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Phụ lục 2: Một số biên bản và danh sách người tham dự họp tham vấn trong khu 

vực Tiểu dự án 
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Phụ lục 3: Kết quả họp tham vấn cộng đồng 

 

TT Hồ Địa điểm Nội dung góp ý 

Xã Huyện/Tp. 

1 Bản Cưởm Thạch Đạn Cao Lộc - Công tác bồi thường phải rõ ràng và thực hiện kịp thời để ổn định cuộc sống của người 

dân. 

- Hoàn trả lại mặt đường do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu làm hỏng. Phun 

nước khu vực xe qua lại nhiều. 

- Đăng ký tạm trú đầy đủ cho công nhân ở xa.  

- Vệ sinh khu lán trại của công nhân không vứt rác bừa bãi, thực hiện thu gom và hoàn 

trả mặt bằng sau khi thi công 

2 Ba Sơn Xuất Lễ - Hạn chế cắt nước ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân. Thông báo lịch cắt nước 

khi thi công công trình. 

- Trong trường hợp phải thu hồi đất, cần minh bạch chính sách đền bù và thực hiện đền 

bù nhanh, gọn cho bà con 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công (giảm 

bụi, ồn khi vận chuyển nguyên vật liệu, …) 

3 Khuôn Pinh Hòa Sơn Hữu Lũng - Trong quá trình xây dựng, chủ dự án phải phổ biến thông tin cho các đơn vị tuyên 

truyền cùng với Chủ đầu tư để thực hiện dự án  

- Phải chú ý đến an ninh trật tự xã hội ở địa phương trong thời gian thi công 

- Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong thời gian 

thi công 

4 Kai Hiển Tân Thành - Thông báo sớm cho người dân về kế hoạch bồi thường. Công tác bồi thường phải rõ 

ràng và thực hiện kịp thời để ổn định cuộc sống của người dân. Việc chi trả đền bù phải 

công khai và chi trả 1 lần, không kéo dài 

- Thông báo lịch cắt nước canh tác cho bà con 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công như 

che phủ bạt, phun nước trên tuyến đường có người dân sinh sống 

5 Khau Piều Tú Mịch Lộc Bình - Hạn chế thu hồi đất của bà con, trong trường hợp có thu hồi cần có đền bù thích hợp. 
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- Hạn chế xe chở quá tải phá đường giao thông, trong trường hợp đường bị hỏng phải 

hoàn trả nguyên hiện trạng 

- Quản lý công nhân tham gia thi công, không gây mất an ninh trật tự khu vực  

- Thực hiện thi công vào mùa khô, hạn chế kéo dài thời gian xây dựng. Thông báo lịch 

cắt nước phục vụ canh tác cho UBND xã để báo cho bà con trước khi thực hiện 

6 Cốc Lùng Kháng 

Chiến 

Tràng Định - Thực hiện đền bù thoả đáng cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự 

án 

- Hạn chế việc phát sinh bụi, ồn, cần tưới nước để hạn chế bụi trên tuyến đường dân sinh 

- Hoàn nguyên môi trường sau khi thi công xong. Bồi thường nếu gây hư hỏng cơ sở hạ 

tầng 

- Thông báo kế hoạch thi công và kế hoạch cắt nước canh tác cho khu vực bị ảnh hưởng 

7 Khuổi Mặn Hùng Sơn - Hạn chế tốc độ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi qua khu dân cư 

- Phun nước trên những đoạn đường tập trung nhiều dân cư 

- Thông báo lịch thi công và lịch cắt nước canh tác cho bà con 

- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi công, đặc biệt với khu vực tập trung nhiều công 

nhân 

8 Kỳ Nà Quốc Khánh - Hạn chế tốc độ với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi qua khu vực dân 

cư. Thực hiện che phủ bạt, phun nước hạn chế bụi 

- Thuê công nhân địa phương làm việc tại công trường. Đăng ký tạm trú với công nhân 

ngoài địa phương. Đảm bảo an ninh trật tự khu vực lán trại 

- Đặt biển báo và hàng rào khu vực thi công, không cho người dân tự do ra vào công 

trường đang làm việc 

- Thực hiện đền bù theo đúng chính sách của nhà nước 

9 Thâm Sỉnh Hoàng 

Đồng 

Lạng Sơn - Do đường hẹp và nhà dân sống sát hai bên đường đi vào hồ nên khi thi công hạn chế xe 

tải lớn, hạn chế đi vào thời gian nghỉ ngơi (từ 21h – 4h) của người dân, thực hiện phủ 

bạt khi chở nguyên vật liệu, phun nước vào những ngày khô hanh, vận chuyển với tốc 

độ hạn chế trong khu vực đông dân cư. Hoàn trả lại mặt đường nếu bị hỏng do chở 

nguyên vật liệu vào công trình. 

- Thực hiện quản lý công nhân tham gia thi công tránh làm mất an ninh trật tự khu vực 

- Thông báo lịch cắt nước phục vụ canh tác cho UBND xã để báo cho bà con trước khi 
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thực hiện. Thực hiện thi công vào mùa khô, hạn chế kéo dài thời gian xây dựng. 

- Thông báo phương án thu hồi, đền bù đất cho bà con trong diện phải giải phóng mặt 

bằng. 

- Đặt biển báo và hàng rào bảo vệ công trình, không để cho người dân vào khu vực dự án 

gây mất an toàn 

10 Bó Chuông Mai Pha - Công bố phương án thu hồi đất và kế hoạch thu hồi, đền bù cho bà con. Tổ chức họp 

xin ý kiến về phương án và kế hoạch thu hồi – đền bù nếu có. 

- Đăng ký tạm trú cho công nhân bên ngoài địa phương đến làm việc tại công trường. 

Thực hiện quản lý công nhân tham gia thi công tránh làm mất an ninh trật tự khu vực 

- Hạn chế xe quá khổ quá tải chở nguyên vật liệu làm hỏng đường. Trong trường hợp 

đường đị hỏng cần hoàn trả lại sau khi hoàn thành thi công hoặc phải khắc phục ngay 

với những đoạn đường phục vụ dân sinh 

- Thông báo lịch thi công chi tiết cho UBND xã.  
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Phụ lục 4: Kế hoạch hành động giới (GAP) 

I. Yêu cầu về Kế hoạch hành động giới trong Dự án 

- Các vấn đề về Giới là vấn đề xã hội có liên quan đến đặc điểm văn hóa của các 

nhóm cộng đồng khác nhau. Không giống như các vấn đề khác, vấn đề xã hội 

có liên quan đến giá trị và chuẩn mực xã hội tồn tại từ xa xưa. Thay đổi nhận 

thức và giá trị xã hội là một việc không dễ dàng đặc biệt là ở khu vực miền núi, 

nơi đây vẫn bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến cũ, đàn ông được nâng cao vị 

thế trong gia đình và ngoài xã hội. Đây là một thách thức lớn để đưa vấn đề giới 

vào các hoạt động của dự án, đặc biệt là về vấn đề lồng ghép giới. 

- Kết quả khảo sát các vấn đề liên quan đến giới trong khu vực Tiểu dự án cho 

thấy vị thế và vai trò của phụ nữ còn thấp hơn so nam giới: ở cả trong gia đình 

và trong các hoạt động xã hội. Các vấn đề này yêu cầu phát triển một Kế hoạch 

hành động giới (GAP) bền vững trong phạm vi dự án này. Kế hoạch GAP sẽ 

củng cố và thúc đẩy đầu tư của dự án thông qua nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về bình đẳng giới, phát triển giới và lồng ghép giới vào đầu tư, thiết kế, 

quản lý, vận hành, chính sách an toàn và cải thiện thể chế, và các hoạt động hỗ 

trợ nông nghiệp.  

II.  Mục tiêu của GAP 

- Kế hoạch hành động giới được xây dựng và thực hiện nhằm tạo điều kiện tối đa 

hóa sự tham gia của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng dự án, tạo cơ hội mới cho 

phụ nữ gia tăng thu nhập, mà không tăng gánh nặng trong cuộc sống, góp phần 

tăng cường vai trò và vị thế của phụ nữ trong khu vực dự án. Các mục tiêu của 

kế hoạch này gồm:  

(i) Nhà thầu địa phương sẽ tận dụng ít nhất 30% lao động địa phương, trong 

đó sẽ ưu tiên sử dụng lao động nữ trong công tác xây dựng, bảo dưỡng 

và sửa chữa; 

(ii) Đối với loại công việc tương tự, lao động nữ phải được trả lương bằng 

với lao động nam; 

(iii) Các điều kiện an toàn phải đảm bảo như nhau giữa nam giới và phụ nữ; 

(iv) Nhà thầu địa phương không sử dụng lao động trẻ em; 

(v) Khuyến khích sử dụng lao động địa phương (cả nam và nữ); 

(vi) Đào tạo và tăng cường năng lực cho phụ nữ tham gia vào quá trình ra 

quyết định và các tiểu dự án của cộng đồng một cách có ý nghĩa nhất 

(tức là tập huấn về sự tham gia và kỹ năng đàm phán, kỹ năng tiếp thị, kỹ 

năng canh tác và xoá mù chữ cho phụ nữ); 

(vii) Các dịch vụ khuyến nông hướng mục tiêu vào phụ nữ được thiết kế và 

cung cấp cho phụ nữ; 

(viii) Ít nhất có một phụ nữ sẽ đại diện cho phụ nữ xã trong ban giám sát của 

xã dự án (chiếm 1/3 số thành viên). 

III.  Xây dựng nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận 
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3.1.  Nguyên tắc xây dựng GAP  

- Cơ hội tham gia dự án và chia sẻ lợi ích bình đẳng giữa nam giới và nữ giới; 

- Tiếp cận đối tượng mục tiêu là nữ giới, đặc biệt phụ nữ nghèo;  

- Đặt ra các chỉ số giám sát và đánh giá về giới; 

- Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để hỗ trợ xây dựng năng lực và tham gia của 

phụ nữ trong tất cả các giai đoạn của dự án bên cạnh kế hoạch phát triển giới; 

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

định ở các cấp và trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng. 

3.2.  Phương pháp tiếp cận và phạm vi công việc 

- Trên cơ sở những kết quả từ việc phân tích được kiến nghị để phát triển GAP để 

đạt được các mục tiêu tổng thể của dự án. GAP được phát triển bởi các chuyên 

gia về giới, phát triển cộng đồng và phát triển nông thôn thông qua tham vấn 

với các bên liên quan bằng các phương pháp có sự tham gia để đánh giá tác 

động xã hội của dự án và phân tích tình hình giới để hiểu được đặc điểm xã hội 

và môi trường và tập quán sản xuất của địa phương. Quá trình tham vấn nhận 

được ý kiến từ cộng đồng và các bên liên quan bằng cách khuyến khích sự tham 

gia của các thành viên để xác định xung đột / tranh chấp của cộng đồng khi tiếp 

cận và sử dụng nước, vận hành và bảo trì các công trình thủy lợi, xây dựng lộ 

trình nâng cao nhận thức cộng đồng, tích cực tham gia vào các hoạt động lồng 

ghép giới, giải thích các phương pháp lập kế hoạch, và lắng nghe ý kiến được 

đưa ra trong hội thảo, trên cơ sở đó đề ra GAP. 

- Áp dụng Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) để phân tích 

các vấn đề, cơ hội và kế hoạch liên quan đến giới, bao gồm sản xuất nông 

nghiệp, sử dụng nước, giáo dục, thu nhập, cải thiện sản xuất nông nghiệp và đời 

sống của phụ nữ. 

- Phương pháp tiếp cận “có sự tham gia của cộng đồng” là quá trình trong đó các 

nhóm cộng đồng tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, sử dụng và 

duy trì một dịch vụ hoặc  thiết bị hoặc phạm vi hoạt động. Hoạt động cá nhân 

không được coi là sự tham gia của cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng là 

quá trình mà các cơ quan nhà nước, tổ chức và cộng đồng liên quan có trách 

nhiệm cụ thể và thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ cụ thể (quản lý 

hệ thống thủy lợi và phân phối nước ...) cho cộng đồng. Sự tham gia của cộng 

đồng nhằm đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi dự án có thể tham gia 

vào việc ra quyết định cho dự án. Sự tham gia của cộng đồng nhằm tìm kiếm và 

huy động các nguồn lực của cộng đồng, nhờ đó tăng lợi ích cho cộng đồng, 

giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế và đầu tư của các dự án đầu tư. Trong các 

hoạt động phát triển giới, nâng cao nhận thức về giới, đòi hỏi sự tham gia của 

cả nam và nữ giới. Trong các hoạt động lồng ghép giới, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân cấp xã có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả dự án, 

lợi ích của dự án cho nông dân, phụ nữ, nâng cao khả năng tiếp cận đến nguồn 



Báo cáo Đánh giá tác động xã hội 

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

Trang |98 

nước, cải thiện điều kiện sản xuất, tăng thu nhập của nông dân, tạo quan hệ cho 

phụ nữ. Sự tham gia của cộng đồng là nguồn lực và động lực để thúc đẩy lợi ích 

của cộng đồng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế và đầu tư của dự án, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng để tham gia 

vào các quyết định của dự án. 

- Nhận thức hành vi tiếp cận: GAP nhằm thay đổi quan niệm, thái độ và hành vi 

của cộng đồng (cả nam và nữ) tham gia vào các hoạt động dự án và nâng cao vị 

thế, quyền và lợi ích của phụ nữ. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của dự án, các 

hoạt động truyền thông thay đổi hành vi sẽ được thực hiện trước khi huy động 

cộng đồng để đạt hiệu quả cao nhất.  

- Cách tiếp cận bình đẳng: Kế hoạch hành động giới cho các dự án đề xuất chủ 

yếu tìm cách đáp ứng nhu cầu giới thông qua sự can thiệp trực tiếp của nhà 

nước, tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ tham gia vào chính trị và kinh tế, giảm bất 

bình đẳng với nam giới. Kế hoạch hành động giới là tăng cường khả năng tiếp 

cận và bù đắp các dịch vụ xã hội và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp khác trong 

dự án cho phụ nữ. 

- Cách tiếp cận hiệu quả: Mục đích của phương pháp này là đảm bảo sự phát 

triển của các hoạt động lồng ghép giới thông qua những thay đổi trong thu nhập 

của phụ nữ và gia đình của họ. Cách tiếp cận này thay đổi các khía cạnh: sản 

xuất, tái sản xuất và đóng góp cho cộng đồng của phụ nữ và nam giới. Cách tiếp 

cận này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm lao động 

trong hoạt động dưới nước và hoạt động tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của 

phụ nữ so với nam giới trong bối cảnh hiện nay. 

- Phương pháp trao quyền: Cách tiếp cận này là để giải quyết vấn đề vai trò nhỏ, 

bất bình đẳng giới của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thông qua các hiệp hội 

tại địa phương, phụ nữ không chỉ tham gia (ở mức thấp) vào các hoạt động dự 

án liên quan như thiết lập các hợp tác xã, cơ chế hoạt động và sử dụng tưới cho 

sản xuất nông nghiệp, giải quyết xung đột nước, giám sát và đánh giá các hoạt 

động tưới tiêu, nâng cao thu nhập mà còn liên quan để thảo luận và quyết định 

hành động, và phụ nữ cũng cần được trao quyền và có quyền nhất định. 

- Phạm vi công việc: Phạm vi hoạt động sẽ tập trung vào: (i) Nâng cao nhận thức 

cho người làm chính sách và ra quyết định, các nhà quản lý, hoạch định và điều 

hành dự án ở cấp trung ương và cấp tỉnh về tầm quan trọng của phân tích giới, 

phát triển giới và lồng ghép giới trong phạm vi dự án; (ii) Khuyến khích chính 

quyền địa phương hỗ trợ và tham gia phát triển về giới, lồng ghép giới thông 

qua các lớp tập huấn, hội thảo, tham vấn, hoặc tham quan học tập; (iii) Tập 

huấn về các mô hình phát triển nông nghiệp ở cấp cơ sở với sự tham gia của 

phụ nữ. Các nghiên cứu, phân tích và thực hiện GAP ở các tiểu dự án còn lại sẽ 

được tiếp tục trong năm sau. 

IV. Các bước thực hiện và kết quả kỳ vọng 

- Kế hoạch hành động giới được thực hiện thông qua các bước sau: 
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(i) Xác định các vấn đề về giới trong khu vực dự án: 

- Khảo sát và phân tích các vấn đề giới để hiểu được thực trạng môi trường và xã 

hội, tập quán sản xuất và những ràng buộc tại địa phương;  

- Xác định các hoạt động dự án có lồng ghép giới: khảo sát, thiết kế, xây dựng, 

quản lý và chính sách xã hội, ….. các biện pháp huy động sự tham gia giới;  

- Xác định các vấn đề về giới trong việc tiếp cận, sử dụng, bảo vệ nguồn nước; 

- Các vấn đề về quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình thủy lợi. 

(ii) Chuẩn bị nguồn lực: 

- Phân công các chuyên gia về giới, phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn để 

thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến giới, lồng ghép giới; 

- Xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện các hoạt động lồng ghép giới ở từng 

địa phương trong khu vực dự án; 

- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn phát triển giới tính, các hoạt động 

lồng ghép giới; 

- Xác định các nguồn lực (con người, tài chính, cơ sở hạ tầng, ….) các cấp để 

thực hiện các hoạt động lồng ghép giới đề xuất. 

(iii) Các hoạt động cụ thể: 

- Đào tạo TOT về phát triển giới và lồng ghép giới; 

- Hội thảo tham vấn để thay đổi nhận thức về giới, các vấn đề giới trong tiếp cận 

nước, hoạt động đầu tư của dự án cho các cán bộ của Ban QLDA, tư vấn thiết 

kế, tư vấn kỹ thuật khác, các nhà thầu… 

- Nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan địa phương tăng cường các 

hoạt động lồng ghép giới trong kế hoạch, chương trình và phát triển kinh tế-xã 

hội của địa phương, đặc biệt là các hoạt động phát triển về nông nghiệp 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cải thiện quan hệ cộng đồng 

trong tiếp cận và sử dụng nguồn nước bền vững, quản lý, vận hành và bảo vệ 

công trình thủy lợi;  

- Thành lập tổ chức nhằm tạo điều kiện thảo luận, trao đổi thông qua thảo luận 

nhóm tại các cấp nhằm xây dựng những quy tắc nhất quán của cộng đồng, xây 

dựng kế hoạch hành động có sự tham gia, huy động và kết nối nguồn lực;  

(iv) Kết quả đầu ra kỳ vọng 

- Kết quả 1: Phụ nữ được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện các 

công trình của Tiểu dự án 

- Kết quả 2: Nâng cao năng lực để tận dụng lợi thế mà Tiểu dự án mang lại cho 

phụ nữ và cộng đồng thông qua các hoạt động tập huấn đào tào về các chương 

trình phát triển nông nghiệp, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước… 

- Kết quả 3: Nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội, các rủi ro về mặt xã hội 

có thể xảy ra cho cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, thông qua các 

chiến dịch: Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông; Chiến dịch giảm thiểu 

rủi ro, phòng chống bệnh tật và tệ nạn xã hội 

- Kết quả 4: Nâng cao hiệu quả trong công tác Giám sát, Đánh giá và Quản lý 

Dự án 
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(iv) Giám sát và đánh giá: 

- Đánh giá hiệu quả quản lý, giám sát và đánh giá các hoạt động lồng ghép giới; 

- Giám sát những thay đổi trong nhận thức, thái độ, hành vi, khả năng thích nghi 

của cộng đồng đối với các vấn đề phát triển giới và kết quả lồng ghép giới; 

- Cải thiện các hoạt động phát triển và lồng ghép giới.   

V. Tổ chức thực hiện 

5.1. Vai trò của các bên liên quan 

(i) UBND tỉnh Lạng Sơn: 

- Phê duyệt báo cáo phân tích giới và GAP, trong đó nêu rõ các hoạt động lồng ghép, 

phát triển giới trong các hợp phần dự án; 

- Tuyên truyền và hướng dẫn các Ban QLDA, địa phương thực hiện và tham gia vào 

các hoạt động liên quan đến giới và lồng ghép giới trong dự án. 

 (ii) Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn 

- Góp phần hoàn thiện GAP và lồng ghép giới trong các hoạt động của dự án; 

- Hướng dẫn và khuyến khích người dân địa phương tham gia vào nội dung và các 

hoạt động được đề cập trong GAP; 

- Tuyên truyền cho các thành viên để hiểu và tham gia tích cực vào các hoạt động 

của dự án, đặc biệt là phụ nữ và những người có điều kiện kinh tế khó khăn, dân 

tộc thiểu số, từ đó góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói và khả năng hưởng lợi từ dự 

án. 

(iii) Ban QLDA: 

- Ban QLDA quản lý và điều phối chung cho dự án, thuê / chỉ định các chuyên gia 

về giới và lồng ghép giới, quản lý các hoạt động liên quan, hỗ trợ, phối hợp với các 

địa phương để thực hiện các hoạt động, báo cáo, gói giải ngân do Ban QLDA quản 

lý; 

- Ban QLDA thực hiện lồng ghép giới trong các hoạt động đầu tư của các tiểu dự án 

được phân cấp; giám sát, tập hợp các hành động giới ở cấp huyện và xã trong phạm 

vi dự án; 

(iv) Chính quyền cấp xã: 

- Thực hiện và điều chuyển cán bộ tham gia phát triển giới tính, các hoạt động lồng 

ghép giới tại địa phương; 

- Quản lý dự án ở cấp huyện, xã; 

- Tham gia các khóa đào tạo, tư vấn và hội thảo của dự án; 

- Huy động người dân trong xã tham gia; 

- Tổ chức đánh giá nhanh, lập kế hoạch, xác định các đối tượng ưu tiên, thực hiện 

các sáng kiến tại xã; 

- Đảm bảo và quản lý các kết quả đầu tư của dự án được phân cấp. 

(v) Nhà thầu: 

- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới; 

- Cam kết thực hiện các hoạt động dự án tại địa phương, không phân biệt nam nữ; 
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- Quản lý và thực hiện các hoạt động địa phương để tránh các ảnh hưởng xấu đến tập 

quán và truyền thống của người dân bản địa, đặc biệt là phụ nữ và những người dễ 

bị tổn thương 

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động lồng ghép giới liên quan đến các hợp phần dự án 

trong dự án đã phê duyệt. 

vi) Chuyên gia tư vấn về giới: 

Ban QLDA sẽ thuê tuyển chuyên gia tư vấn để hỗ trợ thực hiện phát triển giới, lồng 

ghép giới như tư vấn về nghiên cứu, phân tích giới, đào tạo và xây dựng năng lực cộng 

đồng, vận hành và bảo trì các công trình thủy lợi, ...bằng nguồn vốn đối ứng của tỉnh. 

Các hoạt động đề xuất của tư vấn tập trung vào hoạt động: 

- Phân tích giới tại các tỉnh / tiểu dự án trong phạm vi dự án; 

- Phân tích và xác định các đối tượng tác động trong phạm vi dự án để lựa chọn và 

sử dụng các phương pháp thích hợp cho phát triển giới, lồng ghép giới; 

- Chuẩn bị Kế hoạch hành động giới, hướng dẫn thực hiện ở cấp địa phương để đạt 

được các mục tiêu đầu tư của dự án; 

- Đào tạo TOT cho các cán bộ của Ban QLDA về phát triển giới, lồng ghép giới; 

- Giám sát và đánh giá các hoạt động phát triển và lồng ghép giới. 

5.2. Kế hoạch hành động 

- Thời gian thực hiện GAP sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện chung của dự án. 

Kế hoạch thực hiện chi tiết sẽ được Chuyên gia tư vấn về giới của Tiểu dự án 

xây dựng và thực hiện.  

5.3.  Các hoạt động trong năm đầu tiên 

 Mục tiêu: 

- Thông tin và truyền thông tới cộng đồng và các bên liên quan để hiểu được mục 

đích, ý nghĩa và nội dung của việc đầu tư, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới 

và lồng ghép giới trong việc tham gia quản lý thủy lợi. 

 Hoạt động:  

- Tổ chức hội thảo, tham vấn và nâng cao nhận thức về giới, vai trò của giới trong 

các hoạt động đầu tư của dự án cho các cán bộ của các Ban QLDA, các nhà thầu 

trong khu vực dự án; rút kinh nghiệm để thực hiện rộng rãi ở các tỉnh còn lại; 

- Đào tạo cho các tập huấn viên đào tạo về phát triển giới tính, dự án lồng ghép giới 

trong khu vực dự án, tài liệu đào tạo hoàn chỉnh để đào tạo các khu vực còn lại của 

tỉnh; 

- Hội thảo tham vấn, khuyến khích sự đồng thuận và tham gia của chính quyền địa 

phương trong các hoạt động phát triển cho cán bộ, huyện / xã thuộc tỉnh; 

- Giới thiệu và các hoạt động của dự án liên quan đến các dự án cộng đồng đối với 

các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án (tích cực và tiêu cực) trong khu vực dự án đã 

thực hiện phân tích giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ; 

- Đẩy mạnh việc lồng ghép giới trong hoạt động xây dựng; 

- Lồng ghép giới vào các hoạt động đào tạo cho Ban QLDA, chuyển giao quản lý 

tưới tiêu, vận hành và bảo trì ở cấp hệ thống và ở cấp địa phương và các hoạt động 

của dự án; 
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- Lồng ghép giới vào các hoạt động đào tạo đối với công tác quản lý năng lực, khai 

thác và sử dụng tài nguyên nước, phát triển thủy lợi, quản lý quy trình, vận hành và 

sử dụng năng lực hỗ trợ nước địa phương cho các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

và sử dụng nước của cộng đồng; 

- Thực hiện phân tích được trình bày trong phần còn lại của các tiểu dự án trong 

phân tích sâu về những lợi thế và bất lợi liên quan đến sự tham gia của nam giới và 

nữ giới trong việc tiếp cận và sử dụng nước, các hoạt động vận hành và bảo dưỡng 

(O & M) của giải quyết tranh chấp nước tưới và vấn đề kinh tế-xã hội ở mỗi tỉnh. 

 Thành phần tham gia:  

- Nhân viên của các Ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật, nhà thầu, ...; 

- Đại diện của chính phủ, hiệp hội, các cán bộ thôn / ấp địa phương; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ và người sử dụng nước trong hệ thống tưới nước tại địa 

phương; 

- Pháp luật về bình đẳng giới, phát triển giới; 

- Các tài liệu hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường và thành lập tổ chức hợp tác đối 

với việc sử dụng nước; 

- Nguyên tắc hoạt động, phân phối nước, vận hành và bảo trì, kỹ thuật canh tác, lịch 

thời vụ, cơ cấu cây trồng và các nội dung khác có liên quan. 

 Kết quả:  

- Các cộng đồng địa phương của dự án có nhận thức thích hợp, thái độ và hành động 

về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, phát triển giới; 

- Lồng ghép giới trong các hoạt động của dự án; 

- Giúp đỡ cộng đồng để biết và hiểu về giới và, những vấn đề cần phải được thay đổi 

trong thói quen sử dụng nước; 

- Thiết lập các hoạt động và nguồn lực cho kế hoạch hành động giới trong những 

năm sắp tới. 

5.4  Giám sát và đánh giá 

 Mục tiêu:  

- Để đánh giá hiệu suất, hiệu quả, tác động và tính bền vững của Kế hoạch hành 

động giới; 

- Để tạo ra một hệ thống thông tin phản hồi thường xuyên và khuyến khích học tập 

và chia sẻ, giúp đỡ mọi người và các bên liên quan để học hỏi từ những kinh 

nghiệm, những thành công và thất bại, để làm tốt hơn trong tương lai. 

 Tổ chức giám sát và đánh giá:  

- Các cộng đồng, chính phủ và các bên liên quan phải tham gia vào việc thiết lập 

các chỉ số giám sát và đánh giá. 

- Giám sát và đánh giá cần nhấn mạnh quá trình học tập và kinh nghiệm. Khuyến 

khích chia sẻ cởi mở giữa các bên liên quan, thông tin phản hồi liên tục về các kết 

quả của các quyết định và làm thế nào để sử dụng các phương pháp, hướng dẫn; 

- Cần phải đảm bảo xây dựng năng lực và quyền sở hữu của cộng đồng địa phương; 

- Giám sát và đánh giá cần phải linh hoạt và được ứng dụng phù hợp tùy thuộc vào 

đặc điểm của từng hoạt động và nhu cầu cụ thể. 

 Kết quả giám sát và đánh giá: 



Báo cáo Đánh giá tác động xã hội 

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

Trang |103 

- Điều phối viên của mỗi hợp phần, cán bộ giới và cán bộ Ban QLDAcần chú ý tới 

vấn đề lồng ghép giới (dựa trên các chỉ số và các mục tiêu của Kế hoạch hành động 

giới). 

- Nhân viên giám sát, giám sát việc thực hiện kế hoạch lồng ghép giới (phối hợp với 

các nhân viên giới), báo cáo, đánh giá và giám sát trong mối quan hệ với các chuẩn 

mực giới. 

- Báo cáo định kỳ nêu kết quả của việc lồng ghép giới. 

- Xem lại các kế hoạch hành động hàng năm và điều chỉnh cho phù hợp. 

- Các hoạt động giới tính cụ thể trong các năm tiếp theo sẽ được xác định và lên kế 

hoạch dựa trên các phân tích giới và kết quả đánh giá hàng năm của kế hoạch. 
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Bảng. 1: Kế hoạch hành động giới. 

 

Kết quả đầu ra 

dự án 
Hoạt động và chỉ số Tổ chức chịu trách nhiệm Thời gian 

Ngân sách thực 

hiện 

Kết quả đầu ra 

1: Phụ nữ được 

tham gia vào 

quá trình xây 

dựng và thực 

hiện các công 

trình của Tiểu 

dự án 

- Các nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động phổ 

thông địa phương (thông qua thầu phụ); ít nhất 

30% lực lượng lao động là lao động phổ thông 

tại địa phương; 

- Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho 

lao động nữ phổ thông; 

- Lao động nam và nữ phổ thông sẽ được trả 

lương như nhau đối với cùng một công việc; 

- Các nhà thầu không thuê trẻ em làm việc cho 

các gói thầu xây dựng; 

- Những người quan tâm đến việc làm của nhà 

thầu sẽ ghi tên tại cơ quan cấp thôn/ xã và 

trưởng thôn sẽ thông báo tên của họ cho các 

nhà thầu; ưu tiên cho các nhân khẩu của các hộ 

nghèo nhất 

- Ban QLDA/ Tư vấn điều phối 

dự án sẽ chịu trách nhiệm đảm 

bảo điều khoản này được đưa 

vào hợp đồng; 

- Chính quyền xã sẽ nộp cho các 

nhà thầu danh sách những người 

quan tâm đến việc làm; 

- Chính quyền xã sẽ chịu trách 

nhiệm đảm bảo mục tiêu đó. 

- Hội phụ nữ cấp xã chịu trách 

nhiệm đảm bảo phụ nữ được 

thuê. 

Trong giai 

đoạn thi công 

Hoạt động này sẽ 

được thực hiện bởi 

cán bộ BQLDA, 

nhà thầu thi công 

và chính quyền địa 

phương, do vậy 

không cần ngân 

sách thực hiện cho 

hoạt động này. 

Kết quả đầu ra 

2: Nâng cao 

năng lực để tận 

dụng lợi thế mà 

Tiểu dự án mang 

lại cho phụ nữ 

và cộng đồng 

- Hoạt động: Lồng ghép giới trong công tác đào 

tạo tập huấn về các chương trình khuyến nông, 

các chương trình phát triển kinh tế- xã hội được 

tổ chức tại địa phương 

- Chỉ số: Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia chương 

trình khuyến nông 

Cán bộ Ban QLDA:  

Cán bộ thuộc Trung tâm khuyến 

nông các huyện,  

UBND các xã: hội nông dân, hội 

phụ nữ… 

Trong giai 

đoạn thực hiện 

dự án 

10.000.000/1 khóa 

x 10 xã = 100 triệu  

(Dự kiến sẽ có từ 

35 – 50 người tham 

dự/khóa) 

Kết quả đầu ra 

3: Nâng cao 

nhận thực về 

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng  

Thông tin về giảm nhẹ rủi ro sẽ được gửi tới các 

xã và các thôn bản chịu ảnh hưởng bởi tiểu dự 

Hội phụ nữ cấp xã chịu trách 

nhiệm tổ chức chiến dịch truyền 

thông (tập huấn người hướng dẫn, 

Hàng tháng, 

trước và trong 

giai đoạn thi 

5.000.000/1 khóa x 

10 xã = 50 triệu 

(Dự kiến sẽ có từ 
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Kết quả đầu ra 

dự án 
Hoạt động và chỉ số Tổ chức chịu trách nhiệm Thời gian 

Ngân sách thực 

hiện 

vấn đề xã hội 

tiềm tàng cho 

cộng đồng và 

nhóm dễ bị tổn 

thương 

án, sử dụng phương pháp có sự tham gia, đặc biệt 

chú trọng đến các hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương 

(ví dụ như các nhóm hộ gia đình do phụ nữ làm 

chủ hộ và gia đình có người tàn tật và người cao 

tuổi, thanh thiếu niên đã nghỉ học). 

Tài liệu phải đáp ứng vấn đề giới, phù hợp về văn 

hóa và ngôn ngữ; 

Nội dung chủ yếu tập trung vào các tác động tiềm 

tàng có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án 

và các biện pháp giảm thiểu. 

Cán bộ hỗ trợ sẽ sử dụng các tài liệu nhạy cảm về 

giới, nếu cần thiết  

Các chiến dịch sẽ được thực hiện ở cấp xã và 

thôn với 2 cán bộ hỗ trợ cho mỗi thôn (trưởng 

thôn và 1 thành viên nữ của Hội phụ nữ) 

Các chiến dịch sẽ được tiến hành ở cấp thôn bản 

và trong những ngày họp chợ, thông qua việc 

phân phát tờ rơi, sử dụng loa phóng thanh. 

Chỉ số: Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia 

xây dựng tài liệu) về công tác 

phối hợp với các trung tâm y tế 

của xã 

Hội phụ nữ cấp thôn chịu trách 

nhiệm phổ biến thông tin; 

Tư vấn điều phối dự án gồm các 

chuyên gia giới trong nước và 

quốc tế. Các chuyên gia giới sẽ 

nghiên cứu tài liệu hiện có, và 

cung cấp thêm tài liệu nếu cần 

thiết. 

công 45 – 70 người tham 

dự/khóa) 

Chiến dịch tuyên truyền phòng chống bệnh tật 

cho cộng đồng: Chiến dịch này sẽ được thực 

hiện trong Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng. 

Trong quá trình tuyên truyền cũng sẽ khuyến 

khích sự tham gia của nữ giới và các nhóm dễ 

BTT (ít nhất 50% phụ nữ được tham gia vào 

chiến dịch này) 

 

Trung tâm y tế dự phòng các 

huyện sẽ kết hợp với Trạm y tế 

các xã để triển khai thực hiện  

 

 Kinh phí thực hiện 

nằm trong Kế 

hoạch hành động 

bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng. 
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Kết quả đầu ra 

dự án 
Hoạt động và chỉ số Tổ chức chịu trách nhiệm Thời gian 

Ngân sách thực 

hiện 

Chiến dịch Nâng cao nhận thức về toàn giao 

thông cho cộng đồng 

Ban QLDA và tổ chức đoàn thể sẽ tiến hành các 

chiến dịch truyền thông về các quy định về an 

toàn giao thông và các biện pháp an toàn giao 

thông tại thôn/ xã và trường học nhằm nâng cao 

nhận thức về an toàn giao thông đường bộ trong 

quá trình xây dựng và vận hành; 

Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ được tiến hành bởi 

hội phụ nữ và các đại diện của Sở giao thông vận 

tải tại từng khu vực dự án; 

Chiến dịch sẽ được tiến hành 02 lần tại mỗi xã 

thông qua phát tờ rơi và loa phóng thanh; 

Các biện pháp an toàn giao thông: 

- Các mối nguy hiểm giao thông đường bộ sẽ 

được xác định và loại bỏ. 

- Các biển báo giao thông đường bộ và cảnh 

báo an toàn giao thông đường bộ sẽ được 

lắp đặt tại các vị trí chiến lược dọc theo 

chiều dài các tuyến đường; 

- Vạch qua đường dành cho người đi bộ sẽ 

được lắp đặt khi cần thiết; 

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ em và người đi 

bộ, các cột đèn và gờ giảm tốc sẽ được lắp 

đặt tại các địa điểm yêu cầu; 

- Hội phụ nữ và các cộng đồng địa phương 

sẽ được tham vấn về vị trí của các hệ thống 

Ban QLDA; 

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ 

cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức 

chiến dịch (tập huấn cán bộ hỗ 

trợ, xây dựng tài liệu) và giám sát 

công tác phổ biến thông tin; 

 

Chuyên gia giới từ Tư vấn thực 

hiện dự án sẽ nghiên cứu tài liệu 

đề xuất và cung cấp thêm tài liệu, 

nếu cần thiết. 

 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

 

5.000.000/1 khóa x 

10 xã = 50 triệu 

(Dự kiến sẽ có từ 

45 – 70 người tham 

dự/khóa) 
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Kết quả đầu ra 

dự án 
Hoạt động và chỉ số Tổ chức chịu trách nhiệm Thời gian 

Ngân sách thực 

hiện 

an toàn; 

Chỉ số: Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia 

Kết quả 4: 

Nâng cao hiệu 

quả trong công 

tác Giám sát, 

Đánh giá và 

Quản lý Dự án 

Nhận thức của cán bộ dự án trong Ban QLDA 

được nâng cao:  

- Hoạt động: Phát triển và phổ biến 

công tác lồng ghép giới và tài liệu 

truyền thông 

- Chỉ số:  

+ 100% lãnh đạo Ban QLDA và cán bộ 

đều nhận được tài liệu. 

+ Số người tham gia vào các hoạt động 

truyền thông trong dự án và tỷ lệ 

người nhận thức được các nội dung cơ 

bản. 

Ban QLDA  

Chuyên gia về giới 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

 

20.000.000 

đồng/khóa 

Đào tạo cho các cán bộ huyện và tỉnh về giới 

và việc sử dụng nước: 

- Hoạt động:  

+ Chính sách của Ngân hàng Thế giới và 

của Việt Nam về giới và phát triển 

giới trong nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

+ Kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng 

giới 

+ Phân tích giới và lồng ghép giới trong 

các hoạt động quản lý nguồn nước và 

phát triển sinh kế cho khu vực nông 

thôn 

Ban QLDA  

Chuyên gia về giới 

Hội Phụ nữ tỉnh/huyện 

Trong giai 

đoạn xây dựng 

 

20.000.000 

đồng/khóa 
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Kết quả đầu ra 

dự án 
Hoạt động và chỉ số Tổ chức chịu trách nhiệm Thời gian 

Ngân sách thực 

hiện 

+ Xây dựng chỉ số về giới đối với việc 

giám sát và đánh giá trong dự án quản 

lý nguồn nước 

+ Thực hành kỹ năng trình bày và báo 

cáo 

- Chỉ số: 

+ Ít nhất 1 khóa đào tạo tập huấn đào tạo 

đối với mỗi tiểu dự án 

+ 100% người tham gia nhận thức được 

kiến thức và kỹ năng cơ bản 

TỔNG CỘNG   240.000.000 VNĐ 

Ghi chú:Ngân sách thực hiện Kế hoạch hành động giới sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Lạng Sơn. 
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Phụ lục 5: Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Trong thời gian thi công xe tải và phương tiện máy móc hạng nặng có thể gây ra tiếng ồn, bụi, và tạm thời ảnh hưởng tới chất lượng 

cuộc sống của người dân sống gần khu vực công trường. Bảng dưới đây sẽ liệt kê/ mô tả các tác động tiềm ẩn trong quá trình triển 

khai tiểu dự án. Chi tiết được nêu trong bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3: Các tác động tiềm ẩn và biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện tiểu dự án. 

STT Tác động Mức độ Mô tả tác động Các biện pháp giảm thiểu Ngân sách thực hiện 

1 Tiếng ồn và 

độ rung 

Có-trung 

bình 

Tiếng ồn và rung gây ra bởi thiết bị 

chuyên chở vật liệu. Tuy nhiên, các 

phương tiện và máy móc này sẽ 

được kiểm soát về hạn sử dụng, thời 

gian xây dựng (ban ngày), hạn chế 

sử dụng còi khi đi qua khu dân cư. 

Đối với dự án này, vị trí xây dựng 

không gần các cơ sở hạ tầng khác 

nên không ảnh hưởng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân 

thủ các quy định của pháp luật Việt 

Nam liên quan tới các vấn đề về ồn 

và rung. 

- Tất cả các phương tiện phải đạt được 

“Giấy chứng nhận về kiểm tra chất 

lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường” theo Quyết định số 

35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự 

phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ 

các máy móc ít được tiến hành bão 

dưỡng. 

(Các biện pháp giảm thiểu chi tiết về tác 

động Tiếng ồn và độ rung đã được nêu 

đầy đủ trong Bảng Quy tắc Môi trường 

thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác 

động trong thi công ở Báo cáo ESIA) 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu và PMU. 

2 Ô nhiễm 

không khí 

Có-nhỏ Ô nhiễm không khí có thể do ô tô 

vận chuyển nguyên vật liệu thải ra 

khí thải, bụi do quá trình vận 

chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu cũng 

như bụi trong trong quá trình thi 

công công trình. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ 

các yêu cầu tương ứng với các quy 

định của Việt Nam về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh 

bụi là tối thiểu và không làm cho 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu và PMU. 
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STT Tác động Mức độ Mô tả tác động Các biện pháp giảm thiểu Ngân sách thực hiện 

Trong quá trình vận chuyển sẽ che 

chắn vật liệu, tránh rơi vãi, sử dụng 

xe còn giấy phép hoạt động, tưới 

nước cho công trường nhất là khi 

thời tiết khô, nhiều gió.   

người dân cảm thấy đó là một sự khó 

chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện 

chương trình quản lý bụi để duy trì 

môi trường làm việc trong lành và 

giảm tối đa sự xáo trộn đối với các 

khu dân cư xung quanh. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví 

dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới 

đường, che phủ xe chuyên chở vật 

liệu…). 

(Các biện pháp giảm thiểu chi tiết về Tác 

động ô nhiễm không khí đã được nêu đầy 

đủ trong Bảng Quy tắc Môi trường thực 

tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động 

trong thi công ở Báo cáo ESIA).  

3 Xáo trộn giao 

thông tại địa 

phương 

Có-nhỏ Vật liệu xây dựng như cát, đá, xi 

măng sẽ lấy từ các nhà máy địa 

phương và được đưa thẳng đến công 

trường. 

- Nhà thầu phải thực hiện đúng các 

quy định của Luật Giao thông đường 

bộ 

- Thông qua các biện pháp an toàn 

giao thông tốt nhất trên tất cả các 

khía cạnh hoạt động của tiểu dự án 

với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao 

thông và giảm thiểu thương tích mà 

nhân viên tiểu dự án và công chúng 

phải chịu. 

(Các biện pháp giảm thiểu chi tiết về Tác 

động xáo trộn giao thông tại địa phương 

đã được nêu đầy đủ trong Bảng Quy tắc 

Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu và PMU. 
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STT Tác động Mức độ Mô tả tác động Các biện pháp giảm thiểu Ngân sách thực hiện 

thiểu các tác động trong thi công ở Báo 

cáo ESIA). 

4 Hư hỏng hay 

xuống cấp 

đường giao 

thông  

Có – nhỏ Tất cả các vật tư, thiết bị đều được 

phân loại để vận chuyển phù hợp 

với tải trọng của đường giao thông 

liên thôn, liên xã hiện có. 

Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích 

hiện có của địa phương được báo cáo 

cho chính quyền và được nhà thầu sửa 

chữa trong thời gian sớm nhất. 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu xây lắp 

và PMU. 

5 Chất thải rắn 

do đào đất, 

phát quang 

cây phục vụ 

các hoạt động 

xây dựng 

Có – nhỏ Chất thải rắn do đào đất (đất đá 

thừa), phát quang cây cối hay các 

hoạt động xây dựng (sắt thanh vụn, 

đá, cát, chai lọ nhựa, bao bì xi 

măng) sẽ phát sinh trong quá trình 

xây dựng.  

- Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải 

chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải 

rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch 

trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, 

vv...) và phải được chú ý cẩn thận 

trong suốt quá trình thi công. 

- Trước khi xây dựng phải có giấy 

phép hoặc giấy phép thải loại cần 

thiết. 

- Phải tiến hành các biện pháp nhằm 

giảm thiểu khả năng gây ra rác thải 

và hành vi cẩu thả đối với việc thải 

bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi 

làm việc, Nhà thầu phải cung cấp 

thùng rác, thùng chứa và các cơ sở 

thu gom rác thải. 

(Các biện pháp giảm thiểu chi tiết về Tác 

động này đã được nêu đầy đủ trong 

Bảng Quy tắc Môi trường thực tiễn 

(ECOP) để giảm thiểu các tác động 

trong thi công ở Báo cáo ESIA). 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu và 

PPMU. 

6 Mâu thuẫn Có-nhỏ Công nhân thi công và nhân dân địa - Nhà thầu nên sử dụng nhân công tại Ngân sách thực hiện 
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STT Tác động Mức độ Mô tả tác động Các biện pháp giảm thiểu Ngân sách thực hiện 

giữa công 

nhân thi công 

và nhân dân 

địa phương  

phương có thu nhập, lối sống, phong 

tục khác nhau. Tuy nhiên, sẽ không 

có mâu thuẫn lớn do người dân và 

công nhân ở đây do chỉ có trung 

binh 

địa phương đối với các công việc đơn 

giản, và để hạn chế sự gia tăng công 

nhân tại khu vực tiểu dự án. 

- Nên giải thích cho công nhân về các 

phong tục, tập quán địa phương để 

tránh xung đột với người dân địa 

phương. 

- Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần 

hợp tác với các cơ quan địa phương 

để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã 

hội cho công nhân lao động 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây lắp 

giữa nhà thầu và 

PPMU. 

7 Sức khoẻ và 

an toàn cho 

công nhân  

Có-nhỏ Tai nạn có thể xảy ra trong quá trình 

thi công nếu vấn đề an toàn không 

được tuân thủ nghiêm ngặt như: 

Kiểm tra trang thiết bị trước khi sử 

dụng, đặt biển báo nơi nguy hiểm. 

Những vụ tai nạn này có thể xảy ra 

không chỉ với công nhân mà có thể 

với cả người dân địa phương.  

Tuy nhiên, tất cả các biện pháp thi 

công an toàn đều được thể hiện 

trong hồ sơ mời thầu, cũng như 

trong hợp đồng thi công xây dựng, 

vì vậy những rủi ro này có thể được 

hạn chế nhiều. 

- Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh 

theo (i) Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD 

về việc chấn chỉnh và tăng cường các 

biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 

vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc 

ngành xây dựng; (ii) Thông tư số 

22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của 

- Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công 

trình; (iii) QCVN 18:2014/BXD: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong xây dựng (iv) Hướng dẫn môi 

trường, sức khỏe và an toàn của nhóm 

NHTG 

- Các biện pháp giảm thiểu chi tiết về 

Tác động này đã được nêu đầy đủ 

trong Bảng Quy tắc Môi trường thực 

tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác 

động trong thi công ở Báo cáo ESIA. 

Ngân sách thực hiện 

biện pháp giảm thiểu 

này đã được bao gồm 

trong Hợp đồng xây 

lắp giữa nhà thầu và 

PPMU. 
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8 Nguy cơ bùng 

phát và lây 

lan dịch bệnh 

cho người dân 

địa phương 

Có-nhỏ Các loại bệnh, đặc biệt là bệnh 

truyền nhiễm có thể gây ra cho 

người dân địa phương từ các lao 

động từ nơi khác đến hoặc ngược lại 

- Thực hiện các chiến dịch tuyên 

truyền/đào tạo nhận thức về bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh tật 

cho người dân, bao gồm: 

+ Các căn bệnh truyền nhiễm như HIV 

+ Các căn bệnh liên quan đến các vấn 

đề về vệ sinh môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

Ngân sách thực hiện 

cho hoạt động này 

được trình bày chi tiết 

tại bảng 2. 

 

 



Bảng 2: Chương trình đào tạo nhận thức về bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

TT Nội dung đào tạo Ngân sách dự kiến 

1 
Đào tạo về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh 

tật lây nhiễm cho người dân địa phương. 

10 triệu/1 khóa học x 

10 xã = 100 triệu  

Tổng 100.000.000 VNĐ   

- Chi phí thực hiện hoạt động Đào tạo, tập huấn về bảo vệ sức khỏe cho cộng 

đồng được ước tính dựa theo Thông tư 36/2018/TT – BTC của bộ tài chính. 

- Chi phí này sẽ lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Lạng Sơn.
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Phụ lục 6: Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan 

I. Kế hoạch tham gia 

- Hoạt động tham vấn và tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ 

chức xã hội được thực hiện trong suốt các giai đoạn ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị 

và thực hiện dự án. Trong giai đoạn thiết kế dự án, hoạt động này bao gồm chia 

sẻ đầy đủ thông tin về Dự án cho các hộ và cộng đồng được hưởng lợi mục tiêu 

cũng như người bị ảnh hưởng. Mục đích của quá trình tham vấn và tham gia 

nhằm gắn kết các bên liên quan vào tác động tiềm ẩn và hiệu quả của dự án 

nhằm tăng cường lợi ích tích cực cho họ đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu 

cực. Quá trình tham vấn và tham gia cũng cung cấp cho họ các thông tin về các 

dự án và các chương trình, bao gồm tác động tiềm ẩn, kế hoạch an toàn, biện 

pháp giảm thiểu và sắp xếp thể chế.  

- Kế hoạch tham gia được coi là khung hướng dẫn sự tham gia của các tổ chức xã 

hội và các tổ chức phi chính phủ/tổ chức xã hội trong giai đoạn thực hiện dự án. 

Công khai thông tin dự án cho các bên liên quan và cộng đồng bị ảnh hưởng và 

thực hiện đối thoại về nhu cầu và chính sách ưu tiên để giúp giảm tình trạng 

phản đối dự án và tránh những xung đột có thể xảy ra trong quá trình thực hiện 

đồng thời giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ dự án. Ý thức được mục tiêu và 

nguyên tắc trên, một Báo cáo phân tích các bên liên quan được tiến hành để 

thông báo chuẩn bị Kế hoạch Tham gia thông qua xác định nhóm các bên liên 

quan chính, mối quan tâm của họ đối với các giải pháp can thiệp của dự án 

được đề xuất và hiểu được quan điểm của người dân địa phương về các vấn đề 

được đề xuất giải quyết trong giai đoạn thiết kế dự án. 

- Kế hoạch tham gia được trình bày trong Bảng A.5 dưới đây, xác định các bên 

liên quan chính hỗ trợ tổ chức xã hội dân sự và đại diện cho người hưởng lợi 

mục tiêu và người bị ảnh hưởng thuộc dự án. Kế hoạch tham gia đưa ra lý do 

cần có sự tham gia của họ vào dự án, cơ chế tham gia sẽ được sử dụng để huy 

động họ tham gia, các bên chịu trách nhiệm tạo điều kiện tham vấn và tham gia; 

thời gian và chi phí dự kiến. Kế hoạch tham gia và Chiến lược truyền thông các 

bên liên quan là những tài liệu hướng dẫn quan trọng để thực hiện dự án do dự 

kiến tỷ lệ người hưởng lợi từ tiểu dự án là lớn tại 7 huyện của tỉnh Lạng Sơn. 

Sự tham gia của họ đóng vai trò quan trọng đảm bảo hiệu quả và thành công 

của Tiểu dự án. 
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Bảng 2: Kế hoạch tham gia của các bên liên quan 

Nhóm các bên liên 

quan 

Mục tiêu giải pháp can 

thiệp 

Phương pháp 

tiếp cận tham 

gia và mức độ 

Phương pháp tham gia 

Chính quyền địa 

phương 

Lý do bao gồm Phương pháp Cơ quan chịu trách nhiệm 

Sở Tài nguyên Môi 

trường (TNMT) 

Hướng dẫn và điều phối cơ 

quan chịu trách nhiệm 

thẩm định môi trưởng của 

dự án  

Phối hợp (cao)  Tham gia các gói của Chương trình xây 

dựng và tăng cường năng lực 

 Hướng dẫn liên quan đến các vấn đề 

môi trường của dự án 

 Giám sát trong quá trình khảo sát thực 

địa dự án 

 Họp hàng tháng và đột xuất với các cơ 

quan chính quyền địa phương và với 

người ra quyết định địa phương đại diện 

cho lợi ích của người dân 

 Công bố báo cáo tháng cho các bên liên 

quan 

Sở TNMT 

Các công ty khai 

thác thủy lợi, Hợp 

tác xã thủy lợi đang 

khai thác và quản 

lý, vận hành các Hồ 

chứa trong khu vực 

Tiểu dự án 

Nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý, vận hành 

và khai thác lợi ích của các 

hồ thủy lợi 

Phối hợp (cao) 
 Tham gia các gói của Chương trình xây 

dựng và tăng cường năng lực 

 Họp hàng tháng và đột xuất với các cơ 

quan chính phủ thực hiện dự án để thu 

thập thông tin 

Tổ chức chiến dịch, đào tạo nâng cao về 

trình độ, chuyên môn liên quan đến các 

vấn đề về thực hiện, vận hành và bảo trì 

các công trình thủy lợi. 

Các công ty khai thác thủy lợi,  

Các hợp tác xã khai  

thác thủy lợi 

Các xã Đảm bảo phụ nữ, người 

nghèo và dễ bị tổn thương 

được hưởng lợi từ dự án 

Phối hợp (cao)  Tham gia các gói của Chương trình xây 

dựng và tăng cường năng lực 

 Họp hàng tháng và đột xuất với các cơ 

quan chính phủ thực hiện dự án để thu 

thập thông tin 

 Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ  

 Công bố báo cáo tháng cho các bên liên 

Giám đốc Sở LĐTBXH 
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Nhóm các bên liên 

quan 

Mục tiêu giải pháp can 

thiệp 

Phương pháp 

tiếp cận tham 

gia và mức độ 

Phương pháp tham gia 

quan 

Hội liên hiệp phụ 

nữ các xã (WU) 

Thành thạo trong việc trao 

quyền cho phụ nữ 

 

Tiếp cận và mang tính đại 

diện lớn trong cộng đồng 

 

Phối hợp (cao)  Tham gia các gói của Chương trình xây 

dựng và tăng cường năng lực 

 Tổ chức cuộc họp phát sinh và chia sẻ 

thông tin với phụ nữ theo các lộ trình 

của dự án 

 Tổ chức các cuộc họp tham vấn với phụ 

nữ, tại các lộ trình của dự án 

 Tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức 

và truyền thông về các vấn đề liên quan 

đến thực hiện, vận hành và bảo trì 

 Tổ chức các buổi đào tạo về các vấn đề 

liên quan đến thực hiện, vận hành và 

bảo trì dự án 

 Công bố báo cáo tháng cho các bên liên 

quan 

Hội liên hiệp phụ nữ 

Tất cả các hộ hưởng 

lợi, chú trọng đến 

các hộ và cộng đồng 

nghèo và dễ bị tổn 

thương 

 

 

Thiết kế và thực hiện hợp 

phần được điều chỉnh theo 

tình hình địa phương và 

nhận được hỗ trợ của các 

cộng đồng được hưởng lợi. 

 

 

Phối hợp (Trung 

bình) 
 Tham gia các cuộc họp phát sinh và chia 

sẻ thông tin tại các lộ trình của các hợp 

phần 

 Tham gia các cuộc họp tham vấn tại các 

lộ trình của các hợp phần 

 Tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức 

và truyền thông về các vấn đề liên quan 

đến thực hiện, vận hành và bảo trì các 

hợp phần 

 Tham gia tham vấn, chú trọng xác định 

các hình thức công bố thông tin được 

cộng đồng mong muốn 

 Tham gia các hoạt động đào tạo nghề, 

vận hành và bảo trì, cơ hội việc làm của 

dự án 
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II. Chiến lược truyền thông các bên liên quan (SCS) 

- Xây dựng và áp dụng Chiến lược truyền thông các bên liên quan nhằm đảm bảo 

tính toàn diện, minh bạch, tiến độ và sự tham gia tích cực của các bên liên quan 

vào dự án. Chiến lược truyền thông các bên liên quan thúc đẩy lựa chọn thông 

điệp hướng mục tiêu tới các bên liên quan chính phù hợp với mục tiêu truyền 

thông đã xây dựng và từ đó có những quan điểm, hành động và thay đổi để đảm 

bảo sự thành công của dự án.  

- Các bên liên quan chính đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục 

tiêu của dự án và làm giảm rủi ro và thách thức cụ thể của dự án, đã được xác 

định. Các bên liên quan bao gồm: (i) các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm 

thiết kế, quản lý và thực hiện dự án (UBND tỉnh, Ban QLDA, Sở NN và PTNT 

tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ; (ii) các công ty/đơn vị HTX thuỷ nông; (iii) người 

dân tại các xã; và (iv) truyền thông địa phương. Chiến lược nhằm thông báo và 

hỗ trợ phát triển cộng đồng, tăng cường năng lực cơ quan chính phủ trong quản 

lý kết quả dự án, nâng cao lợi ích dự án và giảm thiểu tác động tiêu cực. 

 Mục tiêu của chiến lược truyền thông các bên liên quan 

- Tăng cường lợi ích dự án và giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn thông qua 

thông tin kịp thời về các hợp phần tiểu dự án và các lợi ích kinh tế-xã hội tiềm 

ẩn, đặc biệt đối với người nghèo, phụ nữ và dân tộc thiểu số; 

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

- Tuyên tuyền lợi ích đấu nối hệ thống nước thải, biểu giá và những hỗ trợ đặc 

biệt cho các hộ nghèo và dễ bị tổn thương; 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về hành vi và vệ sinh môi trường. 

- Truyền thông các biện pháp hỗ trợ sinh kế phục hồi thu nhập; 

- Truyền thông cơ chế và thủ tục giải quyết khiếu nại; 

- Thúc đẩy bình đẳng giới và đặc biệt chú trọng đến trao quyền cho phụ nữ, khả 

năng tiếp cận cơ hội kinh tế của phụ nữ. 

 Các bên liên quan và trách nhiệm thực hiện 

- Ban Quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể cho việc cập nhật và thực hiện 

Chiến lược truyền thông các bên liên quan và sẽ chịu trách nhiệm đối với các 

hoạt động hướng tới Khu vực tư nhân. 

- Các hoạt động của Chiến lược Truyền thông sẽ được tổ chức dưới sự hợp tác 

với Hội liên hiệp phụ nữ và UBND xã. Trách nhiệm thực hiện chiến lược sẽ 

được chia sẻ giữa nhiều bên liên quan. 

- Hội liên hiệp phụ nữ sẽ hỗ trợ việc phổ biến thông tin và tiến hành các hoạt 

động nâng cao nhận thức về các chủ đề được liệt kê trong Kế hoạch hành động 

giới, có sự tham gia của các Tổ chức phi chính phủ/Tổ chức xã hội dân sự.  

- Các phương tiện truyền thông địa phương sẽ xây dựng các tài liệu thông tin-

nhận thức-giáo dục (IEC): tài liệu in ấn, báo chí, chương trình phát thanh và 

truyền hình, trang web, v.v. 

- Đối tượng hưởng lợi và kết quả của các tiểu dự án, bao gồm cả người dân bản 

địa, người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương. 

- Các thông điệp truyền thông được đưa đến các bên liên quan và phải đơn giản 

để người dân có trình độ học vấn thấp có thể hiểu được. Thông điệp sẽ được 

thiết kế riêng cho từng cộng đồng địa phương, tức là có tham chiếu về vấn đề 
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giới, nghèo đói và dân tộc thiểu số. Các ngôn ngữ được sử dụng trong các hoạt 

động truyền thông phải là tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc dựa trên đánh giá sự 

hiểu biết ngôn ngữ của các nhóm mục tiêu. Đa số các cộng đồng có thể hiểu 

được tiếng Việt thành thạo. Các tài liệu sẽ được kiểm tra trước khi sử dụng rộng 

rãi. 

- Các thông điệp thông tin một chiều cần tập trung vào những lợi ích chính của 

dự án, các giai đoạn thực hiện dự án – các tác động – cả tích cực và tiêu cực – 

đối với cộng đồng và việc tham gia dự kiến của cộng đồng. 

- Các cơ chế để đảm bảo chia sẻ thông tin và đối thoại với cộng đồng sẽ được 

phát triển thông qua: 

- Xây dựng một phương pháp tư vấn phù hợp với văn hóa truyền thống của địa 

phương, và có xét đến các biện pháp của NHTG về giới, nghèo đói và an toàn 

xã hội. 

- Các hoạt động thiết kế tối đa hóa sự tham gia của người dễ bị tổn thương để 

đảm bảo rằng những vấn đề quan tâm của địa phương được giải quyết trong quá 

trình thực hiện. 

- Cung cấp một cơ chế phản hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng đảm bảo quan 

điểm của họ được đưa vào chuẩn bị và thực hiện dự án. 

- Xác định các kênh tham vấn được cộng đồng ưa thích. 

 Xây dựng năng lực 

- Để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng năng lực sẽ được tổ chức như 

sau:  

- Cán bộ Ban Quản lý dự án phụ trách truyền thông: Tập huấn về kỹ năng truyền 

thông. 

- Hội Phụ nữ: Đào tạo kỹ năng truyền thông của các thành viên hội phụ nữ. 

- Các thành viên chính của Hội phụ nữ: đào tạo về bình đẳng giới thông qua việc 

áp dụng phương pháp tập huấn (ToT).  

- Các bên liên quan sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các Chuyên gia thể chế trong nước 

và quốc tế cũng như các Chuyên gia Xã hội và Giới trong nước và quốc tế. 

 Nguồn lực cần thiết 

- Chi phí cần thiết để thực hiện Chiến lược truyền thông như sau: 

Bảng 3: Dự toán ngân sách phổ biến thông tin. 

Hoạt động Tần suất Số 

lượng 

Đơn giá Chi phí 

(Đồng) 

Chi tiêu 

Truyền thanh tin tức 

trên các loa phát thanh 

về các hoạt động xây 

dựng 

Mỗi tuần một 

lần trong giai 

đoạn thi cộng 

10 xã 2.000.000 

đồng /xã 

20.000.000  Chi phí này 

được lấy từ 

nguồn khi phí 

quản lý dự án. 

Tổ chức họp tham vấn 

quy mô lớn với chính 

quyền xã/huyện và 

các hộ về việc thi 

công các công trình 

dự án 

Hai tháng một 

lần trong giai 

đoạn thi công 

10 xã 2.000.000 

đồng/1 

cuộc họp 

20.000.000  Chi phí này 

được lấy từ 

nguồn khi phí 

quản lý dự án. 

Dán trên bảng tin để 

thông báo thông tin 

cho UBND xã và 

Hai lần/tuần 

trong giai đoạn 

thi công 

10 xã 1.000.000 

đồng/1 

cuộc họp 

10.000.000  Chi phí này 

được lấy từ 

nguồn khi phí 
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Hoạt động Tần suất Số 

lượng 

Đơn giá Chi phí 

(Đồng) 

Chi tiêu 

người dân được biết quản lý dự án. 

Tổng    50.000.000 Đồng 
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Phụ lục 7: Một số hình ảnh khảo sát, điều tra và tham vấn cộng đồng 

 

Hồ Bản Cưởm: xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Ba Sơn: xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Khuôn Pinh: xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
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Hồ Kai Hiển: xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Hồ Khau Piều: xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

  

Hồ Cốc Lùng: xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
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Hồ Khuổi Mặn: xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

  
Hồ Kỳ Nà: xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

  
Hồ Thâm Sỉnh: xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  
Hồ Bó Chuông: xã Mai Pha, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  
 


