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ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ  

   

Tácđộng dựán  Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn 

chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọ hợp pháp hoặc khu vực 

được bảo vệ.  

Những người bị ảnh 

hưởng  

Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng 

đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập hay 

phương tiện sinh kế như công trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông 

nghiệp, hoặc đồng cỏ), cây cối, hoa màu hàng năm hoặc lâu năm, 

hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh 

hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.  

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

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

trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát 

đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa 

sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm 

năng.  

Tính hợp lệ/Đủ tư cách  Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi 

dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử 

dụng đất hợp pháp; (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng 

có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp theo luật trong nước; 

và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố 

về quyền sử dụng đối với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.  

Chi phí (giá) thay thế  - Đối với đất nông nghiệp, giá thay thế là giá thị trường tại thời điểm 

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

đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân 

cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá 

trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho 

các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.  

- Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá thị trường tại thời điểm 

trước khi di dời của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với 

các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ 

và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí 

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

- Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu theo thị 

trường để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng 

tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa 

các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển 

vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và 

chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các 

hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. Việc xác định chi phí 

thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh 
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lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh 

hưởng.  

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

việc thu đất và hạn chế sự tiếp cận tài sản, cùng với các biện pháp bồi 

thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không được hạn 

chế ở sự di dời nhà ở. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao 

gồm (i) thu hồi đất và công trình trên đất, bao gồm cả các hoạt động 

kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục 

nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của 

những người bị ảnh hưởng.  

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

trên loại và mức độ thiệt hại.  

Ước tính sơ bộ (IOL)  Là quá trình tính toán các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi 

dự án  

Điều tra kinh tế - xã hội 

nền  

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

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

cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác 

động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động 

cho các bên bị ảnh hưởng.  

Nhómdễbịtổnthương  Được xác định lànhững người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi 

tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa 

vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng 

dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu 

cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) 

phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, 

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

(không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, 

(iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; (v) 

người dân tộc thiểu số; và (vi) hộ gia đình chính sách.   

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

và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của 

chính bản thân để tạo đủ nguồn thu nhập đáp ứng các yêu cầu của 

bản thân và gia đình một cách bền vững.   

Phục hồi (sinh kế) thu 

nhập  

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

Các bên có liên quan  Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan 

tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thể ảnh hưởng 

đến dự án  
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TÓM TẮT  

Giới thiệu. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) này được lập cho Tiểu dự án “Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – 

rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau” trong Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long với nguồn vốn vay của Chính phủ Việt Nam từ Ngân hàng  

Thế giới. RAP này được xây dựng trên cơ sở Khung chính sách tái định cư của Dự án và kết quả 

khảo sát kinh tế xã hội, kiểm kê thiệt hại và tham vấn cộng đồng.  

Tác động và phạm vi thu hồi đất. RAP này rà soát các tác động về tái định cư của việc thi 

công 9km kè bảo vệ bờ; 61,942km bờ bao chống tràn và hồ chứa diện tích 60ha với dung tích 

hiệu ích W =3,85tr.m3, nhà máy xử lý nước 12.000 m3/ng.đ và 25km đường ống cấp nước tập 

trung cho huyện U Minh. Thực hiện TDA sẽ sử dụng vĩnh viễn 1.022.000m2 đất công doBan 

quản lý (BQL) Khu kinh tế Cà Mau quản lý và 607.544m2 đất của các hộ gia đình thuộc 4 xã 

Lâm Hải (huyện Năm Căn), Viên An Đông, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển). 

Có 560 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất, bao gồm 01 hộ BAH nặng (mất hơn 20% đất sản xuất 

hoặc hơn 10% với hộ dễ bị tổn thương) và 88 hộ dễ bị tổn thương. Không có hộ phải di dời và 

không có hộ DTTS bị ảnh hưởng. Các tác động khác bao gồm thiệt hại về cây trồng (chủ yếu 

là tràm).  

Khung chính sách. Khung chính sách tái định cư đã được lập dựa trên chính sách hiện hành 

và các quyết định của chính phủ Việt Nam và Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới 

(NHTG) về tái định cư không tự nguyện (OP 4.12). Tài liệu này sẽ hướng dẫn để chuẩn bị kế 

hoạch hành động tái định cư và thực hiện tái định cư cho dự án. Trong trường hợp có sự khác 

biệt giữa chính sách của Việt Nam và NHTG thì chính sách của NHTG sẽ được áp dụng.  

Nguyên tắc và chính sách bồi thường và hỗ trợ. Mục tiêu chung của các chính sách và các 

tài liệu tái định cư này nhằm đảm bảo tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ nhận được 

bồi thường theo giá thay thế. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng, 

hộ mất thu nhập, và các hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương để khôi phục điều kiện thu 

nhập và đời sống của họ ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với trước khi dự án.  

Nguyên tắc và chính sách bồi thường và hỗ trợ. Mục tiêu chung của các chính sách và các 

tài liệu tái định cư này nhằm đảm bảo tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ nhận được 

bồi thường theo giá thay thế. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng, 

hộ mất thu nhập, và các hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương để khôi phục điều kiện thu 

nhập và đời sống của họ ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với trước khi dự án.  

Tham vấn và tham gia cộng đồng. 560 hộ bị ảnh hưởng đã tham gia họp tham vấn cộng đồng 

về thông tin dự án, các tác động của dự án, đề xuất, kiến nghị để thực hiện kế hoạch tái định 

cư. Thông tin phản hồi từ tham vấn được phản ánh trong kế hoạch tái định cư này.  

Quy trình thực hiện. Nhiệm vụ tái định cư, bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện bởi Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất (TTPTQĐ), PPMU, và Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi 

(CPO) và đơn vị giám sát nội bộ. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn 

vị thực hiện như TTPTQĐ, PPMU, cơ quan địa phương, chính quyền địa phương và các tổ chức 

xã hội địa phương, người bị ảnh hưởng trong khu vực của dự án.  

Cơ chế giải quyết khiếu nại. Trong quá trình thực hiện, bất kỳ khiếu kiện nào của người bị 

ảnh hưởng sẽ được giải quyết dựa trên các thủ tục nêu trong RPF cho việc bồi thường và tái 

định cư của dự án cũng như trong RAP của Tiểu dự án. Khiếu nại sẽ được giải quyết bởi chính 
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quyền địa phương, cán bộ của dự án công bằng và rõ ràng với sự giám sát của các cơ quan giám 

sát độc lập. Người khiếu nại sẽ không phải trả bất kỳ chi phí hành chính nào.  

Giám sát và đánh giá. Các cán bộ của PPMU và CPO sẽ theo dõi và giám sát quá trình thực 

hiện RAP. Ngoài ra, Tư vấn giám sát độc lập sẽ được tuyển dụng để giám sát quá trình thực 

hiện và đánh giá các điều kiện sống của các hộ BAH trong suốt quá trình thực hiện RAP và sau 

khi hoàn thành RAP.  

Hiến đất tự nguyện. Theo thông lệ của cộng đồng tại Cà Mau, người dân thường chọn cách tự 

nguyện góp đất hoặc tài sản mà không phải bồi thường, đặc biệt là đối với dự án xây dựng bờ 

bao. Điều này thường có thể được giải thích là do TDA mang lại lợi ích trực tiếp cho những 

người bị ảnh hưởng. Do đó, việc hiến đất tự nguyên sẽ được áp dụng cho tiểu dự án khi thích 

hợp.  

Chi phí và ngân sách. Tổng chi phí thực hiện KHHĐTĐC là:16.605.300.0001đồng (Bằng chữ: 

Mười sáu tỷ sáu trăm lẻ năm triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Chi phí này bao gồm các chi phí 

bồi thường cho thu hồi đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng bị ảnh hưởng, hỗ trợ và chương trình 

phục hồi sinh kế và các chi phí thực hiện RAP khác.  

Kế hoạch thực hiện. Các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được thực hiện trong 1,5 

năm, và TTPTQĐ sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm về thực hiện RAP.  

  

     

                                                 
1 Kinh phí này đã trừ đi 10% phần hiến đất của người dân  
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1. GIỚI THIỆU  

1.1. Dự ánChống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông  

Cửu Long  

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích khoảng 40.000 km2 nằm ở cuối của sông Mê 

Công, phía Tây, Tây Nam và Nam giáp biển (đường bờ biển dài 700km) là một khu kinh tế và 

sinh thái quan trọng của Việt Nam. ĐBSCL có 1 thành phố (TP Cần Thơ) và 12 tỉnh với dân số 

khoảng 17,5 triệu người vào năm 2014 (chiếm 19,8% dân số cả nước) bao gồm: người Kinh 

(90%), Khmer (6%), Hoa (2%) và người Chăm. ĐBSCL là khu vực sản xuất lúa gạo, nuôi trồng 

thủy sản và nuôi tôm chính của cả nước, tuy nhiên, gần một nửa diện tích của vùng bị ngập 

khoảng 3-4 tháng mỗi năm và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống 

của người dân. Bên cạnh đó, nguồn nước và phù sa cũng như biến đổi khí hậu (BĐKH) là những 

yếu tố quan trọng đối với phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL. Do địa hình thấp nên ĐBSCL được 

coi là một khu vực có nguy cơ bị tác động mạnh do BĐKH và nước biển dâng.  

Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã chuẩn bị một dự án đầu tư có tên là Dự án Chống chịu khí hậu tổng 

hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD-ICRSLP hay còn gọi là Dự án), với mục tiêu tăng cường 

năng lực quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc cải thiện quy hoạch, thúc đẩy 

sinh kế bền vững và xây dựng hạ tầng thích ứng với BĐKH tại các tỉnh được lựa chọn ở ĐBSCL. 

Các hoạt động của dự án sẽ bao gồm: một số khoản đầu tư cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, các hoạt động 

phi công trình cùng hỗ trợ kỹ thuật và sẽ được thực hiện thông qua 5 hợp phần: (1) Tăng cường 

công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu; (2) Quản lý lũ ở vùng thượng nguồn; (3) 

Thích ứng với chuyển đổi mặn ở vùng cửa sông; (4) Bảo vệ ven biển ở vùng bán đảo; và (5) 

Quản lý dự án và Hỗ trợ thực hiện. Dự án đang được đề xuất để được Ngân hàng Thế giới 

(NHTG) tài trợ trong thời gian 7 năm (2016-2022) với tổng kinh phí thực hiện dự án là 369,944 

triệu USD (trong đó vốn Chính phủ là 69,944 triệu USD và vốn IDA là 300 triệu USD).   

Các hoạt động của dự án được thực hiện thông qua 5 hợp phần sau đây:   

Hợp phần 1: Tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu(kinh phí 

dự kiến là: 48 triệu USD, trong đó vốn IDA là 47,527 triệu USD). Hợp phần này bao gồm 06 

tiểu dự án (TDA), trong đó có 04 TDA do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và 02 TDA 

do Bộ Nông nghiệp &PTNT thực hiện.  

Khoản viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF) (ước tính 1,1 triệu USD) sẽ hỗ trợ 

các hoạt động sau đây trong hợp phần này:   

- Hoạt động phân tích bao gồm nghiên cứu thị trường nhằm xác định tiềm năng xuất khẩu, 

phát triển chuỗi giá trị, tăng cường các dịch vụ khuyến nông và phát triển thương hiệu cho 

các sản phẩm địa phương tạo ra từ chuyển đổi sang sinh kế chống chịu thông minh với khí 

hậu;   

- Hỗ trợ Liên minh Nghiên cứu vùng ĐBSCL (DRCP) - là một cơ chế đảm bảo phối hợp và 

hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu nhà nước và các trường đại học;   

- Chuẩn bị và cung cấp các khóa học ngắn hạn và xây dựng chương trình học về quản lý đồng 

bằng thích ứng - bao gồm hỗ trợ kết nghĩa giữa các trường đại học ở ĐBSCL (ví dụ: Đại học 

Cần Thơ và Đại học An Giang) với các trường đại học quốc tế; và   
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- Thiết kế các sản phẩm và sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trong nước về các 

mô hình chuyển đổi sinh kế cho phép Việt Nam thích ứng với BĐKH.  

Hợp phần 2: Quản lý lũ ở vùng thượng nguồn (kinh phí dự kiến là: 99,730 triệu USD, trong 

đó vốn IDA là 78,538 triệu USD).   

Thượng nguồn có đặc trưng là lũ lớn tự nhiên vào mùa mưa. Việc xây dựng một hệ thống kiểm 

soát lũ nông nghiệp lớn đã chuyển nước lũ đến các khu vực khác của ĐBSCL và làm giảm tác 

dụng có lợi từ lũ trong đó bao gồm: gia tăng độ phì nhiêu cho đất, bổ sung nước ngầm và duy 

trì hệ sinh thái nước.  

Mục tiêu chính của Hợp phần này là để bảo vệ và/hoặc nâng cao các tác dụng tích cực của lũ 

qua biện pháp kiểm soát lũ (giữ lũ) để tăng thu nhập nông thôn và bảo vệ tài sản có giá trị cao 

ở An Giang và Đồng Tháp. Nội dung của hợp phần này bao gồm i) sử dụng biện pháp kiểm 

soát lũ (giữ nước lũ) có lợi hơn ở các khu vực nông thôn và cung cấp các lựa chọn thay thế 

trong sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản; ii) cung cấp hỗ trợ sinh kế cho nông dân để họ có vụ 

sản xuất thay thế vụ lúa trong mùa mưa, bao gồm cả nuôi trồng thủy sản; iii) xây dựng và nâng 

cấp cơ sở hạ tầng để bảo vệ tài sản có giá trị cao như thành thị và vườn cây ăn trái và iv) hỗ trợ 

sử dụng nước hiệu quả trong nông nghiệp vào mùa khô.  

Các TDA của hợp phần này gồm có tiểu dự án (TDA 1, 2, 3) được đề xuất để giải quyết vấn đề 

về nâng cao khả năng thoát lũ trong điều kiện lũ đặc biệt lớn Các tiểu dự án này giải quyết cho 

2 vùng ngập lũ ở ĐBSCL, trong đó mục tiêu là tăng khả năng thoát lũ ra biển Tây ở vùng tứ 

giác Long Xuyên, tăng cường không gian chứa lũ và không cản lũ, làm chậm lũ ở vùng Đồng 

Tháp Mười.  

Khoản viện trợ GEF (ước tính 1,6 triệu USD) có thể được sử dụng trong hợp phần này để  (i) 

xác định, đánh giá và lựa chọn các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh với khí 

hậu, giúp giải quyết các thách thức ở vùng thượng nguồn đồng bằng; (ii) xác định các mô hình 

AAWF có tính chống chịu thông minh với khí hậu (mô hình dựa trên lũ) và các biện pháp ngăn 

giữ lũ đã qua kiểm tra và đánh giá về tác động kinh tế, xã hội và môi trường; và (iii) phát triển 

các sản phẩm kiến thức cụ thể về các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh với khí 

hậu và có khả năng nhân rộng toàn vùng thượng nguồn đồng bằng.  

Hợp phần 3: Thích ứng với chuyển đổi độ mặn vùng Cửa sông (kinh phí dự kiến là: 108,234 

triệu USD, trong đó vốn IDA là 81,131 triệu USD).      

Sông Cửu Long chia thành 8 nhánh chảy ra biển Đông thông qua tiểu vùng cửa sông. Khu vực 

này có đặc trưng tự nhiên là dòng chảy thấp trong mùa khô cho phép nước mặn xăm nhập sâu 

vào đất liền. Trong hai mươi năm qua, hệ thống nước ngọt khép kín được thiết kế để sản xuất 

lúa đã được xây dựng trong vùng này bao gồm: các khu lấn biển lớn bao quanh bởi các con đê 

và các cống kiểm soát mặn. Tính bền vững lâu dài của chiến lược này sẽ có vấn đề do sự giảm 

sút lượng nước trong mùa khô và mực nước biển dâng. Ngoài ra, nông dân đang chuyển đổi 

nhanh sang nuôi tôm có lãi suất cao hơn dọc theo bờ biển, thường đi kèm với việc tàn phá rừng 

ngập mặn, ô nhiễm môi trường chưa kiểm soát được, hạ tầng còn manh mún và dễ bị tác động 

bởi triều cường.  

Hợp phần này nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, nuôi 

trồng thủy sản (NTTS) bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng sống tại vùng ven biển. 

Các hoạt động sẽ bao gồm: i) xây dựng hệ thống phòng hộ ven biển bao gồm các loại kè, đê 

bao và rừng ngập mặn, ii) nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi và nông nghiệp dọc theo vùng ven 

biển để tăng tính linh hoạt và bền vững cho NTTS và thích ứng với thay đổi độ mặn; iii) hỗ trợ 



 

13  

  

cho nông dân để chuyển đổi (nếu cần) sang các hoạt động canh tác nước lợ có tính bền vững 

hơn như rừng ngập mặn kết hợp nuôi tôm, lúa-tôm, và các hoạt động NTTS khác; và iv) hỗ trợ 

nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu bằng cách tạo điều kiện sử dụng nước hiệu quả 

trong mùa khô.  

Các hoạt động cụ thể của hợp phần này bao gồm 04 TDA (TDA 4, 5, 6, 7), với hướng tiếp cận từ 

các thách thức phía biển, khi xâm nhập mặn lên cao, việc thích ứng với kinh tế mặn và đầu tư hạ 

tầng đảm bảo linh hoạt, kết hợp với các hạ tầng đã được đầu tư để chuyển đổi từ nền kinh tế mặn 

sang kinh tế ngọt, tránh xung đột giữa kinh tế mặn và ngọt. Trong đó tập trung đến việc bảo vệ 

bờ biển, khôi phục và trồng thêm rừng ngập mặn, phân bố và tổ chức lại sản xuất một cách hợp 

lý giữa các điều kiện nguồn nước và tài nguyên đất khác nhau. Kết hợp và phát huy tối đa các hệ 

thống đã được đầu tư như: Bắc Bến Tre, Nam Bến Tre, Nam Măng  

Thít.  Khoản viện trợ GEF (ước tính 1,6 triệu USD) có thể được sử dụng trong hợp phần này 

để  (i) xác định, đánh giá và lựa chọn các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh với 

khí hậu, giúp giải quyết các thách thức ở vùng thượng nguồn đồng bằng; (ii) xác định các mô 

hình AAWF có tính chống chịu thông minh với khí hậu (mô hình dựa trên lũ) và các biện pháp 

ngăn giữ lũ đã qua kiểm tra và đánh giá về tác động kinh tế, xã hội và môi trường; và (iii) phát 

triển các sản phẩm kiến thức cụ thể về các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh 

với khí hậu và có khả năng nhân rộng toàn vùng cửa sông của đồng bằng.  

Hợp phần 4: Bảo vệ khu vực bờ biển vùng Bán đảo (kinh phí dự kiến là: 101,580 triệu USD, 

trong đó vốn IDA là 82,331 triệu USD).    

Ngược lại với vùng cửa sông liền kề, sông Cửu Long không có phân nhánh nào đi qua vùng 

bán đảo và theo lịch sử thì phần hạ nguồn này là bán đảo bao phủ bởi rừng ngập mặn dày đặc 

được duy trì bởi lượng mưa cục bộ. Trong những thập kỷ gần đây, có xảy ra bùng nổ về nghề 

nuôi tôm dọc theo bờ biển mà chủ yếu dựa vào nguồn nước ngầm để duy trì độ mặn thích hợp. 

Việc khai thác nước ngầm quá mức đã dẫn đến sụt lún đất đai đáng kể. Mật độ rừng ngập mặn 

tự nhiên đã giảm bớt nhiều, mặc dù vẫn còn một số khu rừng ngập mặn được bảo vệ. Một mạng 

lưới kênh rộng lớn cũng đã được phát triển để dẫn nước ngọt từ sông Cửu Long vào vùng bán 

đảo này để sản xuất lúa gạo.  

Hợp phần này nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến xói lở bờ biển, quản lý nước 

ngầm, cung cấp nước sinh hoạt, NTTS bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng sống 

ở các khu vực ven biển, cửa sông của Kiên Giang và Cà Mau. Các hoạt động tiềm năng bao 

gồm: i) xây dựng/cải tạo đai rừng phòng hộ ven biển bao gồm kết hợp các loại kè, đê bao và 

vành đai rừng ngập mặn; ii) nâng cấp cơ sở hạ tầng kiểm soát nước mặn dọc theo vùng ven biển 

để giúp cho các hoạt động NTTS được linh hoạt và bền vững; iv) kiểm soát lượng nước ngầm 

sử dụng cho nông nghiệp/thủy sản và phát triển các nguồn nước ngọt để dùng cho sinh hoạt; v) 

hỗ trợ cho nông dân để giúp họ thực hiện các hoạt động canh tác nước lợ có tính bền vững hơn 

như mô hình rừng ngập mặn – tôm và các hoạt động thuỷ sản khác và vi) hỗ trợ nông nghiệp 

thông minh thích hợp với khí hậu để sử dụng nước hiệu quả.  

Các hoạt động của hợp phần này gồm 03 TDA (TDA 8, 9, 10), tương tự như vùng cửa sông, 

vùng bán đảo có rủi ro cao về tác động từ phía biển, sụt lún, sạt lở và đặc biệt là thiếu nguồn 

nước ngọt. Việc đầu tư hạ tầng để phòng tránh sạt lở đê biển Tây, tái tạo và khôi phục hệ thống 

rừng ngập mặn ven biển Đông và Tây, bố trí và tổ chức lại sản xuất phù hợp và có khả năng 

thích nghi cao với BĐKH là rất cần thiết.   

Khoản viện trợ GEF (ước tính 1,6 triệu USD) có thể được sử dụng trong hợp phần này để  (i) 

xác định, đánh giá và lựa chọn các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh với khí 
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hậu, giúp giải quyết các thách thức ở vùng thượng nguồn đồng bằng; (ii) xác định các mô hình 

AAWF có tính chống chịu thông minh với khí hậu (mô hình dựa trên lũ) và các biện pháp ngăn 

giữ lũ đã qua kiểm tra và đánh giá về tác động kinh tế, xã hội và môi trường; và (iii) phát triển 

các sản phẩm kiến thức cụ thể về các biện pháp AAWF có tính chống chịu thông minh với khí 

hậu và có khả năng nhân rộng toàn vùng bán đảo của đồng bằng.  

Hợp phần 5: Hỗ trợ Quản lý và Thực hiện Dự án (kinh phí dự kiến là: 12,400 triệu USD, 

trong đó vốn IDA là 10,472 triệu USD).     

Hợp phần này sẽ được chia thành hỗ trợ quản lý dự án và tăng cường năng lực cho Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hợp phần này được dự kiến sẽ hỗ trợ các 

chi phí gia tăng liên quan tới quản lý Dự án và cung cấp các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ quản lý 

dự án tổng thể, quản lý tài chính, đấu thầu, chính sách an toàn, giám sát và đánh giá.  Khoản 

viện trợ GEF (ước tính 2 triệu USD) sẽ được sử dụng cho Ban Quản lý dự án trung ương hiện 

đang quản lý dự án IDA mẹ. Do đó, hợp phần này sẽ cung cấp chi phí bổ sung nhân sự cho 

PMU để giám sát cụ thể các hoạt động của dự án viện trợ GEF.  

1.2. Tiểu dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển,  

cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau  

Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt 

và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau” là một trong những TDA thuộc hợp 

phần 4 của dự án ICRSL.   

1.2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của tiểu dự án  

1.2.1.1. Mục tiêu của tiểu dự án   

Tiểu dự án được thực hiện với các mục tiêu sau:  

- Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống ở khu vực ven biển và dưới tán rừng trong vùng 

dự án, thông qua các hoạt động sinh kế có tính bền vững hơn như mô hình rừng ngập mặn – 

tôm sinh thái và các hoạt động thủy sản khác có chứng nhận quốc tế, có thị trường đầu ra ổn 

định;  

- Tăng cường bảo vệ bờ biển, đê biển Tây Cà Mau bằng việc xây dựng kè ngầm tạo bãi, góp 

phần khôi phục đai rừng phòng hộ ven biển đã bị xói lở;  

- Tăng cường khả năng chống chịu triều cường, bảo vệ sản xuất, tài sản của nhân dân; nâng 

cấp cơ sở hạ tầng vùng ven biển, góp phần xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện để nuôi 

trồng thủy sản linh hoạt, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo vệ 

môi trường sinh thái; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân 

vùng ven biển tỉnh Cà Mau;  

- Tăng cường khả năng trữ nước ngọt vào mùa mưa để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 

huyện U Minh, nhằm hạn chế khai thác nước ngầm, góp phần chống sụt lún đất.  

1.2.1.2. Nhiệm vụ của Tiểu dự án   Chống tràn để bảo vệ vùng sản xuất, ứng phó nước biển 

dâng do biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 123.058 ha thuộc hai huyện Ngọc Hiển và 

Năm Căn tỉnh Cà Mau;  
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 Nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tổng hợp cho vùng ven biển Tây Cà Mau 

thông qua việc xây dựng kè ngầm giảm sóng để chống sạt lở bờ biển, mất rừng, tạo điều kiện 

tái sinh rừng ngập mặn ngoài đê biển bảo vệ sản xuất, ổn định sinh kế bền vững cho cư dân 

bên trong tuyến đê;  

 Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Cà Mau, kết 

hợp nuôi tôm dưới tán rừng có hiệu quả thông qua mô hình nuôi một số đối tượng thủy sản 

có giá trị kinh tế nhưng không tác động đến rừng ở tuyến ven biển Tây;  

 Nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư dưới tán rừng trong vùng dự án thông qua mô hình 

nuôi tôm rừng có chứng nhận quốc tế, có thị trường đầu ra ổn định;  

 Tạo nguồn và cung cấp nước sạch cho khoảng 113.780 dân của huyện U Minh nhằm ổn định 

đời sống của nhân dân trong vùng và giảm thiểu khai thác nước ngầm, tránh lún sụt đất hàng 

năm (khoảng 02 cm/ năm).  

1.2.2. Các hạng mục công trình chính của tiểu dự án  

1.2.2.1. Xây dựng kè bảo vệ đê biển   

Tổng chiều dài xây dựng tuyến kè là 9000m, nằm trên địa phận huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau với chiều rộng: B = 1,8 – 2,5m và cao trình đỉnh kè: +1,60, trong đó:  

- Tuyến 1: Từ Kênh Tư về Kênh Mới. Đoạn này xây dựng có |chiều dài 3000m, gồm: Đoạn Ia: 

1745m và Đoạn Ib: 1255m.  

- Tuyến 2: Từ Kênh Mới đến Đá Bạc, đai rừng mỏng, nhiều đoạn đã được bảo vệ khẩn cấp, 

chiều dài đoạn kè xây dựng là: 600m (Đoạn II).  

- Tuyến 3: Từ Đá Bạc lên Sào Lưới, chiều dài kè xây dựng là: 1045m (Đoạn III).  

- Tuyến 4: Từ Sào Lưới đến Ba Tỉnh, chiều dài kè xây dựng 4355m bao gồm 3 đoạn: Đoạn IV: 

1760m; Đoạn Va: 1500m; Đoạn Vb: 1095m. - Tình trạng xây dựng: Xây dựng mới.  

- Các thông số kỹ thuật: B = 1,8-2,5m; cao trình đỉnh kè: +1,60.   

- Cọc bê tông ly tâm được mua sẵn tại nhà máy và vận chuyển đến chân công trình có đường 

kính 300mm dài 7m được tập kết trên xà lan. Công tác đóng cọc được thực hiện bằng búa 1,8T, 

với máy đào v=0,7m3 đứng trên xà lan hỗ trợ với sàn đạo định vị cọc, các cọc lần lượt hạ đến 

cao trình thiết kế.  

1.2.2.2. Nâng cấp bờ bao chống tràn huyện Năm Căn và Ngọc Hiển   

Nâng cấp bờ bao chống tràn kết hợp với đường giao thông nông thôn với chiều dài 61,942 km 

trên địa bàn huyện Năm Căn (26,162km) và Ngọc Hiển (35,330km), chi tiết các thông số kỹ 

thuật của tuyến đê bao được thể hiện trong Bảng 1. Giải pháp xây dựng sử dụng đất đắp tại chỗ, 

đào đất hai bên để đắp tạo độ cứng trước sau đó đổ bê tông mặt bờ bao tạo đường giao thông 

nông thôn.   

Bảng 1: Các thông số kỹ thuật của tuyến đê bao  

TT  Tuyến đê  ▼đỉnh đê  L (km)  
Bmặt đê 

(m)  
Bmặt đường 

(m)  

Kết cấu 

mặt đường  
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1  

Tuyến Vàm Ông Định – UBND 

xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc 

Hiển  

+2,6  26,080  4,5  3,5  BTCT  

2  
Tuyến Ông Như – UBND xã Tân 

Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển  
+2,6  9,250  3,5  2,5  BTCT  

3  

Tuyến Cầu Trại Lưới - ngã ba  

Vàm Chủng – Ông Gầy, huyện 

Năm Căn  

+2,5  11,222  3,5  2,5  BTCT  

4  

Tuyến Cầu Năm Căn - Ông Gầy 

ven sông Cửa Lớn – rạch Xẻo 

Đôi, huyện Năm Căn  

+2,6  14,940  4,5  3,5  BTCT  

1.2.2.3. Xây dựng hồ chứa nước ngọt, nhà máy xử lý và hệ thống cấp nước sinh hoạt  

Xây dựng hồ trữ nước ngọt và hệ thống xử lý nước, đường ống cấp nước sinh hoạt cho các cụm 

dân cư tập trung, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho huyện U Minh. Hồ chứa 

diện tích 60ha với dung tích hiệu ích W =3,85tr.m3; (ii) Xây dựng nhà máy xử lý nước 12.000 

m3/ng.đ; (iii) Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho huyện U Minh.  

Khu vực xây dựng hồ chứa nước mưa và hệ thống xử lý nước là khu B3 và khu B4, có diện tích 

1.022.000 m2, thuộc khu tái định canh định cư của xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Hồ sẽ thu nước mưa của lưu vực đã được ngọt hóa có diện tích khoảng 90.000ha, địa hình 

nghiêng từ Tây sang Đông. Hàng năm lưu vực đổ khoảng 100 triệu m3 nước mưa ra biển. Đây 

là khu đất chưa giao cho người dân nên không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Trong đó:  

- Hồ chứa rộng 60 ha, dung tích 3,85 triệu m3, cao trình mực nước hồ thiết kế: +1,00m. Trong 

hồ: hệ số mái trên có m =2,5, hệ số mái dưới có m = 3,0; Ngoài hồ: hệ số mái m = 2. Cao 

trình đáy hồ -6,00m; Cao trình đỉnh hồ: +2,0m; cao trình này đảm bảo không bị ngập do mực 

nước triều ngoài kênh và đảm bảo khả năng trữ nước theo yêu cầu thiết kế. Khoảng lưu 

không lòng hồ: Rộng 10,0 m, cao trình khoảng lưu không -1,5m. Mái trong lát bê tông tấm 

lát: 0,36 x 0,62 x 0,12m.  

- Cống lấy nước vào hồ: cống ngầm nằm trong thân bờ đất, phía kênh lấy nước có tháp van,  

bằng bê tông cốt thép, đầu cống có bố trí phai sửa chữa và lưới chắn rác, trong đó: chiều dài 

thân cống L=79m; khẩu độ cống 2xbxh=2x(1,5x2,5)m; cao trình ngưỡng cống: -1,0m; lưu 

lượng lấy nước thiết kế max Qtk=8,58m3/s.  

- Đường giao thông nội bộ kết hợp làm bờ hồ. - Đường ven hồ kết hợp quản lý bằng bê tông 

cốt thép bxlxh=150x200x14cm; chiều dài: 4.715m; cao trình mặt đường: +2,2m; chiều rộng 

đường: 3m; chiều rộng nền: 4m.  

- Xây dựng nhà máy xử lý nước công suất 12.000m3/ngày đêm, với các hạng mục chính sau: 

(i) Trạm bơm nước thô; (ii) Cụm xử lý, trạm bơm rửa lọc và nhà hóa chất; (iii) Bể chứa, trạm 

bơm nước sạch, nhà quản lý; (iv) Bể thu hồi nước rửa lọc; (v) Bể nén bùn; (vii) Nhà xử lý 

bùn; và (vi) đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác.    

- Xây dựng 25km đường ống cấp nước đến hệ thống cấp nước tập trung của huyện U Minh.   

1.2.2.4. Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê và rừng + NTTS  
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a) Trồng rừng đảm bảo diện tích nuôi tôm sinh thái  

Trồng dặm bổ sung 271,4 ha rừng trong các ao nuôi trồng thủy sản nâng tỷ lệ rừng trong các ao 

nuôi đạt 60% đáp ứng quy định trong nuôi tôm sinh thái trong đó: Vùng I (Ngọc Hiển) là 

143,1ha, vùng II (Năm Căn) là 128,3ha rừng ngập mặn để đảm bảo tỷ lệ rừng tối thiểu 60% 

phục vụ nuôi tôm sinh thái cho 5.098 ha, của huyện Năm Căn và Ngọc Hiển (trong đó: Ngọc 

Hiển 3.036 ha; Năm Căn 2.062 ha). Chi tiết xem trong Bảng 2.  

Bảng 2: Dự kiến diện tích trồng rừng ngập mặn bổ sung trong đầm NTTS  

TT  Vùng dự án  Diện tích rừng  

+  Mặt  nước  

NTTS (ha)  

Tỷ lệ có 

rừng (%)  

Diện tích phải 

trồng bổ sung 

đạt 60% (ha)  

I   Vùng I (Ngọc Hiển)      143,1  

  Tiểu khu  Khoảnh        

1  157  1,2,3,4,5,6  450,3  49,2  35,61  

2  158  7,8,9,10,11,12,13  463,6  48,3  43,57  

3  159  17,18,19,21  188,8  47,8  18,37  

4  160  22,23,24,25,26,27  392,8  46,9  45,56  

II  Vùng II (Năm Căn)      128,3  

  Tiểu khu  Khoảnh        

1  147  74,75,76,77,78  311,01  44,3  46,08  

2  151  63,64,65,66,67,68,69  367,86  46,9  44,61  

3  152  79,80,81,82,83,84,85  270,19  45,0  37,57  

  Tổng cộng      271,4  

b) Trồng rừng ven đê (phía trong kè ngầm giảm sóng)  

Sau khi xây dựng kè ngầm để tạo bãi đạt cao trình thích hợp sẽ thực hiện trồng rừng từ Ba Tĩnh 

đến kênh Tư. Hạng mục này sẽ không đầu tư ở dự án này vì hiện nay báo cáo nghiên cứu khả 

thi của TDA chưa được phê duyệt. Như vậy, khi kè xây dựng xong theo đúng kế hoạch, thì còn 

2 năm là kết thúc dự án (31/12/2022), khi đó chưa tạo được bãi đến cao trình để trồng rừng. 

Khoảng 2 năm sau khi kết thúc dự án ICRSL sẽ tạo được bãi đến cao trình để trồng rừng và 

được đầu tư từ các dự án khác như dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng 

ngập mặn (RNM) tỉnh Cà Mau do chính phủ CHLB Đức tài trợ; Dự án trồng rừng do Quỹ khí 

hậu xanh tài trợ không hoàn lại, các dự án trồng rừng vốn trong nước hàng năm… các dự án 

này tỉnh không cần phải vay lại.  

1.2.2.5. Mô hình sinh kế  

a) Mô hình sinh kế hỗ trợ người dân khu vực phía trong đai rừng phòng hộ biển Tây  - Xây 

dựng mô hình nuôi trồng thủy sản cho cộng đồng dân cư sinh sống dọc theo đai rừng phòng 

hộ. Quy mô triển khai 30 ha trình diễn mô hình nuôi tôm sú kết hợp ốc len, vọp, sò huyết,… 

trên địa bàn xã Tân Hải, xã Phú Tân thuộc huyện Phú Tân. Sau đó nhân rộng thêm 30 ha còn 

lại của vùng dự án; số hộ dân hưởng lợi khoảng 60 hộ.  



 

18  

  

- Xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc - gia cầm cho các hộ dân có diện tích đất nuôi gia 

súc, gia cầm không ảnh hưởng đến các ao tôm (khoảng cách từ chuồng nuôi gia súc, gia cầm 

đến các ao tôm và nguồn nước tối thiểu là 10 m). Quy mô 90 ha, chia làm 3 vùng sản xuất, 

mỗi vùng sản xuất có quy mô 30 ha. Tổng số 150 hộ dân tham gia. Xây dựng 03 mô hình 

trình diễn tại các xã Tân Hải, Khánh Bình Tây Bắc và xã Khánh Bình Tây với quy mô 03 

ha/mô hình. Số lượng hộ tham gia các mô hình trình diễn từ 10-15 hộ dân/tổ.  

- Xây dựng các mô hình trồng trọt kết hợp nuôi thủy sản nước ngọt. Quy mô 60 ha, tại vùng 

sản xuất lúa hai vụ, bên trong đê biển Tây chọn hộ dân để phối hợp thực hiện mô hình trình 

diễn nuôi tôm càng xanh và cá đồng trong ruộng lúa, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật theo dõi, quản 

lý mô hình. Triển khai nhân rộng ở các địa bàn có điều kiện phù hợp trong tỉnh sau khi kết 

thúc. Dự kiến sẽ có 40-50 hộ dân tham gia.  

b) Xây dựng mô hình sinh kế bền vững vùng ven biển Nam Cà Mau - Mô hình nuôi tôm rừng 

có chứng nhận quốc tế. Quy mô triển khai trên tổng diện tích sản xuất 5.098 ha, gồm 2.062 ha 

thuộc địa bàn BQL Rừng phòng hộ Năm Căn và xã Lâm Hải; 1.536 ha thuộc xã Tam Giang 

Tây và 1500 ha thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.Vùng sản xuất được tổ chức thành 

các tổ hợp tác, cụ thể, số tổ hợp tác: 30 tổ (12 tổ thuộc xã Lâm Hải, BQL Rừng phòng hộ Năm 

Căn và 18 tổ thuộc lâm phần Công ty Lâm Nghiệp Ngọc Hiển thuộc đia phận các xã Tam 

Giang Tây và Tân Ân Tây). Tổng số hộ tham gia: 1.400 hộ dân.  

- Mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Semi-Biofloc. Quy mô 200 ha, 

khoảng 150 hộ dân tham gia. Dự án sẽ thành lập 10 tổ cộng đồng/tổ hợp tác sản xuất trên địa 

bàn các huyện nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh (mỗi tổ ban đầu từ 15 đến 20 người), 

Dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc vào nuôi tôm siêu thâm canh thông qua các 

khóa đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm và phối hợp thực hiện điểm trình diễn mô hình, 

sau đó làm cơ sở tổng kết, nhân rộng.  

- Mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến đảm bảo an toàn sinh học. Quy mô 400 ha, khoảng 

400 hộ dân tham gia. Dự án sẽ triển khai thí điểm thành lập 20 tổ cộng đồng trên địa bàn 5 

huyện nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh (mỗi tổ ban đầu từ 15 đến 20  

người), Dự án hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm đảm bảo an toàn sinh học; tổ chức 

học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ, phối hợp cùng người dân trong các tổ hợp tác 

thực hiện điểm trình diễn mô hình, sau đó làm cơ sở tổng kết, nhân rộng. - Mô hình nuôi tôm 

sú kết hợp cá, nhuyễn thể. Quy mô 400 ha, khoảng 400 hộ dân tham gia. Dự án sẽ triển khai 

thí điểm thành lập 20 tổ cộng đồng trên địa bàn 5 huyện nuôi trồng thủy sản trọng điểm của 

tỉnh (mỗi tổ ban đầu từ 20 đến 25 người), Dự án hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm 

kết hợp với một số đối tượng có giá trị kinh tế; tổ chức học tập kinh nghiệm trong và ngoài 

tỉnh; hỗ trợ, phối hợp cùng người dân trong các tổ hợp tác thực hiện điểm trình diễn mô hình, 

sau đó làm cơ sở tổng kết, nhân rộng.  

- Mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi để xử lý môi trường. Quy 

mô 180 ha, khoảng 200 hộ dân tham gia. Dự án sẽ thành lập 10 tổ cộng đồng/tổ hợp tác sản 

xuất trên địa bàn các huyện nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh (mỗi tổ ban đầu từ 15 

đến 20 người), Dự án hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý khu nuôi của các tổ 

cộng đồng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn tại hiện trường, học tập kinh nghiệm và phối 

hợp thực hiện điểm trình diễn mô hình, sau đó làm cơ sở tổng kết, nhân rộng.  

- Các hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế như: giám sát dịch bệnh, giám sát môi trường, đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn và các hoạt động tuyên truyền khác.  
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1.2.2.6. Các giải pháp phi công trình khác  

Để các hạng mục đầu tư và các khu sản xuất dự kiến chuyển đổi cần có các công nghệ, giải pháp 

phi công trình và chính sách hỗ trợ như sau:  

- Xây dựng quy trình vận hành để thau rửa môi trường đảm bảo sản xuất hiệu quả;  

- Xây dựng thương hiệu tôm sinh thái huyện Năm Căn, Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau;  

- Tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Tôm - rừng, rừng - tôm cho nông 

dân vùng tiểu dự án;  

- Đào tạo chuyển đổi nghề cho các đối tượng bị ảnh hưởng, bị tổn thương trong quá trình thực 

hiện dự án, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuyển đổi sản xuất khi thực hiện tiểu dự án;  

- Lập hệ thống cảnh báo môi trường;  

- Nâng cao nhận thức về BĐKH và hỗ trợ thành lập các đội ứng phó BĐKH cấp xã; - Chuẩn 

bị và thực hiện những kế hoạch hành động cấp xã; - Thành lập các hội nông dân và liên kết 

thị trường.  

Vị trí các hạng mục chính của TDA được trình bày trong Hình 1.  
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Hình 1: Tổng thể các hạng mục công trình chính của TDA  

1.3. Mục tiêu và nội dung của Kế hoạch hành động tái định cư  

Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) là một tài liệu xác định quy trình và những hành động 

để thực hiện tái định cư đúng và bồi thường cho người bị ảnh hưởng và cộng đồng. RAP này 

được xây dựng trên cơ sở Khung chính sách tái định cư (RPF) của Dự án ICRSL đã được phê 
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duyệt, phù hợp Chính sách tái định cư không tự nguyện của WB và các chính sách, pháp luật 

của Việt Nam.   

Kế hoạch này được chuẩn bị cho các hạng mục của TDA, hướng dẫn các hoạt động liên quan 

đến bồi thường và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục của TDA. RAP xác định 

số người bị ảnh hưởng (BAH) bởi TDA, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện 

để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác. RAP xác định các tiêu chí 

đủ điều kiện cho các bên BAH, thiết lập giá bồi thường đối với tài sản bị thu hồi, và mô tả các 

mức hỗ trợ di dời và tái thiết của các hộ gia đình BAH. Mục tiêu tổng thể của RAP là để đảm 

bảo rằng tất cả người BAH sẽ được bồi thường theo giá thay thế cho các thiệt hại của họ, và 

được cung cấp các hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là với mức trước khi 

thực hiện TDA.  

Nội dung của báo cáo KHHĐTĐC này bao gồm các vấn đề sau:   

- Giới thiệu về dự án và tiểu dự án  

- Phạm vi tác động của việc thu hồi đất   

- Điều tra kinh tế - xã hội của vùng tiểu dự án  

- Khung pháp lý  

- Chính sách bồi thường và hỗ trợ của TDA  

- Biện pháp khôi phục thu nhập  

- Tham gia và tham vấn cộng đồng  

- Tổ chức thực hiện  

- Trách nhiệm thực hiện  

- Kế hoạch và thời gian thực hiện   

- Cơ chế giải quyết khiếu nại  

- Giám sát và đánh giá   

- Kinh phí và nguồn kinh phí  

- Các phụ lục   

1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động tái định cư  

Trong quá trình chuẩn bị dự án, tư vấn lập KHHĐTĐC, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

và Ban QLDA tỉnh đã cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong việc đưa ra các biện pháp kỹ thuật, 

so sánh và lựa chọn phương án theo nguyên tắc hạn chế tối đa những ảnh hưởng do thu hồi đất 

của các hộ dân nằm trong khu vực TDA, ưu tiên lựa chọn phương án ít phải giải phóng mặt 

bằng (GPMB) hoặc hoặc sử dụng phần đất công do nhà nước quản lý, cụ thể như sau:  - Vị trí 

xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ: được đặt ở khu vực ven biển, việc thi công hoàn toàn ngoài biển 

nên không thu hồi đất và không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.   

- Vị trí xây dựng hồ chứa nước ngọt và nhà máy xử lý nước: được đặt ở khu B3 và khu B4, có 

diện tích 1.022.000 m2, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đây là đất công 

nên không phải thực hiện bồi thường, GPMB.  



 

22  

  

- Vị trí xây dựng tuyến bờ bao chống tràn: việc xây dựng tuyến bờ bao chống tràn bắt buộc 

phải thu hồi đất nhưng tuyến công trình được lựa chọn là mất ít đất nhất và để không có hộ 

dân nào bị di dời.  

- Ngoài ra, trong quá trình thi công, việc thi công tuyến đê bao và tuyến kè sẽ được thực hiện 

theo hình thức cuốn chiếu theo từng đoạn và việc thi công hồ chứa nước ngọt sẽ được thi 

công trên diện tích hồ để giảm thiểu diện tích đất thu hồi tạm thời.   

Trong quá trình chuẩn bị KHHĐTĐC, các cuộc điều tra và tham vấn cộng đồng đã được thực 

hiện với sự phối hợp cùng với các cán bộ của BQLDA tỉnh, tư vấn thiết kế nhằm ghi nhận các ý 

kiến đóng góp về thiết kế về các hạng mục của TDA. Các ý kiến đóng góp của người dân sẽ 

được cập nhật vào bản thiết kế cuối cùng.    

Việc lập báo cáo KHHĐTĐC của TDA nhằm mục đích xác định các biện pháp giảm thiểu cho 

các tác động xã hội từ đó xây dựng các biện pháp giảm thiểu và chương trình phục hồi sinh kế 

phù hợp đối với các hộ BAH.  

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động thì tác động của việc thu hồi đất đã giảm 

đến mức thấp nhất, cụ thể là phần lớn các hộ bị mất không quá 5% tổng diện tích đất của mình 

và không có hộ nào bị di dời.   

2. PHẠM VI TÁC ĐỘNG  

2.1. Tác động tái định cư  

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án này, tiểu dự án được đề xuất dự kiến bao gồm các tuyến bờ bao 

chống tràn với tổng chiều dài 61,94km, hồ chứa nước ngọt thể tích 3.85 tr.m3, hệ thống cấp 

nước 12.000m3/ngày, tuyến ống cấp nước 25km và 9km bảo vệ bờ; trồng 271 ha rừng ngập 

mặn. Việc trồng 271 ha rừng ngập mặn, 9km kè bảo vệ bờ và 25km đường ống cấp nước sẽ 

không thu hồi đất. Do đó, của việc thu hồi đất sẽ có những tác động tiềm năng (tích cực và tiêu 

cực) về đất đai, tài sản và thu nhập. Thay đổi về sinh kế có khả năng xảy ra và sẽ là một vấn đề 

xã hội quan trọng.  

Kiểm kê thiệt hại (IOL) đã được thực hiện trên cơ sở thiết kế kỹ thuật của công trình nêu trên 

nhằm thu thập số liệu về con người, đất đai, nhà cửa, cây trồng, hoạt động sản xuất kinh doanh 

bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất phục vụ cho việc thực hiện tiểu dự án. Trong tháng 4 -5/2017, 

nhóm thực hiện IOL bao gồm tư vấn lập báo cáo RAP (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) đã  

phối hợp với cán bộ của UBND xã (1 Phó Chủ tịch, 1 địa chính, 1 cán bộ nông nghiệp và tất cả 

các trưởng ấp liên quan) của 05 xã bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án và tư vấn lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi (FS) để xác định ranh giới tạm thời các công trình xây dụng và hộ bị ảnh hưởng do 

thu hồi đất của tiểu dự án.  

IOL được tiến hành đối với 560 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án tại 5 xã, bao gồm: xã 

Lâm Hải – huyện Năm Căn, Viên An Đông, Tân Ân Tây và Tam Giang Tây – huyện Ngọc 

Hiển và xã Khánh An – huyện U Minh. Các tác động của việc thu hồi đất và tái định cư được 

thể hiện trong Bảng3.  

Bảng3: Tóm tắt các tác động của việc thu hồi đất của TDA  

Tổng  DTTS    Tác động vĩnh viễn   Tác động tạm thời  
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Số hộ  

BAH  

Số hộ  

BAH  

Số hộ  

BAH  

Số hộ 

bị di 

dời  

Thu hồi đất 

sản xuất 

nông nghiệp 

(m2)  

Thu hồi 

đất thổ 

cư (m2)  

Đất khác (đất 

rừng sản xuất 

và đất nghĩa 

trang) (m2)  

Di 

dời 

mồ 

mả  

Số hộ  

BAH  

Thu hồi đất (m2)  

560  0  560  0  1.220.002  112.539  297.340  0  471  1.573.900  

  

  

2.2. Phân loại tác động  

Địa điểm thực hiện các hạng mục công trình của TDA phân bố ở 4 huyện: U Minh, Trần Văn 

Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển. Tuy nhiên, chỉ có hạng mục xây dựng hồ chứa nước ngọt và hệ 

thống cấp nước và hạng mục đê bao chống tràn là có thu hồi đất. Tuy nhiên, đất dùng để xây 

dựng hồ và hệ thống cấp nước là đất công, hiện doBan quản lý (BQL) Khu kinh tế Cà Mau 

quản lý. Phần đất này từ trước đến nay là đất công, không có hoạt động thu hồi và bồi thường 

nào diễn ra trong quá khứ (không có hộ nào bị ảnh hưởng do thu hồi đất trong quá khứ). Hiện 

nay, công đoàn BQL đang trồng cây tràm trên phần đất này. Ngoài ra, đường ống cấp nước 

được xây dựng cặp ở ven đường nên cũng không thu hồi đất. Như vậy, phạm vi ảnh hưởng của 

việc thu hồi đất sẽ diễn ra ở địa bàn của 4 xã Lâm Hải, Viên An Đông, Tam Giang Tây và Tân 

Ân Tây thuộc 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển(xem trong Bảng4).  

Tác động của việc thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời để xây dựng dự án bao gồm: (i) mất đất sản 

xuất; (ii) tác động đến nhà cửa và công trình trên đất và; (iii) tác động đối với cây trồng. Bảng4: 

Phạm vi thu hồi đất của tiểu dự án  

TT  Tên huyện  Tên xã   Tên ấp   

1  Hạng mục trồng rừng và các mô hình sinh kế   

1.1  
Trần  Văn 

Thời  

Khánh Bình Tây  Không thu hồi đất  

Khánh Bình Tây Bắc  Không thu hồi đất  

1.2  Phú Tân  Phú Tân  Không thu hồi đất  

Tân Hải  Không thu hồi đất  

Cái Đôi Vàm  Không thu hồi đất  

2  Hạng mục xây dựng kè bảo vệ bờ   

  Trần  Văn 

Thời  

Khánh Bình Tây  Không thu hồi đất do nằm hạng mục được đặt ở 

phía biển và các hoạt động xây dựng diễn ra ở 

ngoài bờ biển    

Khánh Bình Tây Bắc  Không thu hồi đất do nằm hạng mục được đặt ở 

phía biển và các hoạt động xây dựng diễn ra ở 

ngoài bờ biển    

3  Hạng mục hồ chứa nước ngọt và nhà máy xử lý nước và 25km tuyến ống  

  U Minh   Khánh An  Không thu hồi đất do hồ và nhà máy xử lý nước 

được xây dựng trên đất công và tuyến ống cấp 

nước được chôn ở 2 bên đường    
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4  Hạng mục đê bao chống tràn   

4.1  Năm Căn  Lâm Hải  Trường Đức, Kinh Đào, Nà Lớn, Xẻo Lớn, Nà 

Chim, Ông Ngươn, Cồn Cát  

4.2  Ngọc Hiển  Viên An Đông   Xóm Mới  

Tam Giang Tây   Chín Biện, Chợ Thủ A, Tân Tạo A, Tân Tạo B,  

Đường Đào, Bảo Vĩ, Voi Vàm, Xí Nghiệp  

Tân Ân Tây   Ông Như, Nam Nghĩa, Đồng Khởi, Bà Thanh, 

Duyên Hải, Ông Quyền  

  

2.2.1. Tác động về đất  

2.2.1.1. Tác động vĩnh viễn  

Dựa vào kết quả kiểm kê sơ bộ (IOL), ước tính thực hiện TDA sẽ sử dụng vĩnh viễn 

1.022.000m2 đất công do BQL các khu kinh tế Cà Mau quản lý (CAZA) và 607.544m2 đất của 

các hộ gia đình. Có 3 loại đất bị ảnh hưởng: đất nông nghiệp,   đất ở nông thôn, đất rừng sản 

xuất, trong đó:  

- Đất nông nghiệp: 1.220.002 m2(chiếm 74.86% đất thu hồi vĩnh viễn), trong đó 1.022.000m2 là 

đất công.  

- Đất ở nông thôn: 112.539m2 (chiếm 6,91% đất thu hồi vĩnh viễn), trong đó xã Lâm Hải bị ảnh 

hưởng nhiều nhất với 69.368m2, kế đến là xã Tam Giang Tây: 22.598m2, xã Tân Ân Tây: 

11.668m2 và cuối cùng là xã Viên An Đông: 8.905m2.  

- Đất rừng sản xuất: 297.003m2 (chiếm 22,37% đất thu hồi vĩnh viễn), trong đó xã Tam Giang 

Tây bị ảnh hưởng: 108.907m2, kế đến là xã Lâm Hải: 102.707m2, xã Tân Ân Tây: 59.632m2 

và ít nhất là xã Viên An Đông: 25.758m2.   

- Có 337 m2 đất nghĩa trang bị thu hồi vĩnh viễn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến bất kỳ ngôi 

mộ nào của các hộ gia đình.  

- Tổng số hộ BAH: 560 hộ, trong đó có 212 hộ đang ký hợp đồng thuê đất (Bảng 5).   

- Tình trạng pháp lý đất của các hộ BAH trên tuyến đê bao chống tràn:  

 Tuyến 1 Năm Căn (từ Cầu Trại Lưới - Vàm Trũng - Cầu Ông Gầy): đất được người dân ký 

hợp đồng thuê Ban quản lý rừng phòng hộ Năm Căn (127 hộ).  

 Tuyến 1 Ngọc Hiển (Rạch Ông Như - UBND Tân Ân Tây): các hộ dân ký hợp đồng thuê 

đất với Ban quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Nhưng Miên (55 hộ) và Ban quản 

lý rừng phòng hộ Kiến Vàng (30 hộ).  

 Tuyến 2 Năm Căn (Cầu Năm Căn - Xẻo Đôi) và Tuyến 2 Ngọc Hiển (Vàm Ông Định - 

UBND Tam Giang Tây): 348 hộ BAH có quyền sử dụng đất.  

 Ở huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, phần lớn đất rừng ngập mặn được giao cho các công ty 

lâm nghiệp nhà nước (Ban quản lý rừng) và sau đó được giao khoán cho các hộ gia đình 

trong vòng 50 năm để khuyến khích cộng đồng và người dân tham gia bảo vệ rừng tự nhiên. 

Các hộ gia đình được giao đất ngập nước có thể sử dụng tới 40% diện tích cho các hoạt 

động nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản.  
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- Tình trạng pháp lý đất của hạng mục hồ chứa nước ngọt: phần đất sử dụng để thi công hồ chứa 

nước ngọt là đất công.  

Bảng 5: Số hộ thuê đất bị ảnh hưởng bởi TDA  

TT  Hợp phần    Số hộ thuê đất (hộ)  Ghi chú    

1  Bờ bao    212    

1.1  Tuyến 1 Năm Căn (từ Cầu Trại  

Lưới - Vàm Trũng - Cầu Ông 

Gầy)  

127  Ký với Ban quản lý rừng phòng hộ 

Năm Căn  

1.2  Tuyến 2 Năm Căn (Cầu Năm 

Căn - Xẻo Đôi)  

0    

1.3  Tuyến 1 Ngọc Hiển (Rạch Ông 

Như - UBND Tân Ân Tây)  

85  55 hộ ký với BQL bảo vệ và phát 

triển RPH Nhưng Miên và 30 hộ ký 

với BQL RPH Kiến Vàng  

1.4  Tuyến 2 Ngọc Hiển (Vàm Ông 

Định - UBND Tam Giang Tây)  

0    

2  Hồ nước ngọt   0    

  Tổng cộng   212    

Thống kê sơ bộ các tác động do thu hồi đất và tái định cư của từng hạng mục được trình bày 

trongBảng6đếnBảng7.  



 

 

  

  

Bảng6: Thống kê số hộ bị ảnh hưởng của TDA  

TT  
Hạng mục công  

trình  
Xã  

Tổng số 

hộ bị 

ảnh 

hưởng  

Số hộ bị mất 

đất nông  
nghiệp (bao 

gồm cả đất 

nuôi trồng 

thủy sản  

Số hộ  
BAH 

đất ở 

nông 

thôn  

Số hộ 

thuê đất   

Số hộ 

mất đất 

nông 

nghiệp  
>20%  

  Hộ dễ bị tổn thương    

Tổng số 

hộ bị 

ảnh 

hưởng  

Số hộ 

mất đất 

nông 

nghiệp  
>10%  

Hộ 

nghèo 

và cận 

nghèo  

Chủ hộ 

là  
PNĐT  

Gia 

đình  
chính 

sách  

Hộ có 

người 

tàn tật  

I  Huyện U Minh                                      

1  Hồ chứa nước ngọt    Khánh An  0  0  0     0  0  0  0  0  0  0  

II  Huyện Năm Căn                                      

1  Bờ bao   Lâm Hải  239  181  142  127  0  25  0  18  1  5  1  

III  Huyện Ngọc Hiển                                     

1  Bờ bao   Viên An Đông  49  45  28  49  0  15  0  2  9  4     

2  Bờ bao   Tân Ân Tây  75  72  29  36  0  12  0  2  3  7     

3  Bờ bao   Tam Giang Tây  219  188  62     1  36  0  6  10  20     

   Tổng cộng     560  486  261  212  1  88  0  28  23  36  1  
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Bảng7: Tổng hợp mất đất vĩnh viễn (m2) để xây dựng tuyến đê bao theo xã  

TT  Loại đất  

Xã Lâm Hải   Xã Viên An Đông   Xã Tân Ân Tây   Xã Tam Giang Tây   Tổng cộng   

Diện tích 

có   

Diện tích 

BAH  

Diện tích 

có  

Diện tích 

BAH  

Diện tích 

có  

Diện tích 

BAH  

Diện tích 

có  

Diện tích 

BAH  

Diện tích 

có  

Diện tích 

BAH  

1  Đất ở nông thôn   920.486  69.368  109.125  8.905  253.667  11.668  471.407  22.598  1.754.685  112.539  

2  Đất nông nghiệp  3.550.197  68.471  858.126  17.172  1.348.765  39.754  3.048.107  72.605  8.805.196  198.002  

3  Đất rừng sản xuất  5.325.296  102.707  1.287.190  25.758  2.023.148  59.632  4.572.161  108.907  13.207.794  297.003  

   Tổng cộng  9.795.979  240.546  2.254.441  51.835  3.625.580  111.054  8.091.675  204.110  23.767.675  607.544  

26  
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2.2.1.2. Tác động tạm thời    

Việc xây dựng các hạng mục của TDA như hồ chứa và bờ bao chống tràn sẽ chiếm dụng tạm 

thời một số đất để thi công bao gồm: đất để xây dựng lán trại công nhân, tập kết vật liệu xây 

dựng, bãi chứa đất đào và đất nạo vét... Các hoạt động này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 471 hộ 

với tổng diện tích là 157,39 ha (Bảng8). Số hộ BAH chính xác sẽ được cập nhật trong giai đoạn 

thiết kế chi tiết và phương án thi công. Một khi tác động tạm thời là không tránh khỏi, các 

quyền lợi về bồi thường và hỗ trợ đối với người BAH được thực hiện theo Khung chính sách 

của dự án ICRSL và chính sách của TDA.  

Bảng8: Tổng hợp tác động tạm thời của TDA  

TT  Hạng mục   Diện tích (m2)  Số hộ bị ảnh hưởng  Ghi chú   

1  Bờ bao chống tràn  873.900  471    

2  Hồ chứa   700.000  0  
Đường ống dẫn nước chôn ngầm 

dọc tuyến đường Cà Mau – U Minh  

3  Kè   0  0  Thi công ngoài biển, không mất đất  

4  Trồng rừng   0  0  

Trồng ở ngoài biển và trong các ao 

tôm (để đảm bảo tỉ lệ để chứng 

nhận sinh thái)  

  Tổng cộng  1.573.900  471    

  



 

 

  

  

Bảng 9: Tổng hợp mất đất để xây dựng tiểu dự án  

No.   Item   

Mất đất vĩnh viễn    Mất đất tạm thời   Nhà  

Tổng  

Đất tư   

Đất công   Tổng   

Đất tư  

Đất 

công  
 Nhà lá   Nhà tôn   Đất ở nông 

thôn   
Đất nông 

nghiệp  
Đất rừng 

sản xuất  
Đất ở 

nông thôn   
Đất nông 

nghiệp  
Đất rừng 

sản xuất   

(m2)      (m2)   (m2)   (m2)   (m2)       (m2)   (m2)    (m2)    (item)  (item)  

1  Hồ chứa, trạm xử lý  1.022.000           1.022.000  700.000           700.000  2(*)  0  

2  Bờ bao chống tràn  607.543  112.539  198.002  297.003     873.856  54.224  327.853  491.779     0  0  

a  
Tuyến  Ông Định-  
UNND Tam Giang Tây  290.094  30.322  103.909  155.864     502.025  31.339  188.274  282.412     0  0  

b  
Tuyến  Ông Như-  
UBND xã Tân Ân Tây  76.904  12.849  25.622  38.433     99.572  2.822  38.700  58.050     0  0  

c  
Tuyến  Trại Lưới-Vàm 

Chủng-Ông Gầy  97.864  54.850  17.206  25.808     97.024  17.712  31.725  47.587     0  0  

d  
Tuyến  Cầu Năm 

CănXẻo Đôi  142.681  14.518  51.265  76.898     175.235  2.351  69.154  103.730     0  0  

3  Kè   0              0              0  0  

4  Trồng rừng   0              0              0  0  

   Tổng   1.629.543  112.539  198.002  297.003  1.022.000  1.573.856  54.224  327.853  491.779  700.000  2  0  

Ghi chú: (*)  Hai căn nhà lá bị ảnh hưởng là Nhà công vụ do BQL Khu Kinh tế Cà Mau xây dựng để công nhân ở để trông coi đất và không yêu cầu bồi thường và 

hỗ trợ 
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2.2.2. Tác động đến nhà cửa  

Không có nhà cửa nào bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án  

2.2.3. Tác động đến công trình kiến trúc  

- Tại khu vực xây dựng hồ chứa nước ngọt: như đã trình bày ở trên, phần diện tích đất để 

xây dựng hồ chứa nước ngọt là đất công, do CEZA quản lý. Trên đất hiện có 2 chòi tạm 

được đơn vị quản lý đất dựng lên cho công nhân trông coi trên đất. Trong biên bản cuộc 

họp giữa PPMU Cà Mau, CEZA và SIWRR vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 cho thấy 

CEZA sẽ bàn giao đất này bất cứ khi nào nhà nước yêu cầu mà không có bất kỳ khoản bồi 

thường và hỗ trợ nào (xem biên bản cuộc họp trong Phụ lục)  

- Tại khu vực xây dựng bờ bao: do vị trí tuyến được lựa chọn tránh nhà cửa và các công 

trình trên đất do đó trong phần diện tích này không có công trình kiến trúc trên đất bị ảnh 

hưởng.   

2.2.4. Tác động đến cây trồng  

- Tại khu vực xây dựng hồ chứa nước ngọt: Cây cối trên đất chủ yếu là cây tràm sản xuất 

và chuẩn bị đến đợt thu hồi và như đã trình bày ở trên, trong cuộc họp với PPMU Cà Mau, 

và SIWRR vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 CEZA sẽ bàn giao đất này bất cứ khi nào nhà 

nước yêu cầu mà không có bất kỳ khoản bồi thường và hỗ trợ nào (xem Phụ lục). Ngoài ra 

trên phần diện tích này còn có 240 cây tạp. Do đó, ảnh hưởng đến công trình trên đất coi 

như là không đáng kể.  

- Tại khu vực xây dựng bờ bao: có 590 cây tạp bị ảnh hưởng.   

2.2.5. Tác động đến hộ bị ảnh hưởng nặng do thu hồi đất sản xuất  

Có 1 hộ bị ảnh hưởng nặng do thu hồi đất, trong đó 1 hộ bị mất hơn 20% đất sản xuất và không có 

hộ dễ bị tổn thương mất hơn 10% đất sản xuất. Chi tiết xemBảng 10.  

Bảng 10: Số hộ bị ảnh hưởng nặng của TDA  

TT  Tên xã  Tên huyện  Tỉ lệ % thu hồi đất sản xuất    

Hộ mất trên 

20% (hộ)   

Hộ dễ bị tổn 

thương mất trên  

10% (hộ)  

Tổng số hộ bị 

ảnh hưởng 

nặng (hộ)  

1  Lâm Hải  Năm Căn  0  0  0  

2  Viên An Đông   Ngọc Hiển  0  0  0  

3  Tân Ân Tây   Ngọc Hiển  0  0  0  

4  Tam Giang Tây   Ngọc Hiển  1  0  1  

  Tổng cộng    1  0  1  

2.2.6. Tác động đến hộ dễ bị tổn thương  

Trong tổng số 560 hộ gia đình có 88 hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo định nghĩa của 

khung chính sách. Xem xét theo địa bàn, xã Tam Giang Tây có 36 hộ, Tân Ân Tây: 12 hộ; Viên 

An Đông: 15 hộ, và Lâm Hải: 25 hộ (xemBảng 11).  
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Bảng 11: Số hộ dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi TDA  

TT  Huyện  

Hộ nghèo + 

Cận nghèo (hộ)  
Phụ nữ 

làm chủ 

hộ (hộ)  

Người 

khuyết tật  
thiểu năng, 

sức khỏe 

kém  (hộ)   

Hộ dân 

tộc  
thiểu số  

(hộ)  

Hộ gia đình chính sách (hộ)  
Tổng 

cộng  

Hộ 

nghèo  
Hộ cận 

nghèo  

Thương 

binh   
liệt sĩ   

Có công 

với   
cách 

mạng  

GĐ bà 

mẹ   
VN anh 

hùng  

A  Ngọc Hiển                    

1  
Tam Giang 

Tây  
3  3  10  0  0  10  9  1  36  

2  Tân Ân Tây  1  1  3  0    1  6  0  12  

3  Viên An Đông  2  0  9  0    0  4  0  15  

B  Năm Căn                    

4  Lâm Hải  13  5  1  0    1  3  1  25  

 Tổng cộng  19  9  23  1  0  12  22  2  88  

  

2.2.7. Tác động đến hộ kinh doanh  

Trong phạm vi thu hồi đất của Tiểu dự án thì không có hộ nào bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh.  

2.2.8. Tác động khác  

Ngoài các tác động kể trên thì việc thu hồi đất còn làm ảnh hưởng đến 25,18km đường dây điện do 

Công ty Điện lực Cà Mau trong khu vực xây dựng bờ bao chống tràn.   

3. THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC XÃ VÀ HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG  

Một cuộc khảo sát kinh tế xã hội (SES) đã được tiến hành trong 100% các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng nặng (01 hộ) và khoảng 20% số hộ gia đình bị ảnh hưởng khác (142 trong số 560 hộ bị 

ảnh hưởng). Các câu hỏi của IOL và SES được thể hiện trong Phụ lục 1.  

3.1. Vùng tiểu dự án  

Nhân khẩu học  

Hiện nay 4 xã BAH có tổng diện tích đất tự nhiên là 465,64 ha với 51 ấp. Tổng số hộ gia đình 

của 4 xã là 10.578 hộ, tương đương 42.620 nhân khẩu. Hầu hết các hộ đều là dân tộc Kinh 

(chiếm 98%) và có một số hộ là dân tộc Khmer nhưng đã sinh sống ở khu vực khá lâu và hòa 

nhập với cộng đồng địa phương nên không tính là hộ DTTS.  

Bảng12: Diện tích tự nhiên, dân số của 4 xã bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện TDA   
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TT  Tên xã  Diện tích 

đất tự 

nhiên 

(km2)  

Mật độ dân 

số  

(người/km)  

Số hộ (hộ)  Số khẩu 

(người)  

Dân số 

nữ  

(người)  

Dân số 

nam  

(người)  

1  Lâm Hải  122,70  69  2.207  8.431  4.211  4.220  

2  Viên An Đông   131,12  100  3.265  13.061  6.471  6.590  

3  Tam Giang Tây    104,27  104  2.718  10.867  5.364  5.503  

4  Tân Ân Tây   106,55  96  2.568  10.261  5.077  5.184  

  Tổng cộng  465,64  92  10.758  42.620  21.123  21.497  

Nguồn: UBND 4 xã, 2017   

Nghề nghiệp và thu nhập trong vùng dự án Cơ cấu lao động theo ngành ở vùng dự án chủ 

yếu vẫn là nuôi trồng thủy sản, chiếm 95%; kế đến là làm thuê, buôn bán, chăn nuôi chiếm 5%.  

Theo số liệu thống kê do UBND các xã cung cấp, thu nhập bình quân đầu người của 4 xã trung 

bình là 32 triệu đồng/người/năm, trong đó cao nhất là Tam Giang Tây (35,75 triệu 

đồng/người/năm), thấp nhất là Viên An Đông (30 triệu đồng/người/năm).  

Tổng số hộ nghèo của 4 xã là 985 hộ, trong đó xã Lâm Hải là 275 hộ (chiếm 12,46%) Viên An 

Đông là 372 hộ (chiếm 11,39%), kế đến là Tam Giang Tây là 250 hộ (chiếm 9,2%); Tân Ân 

Tây: 88 hộ (tỉ lệ 3,43%).    

Giáo dục: trong vùng TDA, cứ mỗi xã có hai đến ba trường cấp 1 và cấp 2, huyện thường có 1 

trường cấp 3. Trong 5 năm gần đây trong vùng tiểu dự án có tổ chức các lớp khuyến nông/ngư 

để mở rộng kiến thức của người dân. Các lớp này được tổ chức nhằm giúp họ nâng cao năng 

suất và giảm thiểu chi phí đầu tư trong nuôi tôm và đánh bắt. Nội dung khóa học cung cấp kiến 

thức về kỹ thuật canh tác (cách nuôi tôm, cá, sò huyết và loài giáp xác), hình thành nhận thức 

về việc cần phải bảo vệ môi trường chống phá rừng và khai thác hủy diệt, dạy những bài học 

về sơ cấp cứu hoặc thực hành theo kịch bản của BĐKH. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nuôi 

tôm quảng canh rất dễ, họ có thể thả tôm và thu hoạch mà không cần bất kì khóa đào tạo nào; 

tuy nhiên, trong thực tế nuôi tôm không dễ dàng như vậy, nhiều người liên tục thất bại (thất 

mùa) bởi nhiều lí do, trong đó tôm bệnh do ô nhiễm môi trường và sốc thời tiết là nhiều hơn cả.  

Chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác  

Tại tất cả các xã ở khu vực đều có trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia và các trạm cũng có các giường 

bệnh cho phép bệnh nhân có thể điều trị. Việc tiếp cận đến trạm y tế tương đối thuận lợi. Ngoài 

ra, các xã BAH có đầy đủ trường học, bưu điện và nhà văn hóa.    

3.2. Các hộ bị ảnh hưởng  

Tổng số hộ BAH bởi TDA là 560 hộ gia đình với tổng số 2.103 người. Tỷ lệ nam giới là 51,8% 

và nữ giới là 48,2%. Quy mô trung bình của hộ gia đình trong toàn bộ tổng số các hộ BAH là 

4,76 người/hộ. Độ tuổi của các hộ BAH chiếm tỷ lệ cao nhất là 31-40 tuổi (chiếm 34%), kế đến 

là 21-30 tuổi (chiếm 22%). Chi tiết xem trong Bảng13 vàHình2.   

Bảng13: Số hộ và số người bị ảnh hưởng do thu hồi đất  

TT  Xã  Huyện  Tổng số hộ BAH  Tổng số người BAH  
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1  Tam Giang Tây  Ngọc Hiển  219  778  

2  Tân Ân Tây  Ngọc Hiển  80  285  

3  Viên An Đông  Ngọc Hiển  57  228  

4  Lâm Hải  Năm Căn  204  812  

   Tổng cộng     560  2103  

Nguồn: Kết quả kiểm kê thiệt hại   

 

Hình2: Cơ cấu độ tuổi của các hộ bị ảnh hưởng   

Giáo dục:trình độ học vấn của phần lớn chủ hộ là cấp 2 (49%), và tỷ lệ chủ hộ thất học là 10% 

trong khi tỷ lệ chủ hộ không có trình độ học vấn là 10% (Hình3). Trong tổng số 560 người được 

điều tra, thì nghề nghiệp chính của họ là nuôi trồng thủy sản chiếm tới 96% (Hình4).   

 
Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế - xã hội   

Hình3: Trình độ học vấn của chủ hộ bị ảnh hưởng  
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Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế - xã hội  

Hình4: Nghề nghiệp của chủ hộ bị ảnh hưởng  

Kết quả điều tra cho thấy phụ nữ có trình độ học vấn thấp hơn nam giới. Thật vậy, trong tổng 

số 458 người trên 15 tuổi ở 143 hộ khảo sát có 10,6% nam nhưng 13,6% nữ chưa từng được đi 

học. Tương tự, trình độ học vấn cấp 1 ở nam thấp hơn nữ, 35,5% ở nam so với 50,2% ở nữ. 

Tuy nhiên ở các cấp học càng cao thì tỷ lệ nam cao hơn nữ; chẳng hạn, 35,9% nam được học 

đến cấp 2 và 18,0% được học trên cấp hai, trong khi đó đối với phụ nữ thì những chỉ tiêu trên 

thấp hơn, chỉ 30,0% học đến cấp 2 và 6,1% có trình độ trên cấp 2 (Hình 5). Qua đó cho thấy 

nam giới có nhiều cơ hội học hành hơn nữ giới; nói khác đi, tỷ lệ bỏ học nữ cao hơn nam.  

 

Hình 5: Trình độ học vấn giữa nam và nữ ở trong vùng TDA  

Kết quả điều tra hộ dân cho thấy số năm đến trường của chủ hộ là hộ nghèo rất ít (4,4 năm), 

75% trong số họ có vấn đề về sức khỏe; đặc biệt, hầu hết những hộ có phụ nữ là chủ hộ đều 

nghèo (72%). Người nghèo có ít tài sản, ít đất sản xuất (diện tích trung bình khoảng 4.500 m2), 

và ít giá trị công cụ sản xuất (12 triệu đồng). Người nghèo vay ít hơn so với người giàu (24,7 

triệu so với 83 triệu) (Bảng 14). Tuy nhiên, do thiếu tài sản thế chấp nên hầu như họ chỉ có vay 

ngoài với lãi suất cao (trung bình khoảng 10%-15% tháng). Họ cũng có thể vay từ các khoản 

trợ cấp chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, 

v.v… với khoản vay từ 10 –20 triệu đồng có lãi suất thấp để đa dạng sinh kế. Thay vì cần có 

tài sản thế chấp, người nghèo tiếp cận dịch vụ này thông qua sự bảo lãnh của các đoàn thể (Hội 

Liên hiệp PN, Hội Nông dân) hoặc UBND.  

Bảng 14: Năng lực của người nghèo, trung bình, khá  

  

  
Ngu ồ n: K ế t qu ả   đi ề u tra  kinh t ế   -   xã h ộ i   
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Mô tả  Nghèo  (n=71)  Trung bình (n=50)  Khá  (n=22)  

Số năm đi học của chủ hộ (năm)  4,4  5,3  6,4  

Tỉ lệ chủ hộ có sức khỏe yếu (%)  75  10  15  

Tỉ lệ chủ hộ là nữ giới (%)  72  11  17  

Diện tích đất (m2)  4572,6  12333  25066,8  

Giá trị dụng cụ sản xuất (triệu đồng)  12,2  56,6  340,8  

Số tiền vay (triệu đồng)  24,7  38,3  83  

Số % đi dự tập huấn trong 5 năm (%)  14  22  5  

Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế - xã hội    

Điều kiện kinh tế:mức sống chỉ ở mức trung bình với thu nhập bình quân đầu người hàng tháng 

và diện tích đất thấp, thu nhập để có thể chi tiêu thấp và điều kiện về nhà cửa và tài sản ở mức 

trung bình (xemHình6)  

 

Hình6: Điều kiện kinh tế của các hộ bị ảnh hưởng  

Điều kiện kỹ thuật:Tất cả bốn yếu tố bao gồm việc cung cấp nước tưới trong mùa khô, giáo 

dục, tuổi /kinh nghiệm và phương tiện sản xuất của các hộ bị ảnh hưởng được đánh giá ở mức 

trung bình. Cụ thể, phương tiện sản xuất ở mức trung bình được trả lời là nhiều nhất (khoảng 

88%) (Hình7).  

 

Hình7: Điều kiện kỹ thuật của các hộ bị ảnh hưởng  

Nhận thức của người dân về bối cảnh kinh tế: trong vòng 5 năm qua giá bán và lợi nhuận 

được đánh giá là ngày càng thấp, đặc biệt là Lợi nhuận trong khi hơn 1/3 số người được hỏi 
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không biết gì về giá bán sỉ trên thị trường. Nhu cầu đối với sản phẩm hữu cơ và hệ thống bán 

lẻ được đánh giá là ngày càng tốt lên (Hình8).  

 

Hình8: Nhận thức của nông dân về tình hình kinh tế  

Tình hình sử dụng nước, điện, điện thoại và vệ sinh môi trường   

- Hiện nay, tại các xã BAH do thu hồi đất thì nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt chủ yếu là 

nước mưa (230 hộ) và nước giếng khoan (558 hộ), nước mưa chủ yếu là sử dụng trong mùa 

khô. Chi tiết xem trong Bảng 15. Nguồn nước sử dụng cho sản xuất 100% là lấy từ nước 

sông, kênh.   

- Tình hình vệ sinh môi trường của các hộ BAH: 304/560 hộ BAH có hố xí tự hoại (chiếm 

54,3%),  228/560 hộ (chiếm 40,7%) dùng hố xí tạm, 28 hộ còn lại là dùng hố xí 2 ngăn và đi 

vệ sinh ngoài đồng (chiếm 5%), chi tiết xem trong Bảng 16.  

- 100% hộ BAH có sử dụng lưới điện quốc gia để chiếu sáng, sinh hoạt và nuôi trồng thủy 

sản, trong đó có 534/560 hộ (chiếm 95,4%) có đồng hộ điện riêng và 26/560 hộ sử dụng 

chung đồng hồ điện với các hộ khác (Bảng 17).   

- Có 409/560 hộ có sử dụng điện thoại (chiếm 73,0%).   

Bảng 15: Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của các hộ BAH của tiểu dự án  

TT  Tên xã  Tên huyện  Số hộ sử dụng nước cho sinh hoạt (hộ)  

Nước mưa  Nước sông  Nước giếng  Nước máy  

1  Tam Giang Tây  Ngọc Hiển  132  0  219  0  

2  Tân Ân Tây  Ngọc Hiển  69  0  80  0  

3  Viên An Đông  Ngọc Hiển  0  0  57  0  

4  Lâm Hải  Năm Căn  29  0  202  0  

 Tổng cộng   230  0  558  0  

Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học  

Bảng 16: Tình hình vệ sinh môi trường của các hộ BAH  

TT  Tên xã  Tên huyện  Số hộ sử dụng nước cho sinh hoạt (hộ)  
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Hố xí 2 

ngăn  

Hố xí tự 

hoại  
Hố xí tạm  

Vệ sinh 

ngoài đồng  

1  Tam Giang Tây  Ngọc Hiển  12  116  85  6  

2  Tân Ân Tây  Ngọc Hiển  0  40  40  0  

3  Viên An Đông  Ngọc Hiển  0  39  18  0  

4  Lâm Hải  Năm Căn  0  109  85  10  

 Tổng cộng   12  304  228  16  

Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học  

Bảng 17: Tình hình sử dụng điện của các hộ BAH  

TT  Tên xã  Tên huyện  Có đồng hồ điện riêng  Không có đồng hồ điện riêng  

Số hộ  Tỷ lệ (%)   Số hộ  Tỷ lệ (%)   

1  Tam Giang Tây  Ngọc Hiển  211  37,7  8  1,4  

2  Tân Ân Tây  Ngọc Hiển  80  14,3  0  0,0  

3  Viên An Đông  Ngọc Hiển  57  10,2  0  0,0  

4  Lâm Hải  Năm Căn  186  33,2  18  3,2  

 Tổng cộng   534  95,4  26  4,6  

Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học  

Các nội dung ưu tiên đầu tư từ chính phủ: kết quả của câu hỏi về ưu tiên của nông dân đối với 

đầu tư của chính phủ cho TDA. Đây là một câu hỏi đóng, nông dân phải chọn ba lựa chọn liên 

quan đến thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Rõ ràng, người đã chú ý hơn đến việc đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, bao gồm cả đường và cầu. Mặc dù đây là một câu 

hỏi đóng và người trả lời không có lựa chọn nào khác, kết quả có thể so sánh giữa các lựa chọn 

với mục tiêu của người dân chỉ là cho tầm nhìn ngắn hạn là tập trung vào phát triển kinh tế thay 

vì ổn định xã hội phúc lợi như y tế, giáo dục hoặc giải trí (Hình9).  

 

Hình9: Ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ chính phủ  

Nhận thức về biến đổi khí hậu   
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Những dấu hiệu của BĐKH như thời tiết bất thường, nước biển dâng đã và đang xảy ra và được 

người dân ghi nhận ở vùng, điều này làm ảnh hưởng đến sinh kế và phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, kiến thức về BĐKH vẫn còn rất mơ hồ, nhất là đối với phụ nữ. Kết quả điều tra hộ 

cho thấy 67% nam giới trả lời đã có nghe đến cụm từ “BĐKH” nhưng đối với nữ thì con số này 

chỉ 36% (Bảng 18). Thậm chí người dân nghe đến thuật ngữ này nhưng họ không thể giải thích 

được cụ thể BĐKH là gì, nguyên nhân và hậu quả của BĐKH  

Bảng 18: Khác biệt giữa nam và nữ khi hỏi về thuật ngữ BĐKH  

Giới tính  
Đã có nghe  Chưa từng nghe  

Số mẫu  %  Số mẫu  %  

Nam   46  67  23  33  

Nữ   27  36  47  64  

Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế - xã hội  

Sinh kế ven biển và các yếu tố dễ tổn thương từ kinh tế - xã hội (KT-XH)  

143 hộ dân được đề nghị phân cấp 14 yếu tố dễ tổn thương theo từng loại hình sinh kế của họ. 

Họ dùng thang bậc 3 (1: thấp nhất, 2: trung bình và 3: cao nhất) để xếp hạng mỗi yếu tố. Do vì 

sử dụng thang bậc 3 nên chúng ta giả thiết là khả năng mỗi thang bậc được chọn là bằng 1/3 

(33%) số hộ trả lời. Nếu một yếu tố nào đó có nhiều hộ đánh giá là tổn thương nhất (ở mức 3) 

(hơn 33%) thì yếu tố đó chính là yếu tố tổn thương đến sinh kế của họ. Vì vậy 33% là ngưỡng 

tính toán cho thấy số người bị ảnh hưởng, bị phơi nhiễm và bị nhạy cảm với mỗi yếu tố tổn 

thương riêng lẻ từ KT-XH, tự nhiên môi trường dưới tác động tiêu cực của BĐKH. Trục hoành 

của biểu đồ thể hiện số phần trăm của hộ theo 4 mô hình sinh kế (làm thuê, mò cua bắt ốc, đánh 

bắt và nuôi tôm) cảm nhận các yếu tố (theo trục tung) là dễ tổn thương nhất.  

Đường thẳng đứng trên biểu đồ là ngưỡng 33%, vạch này phân chia mức độ tổn thương cao về 

phía bên phải của vạch ngưỡng.     

Tất cả các yếu tố liên quan đến nghèo đói như thu nhập thấp, không có công ăn việc làm, hạn 

chế tiếp cận thị trường, giá cả thấp, bấp bênh v.v… đều ảnh hưởng nhiều đến tất cả các hộ trong 

4 nhóm; trong khi đó, sở hữu ít đất chỉ ảnh hưởng đến nhóm làm mướn và mò cua bắt ốc. Trong 

khi nhóm đánh bắt thủy sản có sinh kế phụ thuộc vào thuyền và ngư cụ thì nhóm nuôi tôm cần 

diện tích đất (vuông) rộng để tăng thu nhập. Trong bốn nhóm, nhóm làm mướn và mò cua bắt 

ốc là nhóm dễ tổn thương nhất vì hầu như tất cả các yếu tố tổn thương từ KTXH đều tác động 

đến họ (Hình 10).   

 

Hình 10: Yếu tố tổn thương liên quan đến KT-XH theo 4 loại hình sinh kế  
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Hình 11cho thấy yếu tố tổn thương do nguồn lực con người ở bốn nhóm là khác nhau. Khoảng 

63% hộ làm thuê cho rằng bệnh tật là yếu tố tổn thương nhất vì người bệnh không thể kiếm 

sống qua ngày cũng như tiền bạc để chữa bệnh. Họ cũng cho rằng khi gia đình có nhiều người 

sống phụ thuộc như nhiều trẻ con, người già hoặc người tật nguyền cũng là vấn đề khó khăn 

(37% hộ). Những người phụ thuộc luôn cần ai đó xung quanh chăm sóc; đặc biệt là khi có nguy 

cơ về khí hậu xảy ra, hộ có người phụ thuộc sẽ bị thiệt hại nhiều nhất nếu không có chính sách 

di tản kịp thời. Khoảng 52% hộ làm thuê và nuôi tôm cho rằng học vấn thấp là vấn đề dễ tổn 

thương ảnh hưởng xấu đến ổn định sinh kế. Học vấn thấp liên quan đến tình trạng thất nghiệp, 

không có khả năng hiểu thông tin về thời tiết khí hậu từ tờ rơi hoặc tài liệu tuyên truyền để đưa 

ra quyết định chính xác. Có những đứa con hư(lười lao động, sống buông thả…) không phải là 

vấn đề tổn thương vì tất cả 4 nhóm đều đánh giá thấp vấn đề này.  

 

Hình 11: Yếu tố tổn thương liên quan đến con người theo 4 loại hình sinh kế  

Khoảng 37% hộ làm thuê cho rằng thiếu sự giúp đỡ từ người thân sẽ khó khăn (Hình 12). Quan 

hệ họ hàng rất quan trọng đối với người nghèo vì họ hàng giúp đở đùm bọc nhau trong hoặc 

sau khi có thiên tai hoạn nạn. Bên cạnh đó, cả bốn nhóm đều cho rằng việc đi lại rất khó khăn. 

Có 2 phương tiện đi lại chính ở nơi đây là xe gắn máy và ghe tàu, nhưng đường xá thường trơn 

trượt vào mùa mưa còn các kênh rạch thì cạn nước theo thủy triều gây bất tiện và tốn kém cho 

người dân nơi đây; đặc biệt chi phí đến trường đắt đỏ là vấn đề quan trọng nơi đây. Thông 

thường có khoảng 2-3 trường cấp 1 và cấp 2 ở mỗi ấp hoặc xã nhưng chỉ có một trường cấp 3 

ở mỗi huyện. Điều này có nghĩa là càng học lên cao, học sinh càng phải đi xa nhà. Người dân 

trong 4 nhóm không quan tâm sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng bởi tác động của BĐKH. Họ cảm 

thấy hài lòng với điều kiện sống và ít phàn nàn. Tuy nhiên, nhu cầu có hệ thống giao thông tốt 

hơn, nhà ở, điện gia dụng, nước sạch, vệ sinh môi trường… là điều vô cùng cần thiết trong thời 

gian có thiên tai hoặc giải quyết hậu quả sau thiên tai.     
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Hình 12: Tính tổn thương từ giúp đỡ xã hội và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến 4 loại hình sinh kế  

Có 86% số hộ nuôi tôm cho rằng tôm bệnh là yếu tố tổn thương cao. Tôm bệnh là kết quả của 

ô nhiễm môi trường và BĐKH, tôm bệnh xảy ra suốt năm nhưng chủ yếu tập trung vào các 

tháng mùa mưa, trời lạnh hay những ngày có thời tiết thay đổi đột ngột như giai đoạn chuyển 

mùa từ mùa khô sang mùa mưa, vào mùa hay có bão, lũ lụt, nắng nóng kéo dài hoặc mưa dầm. 

Những hộ gia đình cần nước sạch để nuôi tôm, những hộ phụ thuộc vào tài nguyên biển và rừng 

(đánh bắt hoặc mò cua bắt ốc) là những hộ dễ tổn thương khi môi trường suy thoái và cạn kiệt 

tài nguyên biển, trong đó những hộ đánh bắt ven bờ và những hộ mò cua bắt ốc là tổn thương 

nhất (Hình 13).  

 

Hình 13: Tổn thương từ yếu tố tự nhiên, môi trường vật chất ảnh hưởng đến 4 loại hình sinh kế  

3.3. Vấn đề giới  

Nghề nghiệp: Cấu trúc xã hội từ xa xưa đã có sự phân công lao động về giới, nữ giới đóng vai 

trò quan trọng đối với công việc nhà còn nam giới là người làm ra sản phẩm thông qua các hoạt 

động sản xuất. Điều này làm giới hạn cơ hội để phụ nữ tạo ra thu nhập, kết quả là họ phụ thuộc 

nhiều về kinh tế vào nam giới và năng lực ứng phó thấp với các rủi ro liên quan đến thời tiết, 

khí hậu. Ở Việt Nam, bất bình đẳng giới đã được cải thiện trong thời gian qua nhưng phụ nữ 

vẫn còn tốn nhiều thời gian cho công việc nội trợ trong gia đình. Kết quả phỏng vấn hộ gia đình 
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cho thấy 85% công việc nhà do phụ nữ gánh vác. Tương tự, việc chăm sóc và giáo dục con cái 

cũng như chăm sóc người bệnh, người già yếu phần lớn được thực hiện bởi giới nữ (Hình14).  

 

Hình14: Chia sẻ công việc nhà giữa nam và nữ trong gia đình  

Ngược lại, nam giới là nguồn lực chính để tạo thu nhập cho gia đình. Kết quả điều tra hộ cho 

thấy nam giới đóng góp 64,7% tổng thu nhập trong nuôi trồng thủy sản; trong khi đó nữ giới 

chỉ đóng góp 35,3%. Đối với đánh bắt thủy sản, những đóng góp tương ứng lần lượt là 90,9% 

và 9,1%. Tương tự, nguồn thu nhập do lao động làm thuê ước khoảng 74,5% từ nam và 25,5% 

từ nữ đóng góp. Phụ nữ trên địa bàn nghiên cứu còn tạo ra thu nhập thông qua các hoạt động 

khác như trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ nhưng các nguồn sinh kế này chỉ chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong tổng nguồn thu của hộ gia đình (Bảng19). Ngoài ra, hầu hết những hộ có phụ nữ là 

chủ hộ đều nghèo (72%).  

Bảng19: Thu nhập ròng (triệu đồng/hộ/năm) và chia sẻ lao động giữa nam và nữ trong một số 

hoạt động sinh kế ở địa phương  

Hoạt động sinh kế  Số mẫu  
Thu nhập ròng  

(triệu đồng/hộ/năm)  

Đóng góp từ  

Nam   Nữ   

Nuôi trồng thủy sản  56  21,9  64,7  35,3  

Đánh bắt thủy sản  55  13,7  90,9  9,1  

Trồng trọt  6  3,3  36,7  63,3  

Chăn nuôi  27  2,8  20  80  

Buôn bán nhỏ  28  27,8  44,6  55,4  

Làm thuê  62  26,6  74,5  25,5  

Đa dạng hóa nguồn thu là một trong những biện pháp tiềm năng để giảm rủi ro (Dixon J et al.,  

2001). Do đó, tạo cơ hội sinh kế cho phụ nữ thông qua việc đa dạng hóa nguồn thu nhập là điều 

quan trọng ở địa bàn nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH và rủi ro cao trong nuôi trồng 

thủy sản (tôm, cua) như hiện nay. Đa dạng hóa nguồn thu có thể được thực hiện bằng các hoạt 

động nông nghiệp và phi nông nghiệp.  

Giáo dục: như đã đề cập ở trên trình độ học vấn của nam cao hơn nữ(Hình15). Điều này chỉ ra 

rằng đàn ông có nhiều cơ hội đến trường hơn so với phụ nữ; nói cách khác, tỷ lệ bỏ học ở nữ 
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cao hơn nam.Như đã đề cập, phụ nữ đóng góp khoảng 35% lao động trong hoạt động nuôi trồng 

thủy sản, 63% trong canh tác rau màu và 80% trong việc chăn nuôi ở gia đình (Bảng19). Tuy 

nhiên, họ có ít cơ hội tiếp cận với khuyến nông so với nam giới. Trong mẫu quan sát có 41 hộ 

trong tổng số 143 hộ trả lời rằng họ được tham gia tất cả 144 lớp tập huấn trong 5 năm qua; 

trong đó, nam giới tham dự đến 129 lớp (chiếm 89,6%) và nữ giới chỉ tham dự 15 lớp (chiếm 

10,4%). Có nhiều lý do khiến phụ nữ không tham gia được các lớp tập huấn như không có thời 

gian, bận công việc nội trợ, thời gian mở các lớp không thuận lợi cho phụ nữ, và ít có quyền ra 

quyết định. Do vậy, điều cần thiết là tạo điều kiện để khuyến khích phụ nữ tham gia các khóa 

huấn luyện để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong sản xuất hướng đến cải thiện thu nhập cho 

bản thân và gia đình.  

 

Hình15: Trình độ học vấn giữa nam và nữ trong vùng TDA  

Sự tham gia trong quá trình ra quyết định: Việc trao quyền cho phụ nữ đã được cải thiện 

trong thời gian qua nhưng nhìn chung họ vẫn còn ít quyền quyết định ở gia đình cũng như ngoài 

xã hội. Hình16cho thấy rằng nam giới có nhiều quyền hơn nữ trong tất cả các quyết định quan 

trọng ở gia đình kể cả tài sản và hoạt động sinh kế. Trong vùng nghiên cứu, hầu hết ngân sách 

gia đình được phụ nữ quản lý nhưng tiêu xài thì lại quyết định bởi nam giới. Ở cộng đồng, 

những cuộc họp trong xóm ấp được xem như là công việc của nam giới, nữ giới chỉ tham dự 

khi đàn ông bận hoặc không có ở nhà, ngoài trừ trường hợp các cuộc họp do Hội Liên hiệp Phụ 

Nữ tổ chức. Sự tham gia của phụ nữ ngoài xã hội cũng còn giới hạn. Thế nên, tăng cường sự 

tham gia của phụ nữ trong tiến trình ra quyết định là cần thiết. Điều này có thể thực hiện thông 

qua tập huấn về bình đẳng giới và các chương trình tuyên truyền ở tất cả các cấp.    
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Hình16: Chia sẻ quyền ra quyết định giữa nam và nữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau  

4. KHUNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỢI  

4.1. Khung pháp lý của Việt Nam  

Các quy định pháp luật và nghị định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư 

được áp dụng cho TDA được trình bày ở dưới đây:  

- Hiến pháp năm 2013.  

- Luật đất đai 2013.  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.  

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai.  

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

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

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

thể và tư vấn xác định giá đất.  

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.  

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất.  

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMTngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.  
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- Quyết định số 1531/QĐ-SNN ngày 25/7/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau về việc 

phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cơ sở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi TDA: Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm 

- rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau.  

- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Cà Mau sửa 

đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Cà Mau về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2015/QĐhttp://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-

UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà Mau.  

- Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

- Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi một 

số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành 

kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Cà Mau.  

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà 

Mau ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau.  

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về 

việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau.  

- Quyết định số 801/TTg-QHQT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Khung 

chính sách tái định cư của dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng 

bằng sông Cửu Long”.  

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.  

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.  

4.2. Chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới  

Các mục tiêu cơ bản của OP 4.12 bao gồm:  

(a) TĐC bắt buộc cần được tránh ở mọi nơi có thể tránh được, hoặc được giảm đến mức tối 

thiểu, bằng cách đưa ra mọi phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật.  

(b) Ở những nơi mà TĐC bắt buộc là không tránh khỏi, hoạt động TĐC cần được nhận thức 

và thực thi như những chương trình phát triển bền vững, cần cung cấp đủ nguồn vốn để 

giúp những người BAH tiêu cực bởi TDA được chia sẻ lợi ích của TDA. Những người 

http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/camau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=62/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-63-2015-qd-ttg-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-288080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-63-2015-qd-ttg-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-288080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-63-2015-qd-ttg-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-288080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-63-2015-qd-ttg-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-288080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-63-2015-qd-ttg-ho-tro-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-288080.aspx
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BAH cần được tham khảo ý kiến đầy đủ và cần được tham gia vào quá trình lập kế hoạch 

và thực hiện các chương trình TĐC.  

(c) Những người BAH cần đuợc trợ giúp cho những nỗ lực của họ nhằm cải thiện điều kiện 

sống và thu nhập của mình, hoặc ít nhất là khôi phục điều kiện sống cũ, như trước khi có 

TDA.  

4.3. So sánh chính sách tái định cư của NHTG và Việt Nam và đề xuất chính  

sách áp dụng cho tiểu dự án  

Là một quốc gia thành viên của NHTG, Việt Nam đã cam kết rằng các hiệp định quốc tế đã ký 

kết hoặc gia nhập của Việt Nam với NHTG có các điều khoản khác với các điều khoản của 

khung pháp lý liên quan đến TĐC hiện hành tại Việt Nam thì các điều khoản của hiệp định 

quốc tế với NHTG sẽ được áp dụng. Theo khoản 2, Điều 87 của Luật Đất đai năm 2013: “Đối 

với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Việt Nam có cam kết về 

khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC thì thực hiện theo khung chính sách đó.” Các điều 

khoản bãi bỏ được quy định tại Điều 46, khoản 1 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP. Cácbiện 

phápđểgiải quyếtnhững khác biệtgiữa luậtvà quy địnhcủa Việt  

NamvàCSATcủaNHTGđượctrình bày trongBảng21.  

Bảng 20: So sánh giữa chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của NHTG và Việt Nam và đề 

xuất chính sách áp dụng cho TDA  

Nội dung  Chính sách OP4.12 

của NHTG  

Chính phủ Việt Nam  Chính sách áp dụng cho 

TDA  

1.Tài sản đất   

1.1.Mục tiêu 

chính sách  

  

  

Người BAH của dự án 

cần được hỗ trợ trong 

nỗ lực của họ để cải 

thiện sinh kế và mức 

sống hoặc là khôi 

phục lại được ít nhất 

tương đương với mức 

sống trước khi di dời 

hoặc với mức sống 

trước khi bắt đầu thực 

hiện dự án.  

Không được đề cập  

Tuy nhiên, có một điều khoản 

hỗ trợ được xem xét bởi 

UBND tỉnh để đảm bảo họ có 

một nơi để sống, để ổn định đời 

sống và sản xuất của họ (Điều 

25 Nghị định 47).  

Trong trường hợp số tiền bồi 

thường, hỗ trợ là không đủ cho 

người dân mua một lô đất hoặc 

căn hộ tối thiểu, họ sẽ được hỗ 

trợ về tài chính để có thể mua 

một lô đất, căn hộ TĐC tối 

thiểu (Điều 86.4 của Luật Đất 
đai năm 2013 và  

Điều 27 của Nghị định 47)  

Sinh kế và nguồn thu nhập sẽ 

được phục hồi trong thực tế 

hoặc là khôi phục lại được ít 

nhất tương đương với mức 

sống trước khi di chuyển hoặc 

với mức sống trước khi bắt 

đầu thực hiện dự án.  
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1.2. Hỗ trợ 

cho các hộ 

BAH là 

những người 

không có 

quyền pháp 

lý hoặc yêu 

cầu bồi 

thường đất 

mà họ đang 

chiếm giữ  

Hỗ trợ phục hồi cho 

tất cả những người bị 

di dời để đạt được 

mục tiêu của chính 

sách (để cải thiện sinh 

kế và mức sống hoặc 

khôi phục lại được ít 

nhất tương đương với 

mức sống trước khi di 

chuyển hoặc với mức 

sống trước khi bắt đầu 

thực hiện dự án).  

Đất nông nghiệp chỉ được sử 

dụng trước ngày 01/7/2004 là 

hội đủ điều kiện để được bồi 

thường. Các trường hợp khác 

có thể được xem xét hỗ trợ của 

UBND tỉnh nếu cần thiết.  

Hỗ  trợ  và  phục hồi  sinh  kế 

cho tất cả các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng (BAH) để đạtđược 

mục tiêu của chínhsách.  

1.3.Bồi 

thường cho 

các công  

trình bất 

hợp pháp  

Bồi thường theo chi 

phí thay thế cho tất cả 

các công trình, bất kể 

tình trạng pháp lý.  

Không bồi thường  Hỗ trợ ở mức chi phí thay thế 

cho tất cả công trình kiến trúc, 

bất kể tình trạng pháp lý.  

2. Bồi thường  

2.1. Phương 

pháp xác 

định mức 

bồi thường  

Bồi thường cho mất 

đất đai và các tài sản 

khác cần được trả theo 

chi phí thay thế đầy 

đủ.  

Bồi thường thiệt hại đối với tài 

sản bị mất được tính theo giá 

sát với giá chuyển nhượng trên 

thị trường hoặc chi phí của 

công trình mới xây dựng. 

UBND tỉnh được phép xác 

định giá bồi thường cho các 

loại tài sản khác nhau. Định giá 

đất độc lập có thể được sử dụng 

để xác định giá đất, giá này 

được thẩm định bởi Hội đồng 

thẩm định đất trước khi phê 

duyệt của UBND tỉnh.  

Bồi thường cho các loại tài 

sản trên đất theo giá thị 

trường. Đơn vị định giá đất 

độc lập xác định giá đất để 

tính mức bồi thường. Giá này 

được Hội đồng thẩm định giá 

đất tỉnh thẩm định trước khi 

UBND tỉnh phê duyệt, đảm 

bảo chi phí thay thế.  

  

  

2.2. Bồi 

thường cho 

mất thu 

nhập hoặc  

mất phương  

tiện sinh kế  

Tất cả các mất mát về 

thu nhập cần được bồi 

thường (cho dù người 
BAH có di dời hay  

không di dời)  

Chỉ hỗ trợ mất thu nhập những 

hộ có đăng ký kinh doanh. Hỗ 

trợ tài chính bổ sung sẽ được 

cung cấp.  

Tất cả các mất mát về thu 

nhập sẽ phải được bồi thường 

và khi cần thiết cần đạt được 

mục tiêu chính sách, các hỗ 

trợ phát triển sẽ được bổ sung 

cho phần bồi thường.  

2.3. Bồi 

thường cho 

tác động 

gián tiếp do 

việc chiếm 

dụng đất và 

các công 

trình kiến 

trúc.  

Theo thông lệ tốt thi ̀ 

bên vay cần tiến hành 

đánh giá xã hội và 

thực hiện các biện 

pháp nhằm giảm thiểu 

và giảm nhẹ các tác 

động kinh tế - xã hội 

bất lợi, nhất là đối với 

Không được giải quyết  Việc đánh giá xã hội đã được 

tiến hành, và các biện pháp 

xác đinh và được thực hiện 

nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ 

các tác động kinh tế - xã hội 

bất lợi, nhất là đối với người 

nghèo và các nhóm dễ bị tổn 

thương  
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người nghèo và các 

nhóm dễ bị tổn  

Nội dung  Chính sách OP4.12 

của NHTG  

Chính phủ Việt Nam  Chính sách áp dụng cho 

TDA  

 thương.    

2.4. Hỗ trợ 

và khôi phục 

sinh kế  

  

Cung cấp hỗ trợ và 

khôi phục sinh kế để 

đạt được các mục tiêu 

chính sách  

Cung cấp các biện pháp hỗ trợ 

và khôi phục sinh kế. Không có 

hoạt động theo dõi việc phục 

hồi sinh kế đầy đủ sau khi kết 

thúc TĐC.  

Cung cấp hỗ trợ và khôi phục 

sinh kế và các biện pháp để 

đạt được các mục tiêu chính 

sách. Những yếu tố này sẽ 

được giám sát chi tiết trong 

KHHĐTĐC.  

2.5.Tham 

vấn và công 

bố thông tin  

Tham gia vào việc lập 

kế hoạch và thực hiện, 

đặc biệt là khẳng định 

các tiêu chí đủ điều 

kiện nhận bồi thường 

và hỗ trợ, và tiếp cận 

Cơ chế Giải quyết 

Khiếu nại.  

Tập trung chủ yếu vào tư vấn 

trong quá trình lập kế hoạch 

(tham khảo ý kiến về dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

và TĐC và kế hoạch đào tạo, 

chuyển đổi nghề nghiệp và tạo 

điều kiện cho công việc tìm 

kiếm); chia sẻ thông tin và 

công bố thông tin.  

Sự tham vấn và sự tham gia 

của người dân phải được kết 

hợp chặt chẽ trong quá trình 

lập KHHĐTĐC cùng với việc 

chia sẻ thông tin về 

KHHĐTĐC với các hộ ảnh 

hưởng và các bên liên quan.  

3. Cơ chế giải quyết khiếu nại   

  Cơ chế giải quyết 

khiếu nại cần phải độc 

lập.  

Cùng một cơ quan ra quyết 

định về đền bù, tái định cư và 

giải quyết các khiếu nại ở bước 

đầu tiên.  

Tuy nhiên, người khiếu nại có 

thể khiếu nại tại Tòa án từ bước 

thứ hai nếu muốn.  

Cơ chế khiếu nại và giải quyết 

khiếu nại độc lập sẽ được 

thiết lập xây dựng trên cơ sở 

hệ thống có sẵn của Chính 

phủ và với sự tham gia của cơ 

quan giám sát độc lập.  

4. Giám sát & Đánh giá   
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  Cần phải có giám sát 

nội bộ và giám sát độc 

lập.  

Công dân được phép giám sát 

và báo cáo về hành vi vi phạm 

trong quản lý và sử dụng đất 

đai (hoặc thông qua các tổ chức 

đại diện), bao gồm cả thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC 

(Điều 199, Luật Đất đai năm 

2013).  

Không có yêu cầu rõ ràng về 

theo dõi, bao gồm cả giám sát 

nội bộ và giám sát độc lập.  

Giám sát nội bộ và giám sát 

bên ngoài (giám sát độc lập) 

được duy trì thường xuyên 

(trên cơ sở các báo cáo hàng 

tháng đối với giám sát nội bộ 

và một năm hai lần đối với 

giám sát độc lập). Vào thời 

điểm kết thúc dự án, báo cáo 

cuối cùng sẽ đánh giá các 

mục tiêu của chính sách OP 

4.12 đã đạt được hay chưa.  

4.4. Điều kiện hợp lệ và Quyền lợi  

Người BAH bởi dự án. Là những người BAH trực tiếp bởi TDA do bị mất đất, nhà ở, các công 

trình khác, bị mất công việc kinh doanh, các tài sản, hoặc không còn tiếp cận được với các 

nguồn lực, cụ thể là:   

- Người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi TDA;   

- Người có đất ở/nhà cửa sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi TDA;   

- Người có nhà thuê sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi TDA;   

- Người có công việc kinh doanh, việc làm, hoặc nơi làm việc sẽ BAH (tạm thời hoặc vĩnh viễn) 

bởi TDA;   

- Người có hoa màu/cây cối (hàng năm và lâu năm) sẽ BAH một phần hoặc toàn bộ bởi TDA;   

- Người có các tài sản khác hoặc việc tiếp cận với các tài sản đó sẽ BAH một phần hoặc toàn bộ 

bởi TDA;   

- Người có sinh kế sẽ BAH (tạm thời hoặc vĩnh viễn) do hạn chế tiếp cận khu vực được bảo vệ bởi 

TDA.   

Xác định các nhóm hoặc hộ dễ bị tổn thương: theo quy định trong Khung Tái định cư của dự án 

ICRSL thì các nhóm/hộ dễ bị tổn thương thường gồm có:    

- Các hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo theo tiêu chí phân loại của Bộ LĐTB & XH và theo các 

quy định của địa phương;   

- Các hộ nghèo với diện tích đất sản xuất hạn chế (diện tích đất nông nghiệp tối thiểu để một nông 

dân có thể sống được trong khu vực dự án);    

- Các hộ dân tộc thiểu số2;     

- Những người khuyết tật và thiểu năng hoặc những người có sức khoẻ kém; trẻ sơ sinh, trẻ em và 

phụ nữ không có hỗ trợ; những hộ nghèo nhất có phụ nữ làm chủ hộ;  

- Hộ nghèo và hộ cận ngèo có phụ nữ làm chủ hộ hoặc hộ có phụ nữ làm chủ hộ và không có nguồn 

hỗ trợ khác;  

- Hộ gia đình chính sách.  

                                                 
2 Bất kỳ việc thu hồi đất nào đối với cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ phải phù hợp với Khung Chính sách Dân tộc 

thiểu số được xây dựng cho Dự án theo quy định trong Chính sách hoạt động 4.10 của Ngân hàng Thế giới.   
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- Những người BAH khác được xác định bởi Ban Quản lý dự án và những người có thể không được 

bảo hộ bởi chính sách bồi thường đất hoặc quyền sử dụng đất của nhà nước; hoặc  

- Các nhóm khác được xác định bởi các cuộc điều tra kinh tế xã hội và qua các cuộc tham vấn thực 

tế.  

Ngày khóa sổ của TDA là ngày UBND tỉnh Cà Mau ban hành thông báo thu hồi đất tới cộng 

đồng dân cư thuộc khu vực TDA sau khi được WB thông qua báo cáo RAP (dự kiến là Quý 

01/2019).  

Điều kiện hợp lệ: Tính hợp lệ được hưởng quyền bồi thường được xây dựng dựa trên tiêu chí quyền 

sở hữu tài sản như sau:   

(i) Những người có quyền lợi hợp pháp chính thức đối với đất đai (bao gồm cả 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);      

(ii) 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 kế hoạch tái định cư;   

(iii) Những người không có quyền hợp pháp được chính thức công nhận hoặc yêu cầu bồi 

thường được công nhận đối với đất đai mà họ đang chiếm giữ.   

Những người trong mục (i) và (ii) được bồi thường cho đất bị mất, và các hỗ trợ khác. Những 

người trong mục (iii) thay vì được bồi thường cho đất chiếm giữ bị mất 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 này sau ngày khóa sổ kiểm kê 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 ngoài đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu.  

Quyền lợi: Căn cứ theo nhóm hợp lệ cụ thể mà các quyền lợi có thể là các khoản tiền bồi thường 

hoặc các hình thức hỗ trợ khác được cung cấp cho người bị ảnh hưởng bởi dự án. Chi tiết xem 

trong Bảng21.  

Các trường hợp phát sinh sau ngày khoá sổ: Hộ phát sinh do tách hộ sau ngày khóa sổ kiểm kê, đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được công nhận như các hộ tái định cư hợp lệ:   

- Tách từ hộ gia đình có ít nhất 2 cặp vợ chồng và 6 nhân khẩu trở lên.    

- Chứng nhận của cơ quan huyện với sự xác nhận của UBND xã, các hộ đã tách hộ.  - Trẻ em 

mới được sinh ra, vợ chồng của người có tên trong sổ hộ khẩu, người hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, người đi học xa trở về sống chung trong hộ trước ngày khóa sổ sẽ được bồi thường 

và hỗ trợ ổn định cuộc sống được đề cập trong tài liệu này.  

4.5. Tiêu chí hiến đất tự nguyện  

Hiến đất tự nguyện   

Hiến đất tự nguyện (tái định cư) đề cập đến bất kỳ hoạt động tái định cư nào không thuộc lĩnh 

vực trưng thu đất hoặc các hình thức thu hồi đất khác của nhà nước. Nguyên tắc hoạt động của 
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việc hiến đất tự nguyện là “sự đồng ý sau khi được thông tin rõ ràng” và “quyền được lựa chọn” 

có hiến đất hay không.  

Các nguyên tắc cơ bản của Hiến đất tự nguyện   

- Các hộ bị ảnh hưởng được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường và tái định cư của 

dự án;  

- Các hộ dân hoàn toàn tự nguyện hiến đất;  

- Các hộ gia đình tự quyết định mức đóng gớp đất cho Dự án và phạm vi hiến đất tự nguyện của 

mình;  

- Diện tích đất bị ảnh hưởng là nhỏ (dưới 10% diện tích đất sẵn có và không bị di dời)3;  

- Có cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp để giải quyết khiếu nại phát sinh trong quá trình hiến đất  

Quy trình hiến đất  

- BQLDA thông tin đầy đủ cho người dân về TDA trong đó bao gồm các chính sách và bồi thường 

và tái định cư của TDA và nguyên tắc hiến đất tự nguyện.  

- Cộng đồng xác định phạm vi thu hồi đất cho các mục đích của dự án trong việc thực hiện quy 

hoạch nâng cấp cộng đồng.  

- Cộng đồng thống nhất mức độ hiến đất. Trường hợp phần lớn các thành viên của cộng đồng muốn 

hiến tất cả đất bị ảnh hưởng nhưng một số thì không, cộng đồng phải tìm một giải pháp thích hợp 

để bồi thường cho những hộ không đồng ý hiến đất, bao gồm cả cơ chế chia sẻ thiệt hại. Nếu cộng 

đồng không tìm ra được giải pháp, TDA sẽ bồi thường cho những hộ không đồng ý hiến đất.  

- Bảng thống kê đất và tài sản bị ảnh hưởng và số tiền bồi thường được gửi đến các hộ gia đình.  

- Có chữ ký xác nhận hiến đấtcủa 02 vợ chồng hoặc chủ sở hữu. Các thiệt hại về công trình kiến 

trúc và tài sản trên đất sẽ được bồi thường.  

- BQLDA cung cấp thông tin về bồi thường và hiến đất ở những khu vực công cộng.  

Giám sát và Đánh giá  

BQLDA phải báo cáo tình hình hiến đất cho UBND tỉnh và WB xem xét trước khi thực hiện 

việc hiến đất. Báo cáo này cần thực hiện thường xuyên và nộp cho UBND tỉnh và WB để xem 

xét và thỏa thuận.  

Giám sát độc lập  

Tiến hành khảo sát 20% hộ tự nguyện hiến đất để kiểm tra xem liệu các hộ này có thực sự tự 

nguyện hiến đất hay không và đánh giá việc hiến đất có ảnh hưởng nặng đến các hộ này không.  

5. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ CỦA TIỂU DỰ ÁN  

5.1. Nguyên tắc chung  

Nguyên tắc chung của chính sách bồi thường và hỗ trợ của TDA bao gồm:   

- Tất cả những người BAH bởi TDA có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng 

để phục vụ TDA trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường cho các thiệt hại. Những 

                                                 
3 Trong trường hợp hộ có thể hiến nhiều đất hơn dự kiến, Dự án có thể chấp nhận phần hiến thêm này với điều 

kiện Đơn vị giám sát độc lập xác nhận rằng việc hiến đất không ảnh hưởng đến điều kiện sống của hộ này.  
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người bị mất thu nhập, mất hoặc ảnh hưởng đến sinh kế sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi 

sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp lệ do TDA quy định, có tham vấn trước với người BAH. 

Trước khi kết thúc TDA nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi 

có TDA thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung.  

- Các mức bồi thường sẽ được xác định phù hợp với điều kiện thực tế và có sự tham vấn với 

các đối tượng BAH dựa trên các kết quả thẩm định độc lập giá trị đất và tài sản trên đất. Tất 

cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và nhà ở sẽ được miễn hoặc nếu không thì cũng 

sẽ được tính 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 những hộ BAH tự chọn địa điểm TĐC sẽ nhận được 

quyền sở hữu tài sản và các giấy chứng nhận theo qui định tương tự như các gói bồi thường 

dành cho những người chọn phương án chuyển đến khu TĐC do tiểu dự án đề xuất mà không 

phải mất thêm bất kỳ chi phí nào khác.   

- Đất sẽ được bồi thường theo cơ chế “đất đổi đất” hoặc bồi thường bằng tiền mặt tùy theo lựa 

chọn của người BAH. Những người mất đất sản xuất từ 20% diện tích trở lên sẽ có quyền 

lựa chọn phương án “đất đổi đất”. 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 sẽ được nhận các hỗ trợ thêm để phục hồi sinh kế. Những nguyên tắc này 

cũng được áp dụng đối với những hộ nghèo và hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương bị mất từ 

10% diện tích đất sản xuất trở lên.   

- Những người BAH chọn phương án “đất đổi đất” sẽ được cấp những lô đất với khả năng sản 

xuất 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 có điều chỉnh bằng tiền mặt để bù cho chênh lệch giá giữa lô đất bị mất 

và lô đất được cấp. Khu vực TĐC sẽ được quy hoạch một cách phù hợp và được thực hiện 

trên cơ sở tham vấn với những người bị di dời. Trong khu vực TĐC sẽ được trang bị các cơ 

sở hạ tầng cơ bản như hệ thống thoát nước, cấp nước sạch, đường dây điện và điện thoại.  

- Những người BAH chọn phương án “tiền đổi đất” sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá 

thay thế của đất bị thu hồi. Những người BAH này sẽ cũng sẽ được hỗ trợ trong việc phục 

hồi sinh kế và tự thu xếp để di dời.  

- Mức bồi thường đối với các công trình trên đất như nhà ở, công trình thương mại, hoặc các 

loại công trình khác sẽ được trả theo chi phí 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 đánh 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 (không sử dụng mức giá trị thấp nhất).  

- Hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập, hoặc sinh kế BAH do thi công (tác động tạm 

thời) sẽ được bồi thường theo nguyên tắc giá thay thế.  

- Những hộ BAH đến nhà ở buộc phải di dời (do diện tích đất không đảm bảo để ở theo quy 

định của Luật xây dựng hay bị thu hồi đất hoàn toàn), Ban bồi thường của TDA cần tiến 

hành tham vấn và thỏa thuận giải pháp hỗ trợ tìm kiếm sắp xếp chỗ ở mới cho hộ BAH này.   

- Những hộ BAH đến nhà ở mà phần diện tích còn lại vẫn đủ để ở theo quy định Cà Mau 

(không thuộc diện buộc phải di dời) thì sẽ được áp dụng chính sách chung của TDA theo ma 

trận quyền lợi đã được thống nhất.  
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- Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển 

đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo chi phí 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 ít nhất 30 ngày 

trước khi thu hồi đối với những người không phải di dời đi và 60 ngày đối với những người 

sẽ phải di dời. Cần phải xem xét áp dụng ngoại lệ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, 

bởi họ có thể cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau khi BAH.  

- Nếu như đến cuối TDA mà sinh kế vẫn chưa phục hồi được như mức trước khi có TDA thì 

cần xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung để được các mục tiêu của chính sách.  - 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 BAH đến thu nhập, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 

để nâng khả năng phục hồi và cải thiện thu nhập sau này.  

5.2. Chính sách bồi thường  

5.2.1. Đối với các tác động vĩnh viễn  

5.2.1.1. Đối với đất nông nghiệp  

a) Đối với những người có quyền sử dụng đất hợp pháp  

Nếu diện tích đất bị thu hồi dưới 20% diện tích đất của hộ gia đình BAH (hoặc dưới 10% đối 

với nhóm dễ bị tổn thương và người nghèo), và diện tích đất còn lại có giá trị về kinh tế, thì sẽ 

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

Nếu diện tích đất bị thu hồi chiếm từ 20% trở lên diện tích đất của hộ gia đình (hoặc từ 10% trở 

lên đối với nhóm dễ BAH và người nghèo) hoặc phần diện tích còn lại không có giá trị về kinh 

tế thì phương án “đất đổi đất” cần được ưu tiên. Nếu không có đất, thì BQLDA tỉnh phải chứng 

minh một cách thoả đáng cho NHTG trước khi tiếp tục các biện pháp tiếp theo. Nếu không có 

đất, hoặc người bị di dời lựa chọn phương án bồi thường tiền mặt, sẽ bồi thường bằng tiền mặt 

cho diện tích bị mất bằng 100% chi phí thay thế và người BAH sẽ được hưởng biện pháp phục 

hồi để khôi phục nguồn thu nhập đã bị mất như được cung cấp dịch vụ khuyến nông, được đào 

tạo nghề, được cấp đất phi nông nghiệp ở những nơi dễ tiếp cận để có thể kinh doanh hoặc cung 

cấp các dịch vụ phi nông nghiệp. Nếu người BAH có mong muốn và nếu còn đất tương đương 

ở địa điểm khác thì TDA cũng sẽ hỗ trợ những người BAH này tới những khu vực đó xem xét 

và hỗ trợ pháp lý nếu họ muốn có đất tại đó.   

b) Những người có quyền sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất công/đất của cộng đồng (người 

BAH bởi dự án có thuê đất công/đất của cộng đồng)  

Đền bù bằng tiền mặt tương đương với giá trị đầu tư còn lại trên đất đó hoặc tương đương với giá 

trị còn lại của hợp đồng thuê đất, nếu có.   

Đối với hộ BAH đang sử dụng đất do Nhà nước giao khoán vào mục đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các 

nông - lâm trường quốc doanh khi TDA thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được 

bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, và những người BAH cũng sẽ nhận được hỗ trợ thêm 

cho phục hồi thu nhập nếu họ được trực tiếp tham gia vào các hoạt động nông nghiệp theo quy 
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định của Chính phủ. Trường hợp người BAH nhận đất trên cơ sở hợp đồng nhưng khác với cá 

nhân quy định như trên, thì chỉ được bồi thường cho các khoản đầu tư trên đất.  

c) Người không có quyền sử dụng đất hợp pháp  

Thay vì được hưởng bồi thường, những người BAH bởi dự án này sẽ nhận hỗ trợ phục hồi bằng 

tiền mặt bằng 80% giá trị đất. Đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/7/2004 sẽ được bồi 

thường 100% theo Điều 77 Mục 2 của Luật đất đai. Người BAH sẽ được hưởng các biện pháp 

phục hồi nói trên nhằm đảm bảo mức sống của họ được khôi phục.  

Trong trường hợp đất được thuê bằng hợp đồng dân sự giữa các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, 

thì người sử dụng đất BAH sẽ được bồi thường đối với hoa màu, cây cối, hoặc các sản phẩm 

thủy sản và trong trường hợp cụ thể có thể được hỗ trợ tìm được một mảnh đất tương tự để 

thuê.  

Trong trường hợp những người BAH sử dụng đất công (hoặc các khu bảo tồn) với điều kiện 

phải trả lại đất cho Chính phủ khi được yêu cầu, thì người BAH đó sẽ không được đền bù nếu 

họ không có các quyền hợp pháp đối với đất đó, nhưng sẽ được bồi thường ở mức chi phí thay 

thế đầy đủ cho hoa màu, cây cối, và những tài sản khác mà họ sử dụng hoặc sở hữu.   

5.2.1.2. Đối với đất ở  

a) Đất ở không có các công trình kiến trúc  

Người có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và/hoặc đủ điều kiện được hợp pháp hóa sẽ được đền 

bù mất đất bằng tiền mặt đầy đủ theo mức chi phí thay thế. Đối với người sử dụng đất không 

có quyền sử dụng đất được công nhận sẽ được hỗ trợ bằng một khoản tiền nhất định. Khoản 

tiền này sẽ được quyết định bởi UBND tỉnh.  

b) Đất ở có các công trình kiến trúc và phần đất còn lại (không thu hồi) đủ để xây dựng lại (tổ 

chức lại cuộc sống cho người BAH)  

Bồi thường mất đất và các công trình kiến trúc bằng tiền mặt cho người BAH theo (i) mức chi phí 

thay thế đầy đủ đối với người có quyền sử dụng đất hợp pháp và/hoặc đủ điều kiện để hợp pháp 

hóa; (ii) cấp một khoản tiền hỗ trợ cho người sử dụng đất không có quyền sử dụng đất được công 

nhận.  

c) Đất ở có công trình kiến trúc và phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại (người BAH  

phải di dời)  

- Người BAH có quyền hợp pháp hoặc quyền được hợp pháp hóa với đất BAH:  

• Mộtthửa đấtcó kích thước và chất lượng tương đương, hoặc căn nhà có điều kiện kỹ thuật 

tương đương trongmộtkhu TĐC có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu.Việc này sẽ được thực 

hiện thông qua tham vấn người BAH. Người BAH sẽ được nhận hoặc chứng nhận quyền 

sở hữu về đất hoặc căn hộ mà không phải chịu chi phí nào.  

• Theo yêu cầu của người BAH sau khi được cung cấp thông tin đầy đủ, người BAH sẽ 

được đền bù bằng tiền mặt theo mức chi phí thay thế đầy đủ cộng với khoản tiền tương 

đương với giá trị các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng tính bình quân cho mỗi hộ trong khu 

TĐC để họ tự sắp xếp việc dời đi.  



 

55  

  

• Trong trường hợp số tiền bồi thường (hoặc hỗ trợ) thấp hơn giá của một lô đất/ căn hộ tối 

thiểu trong khu vực TĐC của TDA, thì những người bị di dời sẽ được hỗ trợ khoản chênh 

lệch để mua được lô đất/căn hộ đó mà không tính thêm chi phí cho họ. Nếu người BAH 

không chọn phương án nhận một lô đất/ căn hộ trong khu TĐC của TDA, thì họ sẽ được 

nhận khoản hỗ trợ tài chính tương đương với khoản chênh lệnh giữa giá trị của mảnh 

đất/căn hộ đã chọn và thực nhận.  

- Người BAH không có quyền sử dụng hợp pháp hoặc sử dụng theo tập quán đối với đất BAH:  

• Một khoản tiền hỗ trợ do UBND tỉnh Cà Mau xem xét và quyết định.  

• Người BAH không còn nơi nào để cư trú sẽ được cung cấp một lô đất hoặc một căn hộ 

trong khu TĐC phù hợp mà họ có thể trả góp hoặc thuê để sống.  

• Trong trường hợp người BAH thuộc hộ nghèo hoặc dễ bị tổn thương thì sẽ được xem xét 

hỗ trợ (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) để bảo đảm người BAH có đủ khả năng để di dời tới 

nơi ở mới.  

Mất nhà cửa/công trình  

Bồi thườnghoặc hỗ trợbằng tiền mặt sẽcho tất cả cácnhà cửa và công trìnhtư nhânBAH với 

100% chi phí thay thế chovật liệuvàlao động, không phân biệt có hoặc không có quyền sở hữu 

với đất BAH hoặcgiấy phép xây dựngcho các vật kiến trúc BAH.Số tiền bồi thường và hỗ trợ 

đủ đểxây dựng lại cácngôi nhà và vật kiến trúc BAHcó cùng chất lượng theo giá thị trường.  

Theo OP 4.12 giá bồi thường là giá thay thế của thị trường địa phương. Không khấu trừ đối với 

khấu hao hoặc các vật liệu có thể được sử dụng lại.  

Nếu nhà ở và công trình BAH một phần, TDA sẽ cung cấp chi phí sửa chữa nhà và công trình BAH 

để bằng hoặc tốt hơn hiện trạng mà người BAH không mất thêm khoản chi phí nào.   

Người thuê nhà  

Người đang sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà nơi tái định cư; giá 

thuê nhà là giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước; nhà thuê tại khu tái định cư được Nhà nước bán 

theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; trường 

hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí tái định cư thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ 

ở mới với mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê, giá đất làm căn cứ tính 

hỗ trợ là giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.  

Đối với cây cối và hoa màu trên đất hoặc thủy sản chưa thu hoạch  

Đối với hoa màu, cây lâu năm và loài thủy sản, bất kể tình trạng pháp lý của mảnh đất đó như 

thế nào, người BAH canh tác trên đất đó sẽ được bồi thường 100% chi phí theo giá thay thế. 

Mức việc bồi thườngtheo giá thị trường địa phương đủ để thay thế các loại cây cối, cây trồng 

và loài thủy sản đang được canh tác hoặc nuôi trồng bị mất. Cây lâu năm sẽ được bồi thường 

theo tỷ lệ về năng suất vòng đời của cây. Cây BAH mà có thể di dời và vận chuyển đi được thì 

sẽ bồi thường cây và chi phí vận chuyển.  

Mất thu nhập và/ hoặc các tài sản kinh doanh và sản xuất: Đối với người bị mất thu nhập 

và/hoặc các tài sản kinh doanh/sản xuất trong quá trình thu hồi đất thì cơ chế bồi thường là: - 

Trợ cấp ổn định sản xuất, kinh doanh: Tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thu nhập 

BAH sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ tương đương 30% thu nhập thực tế hàng năm của họ: (i) 

Đối với các doanh nghiệp/ hộ gia đình có đăng ký kinh doanh sẽ được bồi thường dựa trên thu 

nhập bình quân hàng năm của họ như khai báo với cơ quan thuế trong ba năm gần nhất (ii) Đối 
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với các hộ không có giấy phép kinh doanh nhưng đã thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được bồi thường, 

hỗ trợ tương đương 50% mức hỗ trợ của các hộ có giấy phép đăng ký kinh doanh.  

- Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan nhà nước BAH của việc thu 

hồi đất: được nhận trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo quy định trong thời 

gian chuyển đổi (tối đa là 6 tháng) và sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm thay thế.   

- Nếu doanh nghiệp phải di dời, TDA sẽ hỗ trợ tìm địa điểm thay thế có vị trí và điều kiện vật 

lý tương tự như địa điểm BAH để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng cơ 

bản; thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc sẽ bồi thường bằng tiền mặt đối với đất BAH 

và tài sản trên đất theo giá thay thế, kèm theo hỗ trợ chi phí vận chuyển tài sản có thể di 

chuyển.  

Bồi thường đối với mồ mả  

Bồi thường bằng tiền mặt đối với việc di dời mồ mả sẽ bao gồm các chi phí mua đất để xây 

dựng lại mồ mả, chi phí đào, di dời, cải táng và các chi phí liên quan khác (phù hợp với phong 

tục truyền thống của người BAH). Mức bồi thường sẽ được xác định thông qua quá trình tham 

vấn hộ/cộng đồng có mồ mảBAH. Mộ của cá nhân và của gia tộc được coi là tài sản văn hóa 

vật thể nên cho dù các chi phí liên quan đến việc di dời mô ̀ mả có thể đã nằm trong kế hoạch 

TĐC, nhưng vẫn cần áp dụng chính sách OP 4.11 của NHTG về tài sản văn hóa vật thể và cần 

tham chiếu tới Kế hoạch Quản lý Môi trường và xã hội của TDA hoặc Sổ tay thực hiện dự án.  

Bồi thường đối với các tài sản khác   

Trong trường hợp các hộ BAH có hệ thống điện thoại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, truyền hình 

cáp, truy cập internet BAH thì sẽ được bồi thường theo đơn giá lắp đặt mới của nhà cung cấp.  

Bồi thường cho công trình công cộng  

Đối với các công trình công cộng như trường học, đường dây điện, nguồn nước, đường, cầu 

giao thông, hệ thống thu gom và chứa rác thải BAHdo thực hiện TDA thì phải đảm bảo các 

công trình trên sẽ được phục hồi hoặc sửa chữa mà người dân không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

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 cần phải được bồi thường theo giá thay thế và/hoặc phục hồi bằng hoặc 

tốt hơn khi chưa cóTDA hoặc sẽ bồi thường theo chi phí thay thế đã được xác định khi tham 

vấn với người BAH.  

Thu hồi đất trong hành lang an toàn công trình, hộ BAH có nhà và tài sản nằm trong hành lang 

bảo vệ an toàn và hành lang thoát lũ công trình sẽ được xem xét, đánh giá về mức độ BAH và 

được bồi thường, hỗ trợ phù hợp với chính sách của TDA.  

5.2.2. Đối với tác động tạm thời  

Người BAH tạm thời do thực hiện TDA sẽ được hưởng những lợi ích sau:  

- Được bồi thường cho tất cả các tài sản và thiệt hại đối với các khoản đầu tư trên đất, bao gồm 

cây cối, hoa màu và loài thủy sản theo mức chi phí thay thế đầy đủ.  

- Bồi thường cho các tổn thất về cho thuê, ít nhất là tương đương với thu nhập thuần đem lại từ 

tài sản BAH trong thời gian gián đoạn.   

Đối với thiệt hại về các công trình kiến trúc của tư nhân hoặc công cộng do nhà thầu gây ra:   
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Nếu tài sản bị hư hại do nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí để khôi phục lại 

về đúng nguyên trạng ngay sau khi hoàn thành các công trình mà nhà thầu thi công và trước 

khi thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư. Nội dung này sẽ đưa vào trong hợp đồng thi công của 

Nhà thầu. Do đó, nhà thầu phải hết sức cẩn thận để tránh làm hư hỏng tài sản trong quá trình 

thi công. Khi xảy ra thiệt hại, nhà thầu sẽ phải sửa chữa thiệt hại và có thể bị yêu cầu bồi thường 

ngay cho các gia đình, các nhóm, cộng đồng, hoặc các cơ quan BAH ở mức bồi thường được 

áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi TDA.  

Người BAH thứ cấp:   

Chính sách bồi thường này áp dụng đối với những người bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng các 

khu TĐC độc lập hoặc theo nhóm. Do tất cả những người BAH gián tiếp có khả năng sẽ bị ảnh 

hưởng giống như người BAH trực tiếp nên họ sẽ được quyền hưởng bồi thường và hỗ trợ phục 

hồi theo các mức độ ảnh hưởng và theo giá và thủ tục bồi thường áp dụng cho tất cả người 

BAH trong dự án này.  

Bồi thường cho thiệt haị về tài sản cộng đồng:   

Trong trường hợp mà cơ sở hạ tầng của cộng đồng như trường học, cầu, nhà máy, nguồn nước, 

đường giao thông, hệ thống thoát nước thải bị hư hỏng thì TDA sẽ phải đảm bảo rằng những 

công trình này sẽ được phục hồi hoặc sửa chữa mà không tính phí cho cộng đồng và theo tiêu 

chuẩn đáp ứng yêu cầu của cộng đồng.  

Các thiệt hại khác có thể xác định trong quá trình thực hiện:   

Các tác động khác được xác định trong quá trình thực hiện TDA sẽ được bồi thường phù hợp 

với các nguyên tắc của Khung chính sách TĐC của dự án ICRSL và chính sách OP4.12 của 

WB. Bất kỳ sự gián đoạn kinh doanh đều sẽ được bồi thường theo nguyên tắc của Khung chính 

sách TĐC này.  

Hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập, hoặc sinh kế BAH do việc thi công (tác động tạm 

thời) sẽ được bồi thường theo giá thay thế. Trong quá trình lập phương án bồi thường, phải xác 

định và tham vấn đầy đủ các đối tượng BAH.  

5.2.3. Trợ cấp và hỗ trợ phục hồi  

Bên cạnh việc bồi thường cho những tài sản bị thiệt hại, người BAH còn được nhận tiền trợ  

cấp bổ sung để trang trải cho những chi phí trong thời gian chuyển tiếp. Các mức hỗ trợ sẽ 

được điều chỉnh, có tính đến yếu tố lạm phát và tăng giá cho phù hợp với thời gian thanh toán. 

Các khoản hỗ trợ này bao gồm, nhưng không hạn chế, những khoản sau:  

5.2.3.1. Ảnh hưởng tới đất ở   

- Hỗ trợ di chuyển: (i) Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển sang bên 

cạnh, lùi về phía trước hoặc lùi về phía sau trên phần đất còn lại thì được bồi thường chi phí 

di chuyển là 2.000.000 đồng/hộ, di chuyển trong huyện 5.000.000 đồng/hộ, di chuyển trong 

tỉnh 7.000.000 đồng/hộ, di chuyển sang tỉnh khác: 9.000.000 đồng/hộ; (ii) Tổ chức và người 

BAH được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước 

thu hồi đất mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh  thì được bồi thường kinh phí để 

tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt lại. Mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế tại thời điểm di 

dời, trên cơ sở Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào giá bình 

quân phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất để lập hoặc thuê đơn vị tư vấn có tư 
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cách pháp nhân lập dự toán chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận 

chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất đối với các trường hợp phải di 

chuyển tài sản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

- Hỗ trợ thuê nhà ởhoặc chỗ ở tạm thời sẽ được cung cấp cho những người BAH (i) bị di dời 

và đang chờ lô đất/căn hộ TĐC, hoặc (ii) không bị di dời nhưng diện tích còn lại không đủ 

để ở và phải xây lại, với khoản tiền 1.200.000đồng/tháng cho một hộ gia đình có từ bốn 04 

nhân khẩu trở xuống, trường hợp hộ gia đình có trên bốn (04) nhân khẩu thì mỗi một nhân 

khẩu tăng thêm sẽ được tính thêm 200.000 đồng/nhân khẩu/tháng thời gian được hỗ trợ tiền 

thuê nhà tính từ ngày người bị thu hồi đất giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường giải phóng mặt bằng đến thời điểm được bố trí vào khu TĐC nhưng không dưới 06 

tháng. Trường hợp nhận đất không có nhà ở trong khu tái định cư thì còn được hỗ trợ thêm 

06 tháng để người nhận đất tái định cư tự xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ tự lo chỗ ở được 

hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/tháng cho một hộ gia đình có từ bốn 

(04) nhân khẩu trở xuống, trường hợp hộ có trên bốn (04) nhân khẩu thì mỗi một nhân khẩu 

tăng thêm sẽ được tính thêm 200.000 đồng/nhân khẩu/tháng; thời gian được hỗ trợ tiền thuê 

nhà là 03 tháng.  

5.2.3.2. Ảnh hưởng tới đất nông nghiệp   

Hỗ trợ việc mất sinh kế (trong giai đoạn chuyển tiếp):    

- Hộ BAH bị mất từ 20-70% đất nông nghiệp (hoặc 10-70% đối với các nhóm dễ bị ảnh hưởng 

và người nghèo) sẽ được hỗ trợ một khoản 30 kg gạo/người/tháng trong 6 tháng nếu không 

phải di chuyển chỗ ở, và trong 12 tháng nếu phải di dời; trường hợp phải di dời đến các địa 

bàn có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 24 tháng;   

- Hộ 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 chuyển chỗ ở; trường hợp phải di dời đến các địa bàn có 

điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ36 tháng.  

- Đối với các hộ BAH dưới 20% diện tích đất nông nghiệp mà mà phần diện tích đất canh tác 

còn lại không đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12tháng. Nếu phần diện 

tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh tác thì sẽ được hỗ trợ như trên cùng với các 

mức hỗ trợ bổ sung được xác định trong 12 tháng.   

- Nếu bồi thường theo phương thức “đất đổi đất”, những hộ BAH sẽ được hỗ trợ các cây giống, 

các chương trình khuyến nông-lâm nghiệp, chăn nuôi.  

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: TDA sẽ đưa ra một vài phương 

án đào tạo để người BAH lựa chọn trong các cuộc tham vấn và tham khảo nhu cầu thị trường 

và nhu cầu khu vực. Mức hỗ trợ bằng 0,3 lần giá đất cụ thể của loại đất nông nghiệp được tính 

bồi thường. Diện tích hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào hạng mức giao đất của địa phương theo quy định 

của Chính phủ.   

Hỗ trợ cho đào tạo nghề, học nghề tại các cơ sở dạy nghề: Người BAH trong độ tuổi lao động 

có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề, được tư vấn hỗ trợ 

tìm kiếm việc làm và được Nhà nước chi trả học phí cho một khóa học đào tạo nghề, tư vấn hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng 

trong ngành sản xuất tại địa phương.   
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5.2.3.3. Các trợ cấp và hỗ trợ khác Tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng thời hạn: Tất cả các 

hộ BAH dọn ra khỏi vùng đất bị ảnh hưởng ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp và 

bàn giao mặt bằng đúng thời hạn thì được hỗ trợ một khoản bằng tiền là 3.000.000 đồng/hộ.  

Trợ cấp sửa chữa: Nếu nhà, công trình BAH một phần và phần cấu trúc còn lại có khả năng sử 

dụng được tiếp, TDA sẽ trợ cấp một khoản tương đương bằng 20% mức bồi thường cho phần 

cấu trúc BAH để khôi phục ở mức ban đầu hoặc tốt hơn.  

Hộ bị di dời tự lo chỗ ở: hỗ trợ tái định cư là 40 triệu đồng nếu bị thu hồi dưới 60 m2 đất; 60 

triệu đồng nếu bị thu hồi từ 60 m2 đất ở đến dưới 150 m2 đất ở; 80 triệu đồng nếu bị thu hồi từ 

150 m2 đất ở trở lên.  

Con cái của các hộ bị di dời đi học sẽ được hỗ trợ 1 năm học phí theo quy định của Bộ Giáo dục.  

5.2.3.4. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  

Đối với các hộ gia đình không có đất ở: hỗ trợ thông qua việc cung cấp một căn hộ theo hình 

thức mua hoặc thuê để ở (tùy theo sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng). Hỗ trợ bổ sung sẽ 

được xem xét nếu cần thiết để đảm bảo người bị ảnh hưởng có một nơi ở.   

Các hộ gia đình chính sách: (i) các hộ bị di dời là các hộ có bà mẹ anh hùng, anh hùng lực 

lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh hoặc liệt sĩ sẽ được hỗ trợ từ 1,5 đến 3 triệu 

đồng/hộ theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau; (ii) các hộ bị di dời hoặc hộ nghèo bị ảnh 

hưởng từ 10% đất sản xuất trở lên hoặc bị ảnh hưởng dưới 10% diện tích đất  nhưng phần đất 

còn lại không sử dụng được: 30 kg gạo/tháng/người trong vòng 12 tháng (có xác nhận của chính 

quyền địa phương).   

Các nhóm dễ bị tổn thương khác: Nữ chủ hộ có người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn tật, 

người già không có nguồn hỗ trợ và các hộ DTTS sẽ được hỗ trợ thêm cùng những hộ nghèo 

theo chính sách của địa phương.    

Trường hợp một người thuộc nhiều diện ưu đãi được xét hỗ trợ hoặc trong một hộ gia đình có 

nhiều thành viên thuộc diện ưu đãi được xét hỗ trợ thì chỉ được hỗ trợ theo mức chính sách cao 

nhất.  

Người  BAH, những người sẽ bị mất nguồn thu nhập sẽ được tham gia trong  các Chương trình 

Phục hồi Thu nhập. Các biện pháp phục hồi thu nhập như các dịch vụ khuyến nông, đào tạo và 

tạo nghề, tiếp cận tín dụng và/hoặc các biện pháp khác phù hợp sẽ được trao cho người BAH 

mất đi nguồn thu nhập để đảm bảo sinh kế của họ được phục hồi như trước khi có dự án.  Ngoài 

các hỗ trợ nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế TDA có thể xem xét quyết định các biện pháp 

hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống, văn hóa tinh thần, sản xuất và sinh kế cho người 

BAH.  
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Bảng21: Ma trận quyền lợi của tiểu dự án  

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  

1. Đất sản 

xuất 4 (Đất nông 

nghiệp, đất 

vườn, ao,...) nằm 

trong hoặc ngoài 

phạm vi diện tích 

đất ở.  

  

  

Người sử dụng đất có  

QSDĐ hợp pháp   

1.1. Ảnh hưởng nhẹ 

(<20 % tổng diện tích 

đất hoặc <10% đối với 

nhóm dễ bị tổn 

thương): diện tích đất 

còn lại của lô BAH vẫn 

đủ điều kiện sử dụng 

hoặc đáp ứng khả năng 

sinh lợi cho người sử 

dụng. (539hộ)  

Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế (không tính thuế và 

chi phí giao dịch) cho diện tích BAH.   

- Các hộ dân phải được thông báo trước chậm 

nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất và 

phải có sự thống nhất của người dân.     

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 

ngày (cập nhật theo quy định tại thời điểm 

thực hiện TDA) kể từ khi Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện trả đầy 

đủ chi phí bồi thường đất.   

                                                 
4 Những loại đất sản xuất như đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất vườn, nuôi trồng thủy sản và ao được hưởng những mức bồi thường khác nhau, được xác định cụ thể trong Kế hoạch 

hành động tái định cư (RAP) để đảm bảo việc bồi thường phản ánh mức giá hiện tại, có tính đến sự thay đổi địa lý. Đất có mặt bằng kinh doanh sẽ được bồi thường như chi tiết trong 

phần di dời địa điểm kinh doanh.  
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1.2. Ảnh hưởng≥20% 

hoặc ≥ 10% đối với 

nhóm dễ bị tổn thương  

(1hộ)  

Bồi thường đất nên là phương án ưu tiên. Nếu không có sẵn 

đất, hoặc theo yêu cầu của những người BAH, có thể bồi 

thường bằng tiền mặt đối với diện tích đất bị mất bằng 100% 

chi phí thay thế đất. Những người BAH sẽ nhận được các biện 

pháp phục hồi bổ sung nhằm phục hồi những nguồn thu  nhập 

bị mất.  

- Các hộ dân phải được thông báo trước chậm 

nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất và phải 

có sự thống nhất của người dân.     

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 

ngày kể từ khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và TĐC trả đầy đủ chi phí bồi thường và các 

khoản trợ cấp khác.   

- Đối với những hộ nghèo, dễ bị tổn thương và 

BAH bởi dự án, bao gồm cả những nông dân 

không có ruộng đất thì được cấp đất  

 

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  

 

  

trồng trọt tương ứng với diện tích đất trồng 

trọt theo đầu người trong xã. Nếu không có 

sẵn đất để bồi thường hoặc theo yêu cầu của 

những người BAH thì sẽ hỗ trợ thêm các 

chương trình tập huấn /phục hồi để đảm bảo 

bằng hoặc hơn các mức thu nhập và tiêu 

chuẩn sống của họ.  

Người sử dụng đất có 

QSDĐ tạm thời hoặc  

thuê đất   (212hộ)  

Bồi thường bằng tiền mặt tương ứng với chi phí đầu tư còn lại 

trên đất BAH  
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2. Đất ở nông 

thôn   

2.1. Ảnh hưởng nhẹ 

(Phần diện tích đất 

còn lại vẫn có thể tiếp 

tục sử dụng, không 

yêu cầu di dời).  

(261hộ)  

Bồi thường phần đất bị mất bằng tiền mặt theo (i) giá thay thế 

đối với người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được 

luật pháp công nhận; (ii) Một số tiền hỗ trợ cho người sử dụng 

đất không được công nhận quyền sử dụng đất.  

Nếu những người BAH phải xây lại nhà, họ sẽ nhận được một 

khoản trợ cấp tiền thuê nhà trong 3 tháng để có thời gian cần 

thiết để xây lại ngôi nhà của họ.  

- Các hộ dân phải được thông báo trước chậm 

nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất và phải 

có sự thống nhất của người dân.    - Chủ sử 

dụng đất sẽ bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ 

khi Hội đồng bồi thường và thu hồi đất trả đầy 

đủ chi phí bồi thường.   

3. Cây cối, hoa 

màu, sản phẩm 

nuôi trồng thủy 

sản  

Chủ sở hữu không kể 

tình trạng sở hữu (25  

hộ)  

  

Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi 

trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những 

người BAH đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng 

tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để 

đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, 

hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.  

- Người dân sẽ được thông báo trước vài tháng 

trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng 

sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ 

không được hưởng bất cứ chính sách bồi 

thường nào.  

4. Công trình 

công cộng  

Tài sản công cộng bị 

thu hồi hoặc bị ảnh 

hưởng (25,18 km 

đường dây điện thuộc  

Đối với đường dây điện: bồi thường bằng tiền mặt cho việc di 

dời 25.18km đường dây điện  

Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục 

hồi công trình; (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi  

Đối với công trình công cộng, việc di dời sẽ 

được thực hiện bởi chủ sở hữu trước khi bắt 

đầu công việc.   

 

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  

 quản lý của Công ty 

điện lực Cà Mau)  

thường huyện với chủ sở hữu tài sản.   

5. Tài sản thuộc 

sở hữu của xã, 

tài sản công  

Tài sản bị thu hồi hoặc 

bị ảnh hưởng thuộc các 

đơn vị quản lý hành 

chính ấp, xã, huyện, 

tỉnh.  

Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục 

hồi công trình; (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi 

thường huyện với chủ sở hữu tài sản.  

Tài sản thuộc sở hữu của xã gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất 

của người dân, cần được phục hồi trước khi bắt 

đầu công việc.  
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6. Mất nguồn 

thu nhập và sinh 

kế do mất đất 

sản xuất  

Ảnh hưởng nặng nề do 

mất đất sản xuất vĩnh 

viễn ≥20% tổng diện tích 

đất sản xuất hoặc BAH < 

20% diện tích đất sản 

xuất nhưng phần còn lại 

không đủ điều kiện canh 

tác.   

(Người sử dụng đất có 

quyền hợp pháp hoặc 

quyền được luật pháp 

công nhận và những 

người BAH có thỏa  

thuận thuê đất BAH)   

(1 hộ)  

  

Hỗ trợ ổn định đời sống: Người BAH sẽ được hỗ trợ 30kg 

gạo/người/tháng, trong đó:   

(a) Đối với các hộ BAH từ 20% đến 70% diện tích đất 

nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều 

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

phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác 

và toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 

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

điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 
tháng.   

(b) Đối với các hộ BAH trên 70% diện tích đất nông 

nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện 

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

diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác và 

toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 

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

điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 

tháng. Ngoài ra, những người BAH sẽ được hỗ trợ phục hồi 

sinh kế;   

(c) Đối với các hộ BAH dưới 20% diện tích đất nông 

nghiệp mà mà phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ 

điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng  

Nếu bồi thường theo phương thức “đất đổi đất”, những người  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  
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BAH sẽ được hỗ trợ các cây giống, các chương trình khuyến 

nông - lâm nghiệp, chăn nuôi...  

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả những hộ BAH đất 

sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận 

một khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt tương 

đương với 0,3 lần giá đất theo quy định của UBND tỉnh.  

Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm: Có ít nhất một thành 

viên của hộ BAH do mất đất sản xuất sẽ được nhận đào tạo 

nghề và hỗ trợ tìm việc làm tại địa phương. Các hộ tham gia 

vào chương trình đào tạo sẽ được miễn học phí. Các học viên 

sẽ được trả trợ cấp một lần để trang trải các chi ăn ở trong thời 

gian đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được ưu 

tiên để được tuyển dụng trong ngành sản xuất tại địa phương.  

 

7. Trợ cấp/ hỗ 

trợ cho các hộ 

dễ bị tổn thương    

Ảnh hưởng về đất và 

các tài sản gắn liền với 

đất   

Các nhóm BAH dễ bị tổn 

thương không kể mức độ 

nghiêm trọng. Các nhóm 

dễ bị tổn thương được 

xác định  trong phần 

định nghĩa các thuật ngữ  

 (88hộ)  

Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như sau :  

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 

Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ.  

- Thương binh, bệnh binh hạng 1/4, 2/4 đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng: Mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/hộ. - Thương binh, 

bệnh binh hạng 3/4, 4/4 đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Mức 

hỗ trợ là 1.500.000 đồng/hộ.  

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Mức hỗ trợ 

là 1.500.000 đồng/hộ.  

- Hộ nghèo (theo tiêu chí của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội): 30 kg gạo/tháng/người trong vòng 12 tháng  

- Các nhóm dễ bị tổn thương khác(hộ có phụ nữ làm chủ, hộ có 

người tàn tật, người già không nơi nương tựa)BAH bởi  
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Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  

  TDA, có hoặc không có di dời sẽ nhận được sự hỗ trợ như 

cho các hộ nghèo theo quy định của UBND tỉnh  

- Trường hợp vừa là hộ gia đình chính sáchvừa là hộ nghèo thì 

được hưởng một chính sách cao nhất.  

- Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi 

thu nhập  

 

8. Các khoản 

trợ cấp và hỗ 

trợ khác   

Ảnh hưởng về đất hoặc 

tài sản trên đất  

Tiền thưởng khuyến khích: Tất cả các hộ BAH dọn ra khỏi 

vùng đất BAH ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp 

với mức thưởng theo quy định của UBND tỉnh và tùy thuộc 

vào nguồn kinh phí của TDA.  

Hỗ trợ di chuyển: Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi 

đất phải di chuyển sang bên cạnh, lùi về phía trước hoặc lùi về 

phía sau trên phần đất còn lại thì được bồi thường chi phí di 

chuyển là 2.000.000 đồng/hộ, di chuyển trong huyện 

5.000.000 đồng/hộ, di chuyển trong tỉnh 7.000.000 đồng/hộ, 

di chuyển sang tỉnh khác: 9.000.000 đồng/hộ.  

Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất chỉ bị ảnh hưởng một 

phần nhà, phần còn lại vẫn tiếp tục sử dụng để ở thì không 

được hỗ trợ di chuyển chỗ ở.  

Hỗ trợ thuê nhà ởhoặc chỗ ở tạm thời sẽ được cung cấp cho 

những người BAH (i) bị di dời và đang chờ lô đất/căn hộ TĐC, 

hoặc (ii) không bị di dời nhưng diện tích còn lại không đủ để 

ở và phải xây lại, với khoản tiền 1.200.000đồng/tháng cho một 

hộ gia đình có từ bốn 04 nhân khẩu trở xuống, trường hợp hộ 

gia đình có trên bốn (04) nhân khẩu thì mỗi một nhân khẩu 

tăng thêm sẽ được tính thêm 200.000 đồng/nhân khẩu/tháng 

thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà tính từ ngày người bị thu 
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hồi đất giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

giải phóng mặt bằng đến thời điểm  

 

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  
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  được bố trí vào khu TĐC nhưng không dưới 06 tháng. Trường 

hợp nhận đất không có nhà ở trong khu tái định cư thì còn được 

hỗ trợ thêm 06 tháng để người nhận đất tái định cư tự xây dựng 

nhà ở. Trường hợp hộ tự lo chỗ ở được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. 

Mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/tháng cho một hộ gia đình có từ 

bốn (04) nhân khẩu trở xuống, trường hợp hộ có trên bốn (04) 

nhân khẩu thì mỗi một nhân khẩu tăng thêm sẽ được tính thêm 

200.000 đồng/nhân khẩu/tháng; thời gian được hỗ trợ tiền thuê 

nhà là 03 tháng.  

Trợ cấp sửa chữa: Nếu nhà/cấu trúc BAH một phần và phần 

cấu trúc còn lại có khả năng sử dụng được tiếp, TDA sẽ trợ 

cấp cấp một khoản tương đương bằng 20% giá bồi thường cho 

phần cấu trúc BAH, cho phép người BAH khôi phục sao cho 

bằng hoặc cao hơn so với với điều kiện cũ.  

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chủ tịch UBND 

tỉnh sẽ đưa ra những khoản trợ cấp khác để đảm bảo khôi phục 

nơi ở và sinh kế cho người BAH.   

Các hộ gia đình bị di dời có trẻ em là học sinh các cấp sẽ được 

hỗ trợ 1 năm học phí theo mức quy định của ngành  

Giáo dục       

 

9. Các tác động 

tạm thời  

Ảnh hưởng về đất tạm  

thời    

Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa 

màu theo giá thay thế đầy đủ.   

Chi phí thuê đất bằng tiền mặt tối thiểu bằng thu nhập thuần thu 

được từ tài sản BAH trong thời gian gián đoạn do thu hồi.   

Phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng: Nhà thầu sẽ 

trả lại đất trong tình trạng ban đầu trong vòng 3 tháng kể từ 

khi các công trình dân dụng hoàn tất.  

Nếu chất lượng đất khi trả lại cho các hộ BAH, 

các hộ này sẽ phải thay đổi loại hình sử dụng 

đất, vì thế họ sẽ được bồi thường các khoản chi 

phí dự kiến bị thua lỗ.  

  Hộ gia đình có các hoạt  Bồi thường cho tất cả các thiệt hại theo giá thay thế;  Các đối tượng cần hỗ trợ phải được xác định  

Loại ảnh 

hưởng/tác động  
Trường hợp áp dụng   Quyền lợi được hưởng  Bố trí thực hiện  
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 động tạo thu nhập, hoặc 

sinh kế BAH do việc thi 

công   

Được ưu tiên tham gia các chương trình khuyến nông, các hỗ 

trợ khác phù hợp của địa phương.  

và tham vấn đầy đủ  

10. Các tác động 

khác có thể xảy 

ra trong quá 

trình thực hiện 

dự án  

Các cá nhân, tổ chức 

thuộc khu vực dự án  

Các quyền được bồi thường và hỗ trợ khác sẽ được cung cấp 

phù hợp theo chính sách bồi thường này.  

Các tác động thứ cấp về sản xuất và kinh doanh hoặc việc 

người bị ảnh hưởng không thể tiếp cận các nguồn lực tạm thời 

phải được bồi thường và hỗ trợ theo quy định của RAP.  

Trong trường hợp ảnh hưởng đến sinh kế của 

người bị ảnh hưởng, các nhà thầu, đơn vị thi 

công phải đồng ý với các hộ gia đình chi trả cho 

việc gián đoạn kinh doanh.  
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6. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP  

Chương trình hồi phục thu nhập là chương trình được thực hiện để hỗ trợ những người BAH 

cải thiện hoặc ít nhất cũng khôi phục được mức sống, mức thu nhập và khả năng sản xuất như 

trước khi có TDA, bao gồm: các hộ bị di dời bị ảnh hưởng kinh doanh, các hộ bị ảnh hưởng  

nặng bởi thu hồi đất nông nghiệp, các hộ dễ bị tổn thương.   

Mục tiêu tổng thể của chính sách dự án là đảm bảo rằng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi 

tiểu dự án đều có thể duy trì và tốt nhất là cải thiện mức sống cao hơn trước khi có tiểu dự án 

và khả năng tìm kiếm thu nhập thông qua bồi thường và hỗ trợđối với những thiệt hại về vật 

chất và phi vật chất.  

Như đã trình bày ở trên, Chủ TDA đã lựa chọn vị trí bố trí tuyến đê chủ yếu đi vào các vị trí 

đất ở của người dân mà ít làm ảnh hưởng đến đất của các ao trực tiếp nuôi tôm. Tuy nhiên, việc 

thu hồi đất này cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ BAH.   

Theo khung chính sách tái định cư cho dự án ICRSL và các Quyết định về hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và kết quả điều tra xã hội học và kiểm kê 

thiệt hại cho thấy có tổng số hộ tham gia vào chương trình phục hồi thu nhập là: 89 hộ, trong 

đó 01hộ mất từ 20% và không có hộ dễ bị tổn thương mất trên 10% đất sản xuất (đất nuôi tôm 

– rừng) trở lênvà 88 hộ dễ bị tổn thương.  

Chương trình phục hồi thu nhập sẽ đạt được hiệu quả nếu phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Kết quả điều tra thực tế để đề xuất chương trình phục hồi thu nhập cho thấy mặc dù các hộ 

BAH đang sinh sống dựa vào các mô hình nuôi tôm – rừng và 57/89 hộ (chiếm 64,0%) chọn 

phương án giữ nghề nghiệp hiện tại, 15/89 hộ (chiếm 16,8%) chọn phương án chuyển đổi sang 

nghề mới và 17/89 hộ (chiếm 19,2%) chưa biết lựa chọn phương án nghề nghiệp của họ sau 

khi thu hồi đất. Các mô hình sinh kế được các hộ bị ảnh hưởng lựa chọn là: (i) mô hình nuôi 

tôm – rừng sinh thái (chiếm 75,8%); (ii) mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến đảm bảo an 

toàn sinh học (chiếm 61,6%); (iii) mô hình nuôi tôm sú kết hợp cá, nhuyễn thể (chiếm 60,8%); 

và (iv) mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi để xử lý môi trường 

(chiếm 55,4%).Tuy nhiên, thu nhập của các hộ này vẫn chưa ổn định, thiếu thị trường đầu ra. 

Do đó, để cải thiện thu nhập của các hộ BAH này, TDA dự kiến sẽ thực hiện các hỗ trợ sau:  

6.1.1. Các giải pháp đã được thực hiện trong RAP  

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ bị mất đất sản xuất: 

Theo chính sách của TDA, hộ BAH bởi mất đất sản xuất, không phụ thuộc vào mức độ tác 

động, cũng sẽ được cung cấp hỗ trợ chuyển đổi nghề: tương đương với 0,3 lần giá đất nông 

nghiệp cho mỗi m2 đất bị ảnh hưởng theo quy định của UBND tỉnh.  

- Hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống bằng tiền: tương đương 30kg gạo/người/tháng trong thời 

hạn từ 6-36 tháng tùy từng trường hợp cụ thể.   

- Hỗ trợ đào tạo nghề để thay đổi công việc cho tất cả mọi người BAH trong độ tuổi lao động 

(nam: 18-55 tuổi, nữ: 18-50 tuổi) là người nuôi trồng thủy sản hay nghề nghiệp tương tự và 

chịu tác động đáng kể hoặc ảnh hưởng lớn đến doanh thu.   

6.1.2. Đề xuất biện pháp phục hồi thu nhập  

- Ưu tiên sử dụng các đối tượng này vào các công việc của TDA (ví dụ: đào, đắp đất...) để 

tăng thu nhập nếu như họ đáp ứng yêu cầu để tăng thu nhập. Ngoài ra, kết quả điều tra hộ 
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cho thấy biện pháp hiệu quả nhất để khôi phục thu nhập cho các hộ bị ảnh hưởng là hỗ trợ  

gia tăng lợi nhuận trên phần đất còn lại thông qua việc hỗ trợ đạt chứng nhận nuôi tôm sinh 

thái, hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho các hộ để họ đảm bảo 

điều kiện và được ưu tiên tuyển dụng các hộ này vào 4 mô hình sinh kế của TDA mà các hộ 

BAH đã lựa chọn.  

- Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch, Chủ TDA sẽ theo dõi quá trình phục hồi để bảo 

đảm đời sống và thu nhập hộ gia đình bằng hoặc cao hơn khi chưa có TDA.  

6.1.3. Chương trình sinh kế  

Để chương trình phục hồi sinh kế đạt hiệu quả nhất là tăng lợi nhuận trên phần đất còn lại. Có 

thể thấy phần đất bị thu hồi là đất sản xuất tôm – rừng. Đây là hình thức nuôi quảng canh và 

người dân chỉ được nuôi với một tỷ lệ diện tích nhất định. Kết quả điều tra ở các khu vực khác 

của tỉnh cho thấy, để tăng thu nhập cho loại hình sản xuất tôm – rừng thì người dân cần có được 

chứng nhận sinh thái. Một khi có được chứng nhận này thì thu nhập của các hộ có thể tăng 

khoảng 20-30% so với khi chưa đạt chứng nhận. Như vậy, chương trình phục hồi sinh kế của 

TDA sẽ tập trung hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng đạt được chứng nhận nuôi tôm sinh thái, cụ 

thể bao gồm:  

- Hỗ trợ trồng thêm rừng để đảm bảo tỷ lệ rừng đạt tiêu chuẩn nuôi tôm sinh thái.  

- Đào tạo, tập huấn về kiểm soát nội bộ về chứng nhận tôm sinh thái.  

- Hỗ trợ các hộ dân tham gia một số hạng mục về an toàn và môi trường đáp ứng tiêu chí trong 

tiêu chuẩn chứng nhận tôm sinh thái.  

- Thành lập và hỗ trợ hoạt động các tổ Hợp tác/Tổ quản lý cộng đồng.  

- Phát triển chuỗi giá trị liên kết sản xuất, tiếp cận thị trường và huy động, kết nối sự tham gia 

của các doanh nghiệp trong việc cấp chứng nhận tôm sinh thái.  

- Xây dựng đòn bẩy chính sách khuyến khích phát triển tôm rừng sinh thái đạt chứng chỉ quốc 

tế của tỉnh Cà Mau.  

- Đào tạo về kỹ thuật phát triển 4 mô hình sinh kế mà các đã hộ lựa chọn trong quá trình khảo 

sát hộ (mô hình nuôi tôm – rừng sinh thái, mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến đảm bảo 

an toàn sinh học, mô hình nuôi tôm sú kết hợp cá, nhuyễn thể và mô hình nuôi thâm canh 

tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi để xử lý môi trường) để các hộ này được TDA ưu 

tiên lựa chọn tham gia thực hiện 4 mô hình sinh kế này.  

Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình phục hồi thu nhập của các hộ BAH là 435.260.000đồng 

(Bốn trăm ba mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). Dự toán chi tiết như 

trongBảng25.  

6.1.4. Sắp xếp thể chế cho chương trình phục hồi thu nhập  

Chủ tịch hội phụ nữ và chủ tịch hội nông dân các xã BAH sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chương 

trình khôi phục thu nhập và phát triển sinh kế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong tiểu dự 

án cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của 1 lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch hoặc 

Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế).  
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Trong thời gian thực hiện chương trình này, những người này sẽ phối hợp với những người bị 

ảnh hưởng để chuẩn bị cho việc đào tạo (thời gian, địa điểm,...) giám sát chất lượng đào tạo (tài 

liệu, thực hành, hiệu quả...), giám sát việc thực hiện trình diễn thí điểm tại các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng, tổ chức các cuộc họp trao đổi kinh nghiệm về mô hình sinh kế giữa các hộ gia đình 

bị ảnh hưởng, hỗ trợ trong nhân rộng mô hình cho các hộ khác, báo cáo kết quả thực hiện các 

chương trình phục hồi thu nhập và phát triển sinh kế cho hộ gia đình bị ảnh hưởng của TDA.  

7. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG  

7.1. Công bố thông tin  

Các phiên bản tiếng Việt của báo cáo KHHĐTĐC này sẽ được cung cấp cho người dân tại văn 

phòng TDA, CPO, Ban QLDA tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, 

Trần Văn Thời, U Minh, UBND các xã Lâm Hải, Viên An Tây, Tân Ân Tây, Viên An Đông, 

Khánh An sau khi báo cáo được Ngân hàng Thế giới và UBND tỉnh Cà Mau thông qua. Phiên 

bản tiếng Anh của báo cáo này cũng sẽ được công bố tại Infoshop của NHTG trước khi bắt đầu 

thẩm định TDA và sau khi phiên bản chính thức được chấp thuận của Ngân hàng và UBND 

tỉnh Cà Mau.  

7.2. Tham vấn cộng đồng  

7.2.1. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị RAP  

Sau khi hoàn thành dự thảo KHHĐTĐC, PPMU Cà Mau tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa 

phương tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng (chi tiết được tổng hợp như trong Bảng22) 

nhằm cung cấp thông tin và tham khảo ý kiến những người BAH và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan về các vấn đề sau đây:  

 Kiến nghị phương án bố trí mặt bằng để giảm thiểu tác động của việc thu hồi đất.  

 Kết quả ước tính thiệt hại; ước tính đơn giá bồi thường và hỗ trợ.  

 Thông tin về phương án bồi thường đối với những thiệt hại về đất: do Chủ TDA không có 

quỹ đất để thực hiện theo phương án “lấy đất đổi đất” mà sẽ bồi thường bằng tiền mặt.  

 Các chính sách về bồi thường và hỗ trợ áp dụng cho TDA.  

 Cơ chế giải quyết khiếu nại của Tiểu dự án.  

Trong các cuộc họp này các hộ dân đã được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường 

và tái định cư của tiểu dự án.   

Kết quả của các cuộc họp tham vấn được tóm tắt trong Bảng22 và biên bản tham vấn được đính 

kèm trong Phụ lục.  

7.2.2. Tham vấn trong quá trình thực hiện RAP  

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện KHHĐTĐC, Ban QLDA sẽ thực hiện tham vấn cộng đồng 

trong quá trình tiến hành thu hồi đất, chi tiết như sau:  

 Cung cấp báo cáo KHHĐTĐC cuối cùng cho Ban Tái định cư và tổ chức hội thảo định hướng 

cho các cán bộ của huyện và xã có liên quan để đảm bảo họ được làm quen với các nguyên 

tắc và yêu cầu đặt ra trong báo cáo KHHĐTĐC của TDA.  
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 Tiến hành tham vấn thêm với tất cả các hộ BAH, và cả những người đã tham gia trong các 

cuộc tham vấn trước và những người đã không tham dự, bao gồm khảo sát kinh tế xã hội 

(nếu cần thiết) để thiết lập cơ sở dữ liệu để theo dõi việc phục hồi sinh kế.  

 Sau khi hoàn thành khảo sát chi phí thay thế và đề xuất kinh phí bồi thường, tiến hành tham 

vấn với các hộ BAH để đi đến một sự đồng thuận về giá bồi thường và hỗ trợ.  

Quy trình tham vấn và công bố thông tin:  

 Trước khi bắt đầu thiết kế chi tiết, các cuộc họp tham vấn bổ sung sẽ được tổ chức ở từng xã 

để cung cấp cho người BAH có thêm thông tin và tạo cơ hội cho việc thảo luận cởi mở về 

chính sách và thủ tục tái định cư ở mỗi xã bị ảnh hưởng. Thư mời sẽ được gửi đến tất cả 

người bị ảnh hưởng ít nhất một tuần trước khi họp. Những cuộc họp này nhằm làm rõ thông 

tin đã được đưa ra cho đến nay và tạo cơ hội để người BAH thảo luận về các vấn đề cùng 

quan tâm và cần làm rõ.   

 Thông tin liên quan sẽ được phát cho những người BAH tại các cuộc họp (bằng lời nói, bằng 

hình vẽ, hoặc trên tờ rơi). Ngoài ra, các thông tin này cũng sẽ được dán tại văn phòng tiểu 

dự án, các xã bị ảnh hưởng.   

Các thông tin cung cấp cho người bị ảnh hưởng:  

 Các nội dung của TDA: bao gồm những địa điểm để người dân có thể có được thông tin chi 

tiết hơn về TDA.  

 Tác động của TDA: giải thích về sự cần thiết phải thu hồi đất, tác động của việc thu hồi đất 

đến người dân sống và làm việc tại các khu vực BAH của TDA.  

 Quyền lợi của người BAH: được xác định cho người bị ảnh hưởng (trước thời điểm khóa sổ 

kiểm kê).   

 Cơ chế khiếu nại, giải quyết khiếu nại và quá trình kháng cáo: phổ biến cách thức để giải 

quyết những khiếu nại, vướng mắc của người BAH trong quá trình thu hồi đất, mức giá bồi 

thường....  

 Quyền được tham gia và được tham vấn: người BAH sẽ được thông báo về quyền được tham 

gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư.   

 Trách nhiệm thực hiện: người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các tổ chức và các cấp 

chính quyền liên quan đến tái định cư và trách nhiệm của từng cấp, cũng như tên, chức vụ, 

số điện thoại, địa chỉ làm việc và giờ làm việc nếu có.  

 Tiến độ thực hiện: người bị ảnh hưởng sẽ nhận được tiến độ thực hiện các hoạt động tái định 

cư chính và thông báo rằng việc thi công sẽ chỉ bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt 

động tái định cư và giải phóng mặt bằng.  

7.3. Tờ rơi dự án  

Một tờ rơi cung cấp các thông tin về dự án sẽ được xây dựng và cung cấp tới người dân bị ảnh 

hưởng của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị cũng như giai đoạn thực hiện Dự án để đảm bảo rằng 

người dân nắm bắt và nhận thức rõ về các lợi ích mà Dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các 

chính sách bồi thường và hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư của dự án 

ICRSL nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội khi TDA có thu hồi đất và 

giải phóng mặt bằng.  



 

 

  

  

Bảng22:Tóm tắt thông tin các cuộc tham vấn trong quá trình chuẩn bị RAP  

TT  Thời gian và địa 

điểm tham vấn  

Đối tượng tham vấn  Mục đích và nội dung tham vấn  Kết quả tham vấn  

1  Từ 20/3-20/5/2017  

(bao gồm 4 cuộc họp 

tại 4 xã: Lâm Hải,  

Viên An Đông, Tân 

Ân Tây, Tam Giang  

Tây)  

Các hộ dân BAH bởi việc 

xây dựng tuyến bờ bao 

chống tràn (560 đại biểu, 

trong đó có 40 nữ) thuộc 

4 xã Lâm Hải, Viên An 

Đông, Tân Ân Tây, Tam  

Giang Tây  

Tham vấn về nội dung và các hạng 

mục đầu tư và thu hồi đất của hạng 

mục bờ bao   

 Các đại biểu tham dự nhận thấy việc xây dựng tuyến đê 

bao là hết sức cần thiết cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội của người dân trong 4 xã và đã mong chờ thực hiện 

TDA này đã lâu.  

 560 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng cho Chủ TDA thi 

công mà không đòi hỏi tiền bồi thường đối với đất đai 

và công trình trên đất BAH.  

 Trả lời của Chủ TDA: trong giai đoạn tiếp theo, chủ 

TDA sẽ chuẩn bị mẫu hiến đất để người dân ký vào đó 

và thông qua đó người dân sẽ biết được số tiền mình đã 

hiến cho TDA  

2  Ngày 20/3/2017  BQL các khu kinh tế tỉnh  

Cà Mau (9 đại biểu,  

không có nữ tham gia)   

Tham vấn về nội dung và các hạng 

mục đầu tư và thu hồi đất của hạng 

mục hồ chứa nước ngọt và tuyến  

đường ống cấp nước  

 BQL các khu kinh tế tỉnh Cà Mau thống nhất phương 

án vị trí xây dựng hồ trên 102,2ha đất công thuộc quyền 

quản lý của BQL các khu kinh tế.  

 BQL các khu kinh tế tỉnh Cà Mau đang hợp tác với 

doanh nghiệp để sản xuất trồng cây có thời hạn và trả 

lại nhà nước khi có nhu cầu sử dụng mà không phải bồi 

thường và hỗ trợ bất kỳ những khoản chi phí nào.  BQL 

các khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ bố trí khu đất tái định 

cư 70 ha để chứa đất dư do nạo vét hồ (để san lấp mặt 

bằng) và không phải bồi thường và GPMB.  



 

 

3  Ngày 18-19/7/2017 

(bao gồm 4 cuộc họp 

tại UBND huyện  

Trần Văn Thời, huyện 

Phú Tân, xã  

Các hộ dân BAH do thu 

hồi đất của TDA (205 đại 

biểu, trong đó có 80 nữ)   

Tham vấn về nội dung của 

KHHĐTĐC của TDA, chính sách 

bồi thường và TĐC của TDA  

 Các hộ BAH thống nhất với việc đầu tư TDA và nhận 

thấy thực hiện TDA sẽ mang lại nhiều tác động tích cực 

đến sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.  
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 Khánh An, và xã  

Tân Ân Tây)  

   Đồng ý với các nội dung của KHHĐTĐC, đồng ý với 

kết quả điều tra xã hội học.  

 Mong muốn TDA sớm được thực hiện để phát huy hiệu 

quả của TDA trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương.  

 Kiến nghị các thủ tục và kế hoạch bồi thường, bàn giao 

đất và giải phóng mặt bằng cần được thông báo và tham 

khảo ý kiến rộng rãi với các hộ bị ảnh hưởng để họ biết 

và chuẩn bị cho sinh kế của họ.  

 Bảng thông tin tiểu dự án cập nhật cần được chuẩn bị 

và cung cấp cho người bị ảnh hưởng có thể hiểu, theo 

dõi, tham gia và giám sát việc thực hiện sau này.  

 Trả lời của Chủ TDA: Chủ TDA ghi nhận tất cả các ý 

kiến từ cộng đồng địa phương và cam kết thực hiện tất 

cả các biện pháp, nội dung như được nêu trong báo cáo 

và tất cả các phản hồi từ các cuộc tham vấn đã được đưa 

vào bước tiếp theo của Tiểu dự án.  
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8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Việc thực hiện các hoạt động TĐC 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 tham gia Dự án ICRSL 

sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách tái định cư của dự án ICRSL 

đã được phê duyệt và Kế hoạch hành động tái định cư của TDA trên địa bàn tỉnh mình. Các 

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với 

quy định của Nghị định 47/2014/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách tái 

định cư của dự án ICRSL và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để 

thực hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư của TDA này.  

8.1. Trách nhiệm của các bên liên quan  

8.1.1. Cấp trung ương  

Bộ Nông nghiệp và PTNT thay mặt Chính phủ là cơ quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm 

điều hành chung toàn bộ dự án ICRSL. UBND các tỉnh trong vùng Dự án là chủ đầu tư các 

TDA trên địa bàn tỉnh mà thuộc dự án, chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các TDA do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và tỉnh quản lý. Ngoài ra, Dự án ICRSL cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo 

dự án gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và PTNT các Bộ ngành có liên quan. UBND các tỉnh 

dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành TDA trong quá trình thực hiện.  Ban 

quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT sẽ chịu trách 

nhiệm chung về theo dõi, và giám sát các hoạt động tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ Khung 

chính sách tái định cư của dự án ICRSL, bao gồm:  

- Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và TĐC, đảm bảo tuân thủ 

các quy định trong Khung chính sách TĐC và đảm bảo phù hợp với tiến độ xây lắp;  

- Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban QLDA tỉnh và 

các Ban bồi thường, GPMB huyện) về quy trình thực hiện Khung chính sách TĐC và 

KHHĐTĐC;  

- Phối hợp với các BQL dự án tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn 

dự án;  

- Tuyển chọn và điều phối đơn vị giám sát độc lập TĐC cho toàn dự án;  

- Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và NHTG.  

8.1.2. Cấp tỉnh  

UBND tỉnh Cà Mau trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, GPMB, TĐC 

của TDA này, cụ thể như sau:   

- Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất ngay sau khi lựa 

vị trí của TDA được lựa chọn;  

- Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối 

với các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo quy định mà không ủy quyền;  

- Phê duyệt KHHĐTĐC của TDA;  
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- Chỉ đạo Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường hoặc giao UBND cấp huyện thực hiện việc 

bồi thường GPMB, hỗ trợ, TĐC theo phương án được phê duyệt;  

- Cấp đủ và kịp thời kinh phí chi trả bồi thường;  

Trong trường hợp đặc biệt cần Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi 

thường thì Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm 

định các phương án bồi thường do các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC của cấp huyện 

trình để tham mưu cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định 

của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TĐC và chính sách TĐC không tự nguyện của NHTG 

(OP 4.12) được áp dụng cho dự án.  

Chủ đầu tư tiểu dự án -Cà Mau DARD/PPMU is chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, bao gồm:  

- Lập KHHĐTĐC và cập nhật KHHĐTĐC.  

- Trình nộp KHHĐTĐC cho Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện trong vùng TDA trong việc 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo việc thực hiện bồi thường TĐC 

phù hợp với kế hoạch xây lắp.  

- Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, báo cáo 

định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA 

về cho CPO.  

8.1.3. Cấp huyện  

UBND huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và U Minh có các trách nhiệm sau:  

- Thông báo thu hồi đất theo thẩm quyền hoặc trong từng trường hợp được ủy quyền ra thông 

báo thu hồi đất;  

- Ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

đối với các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo quy định hoặc trong trường hợp 

được ủy quyền;  

- Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền;  

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện thực hiện việc chi trả bồi thường, 

hỗ trợ và TĐC theo quy định.  

Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất 

(gọi tắt là TTPTQĐ) có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công 

trình trên địa bàn huyện, bao gồm:  

- Kiểm đếm chi tiết  

- Lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt;  

- Thực hiện phương án bồi thường đã được phê duyệt.  

8.1.4. Cấp xã  

UBND các xã Khánh An, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An Đông và Lâm Hải có trách 

nhiệm sau:  
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- Tuyên truyền, vận động người dân về thực hiện Khung chính sách TĐC của dự án ICRSLvà 

KHHĐTĐC của TDA;  

- Bảo vệ quy hoạch sử dụng đất và tham gia bảo vệ hành lang an toàn công trình, giữ gìn an 

ninh trật tự tại địa phương;  

- Cung cấp bản đồ rải thửa, xác định nguồn gốc sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường và cử 

cán bộ tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản BAH của các hộ;  

Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng;  

- Giải quyết những thắc mắc của người BAH liên quan đến kiểm kê tài sản của họ;  

- Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ BAH trong việc khôi phục sinh kế, thu nhập và ổn định cuộc 

sống.  

8.2. Quy trình thực hiện  

Trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường và TĐC của TĐC của TDA được thực hiện dựa trên 

Khung chính sách TĐC của dự án ICRSL và các văn bản pháp luật của Việt Nam như: Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó các hoạt động cơ bản của công tác bồi thường và 

TĐC của TDA được tiến hành theo các bước sau:  

Bước 1: Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất  

- Việc xác định và thông báo thu hồi đất được căn cứ theo văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất của Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và ban hành 

thông báo thu hồi đất (bao gồm lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đất dự kiến thu hồi 

trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; giao nhiệm 

vụ cho UBND cấp huyện công bố thông báo thu hồi đất, chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

cấp huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường). UBND huyện có trách 

nhiệm chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định về thu hồi đất, về bồi 

thường, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.  

- UBND các xã có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở UBND xã 

và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng chẳng hạn như hệ thống đài truyền thanh cấp xã...  

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi  

- Căn cứ vào văn bản về việc thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Đồng Tháp chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp thực hiện việc 

chuẩn bị hồ sơ địa chính.  

- Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản đồ địa chính đối 

với những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có 

bản đồ địa chính chính quy;  

- Hoàn chỉnh và trích sao hồ sơ địa chính (sổ địa chính) để gửi cho TTPTQĐ;  
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- Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, 

tên người sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử 

dụng đất.  

Bước 3: Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và TĐC  

Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và TĐC (sau 

đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát tại hiện trường, tài liệu hiện 

có do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp, được thẩm định và phê duyệt cùng với phê 

duyệt dự án đầu tư. Phương án tổng thể có các nội dung chính sau:  

- Các căn cứ để lập phương án;  

Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tờ bản đồ, số 

thửa; giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất;  

- Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu 

rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải TĐC;  

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc 

nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư;  

- Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề;  

- Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn 

giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;  

- Số lượng mồ mả phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;  

- Dự toán kinh phí thực hiện phương án;  

- Nguồn kinh phí thực hiện phương án;  

- Tiến độ thực hiện phương án.  

Bước 4: Cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng  

Sau khi dự án đầu tư được cấp có thầm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư căn cứ vào thiết kế cơ sở 

để tiến hành cắm mốc chỉ giới GPMB, bàn giao cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quản lý 

và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB. Trong giai đoạn lập, duyệt thiết 

kế kỹ thuật (hoặc thết kế bản vẽ thi công) nếu có sự điều chỉnh về phạm vi GPMB, Chủ đầu tư 

TDA phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kịp thời chuẩn xác lại và thông báo ngay 

cho địa phương về các nội dung đã điều chỉnh.  

Bước 5: Khảo sát kiểm kê chi tiết   

- Kiểm tra, kiểm đếm tại hiện trường. Căn cứ thông báo thu hồi đất, chỉ giới GPMB của TDA, 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc lập biên bản kiểm kê chi tiết của từng 

trường hợp bị thu hồi đất (gọi tắt là biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường), trong biên bản 

phải thể hiện cụ thể những nội dung sau: Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, 

nơi ở hiện nay của người bị thu hồi đất; số nhân khẩu, số lao động, đối tượng thuộc diện 

chính sách xã hội (nếu có); diện tích, vị trí thửa đất thu hồi; số lượng cây trồng, vật nuôi; 

hình dạng, kích thước, khối lượng, kết cấu, những đặc điểm cơ bản của tài sản trên đất, các 

công trình nổi và ngầm gắn liền với đất bị thu hồi.  
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- Xác định nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

phối hợp với Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, UBND cấp xã dựa vào các giấy tờ liên 

quan đến việc sử dụng đất, hồ sơ điạ chính, bản đồ địa chính và các loại sổ mục kê, sổ địa 

chính, sổ đăng ký thống kê, sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ bộ thuế 

của thửa đất bị thu hồi xác định nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu hồi; xác định chủ 

sử dụng đất hợp pháp của thửa đất.  

Bước 6: Xác định giá thay thế  

Việc xác định giá thay thế sẽ được thực hiện như sau:   

- Ban QLDA tỉnh sẽ thuê một tư vấn độc lập để tiến hành điều tra giá thay thế.  

Tư vấn được chọn sẽ tiến hành điều tra, khảo sát giá thay thế. Phương pháp điều tra giá thay 

thế sẽ được áp dụng theo quy định của chính phủ (bao gồm những phương pháp so sánh trực 

tiếp, phương pháp thu thập, phương pháp suy luận và phương pháp thặng dư...).  

- Kết quả của cuộc khảo sát giá thay thế sẽ được nộp cho Ban QLDA tỉnh. Ban QLDA tỉnh 

tỉnh có trách nhiệm tham khảo ý kiến của kết quả này với UBND các huyện để đề xuất mức 

giá bồi thường áp dụng cho TDA và trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Bước 7: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ  

- Căn cứ biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường, nguồn gốc đất đai của từng thửa đất bị thu 

hồi, đơn giá và các chính sách bồi thường theo quy định,Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ với các nội dung sau:  

 Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;  

 Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi;  

 Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công 

trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng 

trợ cấp xã hội;  

 Số tiền bồi thường, hỗ trợ;  

 Việc bố trí tái định cư;  

 Việc di dời các công trình của nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng 

dân cư;  

 Việc di chuyển mồ mả.  

- Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC:  

 Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã 

và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những 

người có liên quan tham gia ý kiến;  

 Việc niêm yết phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại 

diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;  

 Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi ngày (20), kể từ ngày 

đưa ra niêm yết.  
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- Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC:  

 Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có 

trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số 

lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ 

và TĐC; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng 

góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định.  

 Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC thì 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh 

trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định.  

Bước 8: Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ  
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Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; trình UBND cấp thẩm quyền xem xét.  

Bước 9: Quyết định thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất  

- Căn cứ vào thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan 

có thẩm quyền lập và thẩm định, bản trích lục hoặc bản trích đo địa chính thửa đất, UBND 

cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

BAH  

- Trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, nếu có thắc mắc khiếu nại từ phía người dân thì  

UBND phường, xã thực hiện dự án sẽ tập hợp ý kiến và đơn thư khiếu nại của người dân gửi 

lên cơ quan có thẩm quyền xem xét.  

- Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định 

thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận 

việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhà 

nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã 

ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). Trường hợp cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp 

luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.  

Bước 10: Phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC  

- UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo quy định.  

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể tư ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ 

và TĐC đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm phối 

hợp với UBND cấp xã phổ biến va niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và TĐC tại trụ sở UBND cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có 

đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho người có đất bị thu hồi, trong 

đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí đất TĐC (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, GPMB.   

Bước 11: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thực hiện chi trả tiền sau khi có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC  

Bước 12: Bàn giao mặt bằng và thu hồi đất    

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thanh 

toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt 

thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB.  

8.3. Cập nhật KHHĐTĐC  

Theo kết quả khảo sát kiểm kê chi tiết, trong trường hợp có thay đổi trong thiết kế/thành phần 

của Tiểu dự án hoặc thay đổi đáng kể số hộ bị ảnh hưởng và các tác động do thu hồi đất và tái 

định cư, PPMU cần cập nhật lại báo cáo RAP và gửi lại cho Ngân hàng.  
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8.4. Kế hoạch thực hiện  

Kế hoạch thực hiện các hoạt động TĐC của TDA được trình bày trongBảng23.  

  

  

  

Bảng23: Kế hoạch thực hiệnRAP  

Hoạt động  
Cơ quan  chịu 

trách nhiệm  

Kế hoạch thực 

hiện  

Chuẩn bị KHHĐTĐC      

Công khai các tài liệu an toàn xã hội tại Infoshop  NHTG  
Quý II/2019  

Công khai KHHĐTĐC của TDA tại BQL dự án 

của tỉnh, UBND các huyện, xã liên quan  

PPMU Cà Mau  

Quý II/2019  

Công khai KHHĐTĐC của TDA tại CPO  CPO  Quý II/2019  

Phê duyệt KHHĐTĐC của TDA  NHTG Và Chính phủ Việt Nam  Quý II/2019  

Đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ dự án và 

các TTPTQĐ  

CPO và Tư vấn TĐC  
Quý III/2019  

Thực hiện KHHĐTĐC      

Thông báo thu hồi đất  UBND tỉnh Cà Mau  Quý II/2019  

Tuyển tư vấn thẩm định giá độc lập  PPMU Cà Mau  Quý II/2019  

Kiểm đếm chi tiết  TTPTQĐ và UBND các xã  Quý II/2019  

Cập nhật KHHĐTĐC    CPO và Tư vấn TĐC  Quý II/2019  

Phổ biến thông tin dự án cho người BAH  TTPTQĐ và UBND các xã  Quý II/2019  

Chuẩn bị kết hoạch bồi thường  TTPTQĐ và UBND các xã  Quý III/2019  

Tuyển cơ quan giám sát độc lập  CPO  Quý II/2019  

Chi trả bồi thường và GPMB   Chủ đầu tư TDA, TTPTQĐ, và 

UBND các xã  Quý II-III/2019  

Giám sát nội bộ TĐC hàng tháng và lập báo cáo 

quý  

Chủ đầu tư TDA  Trong suốt quá 

trình thực hiện 

TDA  

Giám sát độc lập TĐC định kỳ 6 tháng và lập 

báo cáo giám sát  

Cơ quan Tư vấn giám sát độc 

lập  

Trong suốt quá 

trình thực hiện 

TDA  
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9. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất TDA sẽ được thiết lập để đảm bảo 

tất cả các thắc mắc, khiếu nại của người BAH về bất kỳ nội dung nào của việc thu hồi đất, bồi 

thường và TĐC đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng và đảm bảo rằng người 

BAH có thể thoải mái đưa ra thắc mắc và khiếu nại của mình. Tất cả người BAH có thể câu hỏi 

đến các cơ quan thực hiện việc thu hồi đất và TĐC về quyền lợi của mình liên quan đến vấn đề 

bồi thường, chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường, TĐC, trợ cấp và phục hồi thu nhập. 

Ngoài ra, người BAH sẽ không phải trả bất kỳ chi phí liên quan tới thủ tục giải quyết khiếu nại 

kể cả việc giải quyết khiếu nại đó có liên quan đến tòa án theo luật định. Chi phí này sẽ được 

đưa vào kinh phí để thực hiện KHHĐTĐC. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của 

TDA sẽ được thực hiện theo các quy định tại mục 7.2 – Khung chính sách TĐC của dự án 

ICRSL, bao gồm bốn giai đoạn sau:  

 Giai đoạn đầu: UBND xã. Khi có hộ BAH không hài lòng về hoạt động thu hồi đất và tái 

định cư mà họ nêu khiếu nại của mình đến UBND xã, thông qua trưởng ấp hoặc trực tiếp tới 

UBND xã. Thành viên của UBND hay tổ trưởng tổ dân phố tiếp nhận thông tin nói trên sẽ 

phải thông báo với đại diện của UBND xã về việc khiếu nại đó. UNBD xã sẽ làm việc trực 

tiếp với hộ BAH có khiếu nại và sẽ có 30 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. 

Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà xã  

đang xử lý.  

 Giai đoạn thứ hai: UBND huyện. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày các hộ có khiếu nại mà không 

nhận được thông tin giải quyết của UBND xã hoặc nhận được nhưng hộ không hài lòng, hộ 

BAH có thể khiếu nại lên UBND huyện. UBND huyện sẽ có 30 kể từ ngày nhận được đơn 

khiếu nại để giải quyết. Các hộ BAH cũng có thể đem trường hợp của mình ra tòa án xét xử 

nếu muốn (Luật khiếu nại, 2011).  

 Giai đoạn thứ ba: UBND tỉnh. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày khiếu nại không nhận được giải 

quyết của UBND huyện, hoặc các hộ BAH là không hài lòng với quyết định này, hộ có thể 

khiếu nại lên tỉnh. Tỉnh có 45 ngày để giải quyết. Đồng thời các hộ cũng có thể đem trường 

hợp của mình ra tòa xét xử nếu muốn.  

 Giai đoạn cuối cùng: Tòa án tỉnh. Nếu sau 45 ngày kể từ khi nộp đơn, người khiếu nại vẫn 

chưa nhận được phản hồi của UBND tỉnh hoặc nhận được nhưng chưa hài lòng thì họ có thể 

nộp đơn ra tòa án xét xử. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.  

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại phải được gửi đến các hộ khiếu nại và các bên có liên 

quan và phải được niêm yết tại trụ sở UBND nơi đơn khiếu nại được giải quyết. Sau 3 ngày, 

các quyết định/kết quả giải quyết sẽ đến xã và sau 7 ngày sẽ có ở huyện. Để giảm thiểu các 

khiếu nại lên cấp tỉnh, BQL dự án tỉnh sẽ phối hợp với TTPTQĐ để tham gia và tư vấn giải 

quyết, trả lời các khiếu nại.   

Nhân sự phụ trách giải quyết khiếu nại: Cán bộ Môi trường và TĐC do BQL dự án tỉnh bổ 

nhiệm sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến TDA của các hộ BAH 

bao gồm các thông tin như: tên và địa chỉ của người khiếu nại, hình thức khiếu nại, nội dung 

khiếu nại, ngày nhận khiếu nại, các giải pháp hoặc hành động cần thực hiện, tình trạng giải 

quyết và kết quả giải quyết.  
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Hình thức khiếu nại: bằng miệng, bằng đơn, bằng mail, bằng fax. Đối với các khiếu nại bằng 

miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại những khiếu nại này trong mẫu đơn khiếu nại ngay khi 

tiếp xúc lần đầu tiên với người BAH.   

Tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục và các quyết định giải quyết khiếu 

nại. Tư vấn giám sát độc lập có thể đề nghị thêm các biện pháp khác để giải quyết những khiếu 

nại còn tồn đọng. Trong quá trình làm việc liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra các thủ tục giải 

quyết khiếu nại và xem xét các quyết định giải quyết khiếu nại, cơ quan giám sát độc lập cần 

phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương;  

Quy trình giải quyết khiếu nại của TDA yêu cầu phải có tên và chi tiết liên lạc của cán bộ tiếp 

nhận và giải quyết khiếu nại. Những thông tin này sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi thông 

tin và dán trong các văn phòng của UBND các xã, huyện và PMU  

Đồng thời, để tránh sư chậm trễ của TDA trong quá trình giải quyết khiếu nại, tài khoản ký quỹ 

để thanh toán TĐC nên được sử dụng đảm bảo thanh toán bồi thường sau khi khiếu nại đã được 

giải quyết.  

Cơ chế giải quyết khiếu nại này cần được tham vấn chính quyền và cộng đồng địa phương có 

tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu 

và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn để đảm bảo cơ chế này phù hợpvà chấp 

nhận được đối với người BAH.  

10. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ  

10.1. Giám sát  

Giám sát là một quá trình liên tục của việc đánh giá thực hiện TDA, liên quan tới lịch thực hiện 

đã được thống nhất, về việc sử dụng các đầu vào, hạ tầng cơ sở và dịch vụ của TDA. Việc giám 

sát sẽ cung cấp các thông tin liên tục tình hình thực hiện KHHĐTĐC cho các bên liên quan để 

các bên nắm bắt được tình hình thực hiện, khả năng thành công và phát hiện ngay các vấn đề 

nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch từ đó có những giải pháp xử lý kịp thời trong giai 

đoạn hoạt động TDA. Như vậy, mục đích của việc giám sát bao gồm:  

 Giám sát các hoạt động TĐC của TDA có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả 

về số lượng, chất lượng và thời gian.  

 Đánh giá những hoạt động TĐC này có đạt được mục tiêu và mục đích đã được đề ra hay 

không và mức độ đạt được như thế nào.    

Các cơ quan thực hiện dự án là BQL dự án tỉnh cũng như Tư vấn giám sát độc lập do CPO chỉ 

định sẽ theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện KHHĐTĐC của TDA này.  

10.2. Giám sát nội bộ  

Giám sát nội bộ việc thực hiện KHHĐTĐC của TDA là trách nhiệm của BQLDA tỉnh, với sự 

hỗ trợ của các đơn vị tư vấn. BQLDA tỉnh sẽ giám sát tiến độ chuẩn bị và thực hiện TĐC thông 

qua các báo cáo tiến độ định kỳ.    

Các chỉ tiêu chính của giám sát nội bộ:  
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 Chi trả bồi thường cho những hộ BAH về các loại thiệt hại khác nhau theo chính sách bồi 

thường và hỗ trợ như đã được nêu trong KHHĐTĐC.  

 Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, di chuyển vị trí, chi trả trợ cấp và hỗ trợ di chuyển.  

 Thực hiện việc khôi phục nguồn thu nhập và quyền được hưởng hỗ trợ phục hồi.  

 Công khai thông tin và tham vấn cộng đồng.  

 Các thủ tục khiếu nại, các vấn đề tồn tại đọng cần giải quyết.  

 Ưu tiên người bị ảnh hưởng về các lựa chọn đã đưa ra.  

 Phối hợp và hoàn thành các hoạt động TĐC.  

Cơ sở dữ liệu thông tin theo dõi thực hiện TĐC của TDA sẽ được duy trì và cập nhật hàng 

tháng. BQLDA tỉnh thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi thường và sử dụng các thông 

tin này để chuẩn bị báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện KHHĐTĐC như một phần 

của báo cáo quý mà họ phải nộp cho NHTG. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải thể hiện các 

thông tin sau:  

 Số lượng các hộ BAH theo loại hình BAH và theo hợp phần TDA và tình trạng chi trả bồi 

thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục, hợp phần.  

 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 Khiếu nại chưa giải quyết.  

 Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và các vấn đề tồn tại nào cần cơ quan quản lý 

các cấp giải quyết.  

 Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.  

 Tiến độ thực hiện TĐC thực tế đã thực hiện.  

10.3. Giám sát độc lập  

Bên cạnh việc giám sát nội bộ của BQLDA tỉnh, một cơ quan giám sát độc lập đủ điều kiện do 

CPO chỉ định để thực thi việc giám sát độc lập việc thực hiện KHHĐTĐC.    

Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn, CPO sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh giá 

độc lập việc thực hiện KHHĐTĐC cư cho toàn bộ TDA. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn giám 

sát độc lập (IMC), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc lập 

Tái định cư. Nhiệm vụ cụ thể của IMC được quy định trong đề cương tham chiếu để tuyển chọn 

tư vấn này và đề cương tham chiếu này sẽ được trình NHTG thông qua. IMC nên bắt đầu công 

việc của mình ngay khi bắt đầu thực hiện TDA.  

Mục tiêu của việc giám sát độc lập là cung cấp kết quả đánh giá định kỳ và xem xét độc lập về 

kết quả thực hiện các mục tiêu TĐC, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục 

nguồn thu nhập và cơ sở xã hội của những người BAH, hiệu quả, tác động và tính bền vững 

của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại 

nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc lập chính sách và kế hoạch sau này. Các 

chỉ tiêu được đánh giá và giám sát độc lập bao gồm nhưng không giới hạn như sau:  
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 Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người 

BAH trước khi lấy đất hay không; (b) chi trả có tương xứng với việc thay thế các tài sản 

BAH.  

 Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại hoặc những người 

bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do TDA thu xếp, hoặc được giao mới.  

 Hỗ trợ phục hồi sinh kế, thu nhập.  

 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) Tư vấn giám sát độc lập phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng 

để giám sát thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất 

các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được 

bồi thường với những người BAH bởi TDA; và (d) đánh giá nhận thức về các phương án 

khác nhau dành cho người BAH được quy định trong KHHĐTĐC.  

 Giám sát phục hồi các hoạt động sản xuất.  

 Đánh giá mức độ thoả mãn cuả người BAH về những khía cạnh khác nhau của KHHĐTĐC 

được giám sát và ghi chép lại. Giám sát hoạt động của cơ chế giải quyết khiếu nại và tiến độ 

giải quyết khiếu nại.  

 Quan sát và điều tra những xu hướng về mức sống của các hộ BAH. Bất cứ vấn đề tiềm tàng 

nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề 

xuất để đảm bảo mục tiêu TDA.   

11. THỰC HIỆN HIẾN ĐẤT TỰ NGUYỆN  

Thông thường tại Cà Mau, người dân thường chọn cách tự nguyện góp đất hoặc tài sản mà 

không yêu cầu bồi thường, đặc biệt là đối với dự án xây dựng bờ bao. Điều này thường có thể 

được giải thích là do TDA mang lại lợi ích trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng có thể được 

kể đến như sau:  

- Tác động đối với kinh tế - xã hội:  

 Khi kè hoàn thành giúp sẽ góp phần chống sạt lở, mất rừng, tạo điều kiện phục hồi RNM 

ngoài bờ bao bảo vệ sản xuất, ổn định sinh kế bền vững cho cư dân bên trong tuyến kè, 

cụ thể là bảo vệ cho khoảng 6.000 ha đất đai (lúa, thuỷ sản, sản xuất nông nghiệp...) và 

khoảng 13.500 dân cư trên địa bàn.  

 Khi tuyến bờ bao được hoàn thành sẽ giúp tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo địa bàn ổn định 

dân cư và kết hợp phát triển giao thông bộ ven biển trong khu vực. Công trình vận hành 

sẽ tăng khả năng phòng chống thiên tai, cải thiện hệ thống giao thông thủy bộ trong 

vùng, góp phần thúc đẩy dịch vụ phục vụ sản xuất cũng như giải quyết vấn đề đầu ra 

cho sản xuất. Chủ động được về nguồn nước sản xuất, mở rộng diện tích canh tác, hạn 

chế rủi do, nâng cao năng suất và sản lượng, hiệu quả sử dụng đất, phát huy được tiềm 

năng, thế mạnh của vùng, tạo điều kiện đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa 

những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có thị trường ổn định và chứng nhận 

quốc tế.  

 Việc kết hợp sử dụng bờ bao tạo đường giao thông xuyên suốt trong vùng, đảm bảo an 

toàn giao thông khi di chuyển trên bờ bao.  
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 Khi hồ chứa và hệ thống cấp nước được hoàn thành, khoảng 120.000 dân ở huyện U 

Minh có nước sạch đến từng hộ, người dân sẽ có điều kiện xây dựng nhà vệ sinh, từng 

bước thay đổi tập quán sử dụng nhà cầu không hợp vệ sinh trên sông rạch, ao cá, xây 

dựng nếp sống văn minh, văn hoá ở nông thôn.  

- Tác động đối với môi trường tự nhiên:  

 Khi tuyến kè đi vào hoạt động bước đầu tạo sự ổn định cân bằng về mặt sinh thái, hạn 

chế thấp nhất tình trạng xói lở bờ biển. Đồng thời tạo ra hệ sinh thái và môi trường mới, 

thân thiện, gần gũi hơn với đời sống con người, chủ động hạn chế và ngăn chặn các 

mầm dịch bệnh.  

 Khi hệ thống bờ bao hoàn thành, hoạt động nuôi tôm ít rủi ro hơn, có thể kích thích 

người dân phá rừng nuôi tôm công nghiệp.  

 Khi hồ chứa được hoàn thành sẽ cung cấp nguồn nước chất lượng tốt, góp phần bổ sung 

cải thiện môi trường vùng dự án được tốt hơn. Hạn chế việc khoan khai thác nước ngầm 

bằng giếng khoan nhỏ lẻ, chống cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước.  

- Tác động đối với BĐKH:  khi hoàn thành TDA sẽ hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của 

BĐKH, RNM như bảo vệ vùng sản xuất, ứng phó nước biển dâng do biến đổi khí hậu cho 

khu vực rộng khoảng 123.058 ha thuộc hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn tỉnh Cà Mau. Xây 

dựng tuyến kè là 9.000m nằm trên địa phận huyện Trần Văn Thời có điều kiện phát triển 

bảo vệ tuyến đê biển Tây phía trong khi mực nước biển dâng lên. Xây dựng các mô hình 

kinh tế thích ứng BĐKH như xây dựng mô hình NTTS cho cộng đồng dân cư sinh sống dọc 

theo đai rừng phòng hộ; xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc - gia cầm cho các hộ dân 

có diện tích đất nuôi gia súc, gia cầm không ảnh hưởng đến các ao tôm. Các mô hình trồng 

trọt kết hợp nuôi thủy sản nước ngọt; mô hình nuôi tôm rừng có chứng nhận quốc tế; mô 

hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Semi-Biofloc; mô hình nuôi tôm sú 

quảng canh cải tiến đảm bảo an toàn sinh học; mô hình nuôi tôm sú kết hợp cá, nhuyễn thể 

và mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi để xử lý môi trường.   

Do đó, trong phần chuẩn bị RAP, nội dung hiến đất tự nguyện (VLD) được đưa vào để áp dụng 

cho TDA.  

Tuy nhiên, đây chỉ là định hướng ban đầu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi phương 

án hiến đất đã được WB và UBND tỉnh Cà Mau thông qua thì trong giai đoạn tiếp theo, khi vị 

trí cụ thể tuyến kè được phê duyệt và có kết quả kiểm đếm chi tiết, Chủ TDA cần đảm bảo các 

nội dung sau để việc hiến đất không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân:  

 Phạm vi hiến đất tự nguyện: VLD được áp dụng cho cộng đồng hưởng lợi không có thu 

hồi đất không tự nguyện và dựa trên nhu cầu của cộng đồng. VLD sẽ được chấp nhận khi 

các chủ sở hữu của đất và tài sản bị ảnh hưởng tự nguyện giao đất và tài sản của mình để 

phục vụ tiểu dự án. Không có cá nhân hoặc gia đình sẽ mất hơn 10% tổng diên tích đất hiện 

có. Ngoài ra, trên phần đất được hiến sẽ không có nhà cửa và công trình trên đất và không 

có hộ hiến đất nào bị di dời. Trong trường hợp diện tích đất hiến lớn hơn 10% tổng diện tích 

đất sẵn có, Tiểu dự án có thể chấp nhận phần hiến thêm này với điều kiện Đơn vị giám sát 

độc lập xác nhận rằng việc hiến đất không ảnh hưởng đến điều kiện sống của hộ này.  

 Hiến đất là một hành động tự nguyện. Cán bộ TDA sẽ đảm bảo rằng việc hiến đất được 

thực hiện trước đó người dân biết được đất mà họ hiến sẽ được bồi thường theo giá thay thế 
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và không bị bắt buộc hiến đất. PAP có quyền từ chối hiến đất và có quyền nhận bồi thường 

cho phần đất đai và tài sản của họ bị mất (xem mẫu VLD trong Phụ lục). Người BAH sẽ 

được thông báo đầy đủ về các quyền của mình và quyền tiếp cận cơ chế khiếu nại được mô 

tả trong RPF của dự án ICRSL.Trường hợp phần lớn các thành viên của cộng đồng muốn 

hiến tất cả đất bị ảnh hưởng nhưng một số thì không thì cộng đồng phải tìm một giải pháp 

thích hợp để bồi thường cho những hộ không đồng ý hiến đất, bao gồm cả cơ chế chia sẻ 

thiệt hại. Nếu cộng đồng không tìm ra được giải pháp, TDA sẽ bồi thường cho những hộ 

không đồng ý hiến đất.  

 Báo cáo rà soát. Diễn biến của việc hiến đất sẽ được ghi chép lại và bao gồm các nội dung 

cơ bản sau:   

 Xác minh và cung cấp tài liệu chứng minh rằng phần đất sử dụng cho TDA được hiến 

một cách tự nguyện và không có tranh chấp nào về quyền sở hữu hoặc các trở ngại nào 

khác đối với phần đất được hiến;  

 Xác minh rằng VLD không ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức sống của các hộ gia đình 

(không bị di dời và/hoặc tác động đáng kể đến các hoạt động tạo thu nhập của họ);  

 Xác minh rằng hiến đất sẽ làm thay đổi người thuê hoặc lao động (nếu có) từ đất;  

 Có tham vấn với tất cả những người hiến đất. Có tài liệu chứng minh rằng các người 

hiến đất đồng ý với tiểu dự án và lợi ích mà TDA mang lại. Các cuộc thảo luận riêng 

biệt được tổ chức với phụ nữ và các nhóm cộng đồng theo yêu cầu để tạo điều kiện tham 

gia có ý nghĩa; và  

 Đảm bảo có một hệ thống giải quyết khiếu nại hợp lý, cũng như một hệ thống để theo 

dõi và báo cáo về hoạt động của tiểu dự án.  

Cơ chế giải quyết khiếu nại. Việc hiến trên 10% tổng diện tích có thể làm phát sinh khiếu nại 

và dẫn đến nghèo đói. Các khiếu nại này sẽ được chuyển đến Ủy ban giải quyết khiếu nại (GRC) 

được thành lập cho dự án ICRSL.  

12. CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH  

Chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư của TDA này sẽ sử dụng nguồn vốn đối ứng của tỉnh Cà 

Mau. Chi phí thực hiện RAP của TDA bao gồm các chi phí bồi thường cho thu hồi đất, nhà, vật 

kiến trúc, cây trồng bị ảnh hưởng, hỗ trợ và chương trình phục hồi sinh kế. Các chi phí này 

được tính dựa trên giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo và đơn giá đất năm 2017 do tỉnh Cà 

Mau ban hành.  

Tuy nhiên, chi phí này chỉ tạm tính tại thời điểm lập báo cáo này. Giá thay thế và chính sách hỗ 

trợ của tỉnh có thể thay đổi, vì vậy chi phí bồi thường sẽ được cập nhật trong quá trình lập 

phương án bồi thường chi tiết và việc khảo sát giá thay thế sẽ được tiến hành sau khi kiểm kê 

chi tiết.  

Chi phí thực hiện RAP được tính toán TDA theo đúng quy định của WB và của Việt Nam, trong 

đó có trừ đi phần hiến 10% đất và công trình trên đất của người dân. Tổng chi phí thực hiện 

KHHĐTĐC theo phương án này là: 16.605.300.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ sáu trăm lẻ 

năm triệu ba trăm ngàn đồng chẵn), chi tiết xem trongBảng 24.  

  



 

 

  

  

Bảng 24: Kinh phí thực hiện RAP   

STT  Khoản mục bồi thường, hỗ trợ  Đơn vị  Số lượng  Đơn giá  
Thành tiền (VNĐ)  

Tổng cộng  Ngân sách  Dân hiến  

1  Bồi thường về đất (a+b+c)  m2  607.544      21.399.413.400  113.378.430(*)  21.286.034.970  

a  Đất nông nghiệp  m2  198.002  33.000  6.534.052.800  53.832.438  6.480.220.362  

b  Đất rừng sản xuất   m2  297.003  33.000  9.801.105.600  43.656.492  9.757.449.108  

c  Đất ở nông thôn   m2  112.539  45.000  5.064.255.000  15.889.500  5.048.365.500  

2  Bồi thường về công trình        0  0  0  

  Nhà lá   Cái  2  0 (**)  0      

3  
Bồi thường về cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi 

trồng thủy sản  
            

  Sản phẩm nuôi trồng thủy sản  m2  98.002  0 (***)        

4  Hỗ trợ          9.744.125.544  9.744.125.544  0  

a  

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm (đất nuôi trồng thủy sản + đất rừng) – 0.3 lần 

giá đất nông nghiệp cùng loại   
m2  495.006     3.768.125.544  3.768.125.544     

  Huyện Ngọc Hiển    323.828  4.500  1.457.225.182  1.457.225.182     

  Huyện Năm Căn    171.178  13.500  2.310.900.362  2.310.900.362     

b  
Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất (đất nuôi 

trồng thủy sản)  
NK  2.240  1.800.000  4.032.000.000  4.032.000.000     

c  Hỗ trợ bàn giao đúng thời hạn  hộ  560  3.000.000  1.680.000.000  1.680.000.000     



 

 

d  Hỗ trợ khác (nhóm đối tượng dễ bị tổn thương)  hộ  88  3.000.000  264.000.000  264.000.000     

5  Tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ     (1+2+3+4)  31.143.538.944  9.857.503.974  21.286.034.970  

6  Chi phí di dời và khôi phục đường điện          1.890.000.000  1.890.000.000  0   

7  Chi phí quản lý  Thực tế       2.865.877.509  2.865.877.509  0  
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-  Tạm tính       2.865.877.509  2.865.877.509  2.865.877.509  

8  Chi phí dự phòng             1.556.658.517  1.556.658.517  0  

-  Dự phòng phí 5%     (1+2) x 5%)  1.556.658.517  1.556.658.517  0  

9  Chương trình phục hồi sinh kế     435.260.000  435.260.000  0  

   TỔNG CỘNG (3+4+5+6+7)           37.891.334.970  16.605.300.000  21.286.034.970  

Ghi chú:   

- (*) Bồi thường phần diện tích trên 10% sau khi trừ hiến đất   

- (**) Hai căn nhà lá bị ảnh hưởng là Nhà công vụ do BQL Khu Kinh tế Cà Mau xây dựng để công nhân ở để trông coi đất và không yêu cầu bồi thường,   

- (***) Sản phẩm thủy sản trong các ao nuôi thủy sản được di chuyển sang phần ao còn lại do đó không cần bồi thường   
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Bảng25: Kinh phí chương trình phục hồi thu nhập  

Hoạt động  
Số hoạt 

động  

Số 

người  

Số ngày  Đơn giá 

(VNĐ)  

Số tiền 

(VNĐ)  

Hỗ trợ mô hình sinh kế tôm rừng 

ở 4 xã (vật tư,  

giống…)30.000.000đồng/mô hình  

            120.000.000  

Tập huấn các kỹ năng cơ bản                 

Thuê giảng viên  2  3  3  1.140.000  20.520.000  

Hỗ trợ học viên  2  89  3  80.000  42.720.000  

Giải khát  2  89  3  10.000  5.340.000  

Văn phòng phẩm  2  89  3  20.000  10.680.000  

Thuê địa điểm tập huấn  2  3  3  400.000  7.200.000  

Tập huấn trên 4 mô hình sinh kế                 

Hỗ trợ giảng viên  4  3  5  150.000  9.000.000  

Hỗ trợ học viên  4  89  5  80.000  142.400.000  

Giải khát  4  89  5  10.000  17.800.000  

Văn phòng phẩm  4  89  5  20.000  35.600.000  

Hỗ trợ cho đất sử dụng để tập huấn   4  3  1  2.000.000  24.000.000  

 Tổng              435.260.000  
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PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH VÀ 

KIỂM KÊ THIỆT HẠI  
  

BẢNG HỎI KHẢO SÁT KINH TẾ XÃ HỘI  

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long  

------------------------------------------------------------------  

Ngày khảo sát: ____  / __   /20…  

  

  

Chào Ông/Bà,  

  

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long được Bộ  

Nông nghiệp và PTNT xây dựng nhằm vay vốn ODA của WB để đầu tư tại các tỉnh thuộc đồng bằng 

sông Cửu Long trong đó có tỉnh ............................  

Rất mong Ông/bà cung cấp một số thông tin liên quan đến điều kiện kinh tế, sinh hoạt và sản xuất của 

gia đình để làm căn cứ đánh giá mức độ ảnh hưởng/tác động của Dự án. Các thông tin được cung cấp 

cam kết chỉ phục vụ cho hoạt động khảo sát, đánh giá của Dự án.  

  

Rất mong nhận được sự hợp tác của Ông/bà.  

  

  

  

A. THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ   

1. Họ và tên chủ hộ: ………………………………………..   

2. Địa chỉ nhà: Thôn: ..............................Xã:  [     ]   Huyện:  [     ]   Tỉnh:    [     ]    

Xã  Huyện  Tỉnh  

      

  

3. Hộ gia đình thuộc Đối tượng dễ bị tổn thương: [     ]  Không = 0;   

Phụ nữ chủ hộ =1;   

Dân tộc thiểu số = 2;   

Có người tàn tật = 3;   
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Hộ nghèo = 4;   

Hộ gia đình chính sách =  5  

  



 

 

  

  

B. KHẢO SÁT KINH TẾ-XÃ HỘI  

4. Thành phần hộ gia đình (kể cả chủ hộ). Tổng số thành viên ............. người  

  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9  4.10  

S 

T 

T  

Quan hệ 

với chủ hộ  

Giới 

tính  

Tuổ 

i  

Thành 

phần dân 

tộc  

Trình độ học 

vấn  

Nghề nghiệp chính  Tình trạng việc 

làm hiện nay  

Nơi làm việc hiện 

nay  

Từ 2012 đến 

nay có thay  

đổi nghề 

nghiệp  

Nguyên nhân 

chuyển đổi 

nghề nghiệp  

  1) Ch ủ 

hộ   

2) Ch 

ồng/Vợ  

3) Ch 

a/Mẹ  

4) Co n 

trai/Con  

gái  

5) Co n 

rể/Con 

dâu  

6) Ch 

áu   

7) Ch 

áu họ  

(trai/gái)  

8) Qu 

an hệ 

khác  

1)  

am  

2) ữ  

  

1) K 

inh   

2) H 

oa  

3) K 

hơ Me  

4) C 

hăm  

5) K 

hác  

1) Chưa 

bao giờ 

đi học  

2) Cấp 1 3) 

Cấp 2 4) 

Cấp 3  

5) Đào tạo nghề  

6) Cao 

đẳng/Đại 

học/Trên đại 

học  

7) Chưa đến 

tuổi đi học  

1) Nông nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi)  

2) Đánh bắt thủy sản  

3) Nuôi trồng thủy sản  

4) Lâm nghiệp  

5) Kinh doanh  

6) Dịch vụ ăn uống/Bán 

hàng   

7) Công nhân  

8) Cán bộ viên chức  

9) Lao động làm thuê  

10) DV Vận tải/Lái xe  

11) Thất nghiệp (chỉ tính 

những người trong độ 

tuổi lao động)  

12) Sinh viên/ Học Sinh  

13) Nghỉ hưu/già yếu  

14) Chưa đến tuổi lao động  

15) Nghề khác  

1) Có việc làm 

thường xuyên  

2) Thiếu việc 

làm dưới 1 

tháng  

3) Thiếu việc 

làm từ 1-3 

tháng  

4) Thiếu việc 

làm >3 tháng  

5) Không biết  

6) Không phù 

hợp (học 

sinh/sinh 

viên/người 

già/hưu trí/trẻ 

nhỏ)  

1) Tại nhà  

2) Trong ấp  

3) Trong xã 

4) Ngoài xã 

nhưng trong 

huyện  

5) Ngoài 

huyện 

nhưng trong 

tỉnh  

6) Ngoài tỉnh  

1) Có, 1 lần  

2) Có, 2 lần  

3) Có, trên 2 

lần  

4) Không thay 

đổi  

Chuyển 

câu 6  

Lưu ý: Chỉ 

hỏi những 

người đang 

có nghề 

nghiệp tạo ra 

thu nhập.  

1) Mất 

đất/Thu 

hồi đất  

2) Thay đổi 

chỗ ở  

3) Tìm được 

việc làm 

mới phù 

hợp  

4) Vị trí nhà 

ở phù hợp 

(kinh 

doanh, 

buôn bán  

…)  

5) Công 

việc mới 

thu nhập 

cao hơn  



 

 

6) Nguyên 

nhân 

khác  

(ghi rõ)  

1                      

88  

  

  

  

2                      

3                      

4                      



 

 

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

1 

0  

                    

89  
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5. Trong khu vực gia đình đang sinh sống, sản xuất đang xảy ra những vấn đề xã hội nào dưới  

đây   

Tệ nạn mại dâm   [      ]  Nói tục, chửi bậy  [      ]  

Sử dụng ma túy  [      ]  Cãi lộn, đánh nhau  [      ]  

Nghiện rượu  [      ]  Lạm dụng lao động trẻ em  [      ]  

Tệ nạn Cờ bạc  [      ]  Bạo lực giới  [      ]  

Trộm cắp  [      ]  Xâm hại phụ nữ  [      ]  

Bệnh dịch HIV/AIDs, Bệnh  xã hội 

lây truyền qua đường tình dục  [      ]  

Mâu thuẫn giữa các nhóm dân cư  

thuộc các dân tộc khác nhau  [      ]  

   Thất nghiệp  

  

[      ]  

Vấn đề xã hội khác (nêu rõ) ____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

6. Trong khu vực gia đình đang sinh sống, sản xuất thì vấn đề môi trường nào dưới đây đang 

xảy ra hoặc gây lo ngại cho nhân dân  

  

Ô nhiễm đất        [      ]    Xả nước thải chưa được  xử lý 

ra môi trường  [      ]  

Lạm dụng thuốc trừ sâu   [      ]  

Ô nhiễm nước  [      ]  Rác thải sinh hoạt   

chưa được thu gom   [      ]  

Sử dụng chất cấm trong  chăn 

nuôi                [      ]  

Bụi, mùi hôi       [      ] 

(nói rõ nguyên nhân)  

Ô nhiễm do chất thải  nhựa, 

túi nylon       [      ]  

Sử dụng chất cấm trong  nuôi 

trồng thủy sản   [      ]  

Tiếng ồn   [      ]  Săn bắt chim thú,    [      ] 

khai thác lâm sản trái phép  

Phụ phẩm nông nghiệp  gây ô 

nhiễm (vd rơm rạ) [      ]  

Ngập lụt   [      ]  Cháy rừng   [      ]  Ô nhiễm đồng ruộng do bao bì 

thuốc BVTV [      ]  

Xói lở  [      ]  Buôn bán, tiêu thụ    [      ] 

sản phẩm động vật hoang dã  

Mất đi loài cây,   

con bản địa (nêu rõ) [      ]  

Hạn hán [      ]  Xâm nhập mặn [      ]  Sự phát triển của các  loài 

ngoại lai, xâm lấn[      ]  

  

Vấn đề khác môi trường  khác (nên rõ) _____________________________________________ ___ 

_______________________________________________________________________  

  

  

  

7. Ông/bà có nghe nói hoặc được tuyên truyền về biến đổi khí hậu, nước biển dâng/xâm nhập 

mặn không?   
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1. Có   

2. Không      chuyển câu 27  

3. Không biết/    chuyển câu 27  

Ông/bà muốn nhận thêm thông tin gì? Qua kênh nào?  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….  

8. Ông/bà được thông tin về biến đổi khí hậu từ những nguồn nào?   
 1. Internets      2. Tivi         3. Đọc báo      

 4. Đài/Loa phát thanh    5. Băng rôn    6. Tờ rơi/ tờ bướm  

 7. Sinh hoạt cộng đồng    8. Tự tìm hiểu   9. Nghe từ người khác   

10. Khác …………………………………………  

9. Ông/bà có thường quan tâm đến thông tin nào liên quan đến biến đổi khí hậu sau không?   

  

1. Tăng rủi ro Thiên tai như hạn hán, bão lũ,  4. Tăng rủi ro Xâm nhập mặn  

 cháy rừng…  5. Giảm số lượng một số loài động thực vật  

2. Tăng số lượng các loài gây hại, Dịch bệnh  trong tự nhiên do khí hậu thay đổi  

3. Giảm năng suất vật nuôi, cây trồng do   thời tiết thay đổi  

  6.   

7. Khác: ………………………….  

  

  

10. Tình trạng sử dụng đất của hộ gia đình   

    5.1  5.2  5.3  5.4  

STT     

Loại đất  

Diện tích  Nguồn gốc đất sử 

dụng  

Giấy chứng 

nhận quyền 

sử dụng đất  

Tình trạng sử dụng 

đất hiện nay  

    (1 Công = 

1000 m2)  
1) Đất ông bà để lại  

2) Đất được giao  

3) Đất thuê  

4) Đất khai hoang  

5) Đất mua  

6) Khác (ghi rõ)  

1) Có  

2) Không  

1) Đang sử dụng sản 

xuất/khai thác 2) Để 

đất trống  

3) Khai thác một 

phần, còn lại để 

trống  

4) Cho thuê  

5) Thế chấp  

1  Đất trồng cây hàng năm  

(Lúa, Khoai tây, Đậu , Lạc...)  

        

2  Đất trồng cây lâu năm (cây 

hàng năm, cây ăn trái, Mía ..)  
        

3  Đất rừng ( đất rừng, giao 

khoán bảo vệ rừng … )  
        

4  Đất ở          

5  Đất vườn          
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6  Đất mặt nước, ao, đầm, nuôi 

trồng thủy sản   
        

7  Đất khác          

8  Tổng          

  

11. Từ năm 2010 đến nay gia đình có BÁN bất kỳ mảnh đất nào (kể cả đất thổ cư) cho người 

khác?  
 1/ Có        

2/ Không  Chuyển câu 9  

12. Gia đình đã sử dụng số tiền bán đất vào những mục đích nào sau đây? (Khoanh tròn câu trả 

lời lựa chọn)  
1/ Chi phí sinh hoạt hàng ngày  

2/ Đầu tư vào nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt/nuôi trồng thủy sản  

3/ Mua đồ nội thất/đồ dùng sinh hoạt  

4/ Đầu tư vào giáo dục của trẻ em  

5/ Xây dựng, sửa chữa nhà  

6/ Gửi tiết kiệm tại ngân hàng   

7/ Đầu tư vào thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp  

8/ Chia cho con cái hoặc những người khác  

9/ Thanh toán các khoản nợ  

10/ Khác (ghi rõ) 13. Từ năm 2010 đến nay gia đình có MUA bất kỳ mảnh đất nào 

(kể cả đất thổ cư) từ người khác?  

 1/ Có        

2/ Không  Chuyển câu 11 14. Gia đình mua thêm đất để 

phục vụ những mục đích nào sau đây?  

1/ Xây dựng nhà xưởng  

2/ Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản  

3/ Sử dụng trong thương mại, dịch vụ  

4/ Trồng rừng  

5/ Xây dựng nhà  

6/ Xây dựng nhà ở để cho thuê  

7/ Khác (ghi rõ): ......................................................................  

15. Thu nhập hộ gia đình trung bình 1 tháng  theo các nguồn:  

o Nông nghiệp:   ________________VNĐ o 

Chăn nuôi:    ________________VNĐ o Đánh 

bắt thủy sản:  ________________VNĐ o Nuôi 

trồng thủy sản ________________VNĐ o Lâm 

nghiệp   ________________VNĐ o Lao động làm 

thuê:  ________________VNĐ o Lương:    

 ________________VNĐ o Công nhân:  

 ________________VNĐ o Buôn bán/dịch 

vụ:  ________________VNĐ o Trợ cấp xã hội:  
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 ________________VNĐ o Hỗ trợ từ họ 

hàng  ________________VNĐ o Cho thuê 

nhà/đất  ________________VNĐ o Khác   

 ________________VNĐ o TỔNG:    

 ________________VNĐ  

  

16. Chi tiêu của hộ gia đình trung bình 1 năm theo các nguồn chi:  
11.1. Thức ăn hàng ngày     _________________VNĐ  

11.2. Ma chay/cưới hỏi      _________________VNĐ    

11.3. Gas, chất đốt dùng cho nấu ăn    _________________VNĐ   

11.4. Nước uống       _________________VNĐ  

11.5. Điện         _________________VNĐ  

11.6. Quần áo        _________________VNĐ  

11.7. Khám chữa bệnh,   _________________VNĐ  

11.8. đóng học phí      _________________VNĐ  

11.9. Sửa chữa nhà cửa      _________________VNĐ  

11.10. Đóng góp cho cộng đồng    _________________VNĐ  

11.11. Chi phí sinh hoạt cá nhân    _________________VNĐ  

11.12. Khác        _________________VNĐ  

11.13. TỔNG        _________________VNĐ  

17. Trong 2 năm gần đây hộ gia đình có thiếu lương thực không?  (Khoanh tròn câu trả lời lựa 

chọn)  

1- Có [  ]   

 (1=Từ 1-2 tháng;   2= Từ 2-3 tháng;   3= Trên 3 tháng;     

2- Không thiếu  

3- Không trả lời  

18. Ngôi nhà gia đình đang ở thuộc dạng nào sau đây? (ĐTV tự quan sát và điền)  

1/ Nhà kiên cố một hoặc nhiều tầng/lầu  

2/ Nhà bán kiên cố (nhà tường gạch mái tôn/ngói)  

3/ Nhà vách gỗ/tôn (mái lợp tôn/tấm lợp xi măng)  

4/ Nhà đơn sơ (vách tôn/gỗ lợp mái lá)  

5/ Lều tạm  

6/ Không có nhà  

  

19. Nguồn nước sử dụng hàng ngày theo mục đích sử dụng (chọn 1 nguồn chính)   

    15.1  15.2  
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STT  Nguồn nước  Ăn uống  Tắm giặt  

1  Nước máy       

2  Giếng đào      

3  Giếng khoan       

4  Nước mưa      

5  Kênh rạch, sông, suối, ao, hồ      

8  Mua nước đóng chai của tư nhân để sử dụng      

7  Khác (ghi rõ)      

  

20. Điều kiện vệ sinh của hộ gia đình?   

1) Nhà vệ sinh tự hoại  

2) Nhà xí (thô sơ)  

3) Nhà vệ sinh 1 ngăn  

4) Nhà vệ sinh 2 ngăn  

5) Nhà vệ sinh công cộng  

6) Không có  

  

21. Các loại bệnh phổ biến trong cộng đồng (nêu tên bệnh)  

 Cảm  

 Cúm  

 Bệnh hô hấp  

 Sốt rét  

 Bệnh tả  

 Lỵ  

 Viêm gan  

 Nhiễm chất độc  

 Khác  

 Không trả lời  

22. Tiếp cận các dịch vụ Y tế của hộ gia đình?  

   18.1  18.2 (Khoảng cách)  

Dịch vụ Y tế  
1.Có  

 
2. Không        

1. Trạm y tế xã             

2. Bệnh viện huyện             

3. Phòng khám             

4. Nhà thuốc             

5. Điều trị thuốc khác             
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6. Khác             

7. Không trả lời             

  

23. Điều kiện sống của hộ có thay đổi trong 3 năm gần đây không?    

1) Kém hơn [  ]; Lý do: __________________________________________________ 2) 

Không thay đổi [  ]; Lý do:  

________________________________________________________  

3) Tốt hơn [  ]; Lý do: _______________________________________________________  

24. Gia đình hiện có khoản vay nợ nào không?  

1/ Có, 19.1. Số lượng khoản vay: [   ]  

2/ Không có khoản vay nợ nào Chuyển câu 21  

  

25. Thông tin thêm về các khoản vay nợ của gia đình?  

  21.1  21.2  21.3  

  Nguồn vay  Mục đich vay  Hình thức vay  

  1) Người thân, bạn bè thân, hàng xóm  

2) Người cho vay nặng lời  

3) Quỹ tín dụng, hợp tác xã tín dụng 

nhân dân  

4) Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn  

5) Ngân hàng cho người nghèo (chính 

sách xã hội)  

6) Các ngân hàng khác  

7) Chương trình phát triển (ví dụ như 

chương trình xúc tiến việc làm 120, 

vv)  

8) Quỹ xóa đói giảm nghèo   

9) Hội phụ nữ, các hiệp hội khác, vv  

10) Khác (ghi rõ)  

1) Sản xuất nông nghiệp  

(lúa, rau, cây trồng cạn)  

2) Sản xuất phi nông 

nghiệp  

3) Làm Vườn  

4) Mua sắm đồ nội thất 

sử dụng lâu dài  

5) Chăn nuôi  

6) Chi phí hàng ngày  

7) Nuôi trồng thủy sản 

(nuôi, đánh bắt)  

8) Điều trị sức khỏe  

9) Lâm nghiệp (trồng 

trọt)  

10) Mục đích khác (ghi  

rõ)  

1) Tín chấp 

không cần tài 

sản  

2) Thế chấp tài 

sản  

Khoản  

1  

      

Khoản  

2  

      

Khoản  

3  
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26. Thành viên trong Hộ gia đình có thuộc thành viên của tổ chức nào dưới đây?  

Tổ chức  22.2  

Gia đình có là thành viên không?  

(1= có; 2=không)  

1) Hội nông dân      

2) Hội người sử dụng nước    

3) Hợp tác xã    

4) Nhóm chuyển đổi nghề    

5) Hội khuyến nông    

6) Hội thanh niên     

7) Hội Phụ nữ    

8) Tôn giáo    

9) Nhóm tiết kiệm và cho vay    

10) Nhóm chế biến sản phẩm nông nghiệp    

  

27. Hộ gia đình có sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cộng đồng/đồng ý nội dung sau?  

TT  Hoạt động  Có  Không  Phân 

vân  

1  Tham gia nhóm người sử dụng nước nhằm phát triển hệ thống tưới  

tiêu  

      

2  Sẵn sàng trả chi phí cấp nước/vận hành thủy lợi        

3  Sẵn sàng các đóng góp bằng tiền/hiện vật cho công trình phúc lợi         

4  Sẵn sàng tham gia ngày công lao động xây dựng kênh Thủy lợi/Đê 

bao/Cống ngăn mặn ....  
      

5  Tin tưởng sẽ có nước cấp đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp        

6  Tin tưởng rằng việc xây dựng kênh thủy lợi/đê bao sẽ thúc đẩy sự 

phát triển nuôi trồng thủy sản như tôm, cua,..  
      

7  Thay đổi mô hình kinh tế hiện tại để phù hợp/hiệu quả hơn        

8  Tham gia các lớp tập huấn về phát triển sinh kế bền vững        

28. Trong thời gian tới ông bà có dự định gì cho phát kinh tế của gia đình không ?  

23.1. Tiếp tục duy trì hoạt động như hiện nay  

23.2. Mở rộng sản xuất/kinh doanh  

23.3. Giảm bớt đầu tư  hoạt động sản xuất/kinh doanh  

23.4. Chuyển đổi sản xuất/kinh doanh  
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23.5. Chưa có định hướng gì  

23.6. Khác:  

  

29. Ông/Bà mong muốn chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây trong 

những năm tới? (Lựa chọn tối đa 3 lĩnh vực ưu tiên)  

STT  Lĩnh vực  Lựa chọn  

1  Đường giao thông    

2  Xây cầu qua sông    

3  Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản    

4  Cung cấp điện    

  Xây Kè, Đê bao chống xói lở bờ sông    

  Trồng cây xanh bảo vệ bờ sông, bờ biển    

5  Thu gom và xử lý Nước thải    

  Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt    

6  Cấp nước sinh hoạt    

7  Xây Trường học    

8  Xây trường Mẫu giáo, mầm non    

9  Phòng khám, trung tâm y tế    

10  Khuyến nông    

  Tập huấn và mô hình sản xuất nông nghiệp sạch    

11  Giải trí và vui chơi giải trí    

12  Khác (ghi rõ)    

  

30. Ông/ Bà có kiến nghị nào để dự án cần lưu ý thêm trong quá trình triển khai nhằm nâng cao 

hiệu quả đầu tư?  

  

- Sự tham gia của người hưởng lợi/người bị ảnh hưởng trong quá trình thiết kế và xây dựng công 

trình  

- Có kế hoạch và phân công trách nhiệm rõ ràng về vận hành, bảo dưỡng thường xuyên công 

trình  

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân bảo vệ công trình  

- Tăng cường các quy định về xử phạt các vi phạm, xâm phạm đến công trình -  Các biện 

pháp khác (nêu cụ thể dưới đây)  

- .......................................................................................................................................................  

  

 ....................................................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................................  

  

 ....................................................................................................................................................................  

KIỂM KÊ THIỆT HẠI HỘ BAH  

  

31. Hộ bị ảnh hưởng bởi: [    ]  

28.1. TDA Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước 

ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau  

  

32. Tình trạng sử dụng đất của hộ gia đình (đất BAH chỉ tính là đất nằm trong khu vực cần thu 

hồi cho xây dựng dự án)    

  

Loại đất    

  

Đất trong và 

ngoài khu  

vực dự án  

(m2)  

Mức độ ảnh 

hưởng đối với 

từng thửa đất  

Hiện 

trạng 

sử  

Tình trạng pháp lý 

của lô đất  

Loại  ảnh  

hưởng  

1= Đất thổ cư 

2=Đất  trồng 

lúa  

3=Đất vườn  

4=Đất  nuôi 

trồng thủy hải 

sản  

5=Đất rừng 

6=Đất  

k.doanh 

 phi NN  

7=Các loại đất 

khác   

  

Tổng  

diện tích 

bị 

 ả

nh hưởng 

(m2)  

(1)  

Ảnh 

hưởng 

một 

phần  

  

(2) 

Toàn 

bộ  

  

1=Chủ  

lô đất  

  

2=Đất 

thuê  

  

1=Có sổ đỏ  

2=Chưa có sổ đỏ 

nhưng có điều kiện 

pháp nhân để làm sổ  

3= Không đủ điều 

kiện làm sổ đỏ   

4= Nằm trong khu 

quy hoạch của nhà 

nước  

5=Thuê đất dài hạn 

của nhà nước  

6=Thuê đất của tư 

nhân  

1= Vĩnh viễn  

2= Tạm thời  

  

    Trong  Ngoài            

Thửa 1                  

Thửa 2                  

Thửa 3                  

Thửa 4                  

Thửa 5                  

Thửa 6                  

Thửa 7                  
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Thửa 8                  

Tổng                

  

                

33. Nhà cửa bị ảnh hưởng bởi dự án  

Loại nhà  Tổng  diện 

tích  sàn 

hiện có (m2 

)  

Tình trạng pháp lý  Mức độ ảnh hưởng  Ghi Chú  

(Nếu có 

kinh doanh 

tại nhà thì 

ghi chú, trừ 

mục 7 –  

Loại nhà)  

1. Biệt 

thự  

2. Cấp 1  

3. Cấp 2  

4. Cấp 3  

5. Cấp 4  

6. Nhà 

tạm  

7. Cửa 

hàng độc lập 

ngoài nhà  

1. Có giấy chứng nhận   

2. Không có giấy chứng 

nhận  

3. Xây dựng trên đất nông 

nghiệp 4. Nhà thuê  

Diện tích sàn 

bị ảnh hưởng  

(m2)   

(Ảnh 

hưởng 1 

phần=1; 

Ả/hưởng 

hoàn 

toàn=2)  

            

            

Lưu ý:  Một hộ có thể bị ảnh hưởng nhiều nhà, cần điền đầy đủ các thông tin của tất cả các căn nhà bị 

ảnh hưởng.  

  

34. Thông tin các căn nhà nằm ngoài vùng dự án (nếu có):   

- Số căn nhà:                                        [  ]  

- Diện tích các căn nhà nằm ngoài vùng dự án: …………. m2  

  

35. Các công trình, vật kiến trúc khác trên đất bị ảnh hưởng   

 (Thống kê các công trình phụ độc lập ngoài nhà bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, và những tiện nghi 

sinh hoạt)  

Các công trình/tiện nghi sinh hoạt  

Loại công trình xây dựng 

(tương ứng theo các công  

trình phụ)  

Đơn  

vị  
Khối lượng  

Ghi chú  

  

1. Nhà bếp độc lập ngoài nhà chính  

1. Tạm   

2. Tương đương nhà cấp 4  

m2      
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2. Chuồng lợn/bò/gà  

1. Tạm   

2. Tương đương nhà cấp 4  

m2      

3. Đồng hồ điện    Cái      

4. Đồng hồ nước và ước tính chiều 

dài đường ông nước  
  Cái      

5. Điện thoại cố định có dây    Cái      

6. Hàng rào  1. Xây gạch  M      

Các công trình/tiện nghi sinh hoạt  

Loại công trình xây dựng 

(tương ứng theo các công  

trình phụ)  

Đơn  

vị  
Khối lượng  

Ghi chú  

  

 2. Thép gai hoặc gỗ     

7. Cổng  

1. Xây tường  

2. Sắt thép  

2. Gỗ/Tre nứa  

m2      

8. Phòng vệ sinh, nhà tắm  (biệt lập 

với nhà)  

1. Xây gạch, bê tông  

2. Tranh tre, nứa lá  

m2      

9. Mộ đất  

a) Ở nghĩa địa  

b) Biệt lập  

  Cái      

10. Mộ xây    Mộ      

11. Giếng  

1. Khoan  

2. Đào  

M      

12. Bể nước  

1. Xây gạch/Bê tông  

2. Inox  

3. Nhựa  

  

m3  

  

    

13. Sân (chỉ tính sân xi măng hoặc lát 

gạch)  
  m2      

14. Ao nuôi cá (khối lượng đào)  
  m3      

15. Công trình khác (tên của công 

trình và diện tích/khối lượng ảnh 

hưởng)  

  Cái/ 

m2/m 
3  

    

  

36. Các loại cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng     

(Chỉ thống kê các loại cây lâu năm/ăn trái bị ảnh hưởng)  
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Các loại cây trồng hoặc nhóm 

nông sản  
Quy cách, năm trồng  Đơn vị  

Khối 

lượng  

Ghi chú  

  

a) Cây ăn quả (Cây chính)    Cây      

1)           

2)           

3)           

4)           

5)           

Các loại cây trồng hoặc nhóm 

nông sản  
Quy cách, năm trồng  Đơn vị  

Khối 

lượng  

Ghi chú  

  

b) Cây lấy gỗ (Cây chính)    Cây      

1)           

2)           

3)           

4)           

5)           

c) Cây cảnh (Cây chính)    Cây      

1)           

2)           

3)           

4)           

5)           

d) Hoa màu (Cây chính)    m2      

1) Ngô          

2) Khoai          

3) Lạc          

4) Đậu          

5) Lúa          
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e) Diện tích mặt nước nuôi 

trồng thủy hải sản  
  m2      

          

          

          

  

37. Chỉ hỏi những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất và đất nông nghiệp   

Nếu bị ảnh hưởng (thu hồi) đất nông nghiệp hoặc đất sản xuất khác, gia đình sẽ lựa chọn phương 

án bồi thường nào?   

a) Muốn nhận đất-đổi-đất (nếu có đất thay thế tại xã) có cùng loại đất và diện tích/tính chất đất 

tương đương                     [  ] b) Muốn nhận tiền mặt     [  ]  

 c) Chưa quyết định                           [  ]  

  

38. Chỉ hỏi những hộ bị ảnh hưởng đất thổ cư  

Diện tích đất thổ cư còn lại ngoài khu vực dự án của gia đình có đủ để xây dựng lại nhà không?      

1- Có [  ]               2- Không     [  ]   

Mong muốn tái định cư của gia đình như thế nào?  

  

………………………………………………………………………………………………………  

Hình thức tham vấn ưa thích?  

  

………………………………………………………………………………………………………  

39. Chỉ hỏi những hộ bị ảnh hưởng đất thổ cư   

a) Tự di dời đến mảnh đất khác của gia đình         [  ]  

b) Tự di dời đến nơi khác mà gia đình tự chọn    [  ]  

c) Di dời đến khu tái định cư của dự án      [  ]  

d) Di dời đến khu tái định cư do địa phương bố trí   [  ]  

e) Chưa quyết định                                                  [  ]  

  

40. Gia đình dự định sử dụng tiền bồi thường như thế nào? (Hỏi bình thường)  

a) Xây hoặc sửa chữa lại nhà cửa   [  ]  

b) Mua đất mới       [  ]  

c) Mua tài sản khác            [  ]  ;  Tên tài sản________________  

d) Đầu tư vào kinh doanh nhỏ                 [  ]  

e) Gửi tiết kiệm ở ngân hàng    [  ]  

f) Chi cho việc học của con cái    [  ]                                 

g) Dự định khác                    [  ] ;  Mô tả____________________  
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41. Hiện tại gia đình có kế hoạch sẽ thay thế sản xuất/thu nhập từ đất nông nghiệp và/hoặc phục 

hồi kinh doanh do xây dựng dự án không?  

  1. Có:       [  ]       2.Không:        [  ]       

Nếu có, sẽ làm gì :  

a) Mua đất nông nghiệp mới để sản xuất    [  ]  

b) Tái lập cơ sở kinh doanh ở nơi mới     [  ]  

c) Buôn bán          [  ]  

d) Mở cửa hàng nhỏ        [  ]  

e) Làm thủ công         [  ]  

f) Tìm việc mới         [  ]  

g) Khác                          [  ]              Mô tả   

___________________________________________  

  

42. Ông /bà có kiến nghị gì với chính quyền địa phương liên quan đến tác động của dự án tới gia 

đình?  

1. Được thông tin và tham vấn về dự án, các tác động và quyền lợi liên quan  

2. Hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm do giảm đất sản xuất  

3. Tập huấn, nâng cao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng tới sản xuất 

nông nghiệp sạch  

4. Tập huấn nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, đời sống  

5. Tập huấn, nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, xã hội, giới 4. Hỗ trợ vay vốn   

5. Khác: ……………………………………  

  

  

  

XIN CẢM ƠN  
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG  

1. Hình ảnh  
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2. Biên bản cuộc họp   
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PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN CUỘC HỌP VỚI BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU KINH TẾ CÀ MAU  
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PHỤ LỤC4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁ ĐẤT  
TT  Họ tên  Ấp  Gía đất nông nghiệp  Giá đất thổ cư  

1  Nguyễn Thế Cường  Chín Biện             25,000    

2  Diệp Thanh Tâm  Chợ Thủ A             25,000    

3  Hà Văn Kiệt  Tân Tạo A             25,000    

4  Nguyễn Quốc Việt  Bảo Vĩ             25,000                25,000   

5  Nguyễn Văn Cần  Đường Đào    

6  Trần Công Chánh  Tân Tạo B             25,000    

7  Nguyễn Thái Sơn  Voi Vàm             25,000    

8  Ngô Giám Thị  Xí Nghiệp             35,000                35,000   

9  Bùi Lũy  Ông Như             50,000              100,000   

10  Đặng Văn Mừng  Nam Nghĩa             30,000                30,000   

11  Nguyễn Chí Hướng  Đồng Khởi             35,000                35,000   

12  Lê Thanh Phong  Bà Thanh             45,000                60,000   

13  Trương Văn Dung  Ông Quyền             35,000                35,000   

14  Tạ Văn La  Duyên Hải             45,000              100,000   

15  Nguyễn Thanh Giang  Trường Đức             40,000    

16  Phạm Nguyễn Hồng Châu  Kinh Đào             15,000                15,000   

17  Trần Văn Út  Nà Lớn             15,000                15,000   

18  Nguyễn Thị Oanh Thủy  Xẻo Lớn    

19  Nguyễn Châu Á  Nà Chim             25,000    

20  Tô Minh Chạy  Ông Ngươn    

21  Trần Anh Huỳnh  Xóm Mới             40,000                40,000   

22  Chú Dũng  Cồn Cát    

23  Đỗ Văn Tèo  Trường Đức             45,000    

24  Võ Văn Bé  Trường Đức             50,000                80,000   

25  Huỳnh Văn Rạng  Trường Đức             35,000                35,000   

26  Trần Xuân Thì  Trường Đức             40,000                40,000   

27  Nguyễn Văn Lem  Trường Đức             40,000    

28  Lê Văn Học  Trường Đức             40,000    
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29  Lê Phước Thân  Đồng Khởi    

30  Nguyễn Quốc Tuấn  Ông Như             20,000                20,000   

31  Trần Kiều Thơ  Ông Như             30,000                30,000   

32  Huỳnh Thanh Giang  Ông Như    

33  Trần Ngọc Lượng  Ông Như             30,000                30,000   

34  Huỳnh Văn Kía  Xóm Mới    

35  Huỳnh Văn Út  Xóm Mới             30,000    

  Bình quân             32,857                42,647   

  

PHỤ LỤC5: MẪU HIẾN ĐẤT TỰ NGUYỆN  
Tỉnh:     

Huyện:       

Xã:     

Ấp:     

Tên chủ đất  
  

CMND:  
Người hưởng lợi của TDA: Y/N  

 

Giới tính:     

    
Địa chỉ:  

 

Mô tả khu đất bị 

thu hồi bởi TDA  
Diện tích bị ảnh 

hưởn:   
Tổng diện tích hiện 

có :    
Tỷ lệ mất đất:    Tờ bản đồ số:    

Mô tả cây trồng hiện có trên đất và tác động của TDA    

  Detail  Number    

Số cây bị đốn hạ      

Cây ăn trái       

Cấy sử dụng cho mục đích kinh tế hoặc 

mục đích khác của hộ        

Cây rừng trưởng thành      

Cây khác       

Mô tả các tài sản khác sẽ bị mất hoặc phải di dời để thực hiện TDA    

Giá trị tài sản hiến   
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Bằng việc ký hoặc lấy dấu vân tay vào mẫu này, người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu đồng ý 

đóng góp tài sản cho tiểu dự án. Sự đóng góp là tự nguyện. Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở 

hữu không muốn đóng góp tài sản của mình cho tiểu dự án thì không ký hoặc in dấu vân tay 

vào đây và yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại về đất và tài sản sản trên đất bị ảnh hưởng 

bởi TDA.  

Ngày:  Date:   

Chữ ký đại diện Ban Bồi thường huyện  Chữ ký người bị ảnh hưởng   

(Yêu cầu có chữ ký của cả vợ/chồng của chủ đất)  
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PHỤ LỤC6: VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐẤT CÔNG  
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