa phương

 Kế hoạch phải đáp ứng nhu cầu của người
DTTS;
 Nguồn nhân lực đầy đủ để thực hiện kế
hoạch.
 Cộng đồng DTTS, chính quyền xã, lãnh đạo thôn,
bản, ấp… và các tổ chức quần chúng tại địa phương
sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về EMDP và cơ
chế khiếu nại.
 Cộng đồng DTTS, đại diện các thôn, bản, ấp… và
các tổ chức đoàn thể địa phương phải được tham vào
hoạt động giám sát việc thực hiện EMDP.

3.Thực hiện các biện pháp
giảm thiểu tác động tiêu
cực tiềm ẩn

 Toàn bộ biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ
Dự án phải được thực hiện một cách hiệu quả.

4. Thực hiện các can thiệp
phát triển cụ thể đối với
cộng đồng DTTS địa
phương

 Toàn bộ các hoạt động hỗ trợ đào tạo phải được thực
hiện một cách hiệu quả.

5. Cơ chế khiếu nại/khiếu
kiện

 Cộng đồng DTTS hiểu rõ về cơ chế khiếu nại/khiếu
kiện và các tài liệu tổ chức liên quan và loại báo cáo,
và các giải pháp đạt được.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THAM DỰ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
TT

Họ và tên

Địa chỉ/Đơn vị công tác

Nam

Nữ

I. HUYỆN VĨNH LINH
1.
Xã Vĩnh Ô
Thôn Cây Tăm
1
Hồ Thị Phương
2
Hồ Văn Luân
3
Hồ Văn Tốt
4
Hồ Văn Thành
5
Hồ Thị Nhung
Thôn Thúc
1
Hồ Thị Xong
2
Hồ Văn Kính
3
Hồ Văn Ninh
4
Hồ Minh Lý

Chi hội trưởng hội phụ nữ
Trưởng thôn
Bí thư chi bộ
Trưởng khu dân cư
Bí thư đoàn thanh niên
Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn
Trưởng thôn
Bí thư chi bộ
Trưởng khu dân cư

x
x
x
x
X

x
x
x
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5
Hồ Văn Túi
Thôn Xóm mới 1
1
Hồ Thị Lựu

Bí thư đoàn thanh niên

2
Hồ Văn Khanh
3
Hồ Văn Tun
4
Hồ Thị Hiếu
5
Hồ Văn Thôi
Thôn Xóm mới 2
1
Hồ Thị Xoa
2
Hồ Văn Xanh

Trưởng thôn
Bí thư chi bộ
Trưởng khu dân cư
Bí thư đoàn thanh niên
Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn
Trưởng thôn

x

3
Hồ Văn Mười
4
Hồ Văn Cun
5
Hồ Văn Cát
2. Xã Vĩnh Khê
Thôn Khe Cát
1
Nguyễn Văn Ninh
2
Hồ Thị Tuyết
3
Hồ Thị mai
4
Hồ Văn Thìn
5
Hồ Văn Đức
Thôn Khe lương
1
Hồ Văn Chài

Bí thư chi bộ
Trưởng khu dân cư
Bí thư đoàn thanh niên

x
x
x

Bí thư chi bộ thôn
Trưởng ban mặt trận
Chi hội trưởng phũ nữ
Trưởng thôn
Bí thư chi đoàn

x
x
x
x
x

Trưởng thôn

x

Bí thư chi bộ thôn

x

Trưởng ban mặt trận thôn
Chi hội trưởng phụ nữ
Bí thư chi đoàn

x
x

Trưởng thôn
Bí thư chi bộ thôn
Trưởng ban mặt trận thôn
Chi hội trưởng phụ nữ
Bí thư chi đoàn
Xã Vĩnh Hà

x
x
x
x

Trưởng thôn khe trù
TBCTMT thôn khe trù
BTCB thôn khe trù
Cán bộ hưu trí
CHTHPN thôn khe trù

x
x
x
x

Trưởng thôn khe hó
BTCB thôn khe hó
TBCTMT thôn khe hó

x
x
x

2

Hồ Văn Thân

3
Hồ Văn Thân
4
Hồ Thị Hóa
5
Hồ Văn Linh
Thôn Xung Phong
1
Hồ Văn Toàn
2
Hồ Văn Vinh
3
Hồ Thị Xoan
4
Hồ Thị Tâm
5
Hồ Văn Lành
Thôn Khe Trú
1
Hồ Văn Hồng
2
Hồ Văn Thư
3
Hồ Văn Lìa
4
Hồ Xan
5
Hồ Thị Chưng
Thôn Khe Hó
1
Hồ Văn Tình
2
Hồ Văn Lâm
3
Hồ Thị Cương

x

Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn

X
x
x
x
x
x

x

x
x

x
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4
Hồ So
Cán bộ hưu trí
5
Hồ Thị Quyên
CTHLHTN xã
DỰ KIẾN THÀNH LẬP TỔ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG CẤP HUYỆN
1
Nguyễn Thanh Hải
Phó TP - Phòng TN&MT
2
Phạm Bá Phước
CV- Văn phòng HĐND&UBND
3
Tạ Quang Lễ
CV- Phòng Nông nghiệp&PTNT
4
Nguyễn Đông Đức
CV- Phòng Tài chính- Kế hoạch
5
Nguyễn Thị Thu Thủy
Kiểm soát viên Chi cục thuế
6
Trương Thị Lệ Chi
Phó CT - Hội LHPN huyện
II. HUYỄN CAM LỘ
Phụ lục 1: Danh sách tham vấn cộng đồng cấp huyện
1
Nguyễn Duy Khánh
V Phòng HĐND& UBND huyện
2
Hoàng Bình
Phòng TN&MT
3
Trần Văn thuận
Phòng NN &PTNT
4
Đăng Thị Lý
Hội Phũ nữ huyện
5
Thái Tăn Hữu
Phòng TC-KH
6
Trần Thị Hoa
Chi cục Thuế
7
Hoàng Liên Sơn
UBND xã Cam Tuyền
8
Nguyễn Thị Yến Nga
UBND xã Cam Tuyền
9
Hồ Thị Thanh
UBND xã Cam Tuyền
10 Lê Thị Kim Liên
UBND xã Cam Tuyền
Phụ lục 1: Danh sách tham vấn cộng đồng cơ sở
1
Hồ Một
Bí thư chi bộ Bản Chùa
2
Hồ Văn Nhiên
Trưởng bản Chùa
3
Hồ Văn Vìa
Người có uy tín
4
Hồ Văn Hiếu
Chi hội trưởng chi hội Nông dân
5
Hồ Thị Bê
Chi hội trưởng chi hội Phũ nữ
III. HUYỆN GIO LINH
Danh sách thành lập tổ tham vấn cộng đồng của huyện
1
Phan Văn Nghi
PCT UBND huyện
2
Nguyễn Văn Hải
PTP Tài nguyên và Môi trường huyện
3
Nguyễn Đức Xê
PTP Tài chính – Kế hoạch
4
Nguyễn Đức Hoạt
Chuyên viên Phòng NN&PTNT
5
Lê Thị Lý
PCT Hội LHPN huyện
6
Nguyễn Hữu Lâm
Phó Chi cục trưởng CC Thuế
7
Hồ Văn Hầu
Chủ tịch UBND xã Linh Thượng
8
Hồ Văn Sâm
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường
Danh sách tổ tư vấn cộng đồng 2 xã Vĩnh Trường, Linh Thượng.
1. Xã Vĩnh Trường
Hồ Văn Đông
BT chi bộ xóm Cồn
1
Hồ Văn Thông
Trưởng Thôn xóm Cồn
2
Nguyễn Thị Hiền
CHT phụ nữ xóm Cồn
3
Hàn Quốc Tuyến
Mt thôn xóm Cồn
4
Hồ Văn Biên
CHT cựu CB xóm Cồn
5
Hồ Văn Can
BT chi bộ xóm Bàu
6

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
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Hồ Văn Vệ
7
Hồ Thị Đương
8
Hồ Thị Thả
9
10 Hồ Thị Gái
11 Hồ Văn Lý
12 Hồ Văn Xá
13 Hồ Văn Quý
14 Hồ Thị Thi
15 Hồ Văn Vinh
2. Xã Linh Thượng
Hồ Văn Tình
1
Hồ Văn Hải
2
Hồ Văn Đin
3
Hồ Văn Linh
4
Hồ Thị Nghĩa
5
Hồ Xuân Doi
6
Hồ Văn Đỏ
7
Hồ Văn Hoạch
8
Hồ Thị Minh
9
10 Hồ Thị Uân
11 Hồ Văn Dung
12 Hồ Văn Sanh
13 Hồ Thị Ước
14 Hồ Tinh Thạch
15 Hồ Thị Tâm
16 Hồ Xuân Trung
17 Hồ Văn Con
18 Hồ Văn Minh
19 Hồ VănThái
20 Hồ Văn Biên

Trưởng Thôn xóm Bàu
CHT phụ nữ thôn xóm Bàu
CHT ND xóm Bàu
Mt thôn xóm Bàu
BT chi bộ xóm Tre
Trưởng Thôn xóm Tre
CHT ND xóm Tre
CHT phụ nữ xóm Tre
MT thôn xóm Tre

x

Xóm Ba De
Xóm Ba De
Xóm Ba De
Xóm Ba De
Xóm Ba De
Xóm Cu Dinh
Xóm Cu Dinh
Xóm Cu Dinh
Xóm Cu Dinh
Xóm Cu Dinh
Xóm Bến Mộc 2
Xóm Bến Mộc 2
Xóm Bến Mộc 2
Xóm Bến Mộc 2
Xóm Bến Mộc 2
Xóm Khe Me
Xóm Khe Me
Xóm Khe Me
Xóm Khe Me
Xóm Khe Me

x
x
x
x

X
X
X
x
x
x
X
x

X
x
x
x
X
X
x
x
X
x
X
x
x
x
x
x

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THAM DỰ THAM VẤN CÁN BỘ LÀM
CÔNG TÁC QUẢN LÝ/CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ
TT

Họ và tên

1

Lê Thanh Tùng

2

Đinh Quốc Tế

3

Hồ Thị Thanh Thủy

4

Trần Đình Hiền

5

Đinh Trọng quân

Chức vụ/Đơn vị công tác
Chuyên viên phòng Tài
chính kế hoạch
Chuyên viên phòng Dân
tộc huyện
Phó Chủ tịch Hội LHPN
huyện
Kiểm tra viên trung cấp
thuế, chi cục thuế huyện
Chuyên viên phòng

Nam

Nữ

x
x
x
x
x
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6

Dương Phúc Hiếu

NN&PTNT huyện
Chuyên viên phòng TNMT
huyện

x

32

