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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ SINH KẾ VÀ LẬP KẾ HOẠCH 
GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG – THỰC TIỄN TỪ MỘT DỰ ÁN 
PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

Các tiêu chuẩn Quốc tế và các qui định pháp lý có thể hài hòa với 
nhau như thế nào? 





Vùng dự án: 
DÂN TỘC 
THIỂU SỐ VÀ 
NGƯỜI BẢN 
ĐỊA
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Chủ đề chính liên quan đến Khung quốc tế



Vùng dự án 

> Địa bàn dự án: 

• Khu vực ven biển Vĩnh Châu

• Tỉnh Sóc Trăng

> Các xã/phường vùng dự án:

• Xã Lai Hòa

• Xã Vĩnh Tân. 

• Xã Vĩnh Hiệp

• Phường Vĩnh Phước, 

• Phường 1, 

• Phường 2 

> Các nhóm hộ chịu tác động   

• Người Kinh

• Người Hoa 

• Người Khmer



Quy định của Việt Nam 
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✓ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015 

✓ Nghị định số 11/2021 / NĐ-CP về việc giao một số khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.

✓ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

✓ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất.

✓ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

✓ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 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 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất.

✓ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

✓ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi một số điều của Luật Đất đai.

✓ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi một số điều của quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai.



Tiêu chuẩn quốc tế
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✓ Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) Hướng dẫn EHS cho Truyền tải và Phân phối Điện 2007

✓ Chính sách an toàn của ADB Tuyên bố năm 2009

✓ Tiêu chuẩn hoạt động của IFC năm 2012

✓ Tiện ích của IFC – Hướng dẫn Nhà máy Điện Mặt trời năm 2015

✓ Nguyên tắc Xích đạo 4 (EP4), năm 2020

✓ Khung Môi trường và Xã hội của AIIB được sửa đổi lần cuối vào tháng 5 năm 2021.



Tiêu chuẩn số 7 – Người bản địa
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Các nhóm có 
văn hóa xã hội 

đặc thù

Người bản địa

Đại diện trong các cơ quan ra 
quyết định chính thức ở cấp 
quốc gia hoặc địa phương

Sống theo nhóm cộng 
đồng 

Có các đặc 
điểm riêng 

Duy trì các thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội

và chính trị khác biệt với xã hội và văn hóa

chung

Ngôn ngữ riêng
biệt

Bị gạt ra bên lề, bị tước quyền, bị loại trừ 
và/hoặc bị phân biệt đối xử về mặt lịch 

sử, xã hội và kinh tế

Dân tộc thiểu
số

Được luật pháp công 
nhận 

Tự nhìn nhận là 
một nhóm dân tộc 

Có các cơ chế, thể chế ra quyết 
định đặc thù

Phong tục tập quán đặc 
thù

Nghị định 05/2011/NĐ-CP  ngày 154 tháng 1 năm 2011 

về công tác dân tộc; Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 
2020  về về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi.



Người bản địa – xác định và áp dụng 

30/11/2022



NGƯỜI BẢN ĐỊA – CÁC YÊU CẦU CHUNG 

30/11/2022

Hỗ trợ/tham 
vấn cộng đồng 
một cách rộng 

rãi 

Xác định, 
phân tích và 

đánh giá 

Xác định xem 
có cần áp 
dụng FPIC

Tham vấn đặc 
biệt (văn hóa, 

vấn đề giới 
...vv)

Xây dụng Kế 
hoạch phát 
triển cộng 

đồng 



FPIC (Tự nguyện, Trước và Đồng thuận) 
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CÁC BƯỚC CHÍNH

• Tiến hành một nghiên cứu sơ bộ
• Tương tác với cộng đồng
• Điều tra hộ gia đình phỏng vấn cá nhân
• Tham vấn cộng đồng với các nhà lãnh đạo hoặc đại diện 

không chính thức  
• Cung cấp cho cộng đồng để nhận được hỗ trợ từ các bên 

thứ ba
• Bố trí không gian và thời gian phù hợp cho các cuộc tham 

vấn, suy nghĩ/thảo luận và giao tiếp/truyền thông 
• Thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau và không đe dọa – gặp gỡ 

tham vấn riêng chỉ với các cơ quan có thẩm quyền
• Xây dựng kế hoạch hành động / giảm thiểu tác động của 

cộng đồng



Dự án: Dân tộc, Dân tộc thiểu số và Người bản địa

Có 3 dân tộc nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp 
của Dự án:

Khmer 

Hoa

KinhKhmer và Hoa là những nhóm dân tộc thiểu số.

Người Khmer cũng được công nhận là người bản địa trong khu vực đánh cá của Dự án đáp ứng các 
tiêu chí của IFC PS7

Các xã/phường bị ảnh hưởng trực tiếp là sự pha trộn của 3 dân tộc; tất cả ngoại trừ phường 1 chủ yếu 
là người Khmer (64%-75%).

Ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa dân tộc Khmer trong khu vực Dự án.

Đánh bắt/nông nghiệp/nuôi trồng thủy sản hầu hết được thực hiện bởi các gia đình người Khmer 
(nhưng cũng có những gia đình đánh bắt và làm nông của người Hoa và người Kinh cũng sẽ bị ảnh 
hưởng).



Ước tính sơ bộ số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 
nhóm dân tộc

Nhóm dân tộc
Ước tính số hộ bị 

ảnh hưởng bởi đất

Ước tính số hộ bị 
ảnh hưởng do đánh 

bắt cá
Tổng cộng*

Khmer 131 126 257

Hoa 238 8 246

Kinh 66 27 93

Tổng* 435 161 596

* Một số gia đình có thể  trùng lắp do bị ảnh hưởng bởi cả hai.

Các số liệu về đất đai đặc biệt có thể thay đổi nhưng dự kiến sẽ không có thứ tự 
cường độ khác nhau



TÁC ĐỘNG 
ĐÁNH BẮT CÁ 
VÀ BIỆN PHÁP 
GIẢM THIỂU
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Bản đồ các khu vực
đánh cá xung
quanh dự án

• Khoảng 1.100 ha cho vùng tua-bin và 
cáp ngoài khơi. 

• Việc đánh cá sẽ bị hạn chế trong 
'Vùng 4' vì lý do an toàn và an ninh

• Đánh cá bằng thuyền và sử dụng lưới 
quét theo chiều gió [giữa Vùng 1-5]

• Chỉ những chiếc thuyền lớn hơn mới 
có thể đi xa hơn ngoài khơi để tránh 
khu vực bị ảnh hưởng

• Có thể có một số tác động đến việc 
sử dụng kênh ra biển đánh cá trong 
quá trình xây dựng.
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Tiến trình tham vấn đến nay 

1 Đã tiến hành tham vấn 127/134 hộ người DTTS 
theo phương pháp đồng thuận và tự nguyện 
trước khi có tác động (FPIC)

2 Các biện pháp bồi thường và phục hồi sinh kế 
tiềm năng đã được xác định sơ bộ với các hộ gia 
đình

3 Chưa tiến hành tham vấn các hộ đánh cá người 
Kinh 

4 Do Covid-19 nên phải cập nhật lại về các biện 
pháp bồi thường và phục hồi sinh kế cho người 
DTTS 

5 Chưa lồng ghép kế hoạch ở cấp cao hơn mức độ 
hộ gia đình.



Xây dựng với sự tham gia của cộng đồng và chính quyền 
huyện/địa phương

Sẽ tuân theo quy trình của Quốc gia/Tỉnh/Huyện đối với 
các dự án ngoài khơi

Dựa trên các cuộc đàm phán với PAPS về tất cả các chủ đề 
chính

Tóm tắt kết quả của tất cả các bước lập kế hoạch giảm 
thiểu và tác động đánh bắt cá

Được chia sẻ rộng rãi với các bên liên quan tại địa phương 

Tất cả các bên liên quan quan tâm đều sẽ có cơ hội tham 
gia và đóng góp ý kiến 

Xây dựng Kế hoạch phát triển cho cộng đồng đánh 
bắt cá 

Nội dung:
a) Mô tả các yêu cầu của dự án và ngoài khơi
b) Khung hành chính
c) Tóm tắt các tác động đánh bắt/nghề cá
d) Cơ sở kinh tế xã hội của các cộng đồng và gia đình bị 

ảnh hưởng
e) Đề xuất các biện pháp giảm thiểu và đền bù
f) Ma trận quyền lợi
g) Chương trình phục hồi sinh kế
h) Kế hoạch giám sát, đánh giá và báo cáo

Bản KH sẽ bao gòm tất cả các cộng 
đồng/gia đình bị ảnh hưởng (và IPP sẽ có 

thêm hỗ trợ cho các cộng đồng người 
Khmer)



CÁC BƯỚC 
TIẾP THEO 
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Dự án điện gió Phú Cường

Các lĩnh vực 

phù hợp khác 

Nhóm công tác cộng đồng

Thành lập các Nhóm công tác cộng đồng 

Đánh bắt 

cá/Sinh kế 
Đất đai

Cấp thôn

Cấp tỉnh

Cấp huyện

và cấp xã



Dự án sẽ tham vấn với cộng đồng bị ảnh hưởng và các bên liên quan 
khác trong suốt giai đoạn tiếp theo. Nhiệm vụ chính chủ yếu sẽ là:

Các bước tiếp theo với IFC PS1, PS5 và PS7

1. Thành lập (các) Tổ công tác
cộng đồng cấp Huyện/Xã.

2. Thực hiện Khảo sát Đo lường 
Chi tiết (DMS), Khảo sát Kinh tế 

Xã hội (SES) & Thời gian xác định 
đền bù.

3. Thiết lập cơ chế khiếu nại và 
thí điểm với cộng đồng.

4. Phân tích các tác động có thể
xảy ra đối với đất đai. Xây dựng
đề xuất đền bù + các quyền lợi

khác đối với đất đai và các tài sản
khác.

5. Phân tích sâu hơn các tác động 
tiềm ẩn đối với đánh bắt cá. Xây 
dựng đề xuất bồi thường + các 

quyền lợi khác cho các tác động 
đánh bắt cá.

6. Xây dựng các biện pháp phục 
hồi sinh kế và lợi ích cộng đồng 

được đề xuất (cho tất cả các 
nhóm bị ảnh hưởng bao gồm cả 

IP).

7. Phương pháp tiếp cận FPIC 
được cộng đồng chấp thuận và 

thực hiện. Các hiệp định đã được 
ký kết.

8. Dự thảo các Báo cáo LALRP, 
FDP và IPP.



2011/30/2022

Xin chân thành cám ơn!


