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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

Người bị ảnh hưởng bởi 

dự án 

 Là những cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp về 

xã hội và kinh tế bởi dự án do việc thu hồi đất và/hoặc hạn chế sử 

dụng đất bắt buộc, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản 

hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những 

phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới 

nơi khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng cũng là người bị 

hạn chế tiếp cận các khu vực đã qui định và các khu vực được bảo vệ 

hợp pháp một cách bắt buộc gây ra tác động bất lợi tới sinh kế. 

Các công trình liên quan  Các hoạt động, bất kể nguồn tài chính, dẫn đến tái định cư không tự 

nguyện theo phán quyết của ngân hàng là: (a) liên quan trực tiếp và 

đáng kể đến dự án  mà Ngân hàng tài trợ; (b) Cần thiết để đạt được 

các mục tiêu của bó như được quy định trong các tài liệu của dự án và 

(c) được thực hiện, hoặc có kế hoạch thực hiện cùng lúc với dự án 

Điều tra dân số  Thống kê bao gồm thông tin kinh tế xã hội của những hộ BAH bởi dự 

án như nghề nghiệp chính, nguồn thu nhập, mức thu nhập để có thể 

xác định đối tượng dễ bị tổn thương, cũng như xác lập cơ sở dữ liệu 

để giám sát sự phục hồi thu nhập của các hộ BAH 

Kiểm kê thiệt hại (IOL)  Kiểm kê bao gồm mô tả chi tiết về đất, vật kiến trúc, cây cối BAH, bị 

thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn để thực hiện dự án, bao gồm tên của 

những người/hộ được bồi thường/hỗ trợ và ước tính giá thay thế v.v. 

Ngoài ra, mức độ nghiêm trọng của tác động đối với tài sản bị ảnh 

hưởng và mức độ nghiêm trọng của tác động đến sinh kế và năng suất 

của các hộ gia đình phải di dời sẽ được xác định. 

 

 

 

Ngày khóa sổ kiểm kê 

 Là ngày chính quyền địa phương thông báo thu hồi đất đến hộ bị ảnh 

hưởng. Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ 

được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và 

bất kỳ ai chuyển tới và/hoặc bất kỳ tài sản nào được tạo ra trong vùng 

dự án sau ngày này sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ 

từ dự án. 

Sinh kế  Là một loạt các phương thức được cá nhân, gia đình, cộng đồng sử 

dụng để mưu sinh, như thu nhập từ lương, làm nông nghiệp, nghư 

nghiệp, chăn nuôi, các hình thức sinh kế dựa vào tài nguyên thên 

nhiên khác, buôn bán nhỏ, trao đổi hàng hóa. 

Giá thay thế  Là phương pháp định giá bồi thường với giá trị đủ để thay thế cho tài 

sản cũ, cộng với chi phí gioa dịch cần thiết liên quan đến việc thay thế 

tài sản. Nếu có thị trường tương ứng thì giá thay thế sẽ là giá thị 

trường xác định thông qua đơn vị định giá bất động sản độc lập, đủ 

năng lực, cộng chi phí giao dịch. Nếu không có thị trường giá thay thế 

được xác định thông qua các phương pháp khác nhau như tính giá trị 

đầu ra của đất hay tài sản sinh lợi, hay giá không khấu hao của vật 

liệu, lao động thay thế  để xây dựng các công trình hay các tài sản cố 

định khác, công chi phí giao dịch. Trong mọi trường hợp nếu di dời 

chỗ ở dẫn đến việc người bị ảnh hưởng mất nhà ở, giá thay thế phải ít 

nhất đủ để người bị ảnh hưởng mua hay xây nhà theo tiêu chuẩn chất 

lượng, an toàn tối thiểu chấp nhận được với cộng đồng. Phương pháp 
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định giá trong xác ddinhhj giá thay thế cần được tổng hợp, đưa vào 

các văn bản quy hoạch tái định cư liên quan. Chi phí giao dịch gồm 

phí hành chính, phí đăng ký, xác nhận quyền, chi phí di dời hợp lý, 

các chi phí tương tự người bị ảnh hưởng phải chịu. Để đảm bảo bồi 

thường theo giá thay thế, mức bồi thường dự kiến phải được cập nhật 

ở những địa bàn dự án có mức lạm phát cao hay thời gian giữa điểm 

tính toán mức bồi thường và chi trả bồi thường kéo dài. 

Tái định cư không tự 

nguyện 

 Tái định cư không tự nguyện liên quan đến cả sự di chuyển vật lý (di 

dời hoặc mất nơi ở) và sự di chuyển kinh tế (mất tài sản hoặc tiếp cận 

với tài sản dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế 

khác) do việc thu hồi đất liên quan đến dự án và/hoặc hạn chế sử dụng 

đất. 

Tái định cư được coi là không tự nguyện khi những người hoặc cộng 

đồng bị ảnh hưởng không có quyền từ chối thu hồi đất hoặc hạn chế 

sử dụng đất dẫn đến dự di chuyển vật lý hoặc kinh tế. 

Điều này xảy ra trong các trường hợp (i) thu hồi hợp pháp hoặc hạn 

chế tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với việ sử dụng đất và (ii) các khu 

định cư được đàm phám 

Người bị ảnh hưởng nặng  là người (i) mất từ 20% (10% đối với hộ nghèo và hộ  dễ  bị  tổn  

thương)  trở  lên  diện  tích  đất  sản  xuất  và  tài  sản (tạo thu nhập), 

và/hoặc (ii) phải tái định cư do thực hiện Dự án. 

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

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

hưởng đến dự án 

Các nhóm dễ bị tổn 

thương 
 

Được xác định là những 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 do tác động tái định cư so với cộng 

đồng dân cư khác và những người bị hạn chế do khả năng yêu cầu 

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

làm chủ hộ có người phụ thuộc (không có chồng, góa chồng, chồng 

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

nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTBXH (iv) 

người không có đất đai; (v) người dân tộc thiểu số; và hộ gia đình 

chính sách. 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Giới thiệu 

Kế hoạch tái định cư (Kế hoạch TĐC) được chuẩn bị cho Dự án Phát triển các trường 

Đạihọc Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng. Dự án có 03 hợp phần bao 

gồm: (i) Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dậy; (ii) Hợp phần 2: Vượt trội trong 

nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm; và (iii) Hợp 

phần 3: Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện dự án. Để thực hiện dự án, sẽ có khoảng 40 ha đất 

cần thu hồi để xây dựng các hạng mục công trình do Đại học Đà Nẵng đề xuất. Tuy 

nhiên, khu vực dự án gồm có 70ha chưa được giải tỏa nên trường Đại học Đà Nẵng quyết 

định sẽ thu hồi cả 70ha, trong đó có 40ha được sử dụng cho tiểu dự án do Ngân hàng Thế 

giới tài trợ và 30 ha sẽ được sử dụng cho dự án trong tương lại. Do đó, RAP này bao gồm 

toàn bộ 70ha. 

Kế hoạch này bao gồm kết quả kiểm đếm thiệt hại sơ bộ; khảo sát kinh tế xã hội; các nội 

dung về quyền lợi của người bị ảnh hưởng và đánh giá những tác động tích và tiêu cực 

của Dự án về mặt xã hội. Kế hoạch cũng đề cập đến phương án tái định cư, chương trình 

phục hồi sinh kế, kế hoạch thực hiện tái định cư và chi phí. 

Phạm vi thu hồi và giải phóng mặt bằng  

Trong tổng số 70 ha đất sẽ thu hồi có 26,9 ha đất thổ cư, 14,1ha đất phi nông nghiệp, 

1,2ha đất trồng cây lâu năm, và 10,9ha đất trồng cây hàng năm (trong đó có 6,9 ha đất 

trồng lúa). Diện tích còn lại là đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang và đất khác. Có 

468 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất đất sản xuất và đất ở, 64 hộ dễ bị tổn thương, 

468 hộ di dời và 84 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Không có cộng đồng dân tộc thiểu số bị 

ảnh hưởng bởi dự án. 

Biện pháp giảm thiểu 

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

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

đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư 

cũng như để giảm thiểu tác động của việc thu hồi đất.  

Các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như: tư vấn chuẩn bị Kế hoạch hành động tái 

định cư bao gồm chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập để hỗ trợ đầy đủ cho các hộ 

gia đình theo yêu cầu. Ngoài ra, các cuộc tham vấn về các phương pháp di dời các ngôi 

nhà và công trình đặc biệt như nhà thờ tổ, các ngôi mộ và cơ sở tôn giáo cũng đã được 

tiến hành kỹ lưỡng để đảm bảo sự đồng thuận và tuân thủ của công chúng. Các biện pháo 

giảm thiểu cho giai đoạn thiets kế và thực hiện sẽ được đề xuất, thực hiện và giám sát. 

Khung chính sách 

Khung chính sách TĐC Dự án đã được chuẩn bị dựa trên chính sách của Ngân hàng Thế 

giới về tái định cư không tự nguyện (OP.4.12) và về pháp luật của Chính phủ Việt Nam 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Kế hoạch tái định cư được 

tuân thủ theo Khung chính sách này. 

Mục tiêu chính của Kế hoạch TĐC nhằm lập kế hoạch đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh 

hưởng trên nguyên tắc giá thay thế. Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp các hỗ trợ để 

ổn định  cuộc sống. 

Chƣơng trình phục hồi thu nhập 

Chính sách của dự án hướng tới ổn định cuộc sống và các nguồn thu nhập của người bị 

ảnh hưởng (BAH) ít nhất bằng hoặc cao hơn so với trước khi bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

Chương trình phục hồi thu nhập sẽ được thực hiện dành cho 468 hộ BAH đủ điều kiện 
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dựa trên khảo sát đánh giá nhu cầu hỗ trợ. Các hoạt động đề xuất bao gồm (i) thành lập tổ 

tiết kiệm và vay vốn tín chấp từ Quỹ việc làm quốc gia; ii) Hỗ trợ tiếp cận vay vốn kinh 

doanh và iii) Đào tạo nghề và (iv) Giới thiệu việc làm. Ngoài ra các hộ có nhu cầu sẽ 

được hướng dẫn đăng kí kinh doanh miễn phí và nhanh chóng. 

Thể chế 

Ban QLDA và Hội đồng thành phố thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ chịu 

trách nhiệm quản lý và giám sát việc triển khai Kế hoạch tái định cư. Trong thời gian 

thực hiện dự án, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ của các cơ quan liên quan, 

bao gồm Hội đồng thành phố bồi thường hỗ trợ và tái định cư, các cán bộ Ban QLDA, 

cán bộ phường, người dân địa phương trong vùng dự án và các chuyên gia tái định cư. 

Kế hoạch thực hiện 

Kế hoạch tái định cư (Kế hoạch TĐC) sẽ được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với 

tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được bồi 

thường trước khi giải phóng mặt bằng. 

Tham vấn cộng đồng và sự tham gia 

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

thông qua các cuộc họp công cộng. Cuộc điều tra kinh tế-xã hội và kiểm kê thiệt hại cũng 

đã được thực hiện với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thông tin thu được trong quá trình 

tham vấn đã được phản ánh và lồng ghép trong việc xây dựng Kế hoạch TĐC và sẽ được 

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

quá trình thực hiện dự án. 

Giám sát và đánh giá 

Việc thực hiện chi tiết của Kế hoạch TĐC sẽ được theo dõi và giám sát nội bộ thông qua 

các báo cáo định kỳ của Ban quản lý (Ban QLDA). Ngoài ra, một cơ quan giám sát độc 

lập sẽ được mời để giám sát việc thực hiện Kế hoạch và đánh giá thực trạng về mức sống 

của người dân bị ảnh hưởng trong và sau khi tái định cư được hoàn thành. 

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Tất cả người bị ảnh hưởng có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan có liên quan dựa trên các 

thủ tục được đề cập chi tiết trong Khung chính sách TĐC cũng như trong Kế hoạch TĐC 

này. Cơ chế khiếu nại đã được thiết kế để đảm bảo rằng những khiếu nại của người bị 

ảnh hưởng được  giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. Nếu người khiếu nại không 

đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, họ có thể gửi đơn khiếu nại lên tòa án, bất cứ khi 

nào họ muốn. 

Người khiếu nại sẽ không mất bất kì khoản phí nào khi gửi đơn khiếu nại. Sẽ có một cán 

bộ chuyên trách của Ban QLDA phụ trách nhiệm vụ theo dõi và giải quyết các vấn đề 

khiếu nại. 

Tài chính 

Tổng chi phí ước tính cho việc thực hiện kế hoạch tái định cư nàylà 1,221.758.842.871  

VND. Chi phí này bao gồm đền bù đất đai, kiến trúc và tài sản khác cũng như những hỗ 

trợ, chi phí cho chương trình phục hồi thu nhập, chi phí cho việc giám sát và đánh giá. 

Chi phí tái định cư sẽ được cập nhật tại thời điểm bồi thường. Chi phí bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng. 
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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Mô tả dự án 

1.1.1. Thông tin chung về dự án 

1. Chính phủ đã bắtt đầu thúc đẩy các yêu cầu mạnh mẽ hơn về chất lượng học tập, tính 

minh bạch trong quản lý và trách nhiệm tài chính. Luật Giáo dục Đại học năm 2012 yêu cầu 

các trường đại học phải chịu trách nhiệm: (a) Đảm bảm chất lượng (QA), đặc biệt trong việc 

đánh giá và công nhận các chương trình học thuật và toàn bộ các tổ chức và duy trì các điện 

kiện QA cơ bản về nhaan sự học thuật và phi học thuật, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất 

và nguồn tài chính; (b) Công bố thông tin cho công chúng về các điều kiện QA, kết quả 

nghiên cứu và đào tạo và trạng tháng công nhận và (c) Công bố thông lệ tài chính và báo cáo 

kiểm toán của họ. 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học bao gồm đảm bảo chất lượng nội bộ, đảm 

bảo chất lượng bên ngoài và các cơ quan đảm bảo chất lượng. Đến nay, 75% các trường đại 

học đã thành lập các đơn vị đảm bảo chất lượng nội bộ. Tuy nhiên, các mục tiêu để đánh giá 

và công nhận bên ngoài đã không được đáp ứng vì các vấn đề năng lực và thiếu tuân thủ. Năm 

(05) trung tâm kiểm định đã được thành lập cho đến ngày hôm nay. Chỉ có một vài tổ chức và 

một phần nhỏ các chương trình đã hoàn thành các quy trình kiểm định thể chế và chương 

trình. Một số trường đại học hàng đầu bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thành 

phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng đã lần lượt được công nhận bởi các chương trình quốc 

tế và khu vực của Mạng lưới ASEAN QA và các nhà kiểm định chuyên ngành như AACSB 

và ABET về quản trị kinh doanh và kỹ thuật. 

3. Chính phủ đã xác định hai trường đại học quốc gia và một trường đại học khu vực nhận 

tài trợ đầu tư của Ngân hàng Thế giới theo Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam đề 

xuất: (i) VNU Hà Nội, (ii) VNU Hồ Chí Minh và (iii) Đại học Đà Nẵng. 

4. Mục tiêu phát triển dự án là: Nâng cao mức độ phù hợp và chất lượng của sinh viên tốt 

nghiệp và sản phẩm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia – thành phố 

Hồ Chí Mình và Đại học Đà Nẵng  và cải thiện cơ chế quản lý và tài chính. 

5. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: 

- Hợp phần 1: Vượt trội trong nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên 

- Hợp phần 2: Nâng cao chất lượng dạy và học; 

- Hợp phần 3: Quản trị hiệu quả và tài chính bền vững. 

6. Trong số ba trường đại học được đề xuất, Đại học Đà Nẵng đã thu hồi đất để xây dựng các 

hạng mục về cơ sở hạ tầng và khu tái định cư cho các hộ gia đình phải di dời. Các trường đại 

học khác đã không thu hoofid dất vì các hạng mục được đề xuất sẽ được xây dựng trong 

khuôn viên hiện có. Do đó, RAP này được chuẩn bị và triển khai cho Đại học Đà Nẵng. 

7. Thời gian thực hiện dự kiến của dự án là từ 2020 - 2025 

1.1.2. Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng 

1.1.2.1. Bối cảnh của Đại học Đà Nẵng 

8. Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền 

Trung và Tây Nguyên của Việt Nam, gồm 6 trường đại học thành viên, 12 đơn vị liên kết, 3 

viện nghiên cứu, 35 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao và 26 nhóm nghiên cứu. Các 
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chương trình đào tạo của trường tập trung vào kinh tế, giáo dục, công nghệ và quản lý nhà 

nước. Với vai trò chiến lược và vị trí của mình, Đại học Đà Nẵng được Chính phủ ủy thác là 

một trong 3 trung tâm giáo dục hàng đầu trong cả nước. 

9. Năm 2016, Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học khu vực đầu tiên của cả nước được 

công nhận bên ngoài. Đặc biệt trường đại học Khoa học & Công nghệ (một trong những 

trường đại học thành viên) đã được Hội đồng Đánh giá Nghiên cứu và Giáo dục Đại học công 

nhận và hai trong số các chương trình tiên tiến được AUN-QA công nhận. Đại học Đà Nẵng 

đã có khoảng 100 bài báo được xuất bản trên các tạp chí ISI/SCOPUS hàng năm trong vài 

năm qua. Liên quan đến quốc tế hóa, Đại học Đà Nẵng đã thực hiện 6 chương trình chung và 

ký kết biên bản ghi nhớ với 142 trường đại học quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, 

Iceland, Phần Lan, v.v., cho phép chuyển tín dụng, trao đổi nhân viên và nghiên cứu hợp tác. 

UD tuyển sinh tổng cộng 51.000 sinh viên trong đó có khoảng 3.360 sinh viên đang theo học 

chương trình Thạc sĩ / Tiến sĩ. Nó hoạt động dưới sự giám sát của Bộ GD & ĐT. 

1.1.2.2. Mục tiêu của tiểu dự án 

10. Mục tiêu tổng quát: 

- Cải thiện mạnh mẽ, đáng kể hạ tầng kỹ thuật và môi trường học thuật ĐHĐN, góp 

phần đạt được mục tiêu phát triển tổng thể của ĐHĐN là: “Xây dựng ĐHĐN trở thành 

trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế 

để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trình độ phát triển khoa học công nghệ mới 

của thế giới”. 

11. Mục tiêu cụ thể: 

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai các công trình phục vụ giảng dậy, 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của ĐNĐN, tạo tiền đề để cho một đại học đẳng 

cấp quốc tế tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Góp phần đưa ĐHĐN đạt được các 

tiêu chí đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên ứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ trong các bảng đánh giá, xếp hạn đại học thế giới; 

- Cải thiện môi trường làm việc của cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên và nơi ở, sinh 

hoạt và học tập, nghiên cứu của sinh viên theo mô hình đại học thông minh, xanh, tiết 

kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; 

- Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ để đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0; 

- Góp phần đạt được các mục tiêu về bình đăng giới, hỗ trợ sinh viên ở các khu vực khó 

khăn, sinh viên là người dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường sinh hoạt, học tập và 

nghiên cứu tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. 

12. Phạm vi đầu tư của dự án 

- Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dậy 

- Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ ở các 

lĩnh vực trọng điểm; 
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- Hợp phần 3: Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án 

13. Tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn và cơ chế cho vay: 

Tổng mức đầu tƣ: 119.50 triệu USD (tương đương 2.808.189 tỷ đồng). Trong đó: 

Cơ cấu vốn vay: gồm vốn vay WB và vốn đối ứng từ nguồn NSNN và nguồn thu sự 

nghiệp của Đại học Đà Nẵng 

- Vốn vay WB: 100 triệu USD chiến 83,68% 

- Vốn đối ứng trong nước: 19.50 triệu USD, chiếm 16,32% 

- Cơ chế phần vốn vay (chính phủ cấp phát 90%, ĐHĐN vay lại 10%); 

- Cơ hế phần vốn đối ứng: của Chính phủ và ĐHĐN 

14. Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến) 2020 – 2025 

15. Thành phần của tiểu dự án: gồm 3 hợp phần (xem bảng 1 để biết thêm chi tiết) 

- Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dậy bằng cách xây dựng các hạng mục: (i) 

Đại học sư phạm kỹ thuật; (ii) Đại học ngoại ngữ; (iii) Đại học Quốc tế và (iv) Khu 

vực đào tạo quốc phòng; 

- Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ ở các 

lĩnh vực trọng điểm bằng cách xây dựng 02 hạng mục: (i) Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật (đường nội bộ, cấp, thoát nước, điện) và  (ii) Khu vực Technopole (thuộc nghiên 

cứu, khư vực phát triển và vườn ươm; 

- Hợp phần 3: Quản trị hiệu quả trên cơ sở  CNTT và mô hình đại học tiên tiến (phi cơ 

sở hạ tầng) 

16. Trong số 03 hợp phần được đề xuất có hợp phần 1 và 2 cần thu hồi 40 ha để xây dựng các 

công trình đề xuất, tuy nhiên khu vực nằm trong phạm vi 70ha dàng cho trường đại học nhưng 

chưa được giải tỏa nên trường đại học Đà Nẵng quyết định giải tỏa hết 70ha trong đó có 40 ha 

được sử dụng cho tiểu dự án và 30 ha sẽ được sử dụng cho dự án tương lai. Do đó, RAP này 

bao gồm 70 ha và khu tái định cư 12ha. 

Bảng 1: Tổng hợp các hạng mục công trình xây dựng của tiểu dự án 

TT Hạng mục Số tòa nhà Số tầng Đơn vị 
Tổng diện 

tích sàn 

A 
Hợp phần 1: Nâng cao chất lƣợng dạy và 

học (A1+A2+A3+A4) 
        

A1 Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật         

1 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn  8,500    

2 Nhà học tập (02 khối nhà 5 tầng) 2 5 m2 sàn 30,000 

3 
Nhà xưởng thực hành, thí nghiệm (01 khối 

nhà 3 tầng) 
1 3 m2 sàn 6,642 

4 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh 

quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp 

và các hạng mục phụ trợ khác…) 

    
hạng 

mục  
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TT Hạng mục Số tòa nhà Số tầng Đơn vị Tổng diện 

tích sàn 
A2 Đại học Ngoại ngữ         

5 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 10,500 

6 Nhà học tập (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 7,500 

7 

Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh 

quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp 

và các hạng mục phụ trợ khác…) 

    
hạng 

mục  

A3 Đại học Quốc tế          

8 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 4,350 

9 
Nhà học tập và thực hành, thí nghiệm (01 

khối nhà 5 tầng) 
1 5 m2 sàn 9,750 

10 

Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh 

quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp 

và các hạng mục phụ trợ khác…) 

    
hạng 

mục  

A4 Khu giáo dục quốc phòng         

11 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 0 5 m2 sàn 0 

12 Ký túc xá (03 khối nhà 5 tầng) 3 5 m2 sàn 11,340 

13 Nhà học tập (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 9,750 

14 Nhà ăn (01 khối nhà 1 tầng) 1 1 m2 sàn 3,413 

15 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh 

quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp 

và các hạng mục phụ trợ khác…) 

    
hạng 

mục  

B 

Hợp phần 2: Vƣợt trội trong nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ ở các 

lĩnh vực trọng điểm (B1+B2) 

        

B1 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông nội 

bộ, cấp nước, thoát nước, điện…) 
    ha 49.0 

B2 
Khu công nghệ cao Technopole (thuộc Khu 

nghiên cứu, phát triển, ươm tạo (16+17+18) 
        

16 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 8,500 

17 
Nhà thí nghiệm công nghệ cao (04 khối nhà 

3 tầng) 
4 3 m2 sàn 15,600 

18 Trạm xử lý nước thải  1 1 m3 500 
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1.1.3. Dự án liên quan 

17. Một khu tái định cư cần được xây dựng để di dời 468 hộ tái định cư do mất đất và nhà ở 

bởi dự án. Khu tái định cư này được thành phố Đà Nẵng đầu tư như một dự án riêng iệt và 

theo phán quyets của Ngân hàng, nó được coi là một dự án liên quan vì: 

- Liên quan trực tiếp và đáng kể đến dự án; 

- Thực hiện, hoặc dự định sẽ được thực hiện cùng lúc với dự án và; 

- Cần thiết cho dự án đạt được mục têu 

18. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: 

- Số hộ BAH: 120 hộ; 

- Số hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 58 

- Số hộ Tái định cư: 28 

- Số hộ dễ bị tổn thương: 7 

19. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021 

20. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15.000.000.000 VNĐ; 

21. Khu Tái định cư được liên kết với tiểu dự án đại học Đà Nẵng, vì vậy chính sách bảo vệ 

của Ngân hàng sẽ được áp dụng. Việc thực hiện tái định cư không tự nguyện sẽ được thiện 

hiện theo RAP này. Đại học Đà Nãng kết hợp với cơ quan giám sát bên ngoài sẽ giám sát thực 

hiện tái định cư của Khu tái định cư này bao gồm trong các báo cáo giám sát nửa năm của tiểu 

dự án Đại học Đà Nẵng để nộp cho Ngân hàng. 

1.1.4. Xem xét báo cáo rà soát 

22. Trong khu vực làng Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Giáo dục và khu Ký túc xã đã 

được xây dwgj và vận hàng từ năm 2016.Việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư của tiểu dự án đã được hoàn thành trước năm 2014. Đáng giá chi tiết về việc thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được thực hiện theo yêu cầu, quy định và pháp luật 

của Chính phủ Việt Nam. Các hộ BAH đã có cuộc sống ổn định và cải thiện sinh kế. Cho đến 

này không có khiếu nạo hay tố nào. 
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PHẦN 2: PHẠM VI THU HỒI  

23. Phạm vi thu hồi đề cập trong báo cáo này bao gồm phạm vị thu hồi cho các hạng mục xây 

dựng trường Đại học Đà nẵng và thu hồi đề xây dựng khu tái định cư. Các tác động thu hồi 

đất dưới đây được xác định thông qua khảo sát thiệt hại ban đầu dựa trên thiết kế cơ sở. Chi 

tiết về tác động sẽ được xác định và cập nhật trong RAP sau khi thiết kế chi tiết được phê 

duyệt và hoàn thành khảo sát đo đạc chi tiết (DMS). 

2.1. Số hộ bị ảnh hƣởng 

24. Tổng số hộ bị ảnh hưởng (BAH) của dự án là 468 hộ. Có 468 hộ phải tái định cư do bị 

mất nhà cửa. Số hộ dễ bị tổn thương là 60 hộ (50 hộ nghèo), hộ bi ảnh hưởng nặng do bị mất 

20% đất sản xuất nông nghiệp là 468 hộ và số hộ bị ảnh hưởng kinh doanh là 88 hộ. Không có 

hộ DTTS sống trong khu vực dự án. 

Bảng 2: Tóm tắt phân loại hộ bị ảnh hưởng 

TT Loại hộ bị ảnh hƣởng Số hộ 

1 Tổng số hộ BAH 468 

2 Số hộ dễ bị tổn thương 60 

3 Số hộ tái định cư 468 

4 Số hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
1
 468 

5 Số hộ kinh doanh 88 

Nguồn: Khảo sát dân số và sơ bộ thiệt hại dự án, năm 2019 

2.2. Tác động về đất 

25. Dự án sẽ thu hồi khoảng 70 ha đất các loại, trong đó 26,9ha đất ở đô thị, 14,1 ha đất phi 

nông nghiệp, 1,2 ha đất trồng cây lâu năm, và 11 ha đất trồng cây hàng năm (trong đó có 

6,9ha đất trồng lúa). Diện tích còn lại là đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang và đất khác 

(xem chi tiết trong bảng 3).  

Bảng 3: Phạm vi ảnh hưởng đất 

TT Loại đất Khối lƣợng (ha) 

1 Đất ở đô thị 26.9 

2 Đất phi nông nghiệp 14.1 

3 Đất trồng cây hàng năm 11.0 

4 Đất trồng cây lâu năm 1.2 

5 Đất giao thông 3.5 

6 Đất nghĩa trang 8.7 

                                                 
1
 Các hộ BAH nghiêm trọng là những người mất hơn 20% đất nông nghiệp (10% cho các hộ dễ bị tổn thương) 
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TT Loại đất Khối lƣợng (ha) 

7 Đất trống chưa sử dụng 3.5 

8 Đất tôn giáo 0.4 

9 Đất tín ngưỡng 0.4 

10 Đất nuôi trồng thủy sản 0.017 

11 Đất nông nghiệp khác 0.11 

12 Đất mặt nước  0.003 

13 Đất cơ sở văn hóa 0.17 

Tổng 70.0 

Nguồn: Khảo sát thiệt hại sơ bộ, 2019 

2.3 Ảnh hƣởng nhà/vật kiến trúc và tài sản khác 

26. Có 419 hộ bị mất nhà ở (trong đó có 49 hộ đã tách hộ nhưng đang ở chung nhà). Tổng 

diện tích nhà bị ảnh hưởng là 50,600m
2
. Loại nhà chủ yếu là nhà cấp 3-4 do sau khi công bố 

quy hoạch vào năm 1997, toàn bộ hiện trạng nhà cửa không có nhiều thay đổi vì không được 

cấp phép xây dựng mới. 

Bảng 4: Thiệt hại kiến trúc 

Loại nhà Số hộ Diện tích 

Khu xây dựng trƣờng Đại học   

Nhà cấp 3- 4 419 50,600 

Loại khác 0 0 

Tổng 419 50,600 

Nguồn: Khảo sát thiệt hại sơ bộ, 2019 

27. Ngoài ra, các công trình phụ và vật kiến trúc khac bị ảnh hưởng do thu hồi đất bao gồm: 

- Công trình phụ: 23,495m
2
 

- Cửa hàng, nhà xưởng: 1,460 m
2
 

- Sân: 20,650m
2
 

- Hàng rào:  35,821m
2
 

- Giếng nước khoan: 424 cái 

- Công tơ điện/nước: 449 cái 

- Mồ mả: 1500 ngôi 

2.4. Ảnh hƣởng cây cối và hoa màu 

28. Dự án cũng gây ảnh hưởng đến cây cối hoa màu của các hộ dân như cây ăn trái, cây cảnh, 

lúa và rau, đậu (xem chi tiết trong bảng 5). 

Bảng 5: Thiệt hại cây cối, hoa màu 

TT Loại cây Số lƣợng 

 I Khu Trường Đại học Đà Nẵng   
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 1 Cây ăn trái (dừa mít cam bơ, đào lộn hột)             4,500  

 2 
Thanh long, đu đủ, chuối (có trái, chưa có 

trái, cây con) 
          27,500  

 3 Cây cảnh các loại             3,500  

 4 Hoa chuyên canh (m2)             5,000  

 5 Cây xen vườn nhà dạng nhỏ           15,000  

 6 Cây xen vườn nhà dạng lớn             4,500  

 7 Rau đậu các loại (m2)         100,000  

 8 Lúa (m2)         152,800 

 9 Một số loại tạp khác 0 

Nguồn: Khảo sát thiệt hại sơ bộ, 2019 

2.5. Ảnh hƣởng đến tài sản công cộng 

29. Khoảng 300m
2
 Hội trường thôn Hải An sẽ bị di dời. Ngoài ra, sẽ có 35,479m

2
 đường giao 

thông bị ảnh hưởng 

2.6. Ảnh hƣởng đến các di tích, lịch sử văn hóa, tín ngƣỡng 

30. Trong ranh giới thu hồi có hai công trình tôn giáo, tín ngưỡng là chùa Hải An và Thánh xá 

Cao Đài Khái Tây 2. Thông tin có được sau tham vấn với lãnh đạo Thành phố và cộng đồng 

sinh hoạt tôn giáo tại chùa, Chùa Hải An hiện đã có dự kiến di chuyển và đã nhận dược sự 

đồng thuận của nhà chùa và cộng đồng dân cư. 

31. Đối với Thánh Xá Cao Đài Khái Tây 2, theo phương án hiện tại, sẽ chỉ bị ảnh hưởng tạm 

thời trong quá trình thi công về đường tiếp cận đặc biệt là vào các dịp ngày rằm hoặc mùng 1, 

bụi do thi công, và văn hóa ứng xử của công nhân xây dựng có thể gây khó chịu với cộng 

đồng . Tuy nhiên, nếu có phương án thay thế khác, sẽ được tham vấn ý kiến người dân trước 

khi triển khai. Khi đó, kế hoạch Tái định cư sẽ được cập nhật. Các tác động và biện pháp giảm 

thiểu được đề cập chi tiết ở phần 2.8. 

2.7 Ảnh hƣởng mộ 

32. Dự án tác động di dời đối với khoảng 1500 ngàn ngôi mộ. UBND thành phố Đà Nẵng đã 

có đề án di dời toàn bộ mộ trên địa bàn thành phố, trong đó có 1500 ngàn ngôi mộ trong khu 

vực Dự án - về công viên nghĩa trang Hòa Ninh đã được xây dựng và đang vận hành, cách 

trung tâm thành phố 20km. Các hộ BAH đều nhất trí di chuyển mộ về khu nghĩa trang mới 

của thành phố. 

2.8 Tình trạng pháp lý 

33. Khảo sát điều tra dân số ở các hộ bị ảnh hưởng cho thấy khoảng 100% hộ gia đình đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (LURC). Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình đã 

chuyển nhượng đất của họ cho người khác mà không đăng ký với chính quyền địa phương. 

Điều này dẫn đến tên của chủ sở hữu đất hiện tại (người mua) không được phản ánh trong 

LURC nhưng họ đã có giấy chứng nhận giao dịch được ký bởi cả hai bên. Trong những 

trường hợp này, hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường đầy đủ cho vùng đất bị ảnh 

hưởng của họ. 
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2.9 Các biện pháp giảm thiểu tác động 

34. Đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giảng đường, các trung tâm nghiên cứu nên không 

thể tránh khỏi việc thu hồi đất. Do đó, các biện pháp giảm thiểu các tác động do thu hồi đất 

cần được áp dụng. 

2.9.1 Các biện pháp trong giai đoạn chuẩn bị: 

35. Tham vấn rộng rãi và thông tin thường xuyên cho người dân: Là một dự án đã bị chậm 

tiến độ trong 1 khoảng thời gian dài, do đó, chính quyền địa phương đã thường xuyên cung 

cấp thông tin về dự án cho người dân thông qua các hoạt động tại cộng đồng nhằm hạn chế 

phát sinh tài sản như nhà cửa hoặc các đầu tư khác trên đất đã quy hoạch; giảm thiểu thiệt hại 

cho người dân khi dự án được triển khai. 

36. Tham vấn các vấn đề nhạy cảm:  (i) Chùa Hải An và Thánh xá Khái Tây 2; (ii) di dời các 

ngôi mộ và (iii) 02 đền thời gia đình. 

37. Chùa Hải An:  

- Các công tác tham vấn về việc di dời nhà chùa đã được thực hiện trong suốt thời gian 

từ giai đoạn 1, 2 của dự án cho đến nay. Năm 2013, đại diện chùa Hải An đã có đơn đề 

nghị UBND thành phố Đà Nẵng bố trí vị trí tái định cư cho Chùa tại nơi mới. 

- Chính quyền địa phương phối hợp với Chùa Hải An tổ chức các cuộc họp tham vấn ý 

kiến người dân về địa điểm nơi xây chùa mới. 

- Ngày 22/8/2017, Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố Đà Nẵng công văn số 

7355/SXD-PTĐT về kết quả lựa chọn vị trí xây chùa mới làm căn cứ tiến hành các 

bước tiếp theo để giao đất cho chùa.  

- Ngày 14/9/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo số 125/TB-UBND, thông 

báo về vị trí xây mới chủa tại khu đất tiếp giáp phía Đông xưởng may công nghiệp 

Hòa Quý, nằm trong khu quy hoạch tái định cư cho dự án hiện nay. Diện tích đất: 

2000m2. 

- Ngày 3/11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 

khu vực chùa Hải An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

- Ngày 21/3/2018, UBND phường Hòa Quý đã tổ chức họp công bố quy hoạch dự án 

chùa Hải An. 

- Trong đợt khảo sát chuẩn bị dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Tư vấn 

cũng đã thực hiện tham vấn lại với đại diện Chùa Hải An và người dân sinh hoạt tín 

ngưỡng tại chùa về việc di dời nhà chùa đến nơi mới. Tham vấn cho thấy, chùa và 

người dân đều đồng thuận di dời đến nơi mới để thuận tiện sinh hoạt tín ngưỡng và tạo 

điều kiện cho dự án triển khai. 

38. Thánh Xá Khái Tây 2: 

- Các công tác tham vấn tương tự cũng đã được thực hiện với Thánh xá Khái Tây 2. 

Tuy nhiên, do đặc thù của cộng đồng tồn giáo đến từ nhiều địa phương lân cận, cho 

đến hiện tại, chưa đạt được sự đồng thuận về di dời Thánh Xá. Do đó, phương án hiện 
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nay là Thánh xá sẽ vấn được giữ nguyên ở vị trí hiện trạng. Các phương án thiết kế 

cần đảm bảo sự hài hòa và tiếp cận với công trình tôn giáo này.  

39. Mộ: Có khoảng 1.500 ngôi mộ sẽ cần phải di dời để xây dựng trường đại học. Thành phố 

Đà Nẵng đã có kế hoạch di dời tất cả các ngôi mộ ở huyện Ngũ Hàng Sơn đến một nghĩa 

trang tập thể ở xã Hòa Ninh, cách thành phố 20km. Để thực hiện kế hoạch này, thành phố đã 

tham khảo ý kiến người dân và công bố thông tin về nghĩa trang vào tháng 05 năm 2019. Ủy 

ban nhân dân quận Ngũ Hạnh Sơn cùng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã mời các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng đến thăm nghĩa trang ở Hòa Ninh. Hầu như tất cả các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng đã đồng ý với khu nghĩa trang mới này. 

- Theo đó, việc di dời các ngôi mộ sẽ được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến đầy 

đủ các hộ gia đình BAH để đáp ứng các phong tục và thói quen liên quan đến việc di 

dời các ngôi mộ. Bồi thường,  đền bù cho các ngôi mộ bị ảnh hưởng bao gồm toàn bộ 

chi phí liên quan đến a) đất để chôn cất, b) đào, c) di dời, d) cải tạo, e) xây dựng lăng 

mộ mới và f) các chi phí liên quan  cần thiết khác để đáp ứng Phong tục tập quán. 

- Trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu của các ngôi mộ bị ảnh hưởng, 

phải đưa ra thông báo công khai (trên TV, tờ báo phổ biến) trong một số lần để tìm 

kiếm chủ sở hữu ngôi mộ. Trong một thời gian theo quy định, nếu chủ sở hữu ngôi mộ 

không thể xuất hiện, việc di dời các ngôi mộ nên được thực hiện bởi một đơn vị 

chuyên ngành tham khảo ý kiến với Sở Y tế huyện. Vị trí địa lý và tình trạng của các 

ngôi mộ (có ảnh chụp chi tiết), quy trình di dời mộ và vị trí mới của các ngôi mộ phải 

được ghi lại cẩn thận cho chủ sở hữu sử dụng sau đó. Trong quá trình thực hiện, Chủ 

tiểu dự án sẽ thông báo sớm cho các hộ gia đình có mộ bị ảnh hưởng để họ có thể sắp 

xếp hiện thân của họ phù hợp với các thực hành tâm linh của người dân và đền bù cho 

hộ gia đình bị ảnh hưởng theo yêu cầu trong Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và 

Môi trường và Kế hoạch quản lý xã hội (ESMP) cho tiểu dự án. 

40. Nhà thờ tổ: 

- Vấn đề này liên quan đến nhiều thành viên trong gia đình nên cần nhiều thời gian và 

nhiều bước hơn để tham khảo ý kiến. Chính quyền các cấp địa phương đã hợp tác với 

các bên liên quan để tiến hành các cuộc tham vấn để có được sự đồng thuận của người 

dân. Lúc đầu, các cuộc họp với đại diện của các gia đình đã được tổ chức để lấy ý kiến 

và mong muốn của mọi người, sau đó các đại diện của gia đình sẽ thảo luận với các 

thành viên của gia đình họ. 

- Hiện tại, gia đình họ Lê và Phạm đã cơ bản đồng ý với dự án nhưng họ không đồng ý 

về địa điểm xây dựng nhà của tổ tiên mới. Do đó, cần phải có các cuộc tham vấn bổ 

sung để làm rõ và có được sự đồng thuận mạnh mẽ về vấn đề này. 

41. Xây dựng Kế hoạch tái định cư: Dự án đã xây dựng một kế hoạch Tái định cư chi tiết và 

chặt chẽ nhằm đảm bảo tài sản của các hộ BAH được bồi thường đầy đủ theo giá thay thế; các 

vấn đề nhạy cảm được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.  
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42. Chương trình phục hồi sinh kế: Bên cạnh đó, Dự án cũng xây dựng một kế hoạch khôi 

phục sinh kế cho 100% các hộ BAH nặng nhằm giúp các hộ phục hồi sinh kế và có mức sống 

và điều kiện sống tốt hơn trước khi có dự án. 

43. Công bố thông tin: Dự án sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ tại mỗi giai đoạn của dự 

án. Công bố thông tin nhằm mục đích thông báo cho mọi người về các mục tiêu, hoặt động, 

chính sách, lợi ích, tác động tích cực và tiêu cực, cơ chế giải quyết khiếu nạo, và thu thập ý 

kiến phản hồi từ cộng đồng dân cư địa phương về các biện pháp giảm thiểu. Trong quá trình 

chuẩn bị EISA và RAP, các thông tin sau đây đã được tiết lộ cho cộng đồng địa phương và 

các tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương trong khu vực tiểu dự án. 

- Thông tin về các hạng mục và các hoạt động dự kiến và lợi ích của tiểu dự án; 

- Phạm vi dự kiến của các tác động của tiểu dự án với các biện pháp giảm thiểu được đề 

xuất; 

- Khung pháp lý và chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của tiểu dự án; 

- Đề xuất chương trình phục hồi thu nhập; 

- Kế hoạch tái định cư, cơ chế giải quyết khiếu nại, kế hoạch thu hồi đất và các vấn đề 

liên quan khác. 

2.9.2. Các biện pháp trong giai đoạn thi công 

44. Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, không quá 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 

180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, ủy ban nhân dân huyện Ngũ Hàng Sơn sẽ gửi thông 

báo về việc thu hồi đất cho chủ sở hữu bị ảnh hưởng. Thông báo sẽ bao gồm thông tin về kế 

hoạch thu hồi đất, kiếm đếm thiệt hại chi tiết để người dân có kế hoạch sản xuất và sinh hoạt 

cho gia đình. 

45. Giám sát và cập nhật kịp thời Kế hoạch Tái định cư cùng với công tác thi công; đảm bảo 

các tài sản thiệt hại phát sinh trong quá trình thi công đều được đền bù, hỗ trợ đầy đủ. 

46. Thường xuyên nắm bắt nhu cầu hỗ trợ, đảm bảo các nhu cầu hỗ trợ phát sinh đều được ghi 

nhận và xử lý kịp thời, hiệu quả trong Chương trình phục hồi sinh kế. 

47. Xây dựng một khu tái định cư cho các hộ gia đình được tái định cư gần trường học để họ 

có thể nhận được lợi ích từ dự án; 

48. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình phá dỡ và giải 

phóng mặt bằng, Các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong giai đoạn xây dựng tại khu 

vực Thánh xá Khái Tây 2:   

- Không tải vật liệu và chất thải trong vòng 20 m từ chùa/chùa. 

- Tưới nước cho các khu vực xây dựng nằm trong đền 100 m trong ngày nắng nóng 

- Giảm thiểu khối lượng vật liệu và chất thải được tải tạm thời trong khu vực và 

giảm thiểu các hoạt động tạo ra tiếng ồn trong ngày 1 và 15 tháng âm lịch 

- Thực thi việc tuân thủ các công nhân ứng xử đặc biệt liên quan đến ngôn ngữ và 

hành vi khi có mặt ở khu vực gần chùa / chùa; 

- Thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại kịp thời 

của những người BAH; 
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49. Đối với Chùa Hải An, UBND thành phố Đà Nẵng đã đạt được thống nhất và có chủ 

trương di dời đến vị trí mới để tiện cho sinh hoạt tín ngưỡng của người dân khi cộng đồng 

được tái định cư tại nơi ở mới. Trong trường hợp chùa mới xây chưa xong mà các hạng mục 

đã đi vào thi công, cần đảm bảo các biện pháp thi công không gây cản trở tiếp cận nhà chùa 

của người dân và các biện pháp được áp dụng như đối với Thánh xá Khái Tây 2.   
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PHẦN 3: THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ BỊ ẢNH HƢỞNG 

3.1. Mục tiêu và phƣơng pháp điều tra KT-XH 

3.1.1. Mục tiêu: 

50. Điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ BAH giúp hiểu được bối cảnh chung của khu vực 

tiểu dự án và tình hinh kinh tế xã hội hiện tại của các hộ gia đình BAH. Nó cung cấp đầu vào 

để chuẩn bị các công cụ tái định cư và thiết kế các biện pháp khôi phục sinh kế của các hộ 

BAH để đảm bảo tính bền vững của các quyền lợi bồi thường và hỗ trợ của dự án. 

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

về: (a) đặc điểm nhân khẩu học; (b) nghề nghiệp; (c) mức sống (thu nhập, chi tiêu và vay/tín 

dụng, tình trạng sức khỏe, vệ sinh môi trường, sự tham gia của người BAH vào các nhóm địa 

phương, phát triển xã hội; (d) tinh dễ tổn thương của các hộ BAH; (e) các rủi ro và tác động 

tiềm ẩn của dự án đối với tài sản của người dân, bao gồm cả các ảnh hưởng tích lũy ở cấp hộ 

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

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

hỗ trợ thực hiện dự án. 

3.1.2 Phạm vi khảo sát 

52. Khảo sát được thực hiện tại khu vực phường Hòa Quý, quận Ngũ Hàng Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. Những người được khảo sát bao gồm các hộ dân BAH bởi dự án tại các cụm dân cư số 

58, 59, 60 và 62 của phường Hòa Quý và đại diện các bên liên quan được đề cập trong mục 

3.1.3. 

3.1.3. Phương pháp khảo sát 

a) Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp:  

53.  Đánh giá tài liệu: Tư vấn đã thu thập các tài liệu cần thiết có sẵn tại các văn phòng địa 

phương bao gồm các luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan đến việc thu hồi đất của 

Việt nam và chính sách an toàn xã hội cũng như các hướng dẫn của WB để nghiên cứu và 

phân tích sự khác nhau và đề xuất các biện pháp nhằm hài hòa các sự khác nhau này; thu thập 

và nghiên cứu các báo cáo kinh tế xã hội hàng năm và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 

thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý để có được thông tin về hiện 

trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các văn bản bao gồm: 

- Các văn bản chính sách của Việt Nam nói chung và các quy định của thành phố Đà Nẵng 

nói riêng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Chính sách của WB về Tái định cư không tự nguyện (OP4.12); 

- Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn năm 2018; 

- Báo cáo Kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và 

phường Hòa Quý; 

b) Phƣơng pháp thu thập thông tin và số liệu sơ cấp: 

54. Tư vấn đã thực hiện điều tra dân số, kiểm đếm thiệt hại (IOL) và khảo sát kinh tế xã hội 

để cung cấp số liệu ban đầu cho việc lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. 

Đồng thời, nó cũng giúp cung cấp một sự hiểu biết sâu về tình trạng kinh tế xã hội hiện tại của 
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các hộ BAH bao gồm sinh kế và điều kiện sống của họ để thiết lập một Chương trình khôi 

phục sinh kế phù hợp với điều kiện KTXH của các hộ BAH. 

55. Phƣơng pháp định lƣợng được sử dung trong lập báo cáo RP cho tiểu dự án đại học Đà 

Nẵng là phương pháp điều tra chọn mẫu, nhằm thu thông tin từ một lượng các hộ gia đình 

thông qua bảng hỏi với các câu hỏi cụ thể được thiết kế theo cách cho phép tiển khai phân tích 

thống kê. 

56. Nguyên tắc chọn mẫu: đối tượng khảo sát là những hộ gia đình BAH trực tiếp bởi dự án 

(ưu tiên những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng; những hộ phải di dời, ảnh hưởng nặng về đất 

sản xuất…). Những người được lựa chọn khảo sát cần đại diện cho hộ gia đình có nằm trong 

độ tuổi từ 18 – 60 tuổi. Tổng cỡ mẫu điều tra của dự án là 200 hộ gia đình. 

Bảng 6: Cấu trúc mẫu 

Thông tin Nam Nữ Hộ BAH nặng 

Số hộ 72 128 200 

% 36 64 100 

 

57. Phƣơng pháp định tính: Bên cạnh đó các phương pháp định tính cũng được áp. Mục tiêu 

của phương pháp này nhằm thu thập thông tin chung, làm rõ hoặc tập hợp ý kiến, quan điểm 

về một vấn đề từ một nhóm nhỏ những người được lựa chọn làm đại diện cho các quan điêm 

rhay nhó khác nhau (nhóm phụ nữ, nhóm nam giới, nhóm nghề nghiệp, nhóm thu nhập, nhóm 

lãnh đạo…). Đồng thời, có thể sử dụng phương pháp này để xây dựng sự đồng thuận của 

người dân đối với dự án. Thảo luận nhóm tập trung là một phương pháp tốt để đánh giá quan 

điểm của các bên liên quan về dự án và xác định những vấn đề cần quan tâm. Việc áp dụng 

các phương pháp phân tích ma trận SWOT (mạnh, yếu, cơ hội và thách thức) và xếp hạng ưu 

tiên trong các cuộc thảo luận nhóm có thể xác định những vấn đề và hoạt động dự án ưu tiên 

đối với các nhóm xã hội. Những hướng dẫn thảo luận đã được chuẩn bị theo các chủ đề và các 

nhóm khác nhau. Bên cạnh thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân một số người liên quan để 

hiểu sâu hơn về một số vấn đề quan tâm. Hướng dẫn thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đã 

được chuẩn bị theo chủ đề của từng nhóm/người khác nhau. Tư vấn đã thực hiện 8 cuộc 

phỏng vấn sâu với lãnh đạo địa phương và 03 cuộc thảo luận nhóm với tổng số người tham dự 

là 82 người 

Bảng 7:Phương phá định tính 

Phƣơng pháp Đối tƣợng Số lƣợng Số ngƣời tham dự 

Phỏng vấn sâu Đại diện Ban QLDA 01 01 

Đại diện UBND 

phường Hòa Quý 

01 01 

Trưởng thôn 03 03 

Hộ phải di dời tái 

định cư 

02 02 
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Hộ thuộc nhóm dễ bị 

tổn thương 

01 01 

Thảo luận nhóm Nhóm lãnh đạo: Cán 

bộ Ban QLDA, cá n 

bô đại phương, Hôi 

phụ nữ, hội nông 

dân, các tổ trưởng 

dân phố 

01 07 

Nhóm các hộ ảnh 

hưởng làm nông 

nghiệp 

01 60 

Nhóm các hộ BAH 

làm thương mại – 

dịch vụ 

01 15 

c) Quan sát thực địa: 

58. Phương pháp này nhằm thu thập thông tin hữu ích và kịp thời bằng cách quan sát những gì 

đang diễn ra tại địa bàn khảo sát để tìm hiểu kỹ hơn về những kết quả đánh giá. Phương pháp 

nêu trên có thể sử dụng để hiểu bối cảnh trong đó có thông tin thu thập được và giải thích kết 

quả khảo sát. Trong quá trình thực hiện báo cáo RP đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thực 

địa tại khu vực xây dựng dựa án để tìm hiểu về điều kiện sống của người dân nơi đây gồm: (i) 

nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt và sản xuất; (ii) điều kiện vệ sinh môi trường; (iii) điều kiện 

cơ sở hạ tầng; (iv) điều kiện tiếp cận các dịch vụ công… Khảo sát khu xây dựng khu tái định 

cư để tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất cũng như xã hội khu tái định cư đánh giá sự phù hợp 

để tái định cư cho các hộ dân cần di dời… Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đến khảo sát khu vực 

nghĩa trang của thành phố tại xã Hòa Ninh. 

d) Phân tích dữ liệu: 

59. Số liệu định lượng được xử lý bằng phần mền phân tích thống kê SPSS (chương trình xử 

lý thống kê. Kết quả định tính được xư lý bằng phần mền Nviv0 8.0 

- Số liệu định lượng thu thập được bẳng hỏi sẽ được xử lý bằng phần mền SPSS. 

Một bảng tần suất với các bảng tương quan kết quả để phân tích vào báo cáo. Các 

biến độc lập là: giới tính chủ hộ, nhóm kinh tế… Ngoài ra, tương quan giữa các 

biến như thu nhập, việc làm, sinh kế, nghèo khổ, DTTS  với các biến độc lập như 

giới tính, tuổi, học vấn được phân tích để tìm ra các mối liên hệ và yếu tố tác động. 

Các số liệu thu thập được được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu để làm cơ sở dữ 

liệu ban đầu cho việc giám sát và đánh giá trong giai đoạn thực hiện dự án. 

- Xử lý và phân tích thông tin định tính: Các thông tin thu thập được từ các phỏng 

vấn sâu và thảo luận nhóm được xử lí bằng chương trình Nvivo theo các chủ đề 

cần đánh giá và phân tích. Các kết quả định tính sẽ giúp giải thích rõ thêm cho các 

kết quả định lượng và phản ánh quan điểm cũng như sự đồng thuận hay phản đối 
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của người dân đối với dự án và giúp phát hiện những vấn đề mà người dân quan 

tâm. 

3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn 

3.2.1. Điều kiện tự nhiên   

60. Quận Ngũ Hành Sơn được chính thức thành lập trên cơ sở phường Bắc Mỹ An của thành 

phố Đà Nẵng  (cũ) và 02 xã Hòa Hải, Hòa Quý của huyện Hòa Vang theo Nghị định số 

07/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ. Quận Ngũ Hành Sơn nằm về phía 

Đông Nam thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 8km; phía Đông giáp biển Đông 

với bờ biển dài 12km, phía Tây giáp huyện Hòa Vang, Cẩm Lệ và quận Hải Châu, phía Bắc 

giáp quận Sơn Trà, phía Nam giáp Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

61. Về diện tích tự nhiên có 40.18km
2
, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 0.47km

2
, 

đất chuyên dùng là 1.63km
2
 và đất ở là 1.12km

2
. 

b. Điều kiện kinh tế-xã hội 

Về dân số: 

62. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường: Mỹ An, Mỹ Khê, Hòa Quý và Hòa Hải, diện tích tự 

nhiên là 40,18 km
2
, tính đến năm 2018 dân số là 87.259  trong đó dân số Nam là 43.330 người 

chiếm 49,66%, dân số Nữ là 43.929 người chiếm 50,34%. Dự án nằm trong phạm vi phường 

Hòa Quý. 

Bảng 8: Quy mô và mật độ dân số quận Ngũ Hành Sơn năm 2018 

Xã/phƣờng Diện tích (Km
2
) Dân số (Ngƣời) 

Mật độ dân số 

(Ngƣời/Km
2
) 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 
40,18 87.259 2171,25 

Phường Mỹ An 3,28 27.449 8360,95 

Phường Mỹ Khê 5,48 15.670 2860,43 

Phường Hòa Quý 14,82 16.868 1137,78 

Phường Hòa Hải 16,60 27.272 1642,71 

(Nguồn: Niên giám thống kê quận Ngũ Hành Sơn, 2018) 

Vấn đề về đói nghèo: 

63. Trên cơ sở chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, số hộ nghèo của toàn quận Ngũ 

Hành Sơn là 722 hộ (năm 2018), trong đó phường Hòa Quý có 335 hộ nghèo. 

Bảng 9: Bảng số hộ nghèo các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn qua các năm 

Xã/phƣờng Năm (ĐTV: hộ) 

 2015 2016 2017 2018 

Quận Ngũ Hành Sơn 595 2.313 1.256 722 

Phường Mỹ An 66 312 171 78 

Phường Mỹ Khê 73 335 199 116 
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Phường Hòa Quý 169 551 342 335 

Phường Hòa Hải 287 1.115 544 193 

(Nguồn: Niên giám thống kê quận Ngũ Hành Sơn, 2018) 

64. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế  năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn là 2.699 tỷ 

đồng, đạt 106,5% kế hoạch. Trong đó ngành du lịch – thương mại được xác định là ngành 

kinh tế mũi nhọn của quận. 

- Ngành Du lịch – Thương mại: Giá trị sản xuất ước đạt 1.884 tỷ đồng, đạt 103.97% kế 

hoạch. Năm 2018, di tích, danh thắng Ngũ Hành Sơn đón 1.946.494 lượt khách đến 

thăm quan, thu ngân sách 82,257 tỷ đông đạt 126% so với kế hoạch; 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tính thực hiện 5.094 tỷ đồng, đạt 

103,95% kế hoạch. 

- Ngành Công nghiệp – TTCN –XDCB: Giá trị sản xuất đạt 744.38 tỷ đồng, đạt 110.7% 

kế hoạch. Trên toàn quận, có 657 cơ sở công nghiệp thu hút 3.243 lao động. Các sản 

phẩm công nghiệp chủ yếu của quận Ngũ Hành Sơn là: Sắp thép, hợp kim; Cấu kiện 

nhà lắp sẵn; Nước tinh khiết; Giày dép, quần áo….Giá trị sản xuất của ngành CN – 

TTCN ước đạt 422,46 tỷ đồng đạt 105.09%; Giá trị sản xuất của ngành XDCB ước đạt 

321.92 tỷ đồng, đạt 119.23% 

- Ngành Nông nghiệp – Thủy sản: Giá trị sản xuất của ngành ước đạt 70.7% tỷ đồng, 

đạt 141.4% kế hoạch:  

- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng: 467.5 ha, trong đó 247 ha lúa, năng suất 63 tạ/ha, sản 

lượng 1.546 tấn; rau 96 ha, năng suất 95 tạ/ha, sản lượng 912 tấn; 

- Chăn nuôi: Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và tiêm phòng cho gia súc, 

gia cầm trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tiêm cúm gia cầm năm 2018 trên toàn 

quận cho 91 hộ  với 7.923 con gia cầm… 

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản: có 4ha nuôi cá nước ngọt, 11 ha nuôi tôm 

nước lợ tập trung ở Hòa Quý. Các hộ thả giống chủ yếu là thả nuôi tôm thẻ, cá lóc và 

một số ít hộ nuôi cá rô phi đơn tính, cá trê lai, chép…. Năng suất tôm thr ước đạt 6 

tấn/ha, cá nuôi các loại đạt 1.5 tấn/ha. Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 1.150 tấn 

thủy sản các loại. Trên địa bàn quận có 28 tàu với công suất là 10.966Cv (25 tàu công 

suất trên 90cv). 

 Cơ sở hạ tầng: 

65. Hệ thống giao thông: 

- Quận Ngũ Hành Sơn nằm trên tuyến đường giao thông chính giữa thành phố Đà Nẵng với 

phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam. Quận Ngũ Hành Sơn có vị trí và điều kiện thuận lợ 

cho việc phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, home stay… 

Đât còn là địa bàn thuận lợi cho việc phát triển mởi rộng không gian đô thị của thành phố 

về phía Đông Nam. Các trục đường chính trên địa bàn quận như sau:  

 Trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp 

 Trục đường ven biển Trường Sa 

 Đường Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa 

 Trục Võ Chí Công 
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 Trục đường Mai Đăng Chơn 

 Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối với vành đai phía Tây thành phố Đà Nẵng 

 Trục đường Nguyễn Phước Lan 

- Đây là những con đường huyết mạch của quận Ngũ Hành Sơn kết nối quận với các địa 

phương lân cận. Đặc biệt là hai tuyến đường Mai Đăng Chơn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

là hai con đường chính nối liền với Làng đại học. Ngoài ra, đây cũng là những tuyến 

đường chính vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng dự án; 

66. Hiện trạng cấp nước:  

- Hiện nay, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã có có dịch vụ cung cấp nước sạch cho 

xí nghiệp cấp nước Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, mới đáp ứng được khoảng 80% nhu 

cầu của người dân. Ở một số khu vực không có nguồn cung cấp nước sạch, các hộ gia 

đình sử dụng các nguồn nước tự nhiên có sẵn như giếng đào, giếng khoan… cho các 

mục đích sinh hoạt. Về cơ bản, nhu cầu nước sạch của người dân đã được đáp ứng, tuy 

nhiên một số khu vực vẫn bị thiếu nước cục bộ vào mùa he; 

- Trong quá trình xây dựng dự án, sẽ có khoảng 1.200 lao động từ bên ngoài nhập cư 

vào khu vực dự án điều này có thể dẫn đến những khó khăn cho các dịch vụ cấp nước, 

đặc biệt là vào mùa hè. Đó đó Ban QLDA và các Nhà thầu cần có kế hoạch tuyển 

dụng chi tiết cũng như kế hoạch cấp nước để đáp ứng được nhu cầu nước của người 

lao động. 

67. Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải 

- Hiện nay, việc thu gom và xử lý rác thải của quận do Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành 

Sơn đảm nhận. Hàng ngày xí nghiệp bố trí 04 xe xe nâng gắp loại 4,5 Tấn, 7 Tấn đến 

9 Tấn để thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn Quận. Khối lượng rác thải 

bình quân được Xí nghiệp thu gom trên địa bàn quận trong một ngày đêm khoảng từ 

110 đến 115 tấn và thu gom qua các phương thức sau: 

 Thu gom rác thải trực tiếp  bằng xe cuốn ép (hỏi kết hợp nâng thùng đặt cố định 

): 32- 35 tấn; 

 Thu gom rác thải trực tiếp bằng thùng đặt trên xe ba gác (thu gom rác dân): 50 – 

55 tấn 

 Thu gom rác thải thông qua thùng cố định đặt trên đường phố, cơ quan đơn vị: 

khối lượng 20 – 25 tấn. 

68. Các phương pháp này cũng sẽ được sử dụng để thu gom tất cả các chất thải được tạo ra từ 

khu vực dự án, bao gồm chất thải từ lán trại của công nhân. 

69. Cấp điện: 

- Hiện nay, quận Ngũ Hành Sơn đang sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia với chất lượng 

ổn định hoàn toànc ó thể đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống hàng ngày 

của người dân địa phương cũng như cho các dự án đang triển khai tại quận. 

- Khu vực dự án: Hiện tại, khu vực dự án có lưới điện trên mặt đất 22kV được kết nối từ 

nhánh của tuyến đường 471E13 để phục vụ cho 3 trạm biến áp của ký túc xá của Đại 

học Sư phạm (180kVA-TBA), Đại học Sư phạm T1 (320kVA ) - Đại học sư phạm T3 

(320kVA). 
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- Lưới điện hạ thế 0,4kV được bố trí ngầm dọc theo vỉa hè ở các khu vực hiện có. 

- Lưới chiếu sáng sử dụng cáp trên mặt đất được cung cấp năng lượng từ các tủ điện đặt 

tại 3 trạm biến áp để chiếu sáng các tuyến đường trong khu vực. 

70. Giáo dục: 

- Hệ thống giáo dục của khu vực dự án khá hoàn chỉnh từ mẫu giáo đến trung học. 

Ngoài hệ thống các trường công lập, còn có các trường tư thục, quốc tế… Tất cả các 

trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học, không có sự phân biệt về tình hình 

kinh tế hộ gia đình hay giới tính. 

- Con trai có nhiều khả năng bỏ học hơn con gái, chủ yếu là do khả năng học kém hoặc 

thích chơi hơn học; 

- Với trình độ học vấn không cao của các chủ hộ và thành viên của các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng trong khu vực dự án, điều này có thể gây ra tác động lớn đến việc phát triển 

chương trình phục hồi sinh kế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng - đặc 

biệt là các chương trình chuyển đổi nghề nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp để làm 

việc. thành viên tuổi của tiểu dự án. Kế hoạch đề xuất là tập trung vào các chuyên 

ngành cơ bản với đào tạo ngắn hạn như: may mặc, nấu ăn, thú y. 

71. Trung tâm chăm sóc sức khỏe và bệnh viện 

- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tại quận Ngũ Hành Sơn có 07 cơ sở chăm sóc 

sức khỏe gồm 2 bệnh viện và 4 trạm y tế phường với 1.448 giường và 145 nhân viên y 

tế (36 bác sỹ, 32 dược sỹ, 47 y tá , 11 nữ hộ sinh và 19 kỹ thuật viên). Nhìn chung, các 

dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương thực hiện khá tốt; 

72. Trong giai đoạn xây dựng dự án, các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại địa phương hoàn toàn có 

thể đáp ứng nhu cầu khám và điều trị y tế cho công nhân nhập cư. 

73.  Tóm lại, trong quá trình xây dựng dự án: “Phát triển các trường đại học Quốc gia Việt 

Nam – Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng” sẽ phải huy động một số lượng lớn công nhân đến công 

trường trong vòng 18 – 36 tháng tùy theo quy mô và tính chất của hạng mục công việc. Sự tập 

trung một số lượng lớn công nhân sẽ gia tăng áp lực đến cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch 

công cộng cụ thể:  Sự hiện diệ của công nhân và nhà cung cấp dịch vụ (thậm chí có thể là các 

thành viên gia đình của họ trong một số trường hợp) có thể tạo ra nhu cầu bổ sung cho việc 

cung cấp các dịch vụ công như: điện, nước, dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục và dịch vụ xã 

hội; cũng như rủi ro những tiềm ẩm về tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường. Do đó thành phố 

Đà Nẵng, Chủ dự án và Ban QLDA cần có kế hoạch ứng phó hiệu quả.  

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

74. Dự án Làng đại học được quy hoạch từ năm 1997, nhưng dự án chưa được triển khai thực 

hiện do không có vốn. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. Kể từ 1997 đến nay, người dân trong vùng dự án không được xây dựng, cơi nới nhà 

cửa, do không được cấp giấy phép xây dựng. Do vậy, điều kiện sinh sống của họ bị hạn chế, 

nhà cửa xuống cấp, hạ tầng điện nước hư hỏng, việc đi lại học tập của con em gặp nhiều khó 

khăn… 

75. Nội dung phân tích dưới đây dựa theo kết quả khảo sát kinh tế - xã hội với 200 hộ gia đình 

bị ảnh hưởng do Tư vấn thực hiện trong tháng 11/2019. 
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3.2.2.1. Thông tin chung về hộ gia đình trên địa bàn dự án 

*) Quy mô hộ gia đình 

76. Quy mô hộ gia đình: Trong tổng số 200 hộ được điều tra khảo sát với tổng số là 712 

người. Quy mô trung bình của các hộ BAH là 3,6 người/hộ, trong đó, có 16% sô hộ đơn thân 

(1 thành viên), 24%  có từ 2 – 3 thành viên, 48% số hộ có có từ 4 – 5 thành viên và 12% số hộ 

có 6- 7 thành viên. Hộ có số thành viên trong gia đình cao nhất là 7 người/hộ và thấp nhất là 1 

người/hộ. (trong nghiên cứu này số thành viên trong gia đình là số người cùng sinh sống và 

có tên trong cùng một sổ hộ khẩu). Không có sự chênh lệch lớn về với tính, số nhân khẩu nam 

bình quân là 1,84 nhân khẩu nam/hộ (368 người) và số nhân khẩu nữ bình quân là 1,72 nhân 

khẩu nữ/hộ (344 người). Số người trong độ tuổi lao động trùng bình của một hộ là 2.1 

người/hộ, tương đươnng 4220 người. 

Hình 1: Đặc điểm nhân khẩu (ĐVT: 100%) 
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1 người

Từ 2 - 3 người

Từ 4- 5 người
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 (Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

*) Độ tuổi 

77. Tuổi của người trả lời: Tuổi của người trả lời phỏng vấn có mức trung bình là 56,7 tuổi, 

người trả lời ít tuổi nhất là 27 tuổi và cao tuổi nhất là 78 tuổi. Kết quả khảo sát về tuổi của 

người trả lời phỏng vấn cho thấy độ tuổi trả lời của người phỏng vấn là đáng tin cậy, đây là 

những người trưởng thành và nắm giữ vai trò quan trọng trong gia đình. 

78. Cơ cấu nhóm tuổi của người dân BAH bởi dựa án trong cỡ mẫu như sau: Dưới 15 tuổi 

chiếm 25,6% (tương đương 182 người), từ 15 – 40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 31,4% (tương 

đương 224 người), tiếp theo là từ 41 – 60 tuổi chiếm 25% (tương đương 178 người) và trên 60 

chiếm 18% (tương đương 128 người).  Có thể thấy, nhóm tuổi trong độ tuổi lao động chiếm tỷ 

trọng lớn. Đây là thách thức do phải sắp xếp sinh kế phù hợp/đưa những biện pháp hỗ trợ phù 

hợp cho một khối lượng lớn lao động, nhưng cũng là một điểm thuận lợi khi triển khai 

chương do tỷ trọng người phụ thuộc không cao. Với từng nhóm tuổi, dự án sẽ có những tác 

động chung và đặc thù nhất định. 

- Nhóm tuổi dưới 15 tuổi: khi thực hiện dự án sẽ có thể ảnh hưởng đến việc học tập của 

nhóm tuổi này do phải di chuyển theo lộ trình mới để đến trường hoặc một số học sinh 



      

 Page 31 
 

  

có thể sẽ chuyển trường để thuận tiện hơn.. Tuy nhiên, khu tái định cư nằm trong 

phường Hòa Quý và khoảng cách không xa với nơi ở cũ việc xáo trộn không quá 

nhiều. 

- Nhóm tuổi từ 15 – 40 tuổi và từ 41 – 60 tuổi là nhóm nằm trong độ tuổi lao động, theo 

như kết quả điều tra về nghề nghiệp cho thấy thì các hộ BAH được điều tra tham gia 

vào 4 nhóm nghề nghiệp chính là: Nông nghiệp, kinh doanh buôn bán, Công nhân viên 

chức nhà nước và khác (nội trợ, làm thuê không ổn định…) Dự án sẽ có những tác 

động về nghề nghiệp và việc làm của các nhóm nằm trong độ tuổi này đặc biệt là 

những người làm nghề kinh doanh buôn bán tại nhà do mất địa điểm và khách hàng 

quen…; Thách thức phục hồi thu nhập sẽ đến với nhóm cao tuổi. Chương trình phục 

hồi sinh kế của dự án sẽ phải đặc biệt lưu ý đến các đặc điểm nghề nghiệp này để có 

các hỗ trợ phù hợp và hiệu quả.  

- Đối với nhóm tuổi trên 61 tuổi, là nhóm trên tuổi lao động, đã nghỉ hưu, hoặc làm 

nông nghiệp hay giúp đỡ con cháu các việc trong gia đình. Các tác động của dự án lên 

nhóm tuổi này chủ yếu là việc thay đổi nơi ở, thói quen sinh hoạt hay là chia cắt sự 

gắn kết cộng đồng. 

- Các phân tích về đặc điểm nghề nghiệp và nhu cầu hỗ trợ được trình bày chi tiết tại 

Chương 6: Chương trình phục hồi thu nhập 

Hình 2: Cơ câu độ tuổi của người dân BAH khu vực dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

79. Dân tộc: Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các hộ BAH bởi dự án đều là dân tộc Kinh 

(100%), không có hộ dân tộc thiểu số nào bị ảnh hưởng bởi dự án. 

*) Đặc điểm học vấn 

80.   Trình độ học vấn của chủ hộ BAH bởi dự án dự án là không cao, hủ yếu tốt nghiệp tiểu 

học (92 chủ hộ, chiếm 46%), trung học cơ sở (60 chủ hộ, chiếm 30%), trung học phổ thông 

(24 chủ hộ, chiếm 12%), trung học dạy nghề (8 chủ hộ, chiếm 4,0%) và cao đẳng / đại học (12 

chủ hộ, chiếm 6,0%). Tỷ lệ chủ hộ không biết chữ là 2,0% (4 chủ hộ). 

25.6

31.425.0

18.0

Dưới 15 tuổi

Từ 15- 40 tuổi

Từ 41- 60 tuổi

Trên 60 tuổi
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81. Các thành viên trong gia đình chủ yếu là tốt nghiệp THPT (34,0%), tiếp theo là tốt nghiệp 

THCS (22,7%), tốt nghiệp tiểu học là 21,9% và tỷ lệ mù chữ la 1,6%, chưa đến tuổi đi học là 

1,9%. Tủ lệ tốt nghiệp Cao đẳng/đại học là 9,0%. Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học và mũ chữ tập 

trung cao ở nhóm người cao tuổi. 

82. Tỷ lệ trẻ em bỏ học không cao (4,7%) với lý do chúng không có khả năng theo học. Hiện 

nay, việc phổ cập giáo dục đã được hoànt hành ở phường Hòa Quý và 100% trẻn em 5 tuổi 

được đi học mần non. 

Bảng 10:  Trình độ học vấn của người trả lời 

STT Trình độ học vấn Chủ hộ C 

Tần suất Tỷ lệ (%) Tần suất Tỷ lê (%_ 

1 Chưa đi học 0  0.0 56 10.9 

2 Mù chữ 4 2.0 8 1.6 

3 Tiểu học 92 46.0 112 21.9 

4 THCS 60 30.0 116 22.7 

 THPT 24 12.0 174 34.0 

6 Trung cấp nghề 8 4.0 0 0.0 

7 Cao đẳng/Đại học 12 6.0 46 9.0 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

*) Điều kiện sống của hộ gia đình 

83. Nghề nghiệp chính của người lao động: Kết quả điều tra về nghề nghiệp chính của người 

lao động, (tuổi của lao động trong báo cáo được tính từ 18 đến 60 tuổi) cho thấy người lao 

động tham gia vào 3 nhóm nghề nghiệp chính là nông nghiệp (28.5%), Kinh doanh/buôn bán 

(27,4%) và Công nhân, nhân viên bán hàng (27%), ngoài ra còn một số ngành nghề khác (như 

nội trợ, làm thuê mùa vụ và cán bộ về hưu) chiếm 16,8%.. Kết quả khảo sát về nghề nghiệp 

chính của người lao động được thể hiện chi tiết tại biểu đồ sau: 

Hình 3: Nghề nghiệp chính của người lao động (ĐVT: %) 
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(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 
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3.2.2.2. Tình trạng kinh tế hộ gia đình 

*) Thu nhập và cơ cấu thu nhập 

84. Thu nhập: Mức thu nhập bình quân của các hộ BAH bởi dự án là 5.083.673 

đồng/hộ/tháng. Mức thu nhập cao nhất  là 25 triệu đồng/hộ/tháng và mức thấp nhất là 1 triệu 

đồng/hộ/tháng. Cơ cấu nguồn thu của các hộ gia đình được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng  11: Cơ cấu thu nhập của hộ BAH/tháng 

Cơ cấu nghề nghiệp Số hộ Tỷ lệ 

Nông nghiệp 36 18 

Buôn bán 44 22 

Công nhân có lương 
128 64 

Thủ công 
4 2 

Tiết kiệm lãi suất tiền gửi 
0 0 

Hỗ trợ cho gia đình chính sách 
20 10 

Những nguồn khác 
4 2 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

85. Về nguồn thu nhập, khoảng 64% hộ gia đình có thu nhập từ tiền lương, phản ảnh một thực 

tế là tất cả các hộ gia đình đều có thành viên trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường 

lao động với mức lương hàng tháng như công nhân, cán bộ công chức viên chức. 22% các hộ 

có thu nhập từ kinh doanh, 18 hộ có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Mặc dù gần 30% hộ 

gia đình được khảo sát là nông dân nhưng chỉ có 18% có thu nhập từ hoạt động nông nghiệp 

với số tiền rất thấp (khoảng 300.000 đồng/tháng). Sản xuất nông nghiệp ở đây chỉ tự phát 

phục vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân, không nhằm mục đích thương mại. "Trên thực tế, 

trồng trọt thậm chí có thể thua lỗ, không có kỳ vọng thu nhập." (Hộ nói). Đặc biệt, không có 

hộ gia đình nào được khảo sát có tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Điều này phần nào phản ánh sự 

tổn thương của cộng đồng bị ảnh hưởng. Vấn đề này sẽ được giải quyết một lần nữa trong 

phân tích chi tiêu hộ gia đình. 

86. Chi tiêu hộ gia đình: Chi tiêu trung bình của hộ BAH/tháng được ghi nhận là: 5.7 triệu 

đồng/hộ/tháng, trong khi mức thu nhập bình quân là 5.083.673 VNĐ/hộ/tháng, các hộ gia 

đình này không có tiền tiết kiệm và điều này phản ánh sự tổn thương của các hộ BAH. Các 

hoạt động phục hồi sinh kế cần được xác định và cập nhật kịp thời để đảm bảo rằng cuộc sống 

của những người bị ảnh hưởng có thể sớm được khôi phục và phát triển. Vì vậy, cần thận 

trọng khi thực hiện dự án để có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của 

mọi người. Khảo sát được thực hiện trên 11 hộ nghèo (trong số 50 hộ nghèo thuộc dự án 

87. Tiết kiệm: Theo kết quả khảo sát hiện tại, thu nhập của các hộ gia đình BAH thấp hơn chi 

tiêu của họ. Do đó, trong những năm qua, các hộ gia đình này không có tiết kiệm. 

*)Vay nợ 
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Nhà trệt có kết cấu đơn giản Nhà trệt tường gạch 

Nhà trệt Khung bê tông Nhà khác

88. Vay vợ: Theo ghi nhận của đơn vị tư vấn về mức thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình 

BAH bởi dự án cho thấy: Phần lớn các hộ BAH được điều tra cho biết trong 2 tháng qua thu 

nhập bình quân của hộ thấp hơn mức chi tiêu của hộ gia đình. Do vậy 24/200 hộ được điều tra 

cho biết có một khoản vay nợ chiếm 12% thu nhập. Nguồn vay chính của hộ gia đình là từ 

ngân hàng (20 hộ) và các tổ chức đoàn thể (4 hộ). Quy mô vay nợ bình quân của các hộ BAH 

vay ngân hàng là 12.400.000 đồng và vay của các tổ chức, đoàn thể (5.000.000 đồng). Về 

mục đích vay nợ của hộ gia đình là chi tiêu (50%), vay cho mục đích kinh doanh và mục đích 

khác đều chiếm 25%. 

*) Điều kiện nhà ở của hộ gia đình 

89. Nhà ở: Nhà ở là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng về mức sống của các hộ gia 

đình. Tuy nhiên, khu vực dự án hiện nay nằm trong khu vực quy hoạch cua thành phố, do đó 

các hộ dân không xây dựng nhà cửa. Do vậy, các hộ BAH trong khu vực dự án chủ yếu sinh 

sống trong các ngôi nhà đơn giản. Loại hình nhà ở của các hộ BAH được thể hiện chi tiết tại 

biểu đồ sau: 

Hình 4: Loại hình nhà ở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

90. Điều kiện sống của các hộ dân hiện nay được ghi nhận là rất thấp, các ngôi nhà đều đã 

xuống cấp, được sửa chữa tạm bợ, không đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình. Đặc biệt, vào 

mùa mưa bão, hệ thống thoát nước không tốt hây tình trạng ngập úng cục bộ, ruồi muỗi rất 

nhiều.  

91. Lý do các hộ gia đình không sửa chữa nhà để đảm bảo an toàn và có điều kiện sống tốt 

hơn là nhà của họ nằm trong khu vực đã được lên kế hoạch cho dự án từ năm 1977 nên họ 

không được phép xây dựng /sửa chữa nhà. 

*) Điều kiện vệ sinh môi trường 

92. Nước sạch: Hiện nay, khu vực dự án đã được cấp nước sạch do xí nghiệp cấp nước Ngũ 

Hành Sơn cung cấp. Tuy nhiên, theo đánh giá của các hộ dân chất lượng nước cấp chưa ổn 

định về chất lượng và số lượng. Do đó, ngoài nguồn nước máy là chính (70%), thì các hộ dân 

còn dùng các nguồn nước khác như giếng đào (10%) và giếng khoan là (20%). 
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93. Vệ sinh: Tại khu vực dự án có 74% hộ gia đinh dùng nhà tiêu hợp vệ sinh (tự hoại), 22% 

hộ dùng nhà vệ sinh 2 ngăn. Ngoài ra, 4% các hộ gia đình còn dùng nhà vệ sinh đơn giản (2% 

hộ dùng nhà vệ sinh 1 ngăn và 2% hộ dùng nhà vệ sinh thô sơ – hố xí đào cầu)). 

94. Hiện nay, tại khu vực dự án đã có dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, tuy nhiên chỉ có các 

tuyến đường chính mới có dịch vụ thu gom rác còn các ngõ nhỏ xe thu gom rác không vào 

được các hộ gia đình tự xử lý rác thải của gia đình mình bằng nhiều cách thủ công như: chôn, 

đốt… 

95. Năng lượng: Nguồn năng lượng mà các hộ dùng để thắp sáng là điện từ điện lưới Quốc 

gia, 100% các hộ sử dụng nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng dùng để nấu ăn chủ yếu 

là: Gas (78%); Dầu hỏa (20%) và Điện là (2%). 

96. Đánh giá mức sống: Số hộ nghèo trong mẫu khảo sát là 11 hộ (trong tiểu dự án là 50 hộ) 

Theo kết quả khảo sát, người dân đánh giá mức sống của họ không cao lắm, chỉ có 2% cho 

rằng gia đình họ khá giả, 40% là trung bình, 56% ở mức nghèo và 2% hộ gia đình không tìm 

thấy tiêu chí nào. Mức sống của dự án người dân bị ảnh hưởng thấp hơn nhiều so với mức 

sống trung bình của người dân ở phường Hòa Quý. Tổng tỷ lệ hộ nghèo là 11,68% và hộ 

nghèo gần 1,59%. 

*)  Sức khỏe và giáo dục 

97. Tinh hình bệnh tật: Có khoảng 58% (116/200 hộ) BAH đựơc khảo sát trong 3 tháng qua 

có người ốm đau. Các bệnh mà các hộ mắc phải chủ yếu là các bệnh thông thường như: 

cảm/sốt (54%); Tiêu hóa là (32%); Sốt xuất huyết (54%); Hô hấp (28%); Chấn thương (56%) 

và các bệnh khác là (12%). Đây là một chỉ số khá cao và đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe 

người dân vùng dự án  so với mặt bằng chung về tình trạng sức khỏe và điều kiện chăm sóc 

khỏe đang ngày càng được cải thiện hơn.  

Hình 5: Tình trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe (ĐVT: 100%) 

 

 
 (Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 
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98. Nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân: Dựa trên kết quả khảo sát cho thấy, 

hai nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đó là thực phẩm không an toàn 

(51.1%) và vấn đề ô nhiễm nguồn nước là (54.8%). Theo quan sát, môi trường sống ở khu 

vực dự án thực sự xuống cấp do hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo, cây cối rậm rạp do 

không được phát quang. 

99. Tiếp cận về y tế của người dân khu vực dự án nói chung và các hộ BAH nói riêng là khá 

thuận tiện. Thành phố Đà Nẵng có hệ thống bệnh viện khá hoàn thiện từ trạm y tế đến bệnh 

viện đa khoa cấp thành phố. Ngoài ra, còn có hệ thống bệnh viện, phòng khám tư và nhà 

thuốc rộng khắp cũng tăng cường sự tiếp cận y tế cho nhóm cộng đồng BAH. Khoảng cách từ 

khu vực dự án đến Trạm y tế của phường và nhà thuốc là từ 2- 5km, còn khoảng cách đến 

bệnh viện đa khoa thành phố là trên 5km. Hiện nay, trên địa bàn phường Hòa Quý có 01 trạm 

y tế với 7 giường bệnh và 01 bác sỹ và  0 3 hộ sinh, đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh 

ban đầu cho người dân. Theo kết quả khảo sát về bảo hiểm y tế 100% các hộ gia đình đã mua 

bảo hiểm y tế và tổ chức tiêm chủng 100% cho trẻ em dưới  01 tuổi.  

3.2.2.4. Vấn đề Giới, quan hệ xã hội và gắn kết cộng đồng 

100. Phân công lao động: Về sự phân công lao động theo giới của các hộ BAH cho thấy, 

không có sự khác biệt nhiều giữa nam giới và nữ giới. Tất cả các hoạt động đều có sự tham 

gia của cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, ở một số các hoạt động như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và 

chăm sóc con cái thì phụ nữ vẫn thường đảm nhiệm.  Việc phân công lao động ở địa bàn dự 

án không có sự khác biệt với những nghiên cứu, phân tích về lao động giới hiện nay ở Việt 

Nam: Phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất, tái sản xuất và chăm sóc con cái trong khi 

nam giới chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất. 

101. Ra các quyết định về các vấn đề trong gia đình: Theo kết quả khảo sát cho thấy trong 

việc ra quyết định các vấn đề gia đình (mua sắm các tài sản cho gia đình, vay vốn ngân hàng, 

sửa chữa nhà cửa hay ra các quyết định về việc học hành của con cái…) thì đều có sự tham 

gia thảo luận của cả vợ và chồng trước khi quyết định.  

102. Quyền sở hữu tài sản có giá trị trong gia đình: Hầu hết các thửa đất đều có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nhưng tên chủ sở hữu. Thực tế điều này do, diện tích đất đã được quy 

hoạch từ năm 1997 và tất cả các giao dịch đất đai không được phép. Tuy nhiên, việc thực hiện 

dự án đã bị trì hoãn quá lâu đến nỗi một số hộ gia đình vẫn có giao dịch đất đai tư nhân khi họ 

có nhu cầu. Các giao dịch này được thực hiện bằng các cam kết bằng văn bản riêng theo quyết 

định của mọi người. Do đó, thông tin về quyền sở hữu đất đai trên tài liệu không được tính 

đến khi đánh giá các vấn đề giới tính của dự án. Đặc tính này cũng đòi hỏi phải thực hiện cẩn 

thận và kỹ lưỡng về bồi thường và giải phóng mặt bằng để tránh bất kỳ trường hợp thiếu hoặc 

trường hợp sai. 

103. Tham gia hoạt động cộng đồng: Các hoạt động cộng đồng như tham gia các cuộc họp, 

vệ sinh môi trường khu dân cư, và tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư, tỷ lệ tham gia 

của cả hai vợ chồng đều trên 70% , tỷ lệ tham gia của cả nam và nữ trong các hoạt động này 

là ngang nhau: (hoạt động họp cộng đồng: nam  (12.0%), nữ (14.0%); hoạt động vệ sinh môi 

trường thì sự tham gia của phụ nữ và nam giới đều bằng nhau (10.2%); hoạt động bảo vệ trật 

tự an ninh khu phố: nam (12.2%) và nữ (10.2%). 
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104. Tham gia vào các tổ chức kinh tế, xã hội: Theo kết quả khảo sát, tại khu vực dự án có 

các tổ chức chính trị - xã hội đang hoạt động và có lực lượng hội viên đông đảo và cơ cấu đến 

từng phổ dân phố như: (i) Hôi nông dân; (ii) Hội phụ nữ; (iii) Đoàn thanh niên; (iv) Hội người 

cao tuổi và (v) Hội Cựu chiến binh, … Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các hộ gia đình đều 

có thành viên tham gia vào ít nhất một tổ chức xã hội nêu trên. Các tổ chức đoàn thể này là 

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

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

động tái định cư phục hồi sinh kế nói riêng được khuyến nghị thông qua hoặc kết hợp thực 

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

- Hội nông dân hội tổ chức kinh tế - xã hội của giai cấp nông nhân có 8/200 hộ tham 

gia vào tổ chức này với số thành viên từ 1 – 2 thành viên/hộ; 

- Hội phụ nữ là nhóm hội dành riêng cho nữ giới với 194 /200 hộ được khảo sát 

tham gia vơi số lượng thành viên tham gia từ 1- 2 thành viên/hộ; 

- Đoàn thành niên là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, kết quả 

khảo sát cho thấy có 66.7% số hộ có người tham gia với số thành viên của một hộ 

tham gia từ 1 đến 3 thành viên; 

- Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị - xã hội của các lực lượng vũ trang và 

bán vũ trang trong các cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia 

qua các thời kỳ. Kết quả khảo sát cho thấy có 2% sô hộ tham gia với số thành viên 

tham gia là 01 người. 

105. Nói chung, việc tham gia vào các đoàn thể xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với các hộ gia 

đình khi họ cần tiếp cận hoặc huy động các nguồn lực. 

106. Kết quả tham vấn cho thấy Hội Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai 

nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển như chương trình cho vay không có bảo đảm, chương trình 

hỗ trợ cho phụ nữ độc thân và hộ nghèo; Hội Phụ nữ cũng thực hiện truyền thông rất hiệu quả. 

Nhiều dự án phát triển của các tổ chức phi chính phủ được triển khai trong khu vực chọn Hội 

Phụ nữ làm đối tác của họ. Một số tổ chức khác như Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ các hộ gia đình 

chính sách hoặc hiệp hội nông dân sẽ thúc đẩy các chương trình cho nông dân, v.v. Kết quả 

khảo sát các hộ gia đình tham gia vào các tổ chức công đoàn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 12: Tham gia của hộ gia đình vào các tổ chức kinh tế - xã hội 

STT Tổ chức hội Tần suất Tỷ lệ Số lượng thành 

viên 

1 Hội  nông dân tập thể 8 4.0 1 

2 Hội phụ nữ 194 97.0 1- 2 

3 Đoàn thanh niên 133 66.7 1- 2 

4 Hội cựu chiến binh 4 2.0 1 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

3.3. Rủi do xã hội liên qua đến dòng lao động và bạo lực giới 

107. Số lượng lao động dự kiến cần (theo giai đoạn, tiến độ của dự án): Tiểu dự án ĐHĐN 

dự kiến sẽ phải huy động số lượng lớn, khoảng 1200 công nhân tập trung để thi công xây 

dựng các hạng mục công trình xây lắp và sẽ kéo dài trong thời gian từ 18 tháng đến 36 tháng 
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tuỳ theo quy mô và tính chất các công trình. Dự kiến số lượng công nhân của từng hạng mục 

công trình như sau: 

Bảng 13:  Số lượng công nhân dự kiến 

STT Các hạng mục dự án 

Số nhân 

công 

(ngƣời) 

Thời gian 

thi công 

(tháng) 

Giai 

đoạn 

I Hợp phần 1      

1 ĐH Sư phạm Kỹ thuật 200 24 GĐ2 

2 Đại học Ngoại ngữ 200 36 GĐ2 

3 Đại học Quốc tế 150 24 GĐ2 

4 Khu Trung tâm ĐHĐN 100 24 GĐ1 

5 Khu Giáo dục đa năng 150 24 GĐ1 

II Hợp phần 2      

6 Khu Technopole và không gian sáng tạo 300 36 GĐ2 

7 Hạ tầng kỹ thuật diện tích 40ha 100 18 GĐ1 

  Tổng 1200    

108. Những hạng mục kĩ thuật chủ yếu dự kiến huy động người lao động từ các địa phương 

khác. Xây dựng các hạng mục công trình sẽ huy động khoảng 100 - 300 công nhân làm việc 

trên mỗi hạng mục công trình (tổng số công nhân nếu thi công đồng loạt sẽ lên tới 1200 

người). Lực lượng lao động này sẽ đến từ nhiều nơi khác nhau, với các đặc điểm khác nhau về 

đặc điểm nhân khẩu, văn hóa v.v. thậm chí, nếu quản lý không tốt, có thể xảy ra các hiện 

tượng trộm cắp, cờ bạc, và mại dâm trong nhóm công nhân lao động; 

109. Ô nhiễm môi trường sống cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Với lượng lao động lớn tập 

trung cùng thời điểm sẽ có lượng rác thải và nước thải sinh hoạt lớn. Nếu năng lực xử lý 

không tốt sẽ tạo hệ lụy về môi trường. 

110. Nước thải và rác thải được xử lý không tốt cũng sẽ làm tăng số lượng lớn ruồi và 

muỗi, và có thể hình thành các ổ dịch tiêu chảy, sốt xuất huyết;  

111. Việc tổ chức lán trại cho công nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ gây xung đột cộng đồng do 

việc ô nhiễm cục bộ được gây ra từ các công nhân ở trọ, sự phiền toái và ảnh hưởng đến sức 

khỏe của sinh viên, các hộ gia đình xung quanh. 

112. Mật độ công nhân trong khu vực có thể làm gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV / AIDS 

và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, đặc biệt là qua mại dâm, gây nguy hiểm cho 

cộng đồng địa phương.  

113. Để đánh giá năng lực quản trị các rủi ro tiềm ẩn, khả năng thích ứng và năng lực quản 

lý đã  được đánh giá như sau: 
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- Năng lực của chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng: Đà Nẵng là một thành 

phố lớn của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố đã thực 

hiện nhiều đự án xây dựng có quy mô lớn. Riêng giai đoạn 2017-2020, Đà Nẵng 

đã có 68 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực khác nhau được đưa vào danh mục 

kêu gọi đầu tư và triển khai. Do đó, địa phương đã có kinh nghiệm tốt trong thực 

hành thích ứng trong ứng xử với các rủi ro tiềm ẩn của các dự án xây dựng trên địa 

bàn để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực và phát huy các tác động tích cực và 

hiệu quả của dự án. Mạng lưới các đơn vị chức năng được chỉ đạo có trách nhiệm 

phối hợp bao gồm: chính quyền địa phương cấp quận và cấp cơ sở, công an các 

cấp, các đoàn thể xã hội các cấp. 

114. Năng lực của Ban quản lý dự án:   

- Ban quản lý dự án đã có kinh nghiệm quản lý và triển khai các dự án khác của 

Trường Đại học Đà nẵng nên đã có kinh nghiệm tốt trong việc quản lý các nhà 

thầu cũng như lao động của nhà thầu; 

- Qua tham vấn, Ban quản lý dự án cũng đã dự kiến nội dung các yêu cầu đối với 

nhà thầu trong việc chuẩn bị nơi ở cho công nhân; mật độ phân bố công nhân và 

các cam kết liên quan dành cho nhà thầu trên cơ sở kinh nghiệm và đối chiếu với 

các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới; 

- Ban quản lý cũng đã có những kinh nghiệm nhất định về công tác truyền thông và 

làm việc với các đối tác truyền thông. Về công tác truyền thông về  các bệnh 

truyền nhiễm, đặc biệt là HIV/AIDs, Ban cũng đã có những kinh nghiệm nhất định  

- Trong quá trình chuẩn bị dự án nói chung và chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư cho 

dự án nói riêng, Ban quản lý dự án cũng đã thể hiện năng lực phối hợp rất hiệu quả 

với các cơ quan chính quyền địa phương để thúc đẩy triển khai các hoạt động cần 

thiết. Năng lực phối hợp này rất quan trọng khi thực hiện quản trị các rủi ro tiềm 

ẩn của dự án. 

115. Các biện pháp quản trị rủi ro đề xuất tại bảng… 

Bảng 14: Các biện pháp đề xuất 

Các nguy cơ/rủi ro Biện pháp quản trị Trách nhiệm 

Nguy cơ mất an ninh, 

gia tăng tệ nạn xã hội 

Lên chương trình và kế hoạch phối hợp với 

các bên liên quan bao gồm: nhà thầu, cơ quan 

công an, các ban ngành đoàn thể để quản lý, 

giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với người lao 

động 

Lập cam kết với nhà thầu về sử dụng lao động, 

quản lý lao động và cơ chế chấm dứt hợp đồng 

lao động trong các trường hợp cần thiết. 

Ban Quản lý dự án 

Ô nhiễm môi trường Làm việc với nhà thầu về việc phân bố mật độ 

lao động, phân kì huy động lao động có mặt 

tại công trường đảm bảo phù hợp nhất với 

năng lực hạ tầng tại nơi ở của lao động; 

Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về 

môi trường và vệ sinh môi trường cho người 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu  
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lao động; 

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống 

rãnh, phun thuốc muỗi nếu cần xung quanh lán 

trại của công nhân; 

Tổ chức khám sức khỏe định kì 03 tháng/lần 

và đột xuất nếu có yêu cầu - cho công nhân và 

người lao động nói chung; 

Bệnh truyền nhiễm 

(HIV/ADIs) 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông  

- Tổ chức các khóa đào tạo về kiến thức và kĩ 

năng liên quan 

- Có lịch khám và danh sách khám chữa bệnh 

định kỳ; 

- Phỏng vấn/ hỏi kỹ về cách thức mà CN đã sử 

dụng BCS trong lúc hành sự; 

- Phát bao cao su miễn phí 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu 

Xung đột xã hội - Lập nội quy sinh hoạt cho khu lán trại 

- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tập thể, 

khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm 

nếu có cho khu lán trại và dân cư xung quanh 

– gia tăng kết nối cộng đồng 

- Tổ chức truyền thông về vệ sinh môi trường 

 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu 

116. Các rủi ro về lạm dụng và quấy rối tình dục: 

- Với một lượng lao động lớn tập trung trong một khoảng thời gian sẽ có thể tiềm ẩn 

các nguy cơ quấy rối tình dục, trong môi trường công trường xây dựng, nguy cơ 

này thường được nhắc đến với các lao động nữ, vì tỷ lệ nam giới thường cao hơn 

rất nhiều. 

- Dự án được triển khai trong khuôn viên của Đại học Đà Nẵng. Nơi đây có rất 

nhiều sinh viên nữ đang học tập và ở lại tại kí túc xá hoặc trọ xung quanh trường. 

Lực lượng lao động nam lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng hoặc quấy rối tình 

dục với sinh viên nữ, thậm chí là tấn công tình dụcBiện pháp giảm thin  rủi ro về 

vấn đề tình dục: 

- Với các nhà thầu: Xây dựng bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc và giám sát tuân thủ. Ban quản lý cần có hoạt động giám sát thực hiện bộ quy 

tắc này một cách chặt chẽ; thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận 

thức pháp luật cho lao động nam và nữ như phát tờ rơi, sinh hoạt thường kì, 

- Ban quản lý thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin hỗ trợ liên quan đến vấn đề này và 

bảo đảm tính bảo mật thông tin; 

- Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và tăng cường kĩ năng sống cho các 

sinh viên nói chung và sinh viên nữ nói riêng và lồng ghép tổ chức các hoạt động 

truyền thông phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường.  
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PHẦN 4: KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH 

CƢ CỦA DỰ ÁN 

117. Khung pháp lý của dự án được chuẩn bị dựa trên chính sách tái định cư không tự 

nguyện (OP4.12) của Ngân hàng Thế giới và chính sách cũng như các quy định của Chính 

phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu của Khung pháp lý là 

thiết lập các nguyên tắc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, sắp xếp tổ chức, cơ chế tham gia và giám 

sát. Khung pháp lý tái định cư sẽ được áp dụng cho mọi hoạt động của dự  án có gây ra các tác 

động trực tiếp từ việc thu hồi đất và hạn chế sử dụng đất bắt buộc của dự án bất kể nguồn vốn 

nào. Chính sách tái định cư bắt buộc (OP4.12) của NHTG cũng được áp dụng cho các hoạt 

động, dự án hay tiểu dự án mà theo NHTG là có liên quan. Dự án có liên quan là các dự án 

không sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới mà theo đánh giá có các đặc điểm sau:   

- Liên quan mật thiết, trực tiếp đến dự án do Ngân hàng tài trợ;  

- Có tác động thúc đẩy việc đạt được kết quả của dự án do Ngân hàng tài trợ;  

- Được thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện đồng thời với dự án do Ngân hàng tài trợ.   

4.1. Chính sách Tái định cƣ không tự nguyện (OP4.12) của NHTG. 

4.1.1. Mục tiêu của chính sách OP4.12 

118. Chính sách hoạt động OP 4.12 của NHTG về tái định cư bắt buộc đặc biệt chú trọng 

đến các nhóm yếu thế nhằm đạt được các mục tiêu phát triển. Do đó, những mục tiêu mà 

chính sách này hướng đến bao gồm:  

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

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

- Trong trường hợp việc tái định cư không tự nguyện không thể tránh khỏi, các chương 

trình tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem 

xét các lợi ích của dự án đối với những người bị ảnh hưởng bằng cách đưa ra các 

nguồn đầu tư hiệu quả đồng thời tăng cường sự tham gia của họ trong chương trình, kế 

hoạch bồi thường, hỗ trợ và TĐC; 

- Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ cùng với nỗ lực của họ để cải thiện 

sinh kế và mức sống, hoặc ít nhất là khôi phục lại được mức sống của người BAH 

bằng với mức sống trước khi có dự án.  

4.1.2. Nguyên tắc của chính sách OP4.12 

119. Đảm bảo người bị di dời, các hộ BAH được: (i) được thông tin đầy đủ về tất cả các 

hoạt động của dự án, được tham vấn và tham gia các hoạt động của dự án trong suốt vòng đời 

dự án; (ii) bất kể tình trạng pháp lý, các tài sản của các hộ BAH sẽ đều được đền bù và/hoặc 

hỗ trợ, (iii) bồi thường theo giá thay thế, (iv) sinh kế của người/hộ BAH sẽ phải được khôi 

phục bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án, (v) có cơ chế khiếu nại, khiếu kiện độc lập. 
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120. Sử dụng phương pháp tham gia trong quá trình thiết kế và thi công dự án nhằm đảm 

bảo phương án thiết kế, thi công đã tích hợp được nhu cầu của tất cả các nhóm dân cư, đặc 

biệt là nhóm yếu thế.  

4.2. Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ Việt Nam về bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng và 

tái định cƣ 

121. Khung pháp lý của Việt Nam về thu hồi đất, đền bù và tái định cư được căn cứ theo 

Hiến pháp nước CHXHCN VIệt Nam (2013), Luật Đất đai (2013) và các Nghị định, quy định 

có liên quan.  Văn bản pháp luật chính thức được áp dụng cho Khung chính sách Tái định cư 

bao gồm: 

- Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Đất đai năm 2013 (số 45/2013/QH13) có hiệu lực ngày 01/07/2014. 

- Luật Đầu tư công năm 2014 (số 49/2014/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2015. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thực hiện 

một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.  

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về xác định giá 

đất;  

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu phí sử dụng 

đất.  

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê 

đất và thuê mặt nước.  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.   

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật đầu tư công 

- Luật nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở;  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản 

của các Nghị định quy định chi tiết về thực hiện Luật Đất đai. 

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 và Thông tư số 12/2006/TT-BKHĐT 

ngày 08/08/2016 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.  
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- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 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 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

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

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 

76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính cung cấp hướng dẫn cho thực hiện 

Nghị định số 45/2014 quy định/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 

122. Các Luật, Nghị định và quy định khác có liên quan 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền 

và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây 

dựng;  

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai;  

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng;  

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc thực hiện Luật 

hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng 

đất phải đề tên của cả vợ và chồng; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-

CP ngày 3 tháng 9 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/11/2009 phê 

duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 

- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 về chính sách hỗ trợ giải 

quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; 

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 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 ở thay 

thế. 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề và Quỹ quốc gia về việc làm. 

123.  Các Nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, theo đó 

yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  không xâm phạm hoặc làm 

tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành.  

124. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật Khiếu nại số 

02/2011/QH13 ngày 11/11/2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 

125. Ngoài ra còn có các quy định khác áp dụng cho dự án như: 

- Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến 

quản lý giải phóng mặt bằng rà phá bom mìn, vật liệu nổ cho công trình giao thông, và: 

- Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 4/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà 

phá bom, mìn, vật nổ. 

126. Đối với thành phố Đà Nẵng, các Quyết định được ban hành làm cơ sở tính toán bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố bao gồm: 

- Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2019 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc 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 thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố 

Đà Nẵng; 

- Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năn 2016 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành quy định các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc sửa, bổ sung một số điều quy định giá các loại đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố 

Đà Nẵng. 

4.3. Những khác biệt giữa chính sách tái định cƣ của NHTG với chính sách của Việt 

Nam và giải pháp áp dụng cho dự án   

127. Với việc ban hành Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các Nghị định liên quan nêu trên 

đã làm cho chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC của Chính phủ Việt Nam trở nên nhất quán 

hơn với chính sách tái định cư bắt buộc của Ngân hàng Thế giới.     

128. Cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của Chính phủ cả trên phương diện chính sách 

cũng như thực tiễn khá phù hợp với các nguyên tắc và hướng dẫn của NHTG. Những khía 

cạnh phù hợp quan trọng nhất là:  

- Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có thể đáp ứng được các 

điều kiện để hợp pháp hóa thì được bồi thường thiệt hại. 
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- Những người bị mất chỗ ở đủ điều kiện di dời được quyền lựa chọn các phương án 

như di dời đến khu tái định cư tốt hơn hoặc được bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở 

mới. 

- Địa điểm tái định cư mới cho các hộ phải di dời không chỉ có các công trình hạ tầng 

đầy đủ và các dịch vụ công cộng tốt hơn mà còn có điều kiện sống cao hơn. 

- Hỗ trợ những người BAH trong thời kỳ chuyển tiếp và bố trí các tổ chức mà thông qua 

đó người dân được thông báo, thương thảo về bồi thường, và có thể khiếu nại. 

- Đối với các hộ không đủ điều kiện được bồi thường, Chính phủ có những hỗ trợ cần 

thiết nhằm đảm bảo cho người BAH khôi phục cuộc sống và sinh kế của họ. 

129. Tuy nhiên, vẫn còn một số khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam về thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chính sách tái định cư bắt buộc của Ngân hàng 

Thế giới (OP 4.12). Bảng dưới đây nêu bật những khác biệt chính và đề xuất các biện pháp áp 

dụng cho dự án này. 

Bảng 15: Những khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và của NHTG về việc bồi 

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

Chủ đề 

Chính sách hoạt 

động OP4.12 

của Ngân 

hàng Thế 

giới 

Chính phủ Việt Nam 
Chính sách áp dụng cho 

dự án 

1.Tài sản đất 

1.1.Mục 

tiêu chính 

sách 

 

 

Người bị ảnh hưởng 

bởi dự án cần được 

hỗ trợ với sự nỗ lực 

của họ để cải thiện 

sinh kế và mức sống 

hoặc khôi phục lại ít 

nhất bằng với mức 

sống trước khi bắt 

đầu thực hiện dự án. 

Không được đề cập. 

Tuy nhiên, có một điều 

khoản về hỗ trợ khac 

được UBND tỉnh xem xét 

và quyết định để đảm bảo 

cho người BAH có chỗ ở 

nhằm  ổn định đời sống 

và sản xuất của họ. (Điều 

25 Nghị định 47). 

Trong trường hợp số tiền 

bồi thường/hỗ trợ đất  cho 

hộ phải di dời không đủ 

để mua một lô đất tái định 

cư/căn hộ tối thiểu, họ sẽ 

được hỗ trợ về tài chính 

để có thể mua một lô đất 

Đảm bảo sinh kế và thu 

nhập của người BAH sẽ 

được cải thiện hoặc khôi 

phục lại ít nhất tương 

đương với mức trước khi 

thực hiện dự án. 
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Chính sách hoạt 
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giới 

Chính phủ Việt Nam 
Chính sách áp dụng cho 

dự án 

tái định cư/căn hộ tối 

thiểu (Điều 86.4 của Luật 

Đất đai năm 2013 và Điều 

27 của Nghị định 47) 

1.2. Đất bất 

hợp pháp 

và không 

thể hợp 

pháp hóa 

được  

a. Đất nông nghiệp: 

Người BAH được hỗ 

trợ tái định cư thay 

cho việc bồi thường 

đất mà họ đang sử 

dụng và các hỗ trợ 

khác, để đạt được các 

mục tiêu tái định cư 

được nêu trong 

OP4.12, nếu đất đó 

được họ sử dụng 

trước ngày khóa sổ; 

b. Đất phi nông 

nghiệp: không bồi 

thường nhưng người 

sử dụng đất sẽ được 

hỗ trợ tái định cư và 

các khoản phụ cấp 

khác. 

 

Các tiêu chuẩn bồi thường 

đất bị thu hồi được quy 

định trong Điều 75, 77 

Luật Đất đai 2013.  

Khoản 2 Điều 77 Luật 

Đất đai 2013 quy định: 

Đối với đất nông nghiệp 

sử dụng trước ngày 

01/07/2004, trong đó 

người sử dụng là các hộ 

gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp 

nhưng chưa được cấp 

giấy chứng nhận hoặc 

không có đủ điều kiện để 

được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

theo Luật này, thì sẽ được 

bồi thường đối với diện 

tích đất thực tế sử dụng 

và không vượt quá hạn 

mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều 129 của 

Luật này. 

 

Người BAH sử dụng đất 

nông nghiệp bất hợp pháp 

sau ngày 1/7/2004 và 

trước ngày khóa sổ được 

thiết lập cho dự án sẽ 

được hỗ trợ phục hồi sinh 

kế tối thiểu là 60% giá trị 

đền bù theo chi phí thay 

thế cho diện tích đất thu 

hồi, để giúp họ khôi phục 

sinh kế. 

Người bị ảnh hưởng sẽ 

được xem xét hỗ trợ để 

đảm bảo ổn định cuộc 

sống và phát triển sinh kế, 

bao gồm 

(a) Hỗ trợ ổn định đời 

sống và sản xuất; 

(b) Hỗ trợ đào tạo, thay 

đổi nghề nghiệp và tìm 

việc làm trong trường hợp 

thu hồi đất nông nghiệp từ 

hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp 

hoặc thu hồi đất là kết hợp 

giữa đất ở với đất để kinh 

doanh, dịch vụ của hộ gia 

đình và cá nhân phải di 

dời; 

(c) Hỗ trợ tái định cư 
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Chủ đề 

Chính sách hoạt 
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của Ngân 

hàng Thế 
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Chính phủ Việt Nam 
Chính sách áp dụng cho 

dự án 

trong trường hợp thu hồi 

đất từ người bị ảnh hưởng 

phải di dời  

1.3. Đền bù 

cho các 

công trình 

bất hợp 

pháp 

Đền bù theo giá thay 

thế cho tất cả các 

công trình bị ảnh 

hưởng, bất kể tình 

trạng sử dụng đất của 

người BAH nếu các 

công trình bị ảnh 

hưởng được xây dựng 

trước ngày khóa sổ 

kiểm kê 

Không bồi thường nhưng 

hỗ trợ tài chính đối với 

từng trường hợp cụ thể 

tùy theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Hỗ trợ theo giá thay thế 

cho tất cả công trình kiến 

trúc bị ảnh hưởng nếu 

được xây dựng trước ngày 

khóa sổ kiểm kê, bất kể 

tình trạng sử dụng đất của 

người BAH.
2
 

 

2. Đền b  

2.1. Đơn 

giá bồi 

thường đối 

với đất và 

các tài sản 

gắn liền với 

đất 

Đền bù cho đất đai và 

các tài sản gắn liền 

với đất, bao gồm nhà 

ở và công trình kiến 

trúc theo giá thay thế 

đầy đủ không tính 

khấu hao và giảm trừ 

vật liệu có thể tận 

dụng được. 

Bồi thường đối với đất 

theo giá đất cụ thể của đất 

bị ảnh hưởng; Bồi thường 

nhà ở theo giá đủ để xây 

dựng mới nhà ở với tiêu 

chuẩn kỹ thuật tương tự; 

Bồi thường đối với các 

công trình kiến trúc khác 

theo giá trị hiện tại nhưng 

không vượt quá chi phí 

xây mới công trình kiến 

trúc bị ảnh hưởng. 

Đơn vị thẩm định giá đất 

độc lập xác định giá thị 

trường cho tất cả các loại 

đất, tài sản bị ảnh hưởng. 

Giá bồi thường sẽ do một 

đơn vị xác định giá độc 

lập thẩm định và UBND 

tỉnh phê duyệt để đảm bảo 

bồi thường theo giá thay 

thế. 

2.2. Hỗ trợ 

các hộ bị 

ảnh hưởng 

nặng 

Mất từ 20% trở lên 

(từ 10% đối với với 

các hộ thuộc nhóm dễ 

bị tổn thương) đất sản 

Mất từ 30% trở lên đất 

sản xuất nông nghiệp 

Đối với các hộ mất từ 

20% trở lên (từ 10% đối 

với với các hộ thuộc 

nhóm dễ bị tổn thương) 

                                                 
2
 Trong trường hợp, tại thời điểm thi công, chính quyền địa phương đã công bố và ngăn chặn việc xây dựng và 

có biên bản làm việc giữa các bên liên quan và hộ gia đình, nhưng hộ gia đình không tuân thủ, khi ấy các chính 

sách của chính quyền địa phương sẽ được áp dụng. Trong trường hợp không có biên bản làm việc, chính sách 

của NHTG sẽ được áp dụng. 
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Chính sách áp dụng cho 

dự án 

xuất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 

sẽ được xem là những hộ 

BAH nặng và sẽ nhận 

được các khoản hỗ trợ 

theo như Khung pháp lý 

của dự án. 

2.3.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 khác theo quy định tại 

Điều 25, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP. 

Cung cấp các biện pháp 

hỗ trợ và khôi phục sinh 

kế để đạt được các mục 

tiêu chính sách.  

2.4.Tham 

vấn, tham 

gia và công 

bố thông 

tin 

Tham gia với và tham 

gia của người BAH 

vào quá trình lập kế 

hoạch, thực hiện và 

giám sát, đặc biệt là 

quá trình thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, và 

tái định cư. 

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 tái định 

cư 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. 

Người bị ảnh hưởng cần 

được cung cấp đầy đủ 

thông tin về dự án, bao 

gồm cả các chính sách tái 

định cư và được tham gia 

vào các hoạt động trong 

tất cả các giai đoạn của dự 

án.  

3. Cơ chế giải quyết khiếu nại 
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Chính sách áp dụng cho 

dự án 

 

Cơ chế giải quyết 

khiếu nại được thiết 

lập cho dự án và cần 

phải độc lập. 

Giải quyết khiếu nại theo 

Luật khiếu nại của Việt 

Nam. Cùng một cơ quan 

của chính phủ 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 

được thiết lập trên cơ sở 

hệ thống có sẵn của Chính 

phủ và Cơ chế giải quyết 

khiếu nại của NHTG với 

sự giám sát của cơ quan 

giám sát độc lập. 

4. Giám sát & Đánh giá 

 

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 

tái định cư (Điều 199 của 

Luật Đất đai năm 2013). 

Tuy nhiên, không có yêu 

cầu r  ràng về theo d i và 

giám sát bao gồm cả giám 

sát nội bộ và theo d i 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). Một 

đánh giá về công tác thực 

hiện tái định cư cần được 

thực hiện và lập báo cáo 

đánh giá liệu các mục tiêu 

của chính sách OP4.12 

của Ngân hàng Thế giới 

đã đạt được hay chưa. 
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4.4. Ngày khóa sổ 

130. Ngày khóa sổ là ngày được đề cập trong Thông báo thu hồi đất của UBND quận Ngũ 

Hành Sơn tới các gia đình BAH. Tại thời điểm thông báo này, thiết kế chi tiết của dự án đã 

hoàn thành và kiểm đếm chi tiết bắt đầu. Tất cả các tài sản được tạo lập hay người chuyển đến 

ở khu vực dự án sau ngày khóa sổ sẽ không được bồi thường, hỗ trợ.  
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PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ CỦA DỰ ÁN 

5.1. Tiêu chuẩn hợp lệ 

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

về quyền sở hữu tài sản như sau: 

 (i) Những người có quyền lợi hợp pháp được công nhận đối với đất đai (bao gồm các 

quyền sử dụng đất theo truyền thống và tập quán được luật pháp nhà nước công nhận. Khi 

xem xét các trường hợp này, giấy tờ xác minh thời gian sử dụng đất hoặc các tài sản gắn 

với đất của người BAH sẽ được sử dụng); 

(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 Hành động Tái định cư;  

 (iii) Những người không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất hoặc không được công nhận 

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

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

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

trong mục (iii) sẽ không được bồi thường cho đất chiếm giữ bị thu hồi, họ sẽ chỉ được hỗ trợ 

tái định cư và các hỗ trợ khác, để đạt được các mục tiêu đặt ra trong chính sách này nếu đất đó 

bị chiếm giữ trước ngày khóa sổ do Bên vay quy định và được NHTG chấp nhận. Những 

người lấn chiếm vào khu vực Dự án sau ngày khóa sổ sẽ không được hưởng bồi thường hay 

bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào. Tất cả những người trong mục (i), (ii), hoặc (iii) được 

bồi thường cho những thiệt hại về tài sản không phải là đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu 

trước ngày khóa sổ.  

5.2. Các nguyên tắc tái định cƣ của dự án 

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

Chính phủ Việt Nam đã được áp dụng để soạn thảo Kế hoạch Tái định cư. Những nguyên tắc 

sau đây sẽ được áp dụng: 

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

vực bị thu hồi phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường/hỗ trợ 

cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp lệ do Dự án quy định, có tham 

vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Dự án, nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục 

hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung. 

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

thẩm định độc lập giá trị đất/tài sản gắn liền với đất tại thời điểm thực hiện tái định cư. 

Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở sẽ được miễn trừ, hoặc sẽ 

nằm trong gói bồi thường về đất và các công trình/hoặc nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh. 

Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH tự tái định cư sẽ nhận được 

quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản và các giấy chứng nhận theo quy định tương tự như 
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các gói bồi thường dành cho những người chọn phương án chuyển đến khu tái định cư 

do dự án đề xuất mà không phải mất thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào.  

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

thường bằng tiền mặt tùy theo lựa chọn của người bị ảnh hưởng. Những người mất đất 

sản xuất từ 20% diện tích trở lên cần được ưu tiên lựa chọn đất đổi đất với giá trị tương 

đương. Nếu không có đất, bên vay phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của NHTG, rằng thực 

sự không có đất để đổi đất. Những người mất từ 20% diện tích đất sản xuất trở lên cần 

được hỗ trợ thêm nhằm phục hồi sinh kế. Những nguyên tắc này cũng được áp dụng đối 

với những người nghèo và những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương mà bị mất từ 10% 

diện tích đất sản xuất trở lên.  

- Những người bị ảnh hưởng phải di dời lựa chọn phương án “đất đổi đất” đối với đất ở 

sẽ được cấp đất ở khu định cư được xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng và gần nơi ở cũ. Khu 

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

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

thông, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, cấp nước sạch, đường dây điện và điện thoại sẽ 

được xây dựng và lắp đặt. 

- Những người bị ảnh hưởng phải di dời lựa chọn phương án bồi thường bằng tiền và tự 

lo chỗ ở sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo mức giá thay thế cộng với khỏan hỗ trợ 

bằng tiền cho san lấp mặt bằng nơi ở mới, tương đương suất đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

một lô đất tiêu chuẩn trong khu TĐC hay theo quy định của địa phương, tùy theo mức 

nào cao hơn. Những người bị ảnh hưởng này sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế và tự thu 

xếp để di dời. 

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

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

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

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

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

mức giá trị thấp nhất) để đảm bảo người bị ảnh hưởng có thể xây mới công trình kiến 

trúc với các tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểu loại tương tự. 

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

hưởng và không còn đất hoặc nhà ở nào khác trong địa bàn xã/phường dự án sẽ được 

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

cư bằng tiền mặt 

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

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

thay thế cho nhà cửa, đất, và những tài sản khác.  

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

khác sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập, đặc biệt 

là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để nâng khả năng phục hồi và cải thiện thu nhập sau 

này.  
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- Bồi thường và hỗ trợ cho người BAH phải được chi trả một lần trước khi thu hồi đất và 

giải phóng mặt bằng. 

- Vì Kế hoạch hành động tái định cư là một phần của dự án nên dự án sẽ được coi là chưa 

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

ứng mục tiêu của chính sách OP 4.12. 

5.3. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ của dự án 

5.3.1. Chính sách bồi thường 

5.3.1.1. Chính sách bồi thường cho đất nông nghiệp 

134. Đất hộ gia đình: Hiện tại, thành phố Đà Nẵng không còn quỹ đất nông nghiệp để đền 

bù cho những hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp theo cơ chế đất đổi đất, do đó tất cả các hộ bị 

ảnh hưởng đất nông nghiệp đều được đền bù bằng tiền mặt với 100% giá thay thế. Cụ thể như 

sau: 

135.  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được 

bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức và 

diện tích đất do được nhận thừa kế; Mức bồi thường bằng 100% đơn giá thay thế; 

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này 

thì không được bồi thường về đất, nhưng được hỗ trợ theo Quyết định của UBND 

thành phố; 

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn 

mức
3
 trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực 

hiện theo quy định của Chính phủ. 

136.  Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử 

dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng 

nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với 

diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao 

đất nông nghiệp. 

137. Đối với các trường hợp sử dụng sau ngày 1 tháng 07 năm 2004 đến trước ngày khóa 

sổ, các hộ gia đình Bah sẽ nhận được hỗ trợ theo quy định của UBND thành phố và được 

quyền tham gia chương trình phục hồi thu nhập; 

138. Diện tích vượt hạn mức được áp dụng mục b) tại đoạn 63 trên đây. 

139. Đất nông nghiệp do UBND phường quản lý
4
: Không thực hiện đền bù mà thực hiện hỗ 

trợ theo mục 5.3.2.2 hỗ trợ dưới đây. 

                                                 
3
 Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao 

đất nông nghiệp 

4 Quyết định 23/2019/QĐ-UBND 
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5.3.1.2. Chính sách bồi thường cho đất phi nông nghiệp
5
 

- Nếu đất bị ảnh hưởng đủ điều kiện được bồi thường, người bị ảnh hưởng sẽ được bồi 

thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế. 

- Nếu đất bị ảnh hưởng không đủ điều kiện được bồi thường, người bị ảnh hưởng sẽ 

được hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định của UBND thành phố.  

5.3.1.3. Chính sách bồi thường đất ở 

140. Người sử dụng đất ở đủ điều kiện bồi thường: 

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ 

điều kiện để ở theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, mà hộ gia đình, cá nhân 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường dự án thì được bồi thường 

bằng 100% giá thay thế và được bố trí đất tại khu tái định cư nếu có nhu cầu; 

- Trường hợp thu hồi một phần đất ở, diện tích đất còn lại không đủ để ở (không đủ điều 

kiện xây dựng nhà theo quy định), thì nhà nước sẽ thu hồi hết phần đất còn lại (nếu có 

nguyện vọng) và người BAH bởi dự án được bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ đất 

bị thu hồi bằng 100% giá trị thay thế;  

- Người sử dụng đất bị thu hồi có đủ điều kiện được bồi thường nhưng đất có tranh chấp 

thì được bồi thường với mức 100% giá trị thay thế và sẽ được nhận tiền bồi thường 

sau khi tranh chấp được giải quyết. 

- Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống 

trên một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng 

theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử 

dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng 100% giá thay thế và xem 

xét bố trí tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư 

và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia 

đình. 

- Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công 

nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu 

hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ 

gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 

theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất. 

141. Người sử dụng đất ở trước ngày khóa sổ nhưng không đủ điều kiện bồi thường: Người 

BAH đất ở sẽ được hỗ trợ bằng tiền với mức tối thiểu 30% giá trị thay thế của đất bị thu hồi 

tại thời điểm thực hiện bồi thường. Đối với các hộ có đất lấn chiếm, diện tích đất sẽ được tính 

tương ứng với diện tích nhà nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của 
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UBND tỉnh. Nếu người BAH không còn đất ở, nhà ở nào khác trong xã, phường dự án thì 

được xét bán một lô đất tiêu chuẩn trong khu TĐC. 

 5.3.1.4. Chính sách bồi thường nhà và vật kiến trúc 

142. Nhà cửa/công trình của hộ gia đình bị ảnh hưởng không phụ thuộc tình trạng pháp lý 

sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế nếu được tạo lập trước ngày khóa sổ. Đối với 

nhà, công trình bị tháo dỡ một phần mà phần còn lại không đủ điều kiện để ở sẽ được bồi 

thường toàn bộ nhà theo giá thay thế (trường hợp này có xác định cụ thể của Hội đồng bồi 

thường), đối với công trình/nhà cửa bị tháo dỡ một phần mà phần còn lại đủ điều kiện để ở thì 

ngoài giá trị bồi thường cho phần diện tích bị tháo dỡ, người BAH sẽ được hỗ trợ thêm 30% 

giá trị phần bị tháo dỡ để khôi phục nguyên trạng hoặc nâng cấp nhà tốt hơn. Giá trị thay thế 

được tính để xây lại nhà/công trình mới không tính khấu hao và khấu trừ vật liệu tái sử dụng.  

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

- Đền bù bằng tiền theo giá thay thế đầy đủ sẽ được áp dụng.  

- Đối với vật nuôi (kể cả vật nuôi là thủy sản) mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời 

kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường, chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển đối với con vật 

nuôi. Hội đồng bồi thường thông báo trước cho người bị giải tỏa ít nhất là 06 (sáu) 

tháng để thu hoạch sản phẩm.  

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch 

thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di 

chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; 

- Đối với cây trồng BAH mà có thể di dời được tới địa điểm khác, mức bồi thường sẽ 

bao gồm chi phí di dời cộng với thiệt hại thực tế (ví dụ cây cảnh). 

- Đối với những loại cây, hoa, rau màu trồng trên đất chiếm dụng, trên đất hoang do Ủy 

ban nhân dân xã, phường quản lý, sẽ được bồi thường nếu trồng trước ngày khóa sổ, 

trừ khi có thỏa thuận cụ thể. 

5.3.1.6. Chính sách bồi thường cho lao động khi đơn vị ngừng sản xuất kinh doanh 

- Tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao động theo 

hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 (một) năm trở lên, có tham 

gia đóng bảo hiểm xã hội, bị ngừng sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì 

người lao động được bồi thường trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh. Mức bồi 

thường là không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Thời gian để tính bồi thường tối 

đa 06 tháng
6
. 

5.3.1.7. Chính sách bồi thường mồ mả  

- Bồi thường cho di chuyển mồ mả sẽ bao gồm chi phí mua đất, khai quật, di dời, cải 

táng và chi phí khác có liên quan phù hợp với phong tục tập quán. Các vấn đề về tập 

quán, văn hóa và mức bồi thường khi bị ảnh hưởng sẽ được quyết định qua tham vấn 

với các gia đình cộng đồng bị ảnh hưởng dựa trên các quy định của UBND thành phố 
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Đà Nẵng. 

5.3.1.8. Chính sách bồi thường cho các tài sản khác  

- Các tài sản khác của hộ gia đình bị ảnh hưởng như: đường dây điện thoại, đồng hồ 

nước, đồng hồ điện thì được bồi thường bằng tiền theo quy định; 

- Người bị ảnh hưởng có truyền hình cáp, truy cập internet (thuê bao) bị ảnh hưởng bởi 

dự án thì được bồi thường bằng tiền mặt với số tiền tương đương với giá trị của các cài 

đặt mới.  

5.3.1.9. Chính sách bồi thường thiệt hại trong giai đoạn thi công 

- Đối với các công trình và đất của tư nhân hoặc cộng đồng BAH tạm thời trong giai 

đoạn xây dựng dự án có hai trường hợp như sau: 

 Nếu các tác động gây ra bởi các nhà thầu: nhà thầu xây dựng sẽ chịu trách 

nhiệm bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng với tỷ lệ bồi thường tương tự 

như chính sách áp dụng cho các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án; và đối 

với các tác động tạm thời, nhà thầu sẽ bồi thường cho các tài sản phi đất đai bị 

ảnh hưởng và phải khôi phục lại đất về tình trạng ban đầu hoặc tốt hơn trước 

khi giữ lại cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

 Nếu các tác động không phải do nhà thầu (nghĩa là thiết kế, yêu cầu xây dựng): 

việc bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng sẽ tuân theo kế hoạch tái định cư 

5.3.1.10. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất 

143. Hộ gia đình, cá nhân trong diện phải di dời khi di chuyển đến nơi ở mới được bồi 

thường chi phí di chuyển. 

- Di chuyển đến chỗ ở mới trong phạm vi cùng quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 

được bồi thường 3.000.000 (Ba triệu) đồng/hộ; 

- Di chuyển đến chỗ ở mới khác quận, huyện đang ở thuộc thành phố Đà Nẵng được bồi 

thường 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn) đồng/hộ; 

- Trường hợp di chuyển chỗ ở sang các tỉnh, thành phố khác được bồi thường 

10.500.000 (Mười triệu năm trăm ngàn) đồng/hộ;  

5.3.2. Chính sách hỗ trợ  

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

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

khoản hỗ trợ bao gồm, nhưng không hạn chế:  

5.3.2.1. Hỗ trợ ổn định cuộc sống 

145. Đối với những hộ thuộc diện di dời, có đủ điều kiện để tính hỗ trợ ổn định đời sống tại 

Điều 30 của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Thành phố Đà Nẵng, đã bàn giao mặt 

bằng được bố trí ở nhà tạm, thuê nhà chung cư của Nhà nước hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Cụ thể như sau: 
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- Trường hợp 1: Trường hợp hộ thuộc diện di dời được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất 

ở, có Quyết định thu hồi đất, phải di dời và đã bàn giao mặt bằng, nhưng chưa bố trí 

đất tái định cư thực tế (bố trí trên sơ đồ), không ở nhà tạm hoặc thuê nhà chung cư thì 

được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.800.000 (Một triệu, tám trăm ngàn) đồng/tháng. Thời gian 

được hỗ trợ tiền thuê nhà tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi được bố trí tái định 

cư thực tế theo thông báo của đơn vị giao nhà, đất (đất tái định cư, nhà chung cư, nhà 

liên kế). Trường hợp số ngày hỗ trợ tiền thuê nhà không chẵn tháng, nếu ≤ 15 ngày thì 

tính tròn ½ tháng, nếu > 15 ngày thì tính tròn 01 tháng. Trường hợp hộ được bố trí 

nhiều lô đất tái định cư thì chỉ giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lô đất nhận thực 

tế đầu tiên. Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà 

trong thời gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đất thực tế. 

- Trường hợp 2: Hộ thuộc diện giải tỏa được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở, có Quyết 

định thu hồi đất, phải di dời và có từ 10 (mười) nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ 

trợ tiền thuê nhà bằng 1,5 (một phẩy năm) lần so với mức quy định này. Thời gian 

được hỗ trợ theo quy định như trường hợp 1 trên đây. 

- Trường hợp 3: Hộ thuộc diện giải tỏa không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở, 

nhưng có nhà ở và công trình phụ riêng trong khuôn viên đất của hộ chính, hoặc hộ có 

Quyết định thu hồi đất riêng, có nhà ở trên đất bị thu hồi nhưng không được bồi 

thường đất ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.500.000 (Một triệu, năm trăm 

ngàn) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ theo quy định như trường hợp 1 trên đây.  

5.3.2.2. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích do xã, phường quản lý
7
 

- Đối với đất nông nghiệp do UBND xã, phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân 

canh tác thì được hỗ trợ 100% theo giá đất nông nghiệp; trong đó, hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng canh tác được hỗ trợ 60% và UBND xã, phường được hỗ trợ 40% (số 

tiền hỗ trợ 40% cho UBND xã, phường được nộp vào ngân sách nhà nước và được 

đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng, để 

đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường); 

- Đối với đất nông nghiệp do UBND xã, phường quản lý chưa cho thuê hoặc giao để sản 

xuất thì được hỗ trợ 100% theo giá đất nông nghiệp, số tiền hỗ trợ được nộp vào ngân 

sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường; tiền hỗ 

trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích 

công ích của xã, phường. 

- Trường hợp thu hồi đất do UBND xã, phường quản lý nhưng không thuộc quỹ đất 

công ích, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp được UBND xã, 

phường xác nhận canh tác thường xuyên, ổn định trước thời điểm công bố quy hoạch 

thì được hỗ trợ 60% theo giá đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp 

                                                 
7   QĐ số 23/2019/QĐ- UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản của các điều khoản bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Đà Nẵng, ban hành cùng QĐ số 39/2017/QĐ- UBND (theo điiều 24 và 25 NĐ 

47/2014/NĐ-CP). 
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sử dụng để sản xuất (không hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, ổn định đời sống).”  

5.3.2.3. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất  

146. Người BAH có thể lựa chọn hai loại hỗ trợ tùy thuộc vào mức bào cao hơn 

-  Lựa chọn 1: Hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, kể cả đất vườn, ao (trừ đất nuôi trồng 

thủy sản, đất trồng rừng; đất 5%, đất Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý giao cho hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng) mức 11.000 đồng/m² (mười một ngàn đồng/m²), nhưng 

diện tích hỗ trợ tối đa không quá 20.000m²/hộ (Hai mươi nghìn mét vuông/hộ)8. 

- Lựa chọn 2: Hỗ trợ dựa trên tỷ lệ mất đất nông nghiệp 

 Các hộ bị ảnh hưởng mất từ 20% đến 70% (10% đến 70% cho các hộ gia đình 

dễ bị tổn thương) đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ trong 6 tháng nếu họ không 

phải di dời và trong 12 tháng nếu họ được di dời; 

 Các hộ bị ảnh hưởng mất hơn 70% đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ trong 12 

tháng nếu họ không phải di dời và trong 24 tháng nếu họ được tái định cư; 

 Hỗ trợ cho một thành viên trong gia đình được trả bằng tiền mặt tương đương 

với 30kg gạo mỗi 01 tháng với mức giá trung bình tại thời điểm họ nhận được 

hỗ trợ. 

- Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định 

sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, 

các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng 

trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương 

nghiệp. 

- Đối với những hộ có nhà ở tại nơi bị giải tỏa và có hộ khẩu thường trú tại nơi giải tỏa 

trước khi Nhà nước thu hồi đất, được hỗ trợ ổn định đời sống theo các mức sau: 

o Mức hỗ trợ 06 (sáu) tháng/nhân khẩu cho trường hợp hộ phải di chuyển chỗ ở 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

o Mức hỗ trợ 3 (ba) tháng/nhân khẩu cho trường hợp những hộ chỉ bị giải tỏa 

một phần nhà, phần còn lại vẫn sử dụng làm nhà ở được. 

o Trường hợp hộ chỉ giải tỏa một phần nhưng phần nhà còn lại không thể sử 

dụng được mà phải xây dựng lại toàn bộ nhà, giao Hội đồng bồi thường kiểm 

tra, đề xuất UBND thành phố quyết định. 

- Đối với những hộ có nhà ở tại nơi bị giải tỏa, có hộ khẩu trong thành phố Đà Nẵng 

nhưng chưa chuyển hộ khẩu đến phường/xã nơi bị giải tỏa và có sổ đăng ký tạm trú 

dài hạn tại Công an phường, xã nơi giải tỏa mà phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu 

hồi đất thì hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định, trong đó: 

- Trường hợp những hộ nguyên trước đây có hộ khẩu trong thành phố Đà Nẵng nhưng 

vì lý do nào đó đã chuyển hộ khẩu đến nơi ở khác, nay về lại nơi cũ, nhưng chưa đủ 

                                                 
8
  Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND  thành phố Đà Nẵng 
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điều kiện đăng ký lại hộ khẩu thường trú và có sổ đăng ký tạm trú dài hạn tại Công an 

phường, xã nơi giải tỏa được hỗ trợ đời sống theo quy định. 

- Trường hợp có nhà ở tại nơi giải tỏa và có sổ đăng ký tạm trú dài hạn tại Công an 

phường, xã nơi giải tỏa trong thành phố Đà Nẵng: 

o Nếu được bồi thường về đất ở theo quy định thì được hỗ trợ ổn định đời sống 

theo quy định. 

o Nếu không được bồi thường đất ở thì phải có đăng ký tạm trú trước thời điểm 

kiểm đếm giải tỏa ít nhất là 03 (ba) năm. 

- Đối với những hộ có nhà ở tại nơi bị giải tỏa, nhưng mới nhập hộ khẩu hoặc có đăng 

ký tạm trú sau thời điểm kiểm đếm không thuộc diện được hỗ trợ ổn định đời sống. 

Riêng đối với những trường hợp sau đây có giấy tờ chứng minh, được xem xét giải 

quyết hỗ trợ ổn định đời sống: 

o Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học, dạy nghề trở về nơi ở cũ. 

o Trẻ em mới sinh. 

o Mới kết hôn, con dâu (hoặc con rể) về ở nhà chồng (hoặc nhà vợ). 

o Các trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc hết thời gian tập trung cải 

tạo trở về nơi ở cũ. 

- Mức hỗ trợ ổn định đời sống 01 (một) tháng cho 01 (một) nhân khẩu được tính bằng 

tiền tương đương với 30 kg gạo tẻ theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng. Sở Tài 

chính có trách nhiệm thông báo giá gạo theo từng thời điểm để làm cơ sở tính hỗ trợ. 

5.3.2.4. Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp
9
; 

- Đối với đất trồng cây hàng năm: Mức hỗ trợ bằng 2,0 (hai) lần giá đất trồng cây hàng 

năm. 

- Đối với đất trồng cây lâu năm: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất 

trồng cây lâu năm. 

- Đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) 

lần giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. 

- Đối với đất rừng sản xuất: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất trồng 

rừng sản xuất. 

- Những hộ bị mất trên 20% diện tích đất nông nghiệp (hoặc trên 10% đối với những hộ 

thuộc diện dễ tổn thương), ngoài các hỗ trợ nêu trên còn được tham gia Chương trình 

phục hồi sinh kế của dự án. 

                                                 
9
 Điều 31. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất  
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5.3.2.5. Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh 

147. Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại địa điểm bị giải 

tỏa thực sự ngừng sản xuất, kinh doanh khi phải di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh do bị 

Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ như sau: 

- Trường hợp 1: Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo mức khoán hàng tháng do cơ quan thuế quy định thì được hỗ 

trợ 06 (sáu) tháng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp liên tiếp liền kề trước thời điểm 

kiểm đếm (có Biên lai kèm theo); Trường hợp không có đủ Biên lai nộp thuế 06 (sáu) 

tháng liền kề thì tính theo số thuế thực tế đã nộp tại các Biên lai nộp thuế liên tiếp liền 

kề trước thời điểm kiểm đếm. 

o Trường hợp các hộ trong khu vực giải tỏa có đăng ký sản xuất kinh 

doanh nhưng chỉ nộp lệ phí hàng tháng, không nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp thì không trợ cấp ngừng việc. 

o Đối với những hộ bị giải tỏa một phần nhà mà vệt giải tỏa không vào 

nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không được hỗ trợ ngừng sản xuất 

kinh doanh. 

- Trường hợp 2: Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo thu nhập hàng năm, thì căn cứ báo cáo quyết toán tài chính 

được cơ quan thuế chấp thuận. Mức hỗ trợ bằng 30% (hai mươi phần trăm) của 01 

(một) năm thu nhập sau thuế. Mức thu nhập một năm sau thuế được tính bình quân 

của 03 (ba) năm liền kề trước thời điểm kiểm đếm. Nếu tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

kinh doanh hoạt động dưới 03 (ba) năm thì thu nhập sau thuế lấy theo báo cáo quyết 

toán tài chính của những năm đã hoạt động. Trường hợp báo cáo quyết toán tài chính 

chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế căn cứ vào báo 

cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cho 

cơ quan thuế. 

- Đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê mặt bằng để sản xuất kinh 

doanh được trợ cấp ngừng sản xuất kinh doanh bằng 50% các mức quy định cho 

trường hợp 1 và 2 trên đây. 

- Các hộ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh sẽ được Hội đồng bồi thường đánh 

giá, đề xuất mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo Quyết định của UBND 

thành phố Đà Nẵng.  

- Chủ cho thuê nhà, đất bị thu hồi nhưng không có đăng kí kinh doanh sẽ được Hội 

đồng bồi thường đánh giá, đề xuất mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo 

Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng.  

5.3.2.6. Hỗ trợ cho nhóm dễ tổn thương 

148. Đối với những hộ gia đình chính sách có đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống thì 

sẽ được hỗ trợ như sau: 
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- Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 7.500.000 đồng/hộ: 

o Hộ có ít nhất 03 (ba) thân nhân là liệt sĩ trở lên; 

o Hộ có công nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

o Hộ có 01 (một) thương binh hạng 1/4; 

o Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc Anh hùng lao động. 

- Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 4.500.000 đồng/hộ: 

o Hộ có 02 (hai) thân nhân là liệt sĩ; 

o Hộ có 01 (một) thương binh hạng 2/4. 

- Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ: 

o Hộ có 01 (một) thân nhân là liệt sĩ; 

o Hộ có 01 (một) thương binh hạng 3/4, 4/4, bệnh binh các loại. 

- Trường hợp hộ gia đình có người thuộc diện được hưởng nhiều mức hỗ trợ nêu trên thì 

chỉ giải quyết mức hỗ trợ cao nhất mà người đó được hưởng. 

- Hộ nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương được hỗ trợ 3.000.000 (ba triệu) 

đồng/hộ. 

- Hộ có khó khăn đột xuất, Hộ có phụ nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc Hội đồng bồi 

thường kiểm tra cụ thể và đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định mức hỗ trợ. 

- Đối với các hộ phải di dời, có tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ thiệt hại dưới 

50.000.000 (năm mươi triệu) đồng, gia đình có người già yếu, neo đơn, khó khăn, Hội 

đồng bồi thường đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định mức hỗ trợ khó khăn 

cụ thể.  

5.3.2.7. Hỗ trợ đối với đất vườn, ao không được công nhận đất ở
10

 

149. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong 

khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở 

riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao 

thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây 

hàng năm còn được hỗ trợ bằng tiền theo quy định sau đây:  

- Bằng 50% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

- Bằng 30% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau; 

- Diện tích đất được hỗ trợ được tính theo diện tích thực tế bị thu hồi nhưng tối đa 

không quá 05 (năm) lần hạn mức giao đất ở mới tại địa phương.” 

                                                 
10

 QĐ 23/2019/QĐ-UBND 
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5.3.2.8. Hỗ trợ cho các hộ gia đình tự di dời 

150. Các hộ gia đình lựa chọn tự di chuyển sẽ được cung cấp hỗ trợ vận chuyển và thuê nhà 

theo quy định trong thời gian chờ đợi nơi ở mới nếu họ không còn nơi nào khác để đi. 

5.4. Chính sách thƣởng tiến độ 

- Thưởng 5% trên giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, vật kiến trúc, cây cối (không 

kể giá trị bồi thường đất và các chính sách hỗ trợ khác) đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có tổng giá trị bồi thường dưới 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng. 

- Thưởng 8% trên giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, vật kiến trúc, cây cối (không 

kể giá trị bồi thường đất và các chính sách hỗ trợ khác) đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có giá trị bồi thường từ 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng trở lên. Mức thưởng 

tối đa không quá 8.000.000 (Tám triệu) đồng/hộ. 

- Đối với lều quán, vườn, rừng phải chặt phá, mức thưởng bằng 50% các mức quy định 

trên nhưng tối đa không quá 2.500.000 đồng (Hai triệu, năm trăm ngàn đồng)/hộ. 
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Bảng 16: Bảng ma trận quyền lợi 

STT Loại thiệt hại Áp dụng Phân loại hộ BAH Chính sách bồi thƣờng Các vấn đề thực 

hiện 

A. Chính sách bồi thƣờng của dự án 

1. 

Đất ở bị thu hồi 

vĩnh viễn 

Đất ở đủ điều kiện 

được bồi thường 

Những hộ không phải di 

dời 

Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất bị thu 

hồi bằng 100% giá thay thế; 

Thẩm định giá  độc 

lập xác định chi phí 

thay thế cho đất và 

các tài sản khác để 

bồi thường 

Các hộ BAH phải 

được thông báo 

trước ít nhất 180 

ngày trước khi dự 

án thu hồi đất.  

Việc phân bổ lô đất 

TĐC cần xem xét 

tới nhu cầu của các 

hộ gia đình tách hộ; 

Bồi thường và trợ 

cấp phải trả một lần 

trước khi di chuyển. 

Những hộ phải di dời Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất bị thu 

hồi bằng 100% giá thay thế; 

Nếu diện tích còn lại không đủ để xây nhà, thì (theo 

quy định) và hộ gia đình có nguyện vọng thì dự án 

sẽ bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ diện tích 

đất bị thu hồi bằng 100% theo giá thay thế và được 

bố trí tái định cư (nếu có nhu cầu) 

Trong trường hợp liền kề với diện tích ở bị thu hồi 

còn diện tích đất nông nghiệp không được công 

nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đát bị thu 

hồi được chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần 

diện tích đó sang đất ở trong hạn mức giao đất của 

địa phương, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của địa phương; 

Đất ở không đủ điều 

kiện được bồi 

Những hộ không phải di 

dời 

Không được bồi thường nhưng được hỗ trợ tối thiểu 

là 30% giá trị của đất theo giá thay thế; 
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STT Loại thiệt hại Áp dụng Phân loại hộ BAH Chính sách bồi thƣờng Các vấn đề thực 

hiện 

thường Đối với những hộ có nhà lấn chiếm, diện tích đất sẽ 

được tính tương ứng với diện tích nhà nhưng không 

vượt quá hạn mức giao đất theo quy định của 

UBND thành phố 

Những hộ phải di dời Không được bồi hường nhưng được hỗ trợ tối thiểu 

là 30% giá trị của đất theo giá thay thế và được hỗ 

trợ tái định cư.  

Nếu hộ phải di dời 

và không có đất 

hoặc nhà khác trong 

xã/phường dự án họ 

sẽ được phân bổ 

một lô tối thiểu 

trong khu tái định 

cư và phải trả tiền 

sử dụng đất. 

Đất ở có tranh chấp  Chi phí bồi thường theo chính sách nhưng tiền bồi 

thường sẽ được gửi vào ngân hàng và chỉ được trả 

khi tranh chấp được giải quyết 

 

2. 

Đất phi nông 

nghiệp 

Đủ điều kiện được 

bồi thường 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất bị thu 

hồi bằng 100% theo giá thay thế. 

 

Đất không đủ điều 

kiện bồi thường 

 Không được bồi thường nhưng được hỗ trợ bằng 

tiền mặt theo mức quy định của UBND thành phố 

Đà Nẵng. 

Thông báo cho các 

hộ BAH trước 90 

ngày trước khi dự 

án thu hồi đất 
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STT Loại thiệt hại Áp dụng Phân loại hộ BAH Chính sách bồi thƣờng Các vấn đề thực 

hiện 

 

Đất nông nghiệp Đất nông nghiệp đủ 

điều kiện bồi thường 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho diện tích đất bị thu 

hồi bằng 100% giá thay thế; 

Ngoài ra, còn được nhận các khoản hỗ trợ khác như: 

Hỗ trợ sản xuất, đào tạo và tìm kiếm việc làm; 

Những hộ bị mất từ 20% (từ 10% đối với nhóm hộ 

dễ bị tổn thương) sẽ được tham gia vào chương trình 

phục hồi sinh kế của dự án 

Vui lòng tham khảo mục 5.3.1.1. 

 

 

Không đủ điều kiện 

bồi thường 

 Đất sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 sẽ được 

bồi thường với chi phí giá thay thế; 

Đất sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2004 cho đến 

ngày khóa sổ sẽ không được nhận bồi thường cho 

đất mà được hỗ trợ phục hồi sinh kế bằng 60% chi 

phí giá thay thế và bồi thường cho tài sản trên đất 

với chi phí giá thay thế và tham gia chương trình 

phục hồi sinh kế của dự án; 

 

4. 

Nhà cửa/công trình Ảnh hưởng  toàn 

phần 

 Nhà cửa/công trình của hộ gia đình bị ảnh hưởng 

hoàn toàn hay một phần nhưng phần còn lại không 

đủ điều kiện để ở, sẽ được bồi thường toàn bộ ngôi 

nhà với chi phí giá thay thế bất kể tình trạng pháp lý 

nếu được tạo lập trước ngày khóa sổ 

Không được khấu 

hao và/hoặc khấu 

trừ đối với các vật 

liệu có thể được tận 

dụng lại 



      

 Page 66 
 

  

STT Loại thiệt hại Áp dụng Phân loại hộ BAH Chính sách bồi thƣờng Các vấn đề thực 

hiện 

 

Ảnh hưởng một 

phần 

 Đối với công trình/nhà cửa bị tháo dỡ một phần mà 

phần còn lại đủ điều kiện để ở thì ngoài giá trị bồi 

thường cho phần diện tích bị tháo dỡ theo giá thay 

thế, người BAH sẽ được hỗ trợ thêm 30% giá trị 

phần bị tháo dỡ để khôi phục nguyên trạng hoặc 

nâng cấp nhà tốt hơn. Giá trị thay thế được tính để 

xây lại nhà/công trình mới không tính khấu hao và 

khấu trừ vật liệu tái sử dụng. 

 

5 

Cây trồng/hoa 

mầu/vật nuôi 

Cây trồng vật nuôi 

bị ảnh hưởng 

Không kể tình trạng pháp 

lý của đất 

Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế cho cây 

trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng nếu không thể thu 

hoạch/di chuyển được tại thời điểm thu hồi; 

Đối với cây trồng BAH có thể di dời được tới địa 

điểm khác, mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí di 

dời cộng với thiệt hại thực tế. 

 

6 

Mồ mả Công trình mồ mả bị 

ảnh hưởng 

Cá nhân/tập thể có mồ mả 

BAH 

Bồi thường chi phí di chuyển mồ mả sẽ bao gồm các 

chi phí mua đất, khai quật, di dời, cải táng và các chi 

phí khác có liên quan, trong đó có liên quan đến yêu 

cầu tập quán theo quy đỉnh của UBND thành phố 

Đà Nẵng: 

Đối với mộ mới mai táng dưới 01 năm (theo giấy 

chứng tử) hỗ trợ thêm cho mỗi mộ là 5.000.000 
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đồng/mộ; 

Đối với mộ đã mai táng từ 01 đến dưới 03 năm 

(theo giấy chứng tử) hỗ trợ thêm cho mỗi mộ là 

3.000.000 đồng/mộ; 

Đối với mộ vô chủ thì Ban GPMB kết hợp với Ban 

Nghĩa trang thành phố để di chuyển theo quy định 

UBND thành phố. 

7 

Chính sách bồi 

thường cho lao 

động sản xuất kinh 

doanh bị dừng việc 

 Người lao động trong các 

đơn vị sản xuất kinh doanh 

có hợp đồng lao động và 

tham gia đóng bảo hiểm xã 

hội 

Được bồi thường không thấp hơn mức lương tối 

thiểu vùng và  thời gian bồi thường không quá 06 

tháng; 

Hỗ trợ đào tạo nghề 

Lao động không có hợp 

đồng lao động 

Lao động không có hợp đồng lao động, nhưng làm 

việc trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên sẽ 

được xem xét để được hỗ trợ. Mức hỗ trợ và hình 

thức hỗ trợ dựa trên quyết định của Ủy ban Nhân 

dân Thành phố. 

8 

Chính sách bồi 

thường cho các tài 

sản khác 

Điện, nước, điện 

thoại, internet 

Hộ gia đình, tổ chức bị ảnh 

hưởng 

Những tài sản khác bị hư hại của hộ gia đình/cá 

nhân BAH bao gồm đường dây điện thoại, đồng hồ 

nước, đồng hồ điện, Cáp tivi, internet bị ảnh hưởng 

sẽ được bồi thường bằng tiền mặt để lắp đặt thiết bị 

mới với tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự 
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9 

Chính sách bồi 

thường thiệt hại 

trong giai đoạn thi 

công 

Ảnh hưởng tạm thời Cá nhân, tổ chức bị ảnh 

hưởng 

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và khôi phục 

chất lượng đất bị ảnh hưởng như nguyên trạng ban 

đầu hoặc tốt hơn. 

Nhà thầu có thể 

thương lượng với 

các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng về việc 

bồi thường, nếu thất 

bại, sẽ áp dụng các 

quy định RAP. 
 

 Ảnh hưởng vĩnh 

viễn 

 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường các tài 

sản bị ảnh hưởng với giá thay thế 

10 

Bồi thường chi phí 

di chuyển 

Chi phí di chuyển Những hộ phải di dời Bồi thường chi phí vận chuyển 3.000.000 đồng đối 

với những hộ di dời tới nơi ở mới trong phạm vi 

cùng quận/huyện; 4.500.000 đồng đối với những hộ 

phải di dời tới nơi ở mới khác quận/huyện trong 

phạm vi thành phố Đà Nẵng và 10.500.000 đồng 

cho những hộ phải di chuyển chỗ ở tới tỉnh/thành 

phố khác.  

Đây là một khoản 

tiền bồi thường 

B Chính sách hỗ trợ của dự án 

1. 
Hỗ trợ tạm cư/thuê 

nhà 
Ổn định cuộc sống Những hộ phải di dời 

Đối những hộ tái định cư đã bàn giao mặt bằng được 

bố trí nhà tạm, thuê nhà chung cư của Nhà nước 

được hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: 

 (i) Đối với những hộ không ở nhà tạm hoặc thuê 

nhà chung cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà: 

1.800.000 đồng/hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ tiền thuê 

nhà được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi 

 



      

 Page 69 
 

  

STT Loại thiệt hại Áp dụng Phân loại hộ BAH Chính sách bồi thƣờng Các vấn đề thực 

hiện 

được bố trí tái định cư thực tế theo thông báo của 

đơn vị giao nhà, đất. Khi hộ nhận đất tái định cư 

thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà trong 

thời gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đất 

thực tế; 

 (ii) Hộ có 10 nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ 

trợ tiền thuê nhà bằng 1,5 lần so với mức quy định 

này. Thời gian hỗ trợ như trường hợp (i); 

(iii) Hộ thuộc diện giải tỏa không được bồi thường, 

hỗ trợ theo giá đất ở, nhưng có nhà và công trình 

phụ riêng trong khuôn viên đất của hộ chính hoặc hộ 

có Quyết định thu hồi đất riêng, nhà trên đất bị thu 

hồi nhưng không được bồi thường đất ở được hỗ trơ 

tiền thuê nhà với mức 1.500.000 đồng/tháng/hộ. 

Thời gian hỗ trợ như trường hợp (i). 

2.  

Hỗ trợ thu hồi đất 

công ích do 

xã/phường quản lý 

 

Đất giao cho hộ gia đình, 

cá nhân canh tác 

Hỗ trợ 100% theo giá đất nông nghiệp, trong đó hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng được hỗ trợ 60% và 

UBND xã/phường đực hỗ trợ 40% (số tiền hỗ trợ 

này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước để đầu tư 

xây dựng các công trình hạ tầng sử dụng vào mục 

đích công ích của xã/phường.)  

 
Đất do UBND xã/phường 

quản lý chưa cho thuê hoặc 

Hỗ trợ 100% theo giá đất nông nghiệp (số tiền hỗ 

trợ này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước để đầu 
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giao để sản xuất tư xây dựng các công trình hạ tầng sử dụng vào mục 

đích công ích của xã/phường.) 

 

Hộ gia đình, cá nhân đang 

trực tiếp sử dụng để sản 

xuất 

Hỗ trợ 60% theo giá đất nông nghiệp cho hộ gia 

đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất.  

3 

Hỗ trợ ổn định đời 

sống và ổn định 

sản xuất 

Đối với những hộ bị 

mất đất nông nghiệp 

Hộ BAH nặng Hỗ trợ sẽ là (i) dựa trên diện tích đất nông nghiệp 

BAH, hoặc (ii) dựa trên phần trăm mất đất, tùy theo 

mức hỗ trợ nào cao hơn 

Vui lòng tham khảo mục 5.3.2.3. 

 

 Đối với những hộ bị di dời Đối với hộ phải di dời chỗ ở mức hỗ trợ tương 

đương 30kg gạo/1 người/1tháng trong vòng 06 

tháng. 

Đối với hộ phải xây nhà trên phần diện tích còn lại 

được hỗ trợ tương đương 30kg gạo/người/tháng 

trong 3 tháng đối với tất cả các thành viên trong hộ 

gia đình 

Đối với những hộ gia đình tự di chuyển sẽ được 

cung cấp hỗ trợ vận chuyển và cho thuê nhà theo 

quy định trong thời gian chờ chỗ ở mới mà không 

có nơi ở nào khác 

Giá gạo được tính 

theo giá thị trường 

tại thời điểm bồi 

thường 

4 Hỗ trợ đào tạo , Không kể tình trạng Hộ bị mất đất nông nghiệp Đối với đát trồng cây hàng năm: mức hỗ trợ bằng   
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chuyển đổi và tìm 

kiếm việc làm 

pháp lý của đất 02 lần giá đất trồng cây hàng năm; 

Đối với đất trồng cây lâu năm: Mức hỗ trợ bằng 0.5 

lần giá đất trồng cây  lâu năm; 

Đối với đất mặt nước: Mức hỗ trợ bằng 0.5 lần giá 

đất mặt nước nuôi trồng thủy sản; 

Đối với đất rừng sản xuất: Mức hỗ trợ bằng 0.5 lần 

giá đất trồng rừng sản xuất; 

Đối với những hộ gia đình BAH nghiêm trọng, 

ngoài các hỗ trợ trên còn có thể tham gia vào 

chương trình phục hồi thu nhập 

5 Hỗ trợ ngừng sản 

xuất, kinh doanh 

Các hộ sản xuất, 

kinh doanh/cơ sở 

Đăng ký kinh doanh Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh 

doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức 

khoán hàng tháng do cơ quan thuế thì được hỗ trợ 6 

tháng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp liền kề 

trước thời điểm kiểm đếm; 

Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh 

doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thu 

nhập hàng năm, thì căn cứ vào quyết toán tài chính 

của cư quan thuế chấp nhận thì được hỗ trợ tối đa 

30% của một năm thu nhập sau thuế; 

Đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân 

thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh thì được hỗ 
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trợ bằng 50% của mức (i) và (ii). 

   Không đăng ký Họ sẽ nhận được hỗ trợ cụ thể theo quyết định của 

ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 

6. Hỗ trợ nhóm dễ bị 

tổn thương 

Hỗ trợ cho các nhóm 

hộ dễ bị tổn thương 

Hộ bị ảnh hưởng *) Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 7.500.00 

đồng/hộ: 

Hộ có ít nhất 03 thân nhân là liệt sỹ trở lên; 

Hộ có công nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

Hộ có 01 thương binh hạng ¼; 

Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc anh Hùng lao 

động. 

*) Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 4.500.000 

đồng/hộ: 

Hộ có 02 thân nhân là liệt sỹ; 

Hộ có 01 thương binh hạng 2/4. 

*) Hộ gia đình sau đây được hỗ trợ 3.000.000 

đồng/hộ: 

Hộ có 01 thân nhân là liệt sỹ; 

Hộ có 01 thương binh hạng ¾, 4/4, bệnh binh các 

loại; 

Trường hợp hộ gia 

đình có người thuộc 

diện được hưởng 

nhiều mức hỗ trợ thì 

chỉ được nhận mức 

hỗ trợ cao nhất. 
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Hộ gia đình nghèo có xác nhận của địa phương; 

*) Đối với các đối tượng khác như: hộ có hoàn cảnh 

khó khăn đột xuất, các hộ có nhà đang bị giải tỏa, có 

giá trị bồi thường thiệt hại dưới 50 triệu đồng, gia 

đình có người già yếu, neo đơn, khó khăn hội đồng 

bồi thường đề xuất UBND thành phố xem xét hỗ trợ 

khó khăn cụ thể. 

7. Hỗ trợ đất vườn, ao 

không được công 

nhận là đất ở 

  Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở 

trong khu dân cư nhưng không được công nhận là 

đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà riêng 

lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà dọc kênh 

mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài 

việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây 

hàng năm, cây lâu năm thì được hỗ trợ như sau: 

Bằng 50% giá đát ở trong cùng thửa có nhà ở của hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993; 

Bằng 30% giá đát ở trong cùng thửa có nhà ở của hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 trở về sau. 

Diện tích đất được 

hỗ trợ được tính 

theo diện tích thực 

tế bị thu hồi nhưng 

không tối đa không 

quá 05 lần hạn mức 

giao đất mới ở địa 

phương. 

8 Thưởng bàn giao 

mặt bằng sớm 

Thưởng tiến độ Những hộ bàn giao mặt 

bằng đúng hoặc trước thời 

Thưởng 5%  giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, 

vật kiến trúc, cây cối đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 
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hạn được quy định nhân có tổng giá trị bồi thường dưới 50 triệu đồng; 

Thưởng 8%  giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, 

vật kiến trúc, cây cối đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có tổng giá trị bồi thường dưới 80 triệu đồng. 

Mức thưởng tối đa không quá 8 triệu đồng/hô; 

Đối với lều, quán, vườn , rừng phải chặt phá mức 

thưởng bằng 50% các mức quy định trên nhưng tối 

đa không quá 2.500.000 đồng/hộ. 
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PHẦN 6. CHƢƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP 

6.1. Mục tiêu 

151. Mục tiêu của Chương trình là giúp tất cả các hộ BAH có thể khôi phục thu nhập và 

sinh kế và cải thiện cuộc sống của họ so với trước khi có dự án. 

152. Ngân sách thực hiện chương trình phục hồi thu nhập sẽ lấy từ ngân sách thành phố và 

bao gồm trong chi phí bồi thường của dự án.  

6.2. Đối tƣợng tham gia chƣơng trình 

153. Đây là một dự án phải di dời nhiều hộ, bao gồm cả nhà cửa, vật kiến trúc và đất sản 

xuất. Tất cả các hộ gia đình đều thuộc diện tham gia Chương trình phục hồi sinh kế nhằm đạt 

mục tiêu như trên. 

154. Sẽ có 468 hộ tham gia vào Chương trình. Để xác định được nhu cầu hỗ trợ của các hộ, 

Tư vấn đã thực hiện công tác khảo sát nhu cầu ban đầu nhằm đề xuất Chương trình phục hồi. 

Các nhu cầu này sẽ được cập nhật tại thời điểm triển khai và trong quá trình triển khai nhằm 

giúp Chương trình đạt được mục tiêu. 

155. Thông tin cần thu thập là đặc điểm nhân khẩu học của các thành viên HH như thu 

nhập và nguồn thu nhập, tuổi của thành viên trong gia đình và trình độ học vấn, nghề nghiệp; 

tác động tiềm ẩn lên thu nhập / nghề nghiệp và nhu cầu phục hồi thu nhập và sinh kế. Trong 

phần này, sẽ tập trung phân tích đặc thù cơ cấu ngành nghề, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ 

học vấn của các thành viên độ tuổi từ 18-65, bao gồm 1040 người và nhu cầu của họ đối với 

chương trình phục hồi thu nhập 

6.3. Kết quả đánh giá nhu cầu 

156. Tổng số lao động trong độ tuổi này là 1040 người, trong đó nam là 508 (48.8%) nữ là 

532 người (51.2%). 

157. Số lượng lao động dưới 40 tuổi chiếm trên 50%; nhóm 40-50 tuổi chiếm trên 20% và 

nhóm còn lại trên 50-65 tuổi là 26.5%. 

158. Theo đánh giá, độ tuổi là thách thức của Chương trình khôi phục sinh kế là nhóm 40-

50 tuổi; vì ở độ tuổi này, vai trò trụ cột trong gia đình vẫn thuộc nhóm tuổi này, trong khi khả 

năng chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm dành cho nhóm này khó hơn 

nhóm trẻ tuổi. 

159. Với nhóm trên 50 tuổi, việc tìm kiếm hoặc chuyển đồi việc làm đương nhiên khó 

khăn, nhưng ở nhóm này, hầu như họ đều đã hoàn thành vai trò trụ cột của mình (nuôi con ăn 

học, tích lũy, con cái đã trưởng thành), nếu như không có việc làm, họ có thể hỗ trợ con cái 

chăm sóc trẻ nhỏ, chăm lo việc nội trợ… 
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Bảng  17: Cơ cấu lao động theo giới và theo tuổi 

Cơ cấu tuổi Đơn vị tính 
Kết quả khảo sát 

Tổng Nam Nữ 

Dưới 40 
SL 567 287 280 

% 54.5 56.5 52.6 

40-50 
SL 232 121 111 

% 22.3 23.8 20.9 

Trên 50-65 
SL 241 100 141 

% 23.2 19.7 26.5 

Tổng  
SL 1040 508 532 

% 100 48.8 51.2 

 

Về cơ cấu nghề nghiệp theo tuổi: 

160. Có hai nhóm nghề chiếm tỷ lệ cao nhất là làm việc tự do (30.3%) như xe ôm công 

nghệ, bán hàng rong, làm công nhân xây dựng, vận chuyển …và nông nghiệp (17.4%). 

161. Tỷ lệ làm nông nghiệp phổ biến là ở các lứa tuổi trên 40. Như trên đã nói, lứa tuổi trên 

40 là một thách thức của Chương trình phục hồi thu nhập. Mặt khác, phần lớn trong số họ là 

làm nông nghiệp, không qua đào tạo. Như vậy, thêm 1 lý do nhóm đối tượng này trở thành 1 

thách thức của Chương trình. 

Bảng  18: Cơ cấu nghề nghiệp theo tuổi 

Cơ 

cấu 

tuổi 

Đơn 

vị 

tính 

Cán 

bộ 

viên 

chức 

Nông 

nghiệp 

Công 

nhân/nhân 

viên bán 

hàng 

Việc 

tự do 

Kinh 

doanh  

Kinh 

doanh 

buôn bán 

nhỏ tại 

nhà 

Nội 

trợ 

Học 

sinh/sinh 

viên 

Tổng 

Dưới 

40 

SL 26 28 105 198 78 49 52 31 567 

% 74.3 15.5 92.1 62.9 76.5 42.6 35.4 100 54.5 

40-50 
SL 5 41 9 70 24 35 48 0 232 

% 2.2 17.7 3.9 30.2 10.3 15.1 20.7 0 22.3 

Trên 

50-65 

SL 4 112 0 47 0 31 47 0 241 

% 1.7 46.5 0.0 19.5 0.0 12.9 19.5 0 23.2 

Tổng 

(SL) 

SL 35 181 114 315 102 115 147 31 1040 

% 3.4 17.4 11.0 30.3 9.8 11.1 14.1 3.0 100.0 
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162. Có thể thấy, với nhóm nghề 1, nhóm cán bộ viên chức, hầu như không ảnh hưởng 

nhiều. Nhóm này chiếm tỷ lệ thấp, 3.4%. 

163. Nhóm 2: Nhóm làm nông nghiệp: đây là nhóm bị ảnh hưởng hoàn toàn, mất sinh kế; 

buộc phải có sinh kế mới. Nhóm này có độ tuổi trung bình khá cao, chủ yếu trên 40 tuổi; trình 

độ không cao; không có các kinh nghiệm nghề nghiệp khác. Nhóm này chiếm 17.4%. 

164. Nhóm 3: Nhóm công nhân/nhân viên bán hàng: Nhóm này là nhóm có thu nhập lương 

hàng tháng, có tính ổn định tương đối. Mức độ ảnh hưởng không nhiều và chưa ghi nhận thấy 

nhóm có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp. 

165. Nhóm 4: Làm việc tự do: nhóm này có độ tuổi trung bình khá trẻ. Các công việc được 

mô tả bao gồm xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng, vận chuyển… Nhóm này cũng không 

bị ảnh hưởng nhiều về sinh kế; tuy nhiên, một số có nhu cầu khởi nghiệp bằng kinh doanh 

buôn bán nhỏ. 

166. Nhóm 5: Kinh doanh (không tại nơi ở): Nhóm này có tỷ lệ khoảng gần 10%. Ngoại trừ 

việc xáo trộn cuộc sống do phải tái định cư, các công việc của nhóm này có khả năng duy trì 

cao. Nhóm có nhu cầu tiếp cận vốn để mở rộng kinh doanh. 

167. Nhóm 6: Nhóm kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà, nhóm này chiếm 14.1%. Tương tự 

như nhóm làm nông nghiệp, nhóm này sẽ bị ảnh hưởng mất sinh kế. Tuy nhiên, với nhóm 

này, việc tạo lập lại sinh kế cũ là khả thi, chỉ cần các hỗ trợ cần thiết là có thể ổn định được. 

168. Như vậy, có thể thấy, các thách thức của Chương trình sẽ là các nhóm có độ tuổi cao, 

đang làm trong ngành nông nghiệp và buôn bán nhỏ tại nhà. Vì đây là đối tượng bị mất toàn 

bộ phương tiện sản xuất do tác động thu hồi, nhất là nhóm làm nông nghiệp, cần phải chuyển 

đổi sinh kế hoàn toàn mới do không có đất nông nghiệp thay thế. 

169. Tuy nhiên, là thành phố du lịch, đặc biệt hình thức du lịch nghỉ dưỡng phát triển đã 

phát sinh nhu cầu về lao động có kỹ năng để chăm sóc nhà cửa, sân vườn các khu nghỉ. Đây 

chính là cơ hội nghề nghiệp của các lao động trên 40 tuổi. 

170. Nhu cầu hỗ trợ phục hồi sinh kế: 

Bảng 19: Tổng hợp mối quan tâm về các phương án phục hồi sinh kế 

TT 
Hoạt động 

Số lượng 

quan tâm 18-22 23-30 31-40 40-50 trên 50 

1 

Tiếp cận vốn nhỏ (dưới 10 

triệu đồng) 281 0 77 93 76 35 

2 

Tiếp cận vốn lớn (trên 10 

triệu đồng) 255 1 66 83 77 28 

3 Đào tạo nghề 235 4 112 71 37 11 

4 

Cung cấp thông tin, giới 

thiệu việc làm 500 4 203 240 50 3 

5 

Hỗ trợ hướng dẫn đăng kí 

kinh doanh 222 4 103 101 13 1 
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171. Trên đây là tổng hợp các mối quan tâm về các phương án phục hồi sinh kế của các 

thành viên gia đình hộ bị ảnh hưởng. Các nhu cầu này cần được cập nhật tại các thời điểm 

trước khi triển khai, bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư và trong quá trình thi 

công...nhằm đảm bảo hiệu quả của Chương trình hỗ trợ phục hồi sinh kế. 

6.4. Các hoạt động của chƣơng trình 

6.4.1. Thành lập tổ tiết kiệm và vay tín chấp vốn Quỹ việc làm quốc gia
11

 

172. Nội dung hoạt động: Hoạt động này hướng đến hỗ trợ tiếp cận khoản vốn nhỏ, dưới 

10 triệu đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng có mong muốn kinh doanh, không cần tài sản thế 

chấp. Thời hạn hỗ trợ khoản vay là 5 năm. Để đảm bảo hoàn trả vốn vay, các tổ tiết kiệm sẽ 

được thành lập và giúp các hộ gia đình hoàn trả vốn vay đúng hạn và đồng thời gia tăng tài 

sản có kỉ luật qua các mức tiết kiệm theo ngày. 

Bảng 20: Các bên liên quan, vai trò và trách nhiệm: 

 

TT 
Các bên liên quan Vai trò 

1 

Ban quản lý dự án 

- Cập nhật nhu cầu, hướng dẫn các hộ về các thủ tục ban đầu 

- Là cơ quan điều phối, kết nối nhu cầu của các hộ gia đình và 

các bên liên quan để các hộ có thể tiếp cận vay được vốn 

2 

Hội phụ nữ 

- Vai trò tín chấp giải ngân vốn vay 

- Chủ trì tổ chức bình xét và cho vay với các hộ 

- Thành lập và tổ chức hoạt động tổ tiết kiệm  

- Giám sát hoạt động của tổ vay vốn 

3 
UBND phường Hòa 

Quý 

- Thành lập và giải thể ban quản lý của tổ vay vốn tiết kiệm  

- Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra trực tiếp đối với tổ vay vốn, tiết 

kiệm 

4 

Ngân hàng chính 

sách 

- Theo d i, giám sát hoạt động của tổ, đồng thời phối hợp với 

UBND cấp xã và Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tổ chức thực 

hiện việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý cho 

ban quản lý tổ. 

5 

Tổ vay vốn 

- Phổ biến  

- Được Ngân hàng ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm thì hàng 

tháng sẽ thực hiện thu tiền lãi vay và tiền gửi tiết kiệm của tổ 

viên trong tổ, sau đó nộp cho Ngân hàng vào ngày giao dịch 

cố định tại điểm giao dịch xã. 

6 
Hộ gia đình tham gia 

- Các hộ gia đình muốn vay vốn này tham gia tự nguyện vào 

nhóm tín dụng tiết kiệm 

 

                                                 
11

 
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
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Tổ chức triển khai: 

Bước 1: Ban quản lý dự án phối hợp UBND phường và Hội phụ nữ thu thập nhu cầu tham gia 

tổ vay vốn tiết kiệm của các gia đình bị ảnh hưởng 

Bước 2: UBND phường thành lập ban quản lý của tổ  

Bước 3: Xây dựng các biểu mẫu, sổ sách, tài liệu cần thiết với sự hỗ trợ từ Ban quản lý và 

Ngân hàng chính sách 

Bước 4: Thành lập các nhóm tín dụng và tiết kiệm 

Bước 5: Tiến hành họp, phổ biến mục tiêu, nội dung hoạt động của dự án, quy chế…để mọi 

người hiểu và tự nguyện cam kết với dự án. Xác định số tiền cần tiết kiệm/ngày đối với mỗi 

hộ hoặc khoản vay. 

Bước 6: Lập danh sách đợt vay 

Bước 7: Đáp ứng các yêu cầu hồ sơ vay tín chấp 

Bước 8: Giải ngân và quản lý dòng tiền  

Theo đó, các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn lập các kế hoạch sử dụng nguồn vốn, tiết kiệm 

hoàn vốn, quản lý kinh tế, chi tiêu trong hộ, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh… 

6.4.2. Hỗ trợ tiếp cận vốn vay kinh doanh 

173. Với các khoản vay lớn, ngoài Ngân hàng chính sách xã hội thì Ngân hàng Nông 

nghiệp và các Ngân hàng thương mại khác đều có những chương trình dành cho các đối tượng 

bị thu hồi đất phục vụ các mục đích phát triển quốc gia. 

174. Qua đánh giá sơ bộ, có trên 250 người quan tâm đến vốn lớn để nhằm phát triển kinh 

doanh có các quy mô và ngành nghề khác nhau. 

175. Dự án sẽ thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ tiếp cận, kết nối vốn vay cho các hộ gia 

đình bị ảnh hưởng có nhu cầu. Các hoạt động bao gồm:  

- Tổ chức các Hội thảo kết nối giữa đại diện các Ngân hàng/quỹ và người BAH nhằm 

cung cấp thông tin về quá trình tiếp cận vốn vay trước khi thực hiện bồi thường và giải 

phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ có khoảng 8 Hội thảo được tổ chức. 

- Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo cùng với các ngân hàng và có trách 

nhiệm hỗ trợ thông tin cho người bị ảnh hưởng có nhu cầu tiếp cận vốn vay. 

6.4.3. Hỗ trợ đào tạo nghề 

176. Có trên 200 người trong độ tuổi lao động muốn được đào tạo nghề. Nhu cầu cụ thể sẽ 

được đánh giá trong quá trình thực hiện dự án để tổ chức các khóa đào tạo nghề. Hiện nay, 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có nhiều trung tâm/cơ sở đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị 

trường rất tốt, các học viên được đào tạo xong có tỷ lệ tìm được việc làm cao. Một số đơn vị 

đào tạo được ghi nhận như sau: 

- Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 – Trung tâm dạy nghề ở Đà Nẵng 
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- Trung tâm Dạy nghề Lái xe Ôtô (Môtô MASCO) – Đà Nẵng 

- Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng – Trung tâm dạy nghề 

- Trung tâm STC -Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng 

- Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng – Dạy nghề ở Đà Nẵng 

- Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Sài Gòn – Dạy nghề  

- Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng – Trung tâm nghề 

- Trường Cao Đẳng Nghề số 5 – Cao đẳng nghề ở Đà Nẵng 

- Trung tâm Tin học Việt Tin – Trung tâm dạy nghề ở Đà Nẵng 

- Hướng Nghiệp Á Âu – Trung tâm dạy nghề ở Đà Nẵng 

- Spa Trang Nail – Trung tâm dạy nghề ở Đà Nẵng 

Các khóa học thường dài 3 tháng. Với các mức chi phí giao động khoảng 7-10 triệu 

đồng/khóa. 

6.4.4. Cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm 

177. Ban QLDA sẽ cập nhật các nhu cầu việc làm trên địa bàn, bao gồm các nhà thầu thi 

công của Dự án. Nếu người bị ảnh hưởng muốn làm việc cho dự án, họ có thể trực tiếp tham 

gia tuyển dụng hoặc Ban QLDA sẽ chuyển danh sách có nhu cầu cho các nhà thầu. Ban 

QLDA cũng sẽ thảo luận với các nhà thầu xây dựng để cung cấp việc làm thích hợp cho người 

bị ảnh hưởng nếu họ cần. UBND xã và các đoàn thể địa phương sẽ là đầu mối quan trọng 

trong việc thông tin và tuyển dụng lao động của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động.  

6.4.5. Hướng dẫn hỗ trợ đăng kí kinh doanh 

178. Các hộ dân có nhu cầu đăng kí kinh doanh sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn để hoàn tất thủ 

tục nhanh nhất có thể, tạo điều kiện công việc kinh doanh được bắt đầu thuận lợi. 

6.5.  Kinh phí thực hiện 

179. Ước tính ngân sách thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập là 1,694,000,000 vnd 

bao gồm: chi phí đào tạo, hội thảo, chi phí quản lý, giám sát và đánh giá. 

Bảng 21: Dự toán Chương trình 

Mục chi dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

Thành lập và hoạt động tổ vay vốn, 

tiết kiệm (chi phí năm 1 và 2) - các 

năm sau trích lãi để hoạt động 

Năm 2 50000000 100,000,000 

Tổ chức Hội thảo tiếp cận vốn vay 

kinh doanh 

Hội 

thảo 
8 30,000,000 240,000,000 

Đào tạo nghề  Người 200 6,000,000 1,200,000,000 

Dự phòng phí 10%       154,000,000 

Tổng cộng       1,694,000,000 



      

 Page 81 
 

  

 

180. Ngân sách thực hiện chương trình phục hồi thu nhập được trích từ dòng vốn đối ứng 

của thành phố Đà Nẵng. 

6.6. Kế hoạch thực hiện 

181. Dự kiến chương trình phục hồi thu nhập sẽ được triển khai sau khi thực hiện chi trả 

bồi thường cho hộ bị ảnh hưởng, kéo dài đến 5 năm hoặc đến khi đạt được mục tiêu Chương 

trình. Các hoạt động bao gồm: Cập nhật nhu cầu; Tổ chức các hội thảo tiếp cận vốn; Thực 

hiện đào tạo nghề; và thực hiện công tác quản lý thường kỳ.  

6.7. Giám sát đánh giá 

182. Chương trình phục hồi thu nhập sẽ được tổ chức giám sát thường xuyên bởi Ban 

QLDA và tư vấn giám sát đánh giá độc lập 6 tháng 1 lần tính từ lúc triển khai cho đến khi 

chương trình kết thúc. Mục tiêu của giám sát và đánh giá là nhằm xem xét hiệu quả thực hiện 

các hoạt động của chương trình để kịp thời đề xuất điều chỉnh hoạt động đáp ứng mục tiêu. 

Nội dụng giám sát và đánh giá được bao gồm trong điều khoản tham chiếu Tư vấn giám sát 

đánh giá độc lập. 
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PHẦN 7. TÁI ĐỊNH CƢ 

7.1. Nguyên tắc lựa chọn Tái định cƣ 

183. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương, cụ thể như 

sau: 

- Địa điểm xây dựng khu TĐC phù hợp với Quy hoạch của địa phương;  

- Điều kiện sống tại khu tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ của các hộ dân phải di dời, 

bao gồm các tiếp cận giao thông, giáo dục, y tế, thương mại…; 

- Các hộ gia đình bị di dời trong khoảng cách ngắn để đảm bảo phong tục tập quán, lối 

sống của các hộ di dời ổn định, không bị xáo trộn, thay đổi nhiều.  

7.2. Phát triển khu tái định cƣ  

184. Dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng là dự án có quy mô lớn, quy hoạch treo 

nhiều năm nên hiện nay, để triển khai được dự án, việc chuẩn bị khu tái định cư là vấn đề 

quan trọng.  

185. Về phương án tái định cư, các cơ quan chức năng đã thực hiện lấy ý kiến người dân, 

cộng đồng nhiều lần để hoàn thiện và trình lãnh đạo thành phố để làm cơ sở thực hiện các 

bước tiếp theo. 

186. Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến người dân qua nhiều thời kì khác nhau của dự án, 

Tư vấn đã thực hiện các tham vấn với lãnh đạo địa phương và tham vấn chọn mẫu với người 

dân về khu tái định cư đã được quy hoạch. 

187. Nội dung Tư vấn tham vấn với người dân tập trung vào các nội dung: 

- Phương án tái định cư người dân lựa chọn; 

- Địa điểm khu tái định cư, những thuận lợi và khó khăn nếu tái định cư tại nơi 

mơi. 

7.2.1. Địa điểm và nhu cầu tái định cư 

188. Dự án sẽ di dời 468 hộ dân. Hiện tại, các hộ dân đều có nhu cầu tái định cư tại khu tái 

định cư mới.  

189. Khu tái định cư 12ha sẽ được xây dựng ngay trên địa bàn phường Hòa Quý, cạnh khu 

vực dự án. Khoảng cách của hộ dân xa nhất đến địa điểm tái định cư vào khoảng 2,5km. Khu 

tái định cư này được UBND thành phố đầu tư là một dự án riêng biệt được coi là dự án liên 

kết với tiểu dự án đại học Đà Nẵng. 

190. Nhìn chung, do đã được tham vấn nhiều lần trước đó về địa điểm tái định cư nên 

người dân khẳng định rằng địa điểm tái định cư như vậy rất hợp lý, phù hợp để người dân sắp 

xếp cuộc sống. Địa điểm khu TĐC được lựa chọn phù hợp với mong muốn của các hộ dân. 

Hệ thống giao thông tại các khu này khá thuận lợi, việc bố trí khu tái định gần nơi ở cũ của hộ 

dân sẽ giúp cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều về sinh kế, tiếp cận giáo dục, y tế, chợ… 
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Bên cạnh đó, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đa số các hộ dân là chùa Hải An cũng được di dời 

đến khu tái định cư này, tạo điều kiện để người dân đồng thuận với dự án. 

191. Ý kiến của người dân chủ yếu tập trung vào tiến độ thực hiện tái định cư và giải phóng 

mặt bằng của dự án. 

7.2.3. Xây dựng khu Tái định cư 

192. Theo luật đất đai năm 2013, các khu tái định cư phải được xây dựng với cơ sở hạ tầng 

đầy đủ trước khi thu hồi đất để đảm bảo các hộ gia đình tái định cư không phải di dời tạm 

thời. Trong trường hợp, việc xây dựng khu tái định cư không thể hoàn thành trước khi thu hồi 

đất vì lý do không thể cưỡng lại, tiền thuê nhà sẽ được cung cấp như đã nêu trong ma trận 

quyền lợi. 

193. Khu tái định cư sẽ được xây dựng vào năm 2020 – 2021. Đại học Đà Nẵng và Ban 

QLDA có trách nhiệm liên kết với chủ sử hữu khu tái định cư để đảm bảo thu hồi đất và xây 

dựng khu tái định cư tuân thủ RAP và tiến độ của tiểu dự án. 

7.2.4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

194. Theo qui định của Chính phủ Việt Nam, đối với hộ được bố trí lô đất TĐC trong khu 

TĐC, UBND quận sẽ cấp giấy CNQSDĐ mới khi hộ di dời hoàn thành và trả chi phí sử dụng 

đất cho lô đất đó. Giấy CNQSDĐ là tài liệu pháp lý khẳng định sử dụng đất hợp pháp được 

qui định trong Luật đất đai mới 2013. 

7.2.5. Vấn đề môi trường khi xây dựng khu Tái định cư 

195. Trong các giai đoạn xây dựng và khai thác, các tác động môi trường tiềm ẩm có thể 

xẩy ra. Đại học Đà Nẵng và Ban QLDA, cơ quan giám sát bên ngoài và tư vấn kỹ thuật có 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. 

Bảng 22: Vấn đề môi trường của khu TĐC 

No. Tác động Biện pháp giảm thiểu 

I Giai đoạn thi công  

1 

Quá trình thi công san lắp mặt bằng có 

thể gây ô  nhiễm  nguồn nước mặt và 

nước ngầm trong khu vực và chất lượng 

không khí xung quanh 

Quá trình thi công san lấp mặt bằng cần 

được thực hiện theo một dây chuyền khép 

kín, hạn chế nước tràn ra bên ngoài gây ô 

nhiễm nguồn nước. Phun nước giảm bụi 

phát sinh tại khu vực gần nhà dân và đường 

giao thông. 

2 

Tiếng ồn và khói bụi trong quá trình thi 

công ảnh hưởng đến chất lượng không 

khí xung quanh 

 

Việc thi công cần được thực hiện tuân thủ 

giờ giấc quy định, tránh thi công vào các 

giờ nghỉ trưa hoặc thi công vào buổi tối. 

Các thiết bị máy móc thi công cần đảm bảo 

qui chuẩn kỹ thuật để hạn chế tiếng ồn khói 

bụi. 
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No. Tác động Biện pháp giảm thiểu 

3 
Máy móc thi công có thể gây ra chấn 

động gây hư hỏng công trình lân cận 

Việc thi công đảm bảo không gây ảnh 

hưởng đến nhà dân, sử dụng các biện pháp 

kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động, rung 

trong quá trình thi công. 

4 

Công tác phát sinh chất thải xây dựng, 

chất thải sinh hoạt của công nhân gây ô 

nhi ễm môi trường 

Thu gom chất thải rắn hàng ngày trong quá 

trình thi công và các ch ất thải sinh hoạt để 

xử lý theo đúng quy định 

5 

Các xe chở vật liệu, cát đá không che 

chắn rơi vãi phát sinh bụi và khí thải ô 

nhi ễm không khí và tắc nghẽn giao 

thông 

Xe chở vật liệu cần có bạt chắn tránh rơi vãi 

khi vận chuyển. Vào mùa khô thường 

xuyên tưới nước để giảm bụi. Phân luông 

giao thông hợp lý tránh tắc nghẽn giao 

thông 

6 

Vấn đề sức khỏe và an toàn công nhân và 

cộng đồng trong giai đoạn thi công 

 

Tập huấn về an toàn lao động cho công 

nhân; Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân đầy đủ; Nâng cao nhận thức cho công 

nhân và cộng đồng về các bệnh xã hội như 

HIV/AID; tôn trọng văn hóa bản địa. 

II Giai đoạn vận hành  

1 
Sự gia tăng rác thải sinh hoạt từ các hoạt 

động hàng ngày của người dân 

Tổ chức các đơn vị dịch vụ công ích địa 

phương thực hiện thu gom rác thải sinh 

hoạt, rác thải rắn hàng ngày 

2 
Việc gia tăng dân số tại khu vực sẽ gây 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 

Tăng cường quản lý, tuần tra kiểm soát đảm 

bảo an ninh trật tự tại địa phương 
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PHẦN 8. PHỔ BIẾN THÔNG TIN, THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ THAM GIA 

8.1. Mục tiêu của phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng 

Mục tiêu:  

196. Đây là hoạt động rất quan trọng của dự án nhằm các mục tiêu sau đây: 

- Đảm bảo rằng cộng đồng được thông tin về dự án một cách đầy đủ; 

- Giúp cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của dự án trong việc phát triển kinh tế xã 

hội ở địa phương, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng đối với dự án; giảm các xung 

đột có thể xảy ra và giảm thiểu nguy cơ chậm tiến độ dự án; 

- Chuẩn bị kế hoạch tái định cư, bồi thường, hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của người BAH, 

tối đa hóa lợi ích của dự án. 

Yêu cầu: 

197. Ngân hàng Thế giới yêu cầu phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về những rủi 

ro và tác động tiềm ẩn của dự án cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự 

án tới những người bị ảnh hưởng và các bên liên quan dưới hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu để 

người bị ảnh hưởng biết.  

8.2. Quy trình tham gia và tham vấn 

8.2.1. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Phương pháp thực hiện: 

198. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá 

nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và 

gặp gỡ hộ gia đình và thực địa địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra 

kinh tế-xã hội. 

199. Những người tham gia được tham khảo ý kiến bao gồm: đại diện chính quyền địa 

phương và các tổ chức đoàn thể các cấp, các hộ gia đình BAH, sinh viên và giáo viên trường 

đại học. 

Nội dung tham vấn: 

200. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự 

án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Các tác động tiềm ẩn và biện pháp 

giảm thiểu; (iii) Thông tin chung về khung chính sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải 

phóng mặt bằng; (iv) Cơ chế giải quyết khiếu nại. 

201. Đã có 60 hộ BAH được tham vấn bằng hình thức thảo luận nhóm về các nội dung nêu 

trên, 17 sinh viên đang thuê nhà ở. Có 200 hộ được khảo sát thông qua phỏng vấn bằng bảng 

hỏi vê tình trạng kinh tế xã hội của các hộ.  

Kết quả tham vấn: 
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202. Kết quả các hoạt động tham vấn cho thấy người dân đã rất bức xúc về việc chậm triển 

khai xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng dẫn đến điều kiện sống của họ rất khó khăn do không 

được xây dựng và sửa chữa nhà cửa. Người dân mong muốn dự án được triển khai sớm để họ 

có thể ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. 

203. Các vấn đề chính người dân quan tâm là chính sách đền bù, hỗ trợ và thực hiện tái 

định cư. Tiến độ tái định cư và tiến độ giải phóng mặt bằng là mối quan tâm hàng đầu của các 

hộ dân bị ảnh hưởng. Người dân muốn một cuộc sống ổn định, có thể xây nhà, có đường đi lối 

lại sạch sẽ, có môi trường sống vệ sinh. 

204. Người dân cũng quan tâm đến chính sách tách hộ khi thực hiện tái định cư; chính sách 

đền bù; chính sách hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh và các nhu cầu hỗ trợ để phát triển sinh 

kế mới khi mất hoàn toàn sinh kế cũ, đặc biệt là các hộ làm nông nghiệp và kinh doanh buôn 

bán nhỏ tại nhà hiện nay. 

205. Mọi người cũng bày tỏ lo ngại về sự giúp đỡ khi các ngôi mộ được di dời đến nghĩa 

trang trung tâm thành phố ở Hoa Ninh. Dựa trên các thông tin được cung cấp như chính sách 

bồi thường, hỗ trợ di dời mộ, vị trí di dời và thông tin trước đây được cung cấp bởi chính 

quyền địa phương, mọi người đồng ý với chính sách di dời của dự án. 

206. Chính quyền địa phương và Tư vấn đã lắng nghe, thảo luận và phản hồi các ý kiến của 

người dân, phù hợp với giai đoạn chuẩn bị dự án. Các biên bản tham vấn được đính kèm tại 

Phụ lục. Mối quan tâm của những người bị ảnh hưởng bởi dự án được nêu ra trong các cuộc 

tham vấn đã được phản ánh trong RAP. 

8.2.2. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn thực hiện dự án 

207. Theo yêu cầu của NHTG, Kế hoạch hành động tái định cư bản tiếng Việt sẽ được cộng 

khai tại địa phương, cụ thể là tại văn phòng BQLDA, UBND thành phố và các phường/xã liên 

quan trước và sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bản tiếng Anh sẽ được gửi cho NHTG để 

công khai thông tin trên website của NHTG trước khi thẩm định dự án. 

208. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA, với sự hỗ trợ của các Tư vấn, sẽ thực 

hiện: 

- Cung cấp các thông tin chi tiết về chính sách của dự án và thủ tục thực hiện cho 

HĐBTHT-TĐC và chính quyền địa phương các cấp thông qua hội thảo, đào tạo.  

- Phối hợp với HĐBTHT-TĐC thị xã/Trung tâm PTQĐ tổ chức phổ biến thông tin và 

tham vấn với tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

- Phối hợp với các HĐBTHT-TĐC/Trung tâm PTQĐ cập nhật đơn giá bồi thường, xác 

định lại qui mô thu hồi đất và tác động tới tài sản dựa trên KĐTH chi tiết có tham vấn 

với người bị ảnh hưởng. 

- Sau khi HĐBTHT-TĐC thành phố/Trung tâm PTQĐ áp giá, tính toán giá trị bồi thường 

cho từng hộ gia đình và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban 

QLDA/HĐBTHT-TĐC/Trung tâm PTQĐ sẽ tham vấn với người BAH và niêm yết công 

khai phương án ở nơi công cộng (UBND phường) và gửi một bản sao kế hoạch để cho 



      

 Page 87 
 

  

họ nhận xét. Các kế hoạch bồi thường cũng sẽ được đăng tại UBDN phường ít nhất 20 

ngày. Trong trường hợp tất cả những người BAH đồng ý với kế hoạch bồi thường tại 

cuộc họp công khai với họ, không cần đăng tải 20 ngày. 

- Tổ chức họp tham vấn với cộng đồng ảnh hưởng và các bên liên quan đến (a) thông báo 

cho họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về đặc điểm của từng phương 

án), (b) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định 

cư và khẳng định sơ bộ của họ về địa điểm khu tái định cư. 

209. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin bổ 

sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi tiết hơn 

về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này cũng sẽ 

được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng 

áp phích tại khu vực dự án, UBND phường…). Người bị ảnh hưởng cần được cung cấp các 

thông tin sau: 

- Hạng mục dự án: Phần này gồm cả thông tin về những nơi mà người bị ảnh hưởng có 

thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dự án. 

- Tác động của dự án: Tác động đến người đang sống và làm việc trong vùng bị ảnh 

hưởng của dự án, kể cả những giải thích về nhu cầu thu hồi đất cho từng hạng mục công 

trình cụ thể của dự án.  

- Quyền lợi và quyền được bồi thường của người bị ảnh hưởng: Giải thích rõ quyền lợi và 

quyền được bồi thường đối với các loại tác động khác nhau với người bị ảnh hưởng.  

- Đơn giá bồi thường hỗ trợ và các phương án tái định cư; 

- Cơ chế khiếu nại và trình tự giải quyết: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo 

về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập. Người bị ảnh 

hưởng sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, 

về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì HĐBTHT-TĐC/Trung tâm PTQĐ, 

cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với 

các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại.  

- Quyền được tham gia và quyền được tư vấn: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông 

báo về quyền tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tái định cư. 

Những người bị ảnh hưởng được cử đại diện trong HĐBTHT-TĐC của thành phố và đại 

diện của những người bị ảnh hưởng sẽ có mặt khi HĐBTHT-TĐC họp để đảm bảo sự 

tham gia của họ trong các lĩnh vực của dự án.  

- Các hoạt động tái định cư: Tất cả những người chịu tác động của dự án sẽ được giải 

thích rõ về tính toán bồi thường và chi trả bồi thường, quy trình giám sát, bao gồm cả 

phỏng vấn một số người trong số bị ảnh hưởng, di chuyển tới nơi tái định cư và thông 

tin sơ bộ về quy trình công tác xây lắp.  

- Trách nhiệm tổ chức: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các tổ chức, các 

cấp chính quyền liên quan đến tái định cư và trách nhiệm của mỗi bên. 
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- Tiến độ thực hiện: Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về tiến độ dự kiến cho 

các hoạt động tái định cư chính. Cần nêu r  là người bị ảnh hưởng sẽ chỉ di chuyển đi 

sau khi đã nhận đủ thanh toán bồi thường cho tài sản bị mất. 

8.2.3. Công khai thông tin 

210. Theo yêu cầu của Ngân hàng (OP 4.12, khoản 29), dự thảo Kế hoạch TĐC sẽ được 

công bố công khai bằng tiếng Việt ở cấp địa phương tại trang web, UBND Thành phố Đà 

Nẵng và văn phòng của Ban QLDA, UBND quận, phường BAH và bản tiếng Anh tại Website 

của Ngân hàng Thế giới. Sau khi Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Ngân hàng Thế giới 

thông qua, bản Kế hoạch TĐC cuối cùng sẽ được công bố. Đối với bất kỳ thay đổi nào dẫn 

đến thay đổi về phạm vi và mức độ ảnh hưởng sẽ được cập nhật trong Kế hoạch TĐC và sẽ 

được công bố với người BAH theo thủ tục trình tự như trên.  
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PHẦN 9. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

211. Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc 

khiếu nại của người bị ảnh hưởng về bất kỳ khía cạnh nào đều được giải quyết một cách kịp 

thời và thỏa đáng, và đảm bảo rằng người dân bị ảnh hưởng có thể thoải mái đưa ra khiếu nại 

của mình. Người bị ảnh hưởng có thể gửi bất kì câu hỏi nào đến các cơ quan có chức năng để 

được giải đáp và đảm bảo quyền lợi liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, 

tỷ giá, thu hồi đất, tái định cư, trợ cấp và phục hồi thu nhập. Ngoài ra, họ không phải trả bất kì 

loại phí nào liên quan đến thủ tục giải quyết khiếu nại - kể cả việc đưa các khiếu nại đó lên 

Tòa án. Chi phí này được bao gồm trong kế hoạch tái định cư. 

212. Người khiếu nại thực hiện khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp 

khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi r  ngày, tháng, năm khiếu 

nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung 

khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại 

ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người 

khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu 

cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. Các tiêu chí và nguyên tắc hoạt 

động của cơ chế khiếu nại được trình bày như sau: 

- Những người BAH có khiếu nại sẽ được miễn phí hành chính hay lệ phí cho việc 

khiếu nại. 

- Một tài khoản cho chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ được mở tại ngân hàng 

thương mại để sử dụng trong thời gian đang xem xét giải quyết khiếu nại nhằm tránh 

chậm trễ về tiến độ của dự án đồng thời đảm bảo việc chi trả bồi thường được thực 

hiện ngay sau khi khiếu nại được giải quyết xong.    

- Tất cả các cơ quan giải quyết khiếu nại có một hệ thống đăng ký, truy xuất các kiến 

nghị và khiếu nại của người bị ảnh hưởng. Mọi thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại và giải 

quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng sẽ được ghi nhận và chuyển đến Ban QLDA 

và các cơ quan chức năng theo d i hàng tháng. 

- Để giảm thiểu các khiếu nại lên cấp tỉnh, BQLDA sẽ phối hợp với HĐBTHT-TĐC 

quận Ngũ Hành Sơn để tham gia và tư vấn giải quyết, trả lời các khiếu nại. 

- Cán bộ chuyên sẽ thiết lập và duy trì một cơ sở dữ liệu và các khiếu nại liên quan đến 

dự án của các hộ bị ảnh hưởng bao gồm các thông tin như: nội dung của khiếu nại, 

nguồn và ngày nhận khiếu nại, tên, địa chỉ của người khiếu nại, hành động cần thực 

hiện, tình trạng hiện nay.  

- Tiến trình giải quyết khiếu nại và các thông tin về, các thức liên lạc của Cơ quan giải 

quyết khiếu nại và Đơn vị hỗ trợ khiếu nại, sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi 

thông tin và công khai tại các trụ sở Uỷ ban nhân dân phường/quận và Ban QLDA.  

- Tất cả các khiếu nại và khiếu kiện sẽ được ghi chép đúng, đầy đủ và lưu trữ tại UBND 

phường, UBND quận và Ban QLDA thông qua tham vấn một cách minh bạch và chủ 

động. Những tài liệu khiếu nại và báo cáo sẽ được tiếp cận công khai. Tất cả các chi 

phí liên quan đến quá trình giải quyết khiếu nại phát sinh do người khiếu nại và/hoặc 

người đại diện khiếu nại sẽ được chi trả bởi nguồn kinh phí của dự án.  
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- Cơ quan giám sát độc lập về tái định cư sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra lại quy trình và 

các giải pháp giải quyết khiếu nại. Cơ quan này có thể kiến nghị các biện pháp bổ 

sung để giải quyết các khiếu nại chưa được giải quyết.  

- Tất cả các chi phí thành lập và hoạt động của cơ chế giải quyết khiếu nại được bao 

gồm trong chi phí dự án.  

213. Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/ QH13 và các 

quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012 / ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của 

Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại sẽ được giải quyết thông qua 3 cấp độ trước khi ra Tòa án 

là giải pháp cuối cùng. Các bước sau đây có thể được thực hiện bởi những người khiếu nại. 

Tuy nhiên, những người khiếu nại vẫn có quyền đưa ra tòa án bất cứ lúc nào:  

Bƣớc 1: Tại UBND phƣờng (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011). 

- Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày miệng khiếu nại của họ với 

cán bộ bộ phận một cửa của UBND phường. Thành viên bộ phận một cửa của 

UBND phường có trách nhiệm trình lên lãnh đạo phường các khiếu nại này để được 

giải quyết. Chủ tịch UBND phường sẽ tổ chức gặp gỡ riêng người khiếu nại để giải 

quyết. Thời gian để giải quyết khiếu nại là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn 

khiếu nại.  

Bƣớc 2: Tại UBND quận (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011). 

- Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND phường, hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải 

quyết khiếu nại cho họ, người khiếu nại gửi đơn đến UBND quận. Ủy ban Nhân 

dân quận sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc. Ủy 

ban Nhân dân quận sẽ ghi lại tất cả các khiếu nại được gửi và sẽ thông báo cho Ban 

Bồi thường và Tái định cư của quận về kết quả đánh giá / giải quyết của UBND 

Quận. Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính lên Tòa án theo quy 

định của Luật tố tụng nếu họ muốn.  

Bƣớc 3: Tại UBND Thành phố  

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND cấp quận, hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định 

giải quyết khiếu nại cho họ, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến UBND thành 

phố, đơn khiếu nại được gửi kèm các quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận 

và các hồ sơ liên quan tại cấp phường để được xem xét giải quyết. UBND thành 

phố sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài long các bên có liên quan. UBND 

thành phố chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND thành phố 

giải quyết. Đồng thời người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án theo quy định của Luật tố tụng nếu họ muốn. 

Bƣớc 4: Quyết định của tòa án 

- Nếu sau 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được 

trả lời của UBND thành phố, hoặc người khiếu nại không hài lòng với quyết định 
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giải quyết khiếu nại cho họ, người khiếu nại có quyền khiếu kiện ra tòa án để được 

xem xét giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 

- Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi đến người khiếu nại và các bên liên 

quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các cấp, nơi khiếu nại được 

giải quyết. Sau 03 ngày đối với quyết định giải quyết khại nại tại cấp phường, sau 7 

ngày đối vói quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện/tỉnh. 
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PHẦN 10: TRÁCH NHIỆM THỂ CHẾ 

Cấp tỉnh: 

214. UBND thành phố Đà Nẵng: là cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách và chỉ đạo việc thực hiện dự án; là đầu 

mỗi chỉ đạo, liên kết các cơ quan chức năng trong việc triển khai dự án. Trách nhiệm cụ thể 

như sau: 

(i) Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư  

(ii) Ban hành Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND quận Ngũ Hành Sơn thông báo về thu 

hồi đất ngay sau khi lựa chọn vị trí các tiểu dự án; 

(iii) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án; 

(iv) Phê duyệt giá thay thế được xây dựng bởi đơn vị tư vấn thẩm định độc lập; 

(v) Chỉ đạo sự phối hợp giữa thành phố/thị xã dự án, các cơ quan có liên quan và các sở 

thuộc tỉnh để thực hiện bồi thường, tái định cư theo Kế hoạch hành động TĐC đã phê 

duyệt;  

(vi) Cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư; 

(vii) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu Dự án được thực hiện phù hợp với Kế 

hoạch hành động TĐC đã được duyệt. Đảm bảo những mục tiêu của Kế hoạch tái định 

cư đều đạt được sau khi hoàn thành các hoạt động tái định cư.  

(viii) Đảm bảo Chương trình phục hồi sinh kế của hộ bị ảnh hưởng được thực hiện hiệu quả. 

(ix) Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của người BAH. 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Đà Nẵng: 

(i) Có trách nhiệm rà soát, góp ý hoàn thiện Kế hoạch Tái định cư của dự án; 

(ii) Thực hiện thẩm định hồ sơ thu hồi đất; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư của dự án; 

(iii) Chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực 

hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; 

UBND quận Ngũ Hành Sơn:  

(i) Thông báo thu hồi đất cho người bị ảnh hưởng nếu được UBND thành phố ủy quyền; 

(ii) Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và UBND phường 

phổ biến thông tin dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện khảo 

sát, trắc địa, kiểm kê thiệt hại chi tiết và thực hiện Kế hoạch hành động TĐC; 

(iii) Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Đơn vị thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện/thành phố lập theo ủy quyển của UBND 

thành phố;  

(iv) Ra quyết định thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình; 
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(v) Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền. 

(vi) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập. 

Hội đồng bồi thƣờng, Hỗ trợ và TĐC quận Ngũ Hành Sơn 

215. HĐBTHT-TĐC là cơ quan giúp việc cho UBND quận trong tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng do UBND quận thành lập. HĐBTHT-TĐC chịu trách 

nhiệm về: 

(i) Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được 

phê duyệt. 

(ii) Lập, hoàn thiện và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án 

đào đạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; tổ chức triển khai thực hiện các phương 

án đã được phê duyệt. 

(iii) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về 

những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

(iv) Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được phê duyệt. 

(v) Tổng hợp và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về công tác giải phóng mặt bằng 

hàng tháng, hàng quý... 

UBND phƣờng Hòa Quý 

(i) Cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng; 

Xác nhận tính hợp lệ của người bị ảnh hưởng và tài sản bị ảnh hưởng; 

(ii) Hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại của người 

bị ảnh hưởng; 

(iii) Hỗ trợ UBND quận, HĐBTTĐC quận tổ chức các cuộc họp, tham vấn cộng đồng, điều 

tra kinh tế xã hội trong quá trình chuẩn bị và thực hiện RAP; 

(iv) Thành lập các nhóm công tác cấp phường để hỗ trợ UBND quận và HĐBTTĐC quận 

thực hiện khảo sát kiểm đếm chi tiết, khảo sát giá thay thế, khảo sát kinh tế xã hội và 

cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện RAP; 

(v) Phối hợp với HĐBTTĐC quận trong việc tổ chức chi trả bồi thường, tái định cư và 

thực hiện chương trình phục hồi sinh kế; 

(vi) Xác định diện tích đất thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được bồi thường 

và đề xuất các chương trình phục hồi sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân và 

địa phương; 

(vii) Giải quyết khiếu nại cấp phường, xã theo quy định của pháp luật hiện hành; 
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Ban Quản lý dự án (BQLDA)/Trƣờng Đại học Đà Nẵng 

216. BQLDA là cơ quan trực tiếp quản lý dự án thay mặt chủ đầu tư thực hiện các nhiệm 

vụ sau:  

(i) Chuẩn bị và/hoặc cập nhật Kế hoạch theo WB OP4.12 về tái định cư không tự nguyện 

và quy định của Chính phủ Việt Nam và các quy định/quyết định hiện hành của thành 

phố Đà Nẵng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và nộp cho UBND thành phố và WB 

phê duyệt trước khi triển khai. 

(ii) Tham mưu thúc đẩy chuẩn bị khu tái định cư để sắp xếp và di dời các hộ di dời trước 

khi thu hồi đất; 

(iii) Hướng dẫn thực hiện các chính sách tái định cư; 

(iv) Thực hiện giám sát nội bộ đối với các hoạt động tái định cư của dự án và các chính sách 

của dự án; 

(v) Chuẩn bị kế hoạch chi tiết để giải phóng mặt bằng và tái định cư; Ký hợp đồng với các 

cơ quan liên quan để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

(vi) Tuyển dụng một cơ quan giám sát tái định cư bên ngoài (EMA); 

(vii) Thực hiện các khuyến nghị của tư vấn giám sát cho các vấn đề không tuân thủ; 

(viii) Bàn giao giải phóng mặt bằng cho nhà thầu; 

(ix) Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động tái định cư cho Ngân hàng Thế giới. 

Ngƣời bị ảnh hƣởng 

(i) Phối hợp với các nhóm khảo sát kiểm đếm tài sản và đất đai bị ảnh hưởng và ký xác 

nhận vào Biên bản kiểm đếm thiệt hại;  

(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị, thực hiện, giám sát và cho ý 

kiến về việc lập, thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động TĐC theo chính sách OP 

4.12; và   

(iii) Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và quyền 

lợi.  
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PHẦN 11: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

217. Các hoạt động cơ bản của công tác bồi thường và GPMB, TĐC sẽ được thực hiện 

theoc các bước như sau: 

(i) Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, Tư vấn thiết kế và Ban QLDA địa 

phương bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH. 

(ii) Họp các hộ BAH để phổ biến thông tin dự án và nguyên tắc bồi thường, tái định cư, bao 

gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án, 

các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá các tài sản 

BAH, các biện pháp phục hồi và cơ chế giải quyết khiếu nại. 

(iii) Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm kê tài sản BAH để thu 

thập thông tin về người BAH, số lượng tài sản BAH. Tham vấn người BAH về các biện 

pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế. 

(iv) Tiến hành khảo sát giá thay thế.  

(v) Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của người 

BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND huyện phê duyệt.  

(vi) Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ.  

(vii) Thực hiện tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng sau khi chii trả bồi thường đầy 

đủ cho người BAH. 

(viii) Các hoạt động giám sát nội bộ và độc lập sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các hoạt 

động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 

TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ đúng Kế hoạch Tái 

định cư được duyệt. 

Bảng 23: Kế hoạch thực hiện 

  
Hàng động 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lập dự án

Lập kế hoạch tái định cư giai đoạn lập dự án

Trình Ngân hàng phê duyệt
Thiết kế chi tiết và phê duyệt cho 30% khối lượng đầu 

tư
Thực hiện cắm mốc GPMB

Chuẩn bị khu tái định cư

Cập nhật Kế hoạch Tái định cư

Thực hiện Kế hoạch Tái định cư

Thi công các hạng mục

Thực hiện Chương trình phục hồi sinh kế

Giám sát đánh giá

Không liên tục

Liên tục
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PHẦN 12: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

13.1. Khảo sát nhanh giá thay thế 

218. Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thành phố Đã Nẵng đã ban hành quyết định 

06/2019/QĐ-UBND, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giá các loại đất ban 

hành kèm theo quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng, theo đó, bảng giá đất đã được điều chỉnh cho sát với biến động thực tiễn 

của thị trường trên địa bàn Thành phố. 

219. Để đảm bảo sự chủ động và khả thi về dự toán ngân sách cho Kế hoạch Tái định cư, 

công tác triển khai khảo sát giá thay thế được thực hiện một cách khách quan dựa trên cở sở 

thu thập thông tin trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.  

- Khảo sát, thăm dò các hộ bị ảnh hưởng và khu vực lân cận; 

- Khảo sát các đơn vị kinh doanh bất động sản; 

- Khảo sát thông qua đánh giá nhanh đối với các cán bộ địa phương. 

220. Kết quả khảo sát giá nhanh được phân tích, đánh giá nhằm loại bỏ những trường hợp 

chủ quan làm sai lệch giá trị của tài sản, giá đất đai (ví dụ tâm lý muốn nâng giá cao của các 

hộ gia đình…), tức giá trị đất đai nhà của được xác định trong điều kiện bình thường. 

221. Các phương pháp thu thập thông tin được sử dụng để khảo sát nhanh giá thay thế bao 

gồm: nghiên cứu tài liệu liên quan, họp tham vấn ý kiến lãnh đạo địa bàn dự án, phỏng vấn 

nhanh người dân địa phương và môi giới đất đai cũng như chủ các đơn vị cung cấp vật liệu 

xây dựng, nhà thầu thi công địa phương. 

222. Mặc dù vậy, kết quả khảo sát trong giai đoạn này chỉ là sơ bộ, dùng để tham khảo, 

nhằm mục đích ước lượng giá thay thế cho các thiệt hại, do đó, nhất thiết trong giai đoạn thiết 

kế, cập nhật kế hoạch tái định cư cần phải có đơn vị thẩm định giá độc lập thực hiện khảo sát, 

đề xuất giá thay thế, trình UBND thành phố Đà nẵng phê duyệt làm căn cứ thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ. 

223. Về giá đất thổ cư trong khu vực dự án: Phường Hòa Quý là địa bàn có nhiều dự án xây 

dựng đang được triển khai, tùy từng vị trí sẽ có những mức giá khác nhau. Địa bàn dự án bám 

theo trục đường Lưu Quang Vũ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các khu dân cư phân bố theo các trục 

đường này từ các vị trí 1 đến vị trí 5.  

Bảng 24: Kết quả khảo sát đơn giá đất ở 

Hạng mục công trình 
Khoảng giá trong 

QĐ 63 (tr.đồng/m2) 

Khoảng giá đề 

xuất tính toán 

(tr.đồng/m2) 

Trục đường Lưu Quang Vũ và Nam Kì khởi nghĩa 2.5-3.0 4.0 

Khu vực xây khu Tái định cư 1.8-2.5 3.0 
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224. Các đơn giá cây cối hoa màu, kiến trúc và các tài sản khác tương đồng với Quyết định 

mới ban hành của Thành phố. 

13.2. Dự toán và nguồn kinh phí  

225. Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tái định cư là 1,221,758,842,871 vnđ (Một nghìn 

hai trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn, tám 

trăm bảy mươi mốt đồng). Kinh phí này bao gồm các khoản đền bù, hỗ trợ, thực hiện chương 

trình phục hồi sinh kế, khảo sát giá thay thế, giám sát và thực hiện. Dưới đây là bảng tóm tắt 

tính toán. 

Bảng 25: Dự toán thực hiện 

TT Hoạt động Thành tiền 

I Tổng chi phí bồi thƣờng cho làng đại học            1.194.181.218.501  

1 Bồi thường và hỗ trợ đất ở               808.375.800.000  

2 Bồi thường và hỗ trợ đất nông nghiệp                   8.504.979.000  

3 Bồi thường và hỗ trợ nhà ở               151.800.000.000  

4 Bồi thường và hỗ trợ cho vật kiến trúc                 36.066.124.730  

5 Cây và hoa màu                 14.510.271.800  

6 Hỗ trợ vận chuyển                   1.404.000.000  

7 Hỗ trợ sinh hoạt                   3.936.240.000  

8 Hỗ trợ chính sách                     450.000.000  

9 Mộ                   6.150.000.000  

10 Hỗ trợ của các hộ gia đình (Trung bình 50 triệu đồng/hộ)                 23.400.000.000  

11 Chi phí dự phòng 10%               139.583.802.971  

II Chi phí khác                27.577.624.370  

1 
Chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng (dự án 2% tổng 

tiền bồi thường và tiền hỗ trợ): 2%* (1) 
                23.883.624.370  

2 Chi phí khảo sát chi phí thay thế                     500.000.000  

3 Chi  phí cho chương trình phục hồi thu nhập                    1.694.000.000  

4 Chi phí giám sát độc lập                    1.500.000.000  

Tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng cho làng đại học và khu tái định cư 
           1.221.758.842.871  
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PHẦN 13: GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ 

13.1   Giám sát 

226. Giám sát là một quá trình liên tục được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án 

theo kế hoạch thực hiện đã được thống nhất. Giám sát cung cấp cho các bên liên quan những 

phản ảnh về tình hình thực hiện kế hoạch TĐC dự án, đồng thời xác định khả năng thành công 

và những khó khăn nảy sinh, để có thể điều chỉnh kịp thời trong giai đoạn hoạt động Dự án. 

Giám sát bao gồm giám sát nội bộ và giám sát độc lập.  

13.1.1   Giám sát nội bộ 

227. Giám sát Nội bộ thực hiện Kế hoạch Tái định cư của Dự án là trách nhiệm của 

BQLDA với sự hỗ trợ của tư vấn Dự án và công việc này được thực hiện thường xuyên của 

BQLDA thông qua các báo cáo tiến độ trong quá trình tham gia chuẩn bị và thực hiện 

KHTĐC của UBND thành phố và phường/xã có dự án. Những phát hiện thu thập được sẽ 

được ghi lại trong báo cáo hàng quý trình UBND thành phố và Ngân hàng thế giới. Các báo 

cáo giám sát nội bộ phải đầy đủ những thông tin sau: 

- Số lượng những hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng khác nhau, tình trạng chi trả bồi 

thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập của các hộ BAH;  

- Tài chính được phân bổ cho các hoạt động hoặc chi trả bồi thường và kinh phí đã giải 

ngân cho từng hoạt động; 

- Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ 

quan quản lý các cấp giải quyết; 

- Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; 

- Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật; 

- Các vấn đề bạo lực và lạm dụng lao động theo giới 

13.1.2   Giám sát và đánh giá độc lập 

228. Một đơn vị giám sát TĐC độc lập sẽ được BQLDA tuyển dụng để tiến hành đánh giá 

và giám sát độc lập thực hiện kế hoạch tái định cư. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát độc lập 

phải dựa trên điều khoản tham chiếu được NHTG chấp thuận. Tổ chức giám sát độc lập sẽ bắt 

đầu công việc ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện. 

229. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét 

độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc 

làm, khôi phục nguồn thu nhập và sự thiết lập, tính hiệu quả, tác động và tính bền vững về lợi 

ích xã hội của người dân, sự cần thiết bổ sung 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. 

230. Ngoài việc thẩm định thông tin được cung cấp trong báo cáo đánh giá, giám sát nội bộ 

của BQLDA, cơ quan giám sát độc lập sẽ tiến hành kiểm tra mẫu 6 tháng một lần. Quy mô 

mẫu điều tra có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng, và ít nhất 10% 

trong số các hộ còn lại nếu có (chọn mẫu ngẫu nhiên) của Kế hoạch tái định cư nhằm: 
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- Xác định xem các thủ tục tham gia của người bị ảnh hưởng, thủ tục bồi thường và phục 

hồi cho người bị ảnh hưởng có phù hợp với Khung chính sách và kế hoạch tái định cư 

hay không; 

- Quy trình triển khai dự án, thủ tục tham vấn và phổ biến thông tin, công khai chính sách 

bồi thường;  

- Đánh giá xem mục tiêu của Khung Chính sách về cải thiện hoặc ít nhất là phục hồi mức 

sinh sống và mức thu nhập của những người bị ảnh hưởng có đạt được không; 

- Tập hợp các chỉ số định tính ảnh hưởng kinh tế xã hội của việc thực hiện dự án đối với 

những người bị ảnh hưởng; 

- Đề xuất những sửa đổi trong quá trình thực hiện kế hoạch tái định cư, nếu cần, để đạt 

được các nguyên tắc và mục tiêu của Khung chính sách; 

- Mức độ thoả mãn của người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch 

tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. Hoạt động của cơ chế giải quyết khiếu nại 

và thời gian giải quyết khiếu nại cũng được giám sát; 

- Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ 

vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo; 

- Giám sát các rủi ro xã hội và tác động liên quan đến dòng lao động và bạo lực trên cơ sở 

giới. 

13.2   Đánh giá 

231. Việc đánh giá tác động và mục tiêu đạt được của KHTĐC sẽ được thực hiện trong 

khoảng 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và TĐC. Công 

việc này sẽ được thực hiện bởi một đơn vị giám sát độc lập thông qua hệ thống câu hỏi đánh 

giá được sử dụng dựa trên những cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu dự án và những 

câu hỏi mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát. 

232. Nếu đánh giá chỉ ra rằng các hộ ảnh hưởng nặng chưa được phục hồi cuộc sống theo 

mục tiêu dự án, các biện pháp bổ sung sẽ được yêu cầu để hỗ trợ họ. Ngoài việc nộp báo cáo 

giám sát độc lập cho Ban QLDA cũng phải nộp cho Ngân hàng Thế giới để xem xét và đưa 

vào báo cáo hoàn thành thực hiện dự án. Dự án được coi là không hoàn thành nếu tái định cư 

không kết thúc thành công. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tóm tắt các cuộc thảo luận nhóm 

TT 
Thời gian/địa 

điểm Ngƣời tham gia Nhận xét từ cộng đồng địa phƣơng 
Phản hồi từ Chủ đầu 

tƣ và Tƣ vấn 

1 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 

8h00' ngày 4 

tháng 11 năm 

2019 

- Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hàng 

Sơn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Xây dựng; 

- Văn phòng UBND quận; 

- Cục thống kê; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ngũ 

Hàng Sơn; 

- Chủ tịch UBND phường Hòa Quý; 

- Lãnh đạo  và cán bộ Đại học Đà Nẵng; 

- Tư vấn 

- Thành viên tham gia: 15 người 

 Dự án này đã bị đình chỉ hơn 20 năm, chính quyền địa phương và 

người dân hy vọng rằng dự án sẽ sớm được thực hiện. 

 Cung cấp tài liệu, dữ liệu thống kê và những thiếu sót về môi trường 

xã hội của khu vực nói riêng và khu vực dự án nói chung (thông qua 

phỏng vấn sâu với các nhà lãnh đạo) 

 Các vấn đề về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong khu vực tiểu 

dự án (phỏng vấn sâu với lãnh đạo của LFDC) 

 Lãnh đạo địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà thầu và 

Tư vấn tiến hành tham vấn, khảo sát kinh tế xã hội và môi trường để 

chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của WB. 

 Cảm ơn và ghi 

nhận các ý kiến 

của cộng đồng và 

người dân địa 

phương ; 

 Các ý kiến của mọi 

người sẽ được thực 

hiện trong báo cáo 

EISA của dự án  

2 

Phường Hòa Quý 

8h00' ngày 5 

tháng 11 năm 

2019 

- Bí thư phường Hòa Quý; 

- Chủ tịch UBND phường Hòa Quý; 

- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Hội phụ 

nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Mặt 

trận Tổ quốc…) 

- Đạo diện một số hộ gia đình, chủ hộ và 

phí trưởng khu dân cư trong khu vực dự 

án 

- Cán bộ chuyên ngành của đại học Đà 

Nẵng; 

- Tư vấn 

- Thành viên tham gia: 22 người 

 

 Do hơn 20 năm quy hoạch  treo, vùng đất bị bỏ hoang đã bị ngập 

trong trường hợp có mưa. Chúng tôi mong muốn dự án sẽ sớm được 

thực hiện ; 

 Thời gian chuẩn bị dự án phải r  ràng để mọi người có thể nắm bắt 

và phối hợp với đơn vị thực hiện. 

 Mọi người yêu cầu tuân thủ đầy đủ chính sách, cũng như tham khảo 

ý kiến của mọi người trong quá trình kiểm kê tổn thất, DMS và áp 

dụng giá cho chi phí thay thế. 

 Quyết định giải phóng mặt bằng của dự án phải được thông báo cho 

người dân địa phương. 

 Trước khi xây dựng, một khu tái định cư phải được xây dựng để 

đảm bảo cuộc sống của người dân. 

 Phải đảm bảo an sinh xã hội: cơ sở hạ tầng khu tái định cư phải 

được xây dựng đầy đủ. 

 Cảm ơn và ghi 

nhận ý kiến của 

cộng đồng và 

chính quyền  địa 

phương ; 

 Chủ dự án đang nỗ 

lực chuẩn bị dự án 

và đăng ký khoản 

vay ODA của 

WB ; 

 Ghi lại ý kiến của 

mọi người trong 

các tài liệu chuẩn 

bị dự án để đề xuất 
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TT 
Thời gian/địa 

điểm Ngƣời tham gia Nhận xét từ cộng đồng địa phƣơng 
Phản hồi từ Chủ đầu 

tƣ và Tƣ vấn 

 Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ độc thân, cao tuổi) 

 Các lệnh bảo mật phải được đảm bảo vì số lượng sinh viên và dịch 

vụ dự kiến sẽ tăng lên, do đó cần đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

phù hợp. 

 Đánh giá sau khi di chuyển và hỗ trợ tìm kiếm việc làm là cần thiết. 

các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp và 

khả thi 

3 

Khu dân cư 60, 

61, 62 phường 

Hòa Quý từ ngày 

6 – 8 tháng 11 

năm 2019 

- Đại diện của 70 hộ gia đình trong khu 

vực dự án; 

- UBND phường Hòa Quý 

- Tư vấn 

 Tham vấn với từng nhóm hộ gia đình về các vấn đề kinh tế xã hội – 

môi trường của họ thông qua bảng câu hỏi. Nhận xét được ghi lại 

như sau: 

 Người dân địa phương rất không hài lòng vì dự án bị treo dài hạn 

ảnh hưởng đến điều kiện sống của người dân địa phương (nhà của 

họ bị sập do ngập lụt trong trường học trời mưa khi cơ sở hạ tầng 

xung quanh chưa được đầu tư); 

 Người dân địa phương hy vọng chủ dự án và người dân địa phương 

sẽ thực hiện dự án hoặc đưa dự án ra khỏi quy hoạch để điều kiện 

sống của họ được cải thiện; 

 Người dân địa phương dự kiến rằng việc thu hồi đất cho dự án phải 

được đền bù một cách thỏa đáng. Khu tái định cư phải được xây 

dựng với cớ sở hạ tầng đầy đủ để đảm bảo rằng các hộ gia đình phải 

di dời tái định cư không phải đối mặt với các dự án treo; Hỗ trợ tìm 

kiếm việc làm sẽ là cần thiết để giúp người dân địa phương ổn định 

cuộc sống; 

 Tóm lại, điều kiện sống của người dân địa không tốt vì đây là khu 

quy hoạch. Cây bụi không được dọn dẹp sạch sẽ, hệ thống thoát 

nước xuống cấp, môi trường sống kém, những ngôi nhà đang xuống 

cấp nghiêm trọng; 

 Do đó mọi người đề nghị rằng nơi ở mới phải có đầy đủ cơ sở hạ 

tầng nước sạch vệ sinh môi trường và những con đường rộng rãi và 

sạch sẽ; 

 Di dời mộ: Nói chung, trước khi chuẩn bị dự án, thành phố đã có 

 Cảm ơn và ghi 

nhận ý kiến của 

cộng đồng và 

chính quyền  đia 

phương 

 Vấn đề này sẽ 

được xem xét trong 

quá trình lập EISA  



      

 Page 102 
 

  

TT 
Thời gian/địa 

điểm Ngƣời tham gia Nhận xét từ cộng đồng địa phƣơng 
Phản hồi từ Chủ đầu 

tƣ và Tƣ vấn 

chính sách di dời mộ, người dân địa phương đã đến thăm quan khu 

nghĩa trang mới. Do đó các cuộc tham vấn không có nhiều mối quan 

tâm về việc liệu các ngôi mộ có nên được di dời hay không. Người 

dân chủ yếu quan tâm đến chính sách bồi thường và tái định cư; 

 Ngoài ra, địa điểm di dời hai ngôi nhà thờ tổ của hai gia đình cũng 

được tư vấn 

4 

Hội trường của 

trường đại học 

công nghệ thông 

tin 

14h ngày 6 tháng 

11 năm 2019 

- Một số cán bộ và sinh viên Khoa Y 

Dược trường Cao đẳng Công nghệ thông 

tin; 

- Chủ tịch UBND phường Hòa Quý 

- Cán bộ chuyên  ngành đại học Y khoa 

Đà Nẵng; 

- Tư vấn 

- Thành viên tham gia 32 người 

 Lịch trình xây dựng phải được tuân thủ; 

 Sắp xếp các bộ phận chức năng phải được tham khảo ý kiến với 

người hưởng thụ để đảm bảo thiết kế phù hợp; 

 Xây dựng hàng rào và che phủ công trường để giảm tiếng ồn và bụi 

phát tán ra khu vực xung quanh; 

 Không sử dụng đường chính để vận chuyển máy móc và vật liệu xây 

dựng; 

 Ý kiến của sinh viên là người thuê nhà: những sinh viên này không 

lo lắng về chỗ ở của họ vì vẫn còn nhiều chỗ trống trong ký túc xá 

và có nhiều ngôi nhà phù hợp cho thuê trong phường không quá xa; 

 Lán trại công nhân phải cách xa khu ký túc xá; 

 An toàn thực phầm được đảm bảo cho sinh viên và cán bộ khi ra/vào 

trường đại học bằng cách đặt biểm báo an toàn giao cho một người 

điều chính phương tiện trong thời gian kết thúc học tập. 

 Các hoạt động tạo tiếng ồn sẽ không được thực hiện trong thời gian 

nghiên cứu 

 Cảm ơn và ghi 

nhận các ý kiến 

của địa phương và 

chính quyền 

 Ghi chú tất cả các 

ý kiến và xem xét 

trong báo cáo 

ĐTM 
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Phụ lục 2: Biên bản họp tham vấn cộng đồng 
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Phụ lục 3: Bản đồ quy hoạch xây dựng ĐHĐN 
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