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Lời mở đầu 

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hiện đang triển khai các chương trình 

phục hồi thu nhập chi ết cho ba Dự án phát triển đường cao tốc do Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) tài trợ – Dự án Kết nối khu vực ểu vùng sông Mê-Kông: Bến Lức – Long Thành; Dự án Kết nối 

khu vực ểu vùng sông Mê-Kông: Hành lang Côn Minh – Hải Phòng: Dự án Đường cao tốc Nội Bài – 

Lào Cai; và Dự án Long Thành – Dầu Giây. Kinh nghiệm từ các Chương trình phục hồi thu nhập đã và 

đang triển khai cho thấy cả các thực hành tốt và các khó khăn dẫn tới việc chậm trễ và ảnh hưởng tới 

ến độ và kết quả của các mục  đã đề ra của các chương trình phục hồi thu nhập. 

ổ  ậ   ự  ệ  ươ   ụ  ồ   ậ  này được chuẩn bị nhằm chia sẻ kinh nghiệm 

từ các chương trình phục hồi thu nhập đã và đang triển khai. Sổ tay được thiết kế như một hướng 

dẫn đơn giản cho việc lập và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cho cán bộ của VEC, các đơn 

vị tư vấn và nhà thầu, Uỷ ban nhân dân cấp phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố và các cơ quan 

có liên quan khác là đối tác của VEC. Cuốn sổ tay này là sản phẩm được biên soạn sau quá trình tham 

vấn chặt chẽ với nhiều bên liên quan gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB),  Bộ Tài Chính; cơ 
quan kiểm soát chi đối với các chương trình phục hồi thu nhập của VEC; ADB; các sở, ban ngành của 

các tỉnh; các phòng kinh tế, phòng nông nghiệp, phòng lao  động thương binh và xã hội cấp 

quận/huyện; và các đoàn thể (hội nông dân, hội phụ nữ) có liên quan tới việc lập kế hoạch và thực 

hiện các chương trình phục hồi thu nhập của các Dự án đường cao tốc của VEC.  

 

LỜI MỞ ĐẦU

T NG CÔNG TY ĐẦU T  PHÁT TRI N Đ NG CAO T C VI T NAM
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Giới thiệu 
Trong giai đoạn chuẩn bị Dự án, các ảnh hưởng tiềm tàng liên quan đến thu hồi đất và tái định cư đối 
với các hộ gia đình đã được xác định và cho thấy mức độ ảnh hưởng đối với mức sống và khả năng 
tạo thu nhập của các hộ gia đình do bị mất đất và sinh kế. 

Trong giai đoạn này, hoạt động thu thập thông tin kinh tế ‐ xã hội của các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
thông qua khảo sát kinh tế ‐ xã hội, thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và các phương pháp có 
sự tham gia khác là rất quan trọng. Dữ liệu được thu thập thông qua các hoạt động này có thể được 
sử dụng để xác định khả năng ứng phó của các hộ gia đình đối với các ảnh hưởng của Dự án, và xác 
định các hộ dễ bị tổn thương, hộ có thể trở thành dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ bị bần cùng hoá 
bởi các tác động của Dự án. Sau đó, số liệu này được sử dụng để xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù 
hợp và các cơ hội phục hồi thu nhập mà Dự án cần đưa ra cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng – đặc biệt 
là các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và/hoặc là dễ bị tổn thương – nhằm đảm bảo ít nhất các hộ gia 
đình có thể phục hồi và cải thiện mức sống như trước khi có Dự án. 

Dữ liệu về các ảnh hưởng của Dự án, tình trạng kinh tế ‐ xã hội nền của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, 
các nhu cầu và ưu tiên của họ đã được thu thập trong giai đoạn chuẩn bị Dự án, được xác nhận  lại 
trong giai đoạn thực hiện Dự án, dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết. Một điểm khác biệt quan trọng 
giữa giai đoạn chuẩn bị Dự án và giai đoạn thực hiện Dự án là tính chính xác của các thông tin về ảnh 
hưởng và rủi ro của Dự án. Điều này có nghĩa là hoạt động đánh giá chi tiết các nhu cầu, ưu tiên và cơ 
hội để các hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể khôi phục sinh kế của họ sẽ được triển khai trong giai đoạn 
thực hiện Dự án, khi có danh sách cuối cùng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng như danh sách các 
tài sản bị ảnh hưởng. 

Nhìn chung, luật và các quy định của Việt Nam yêu cầu bổ sung thêm các khoản hỗ trợ/trợ cấp bằng 
tiền mặt (ngoài bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng) đối với các hộ phải di dời hoặc các hộ có thu 
nhập bị ảnh hưởng bởi hoạt động tái định cư của các dự án phát triển – Quy định của Việt Nam, đặc 
biệt là Nghị định số 69/2009/NĐ‐CP và Nghị định số 47/2014/NĐ‐CP về việc bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích công cộng (Điều 20 và 21) quy định hỗ trợ bổ sung cho 
các hộ gia đình có đất nông nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. 

Các văn bản pháp luật cũng quy định rằng Chủ tịch UBND tỉnh có thể xem xét, quyết định các hỗ trợ 
khác cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, dựa trên tình hình kinh tế ‐ xã hội cụ thể của hộ gia đình và 
của địa phương. Tuỳ thuộc vào mức độ ảnh hưởng tài sản sản xuất và/hoặc nhà ở của các hộ gia đình, 
hỗ trợ bổ sung có thể bao gồm trợ cấp sinh hoạt ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, hỗ trợ 
di chuyển, hỗ trợ thuê nhà, và hỗ trợ đối với các hộ gia đình chính sách. Tuy nhiên, ngay cả khi các hộ 
bị ảnh hưởng được nhận bồi thường đối với tài sản bị ảnh hưởng và hỗ trợ bằng tiền mặt, các hộ gia 
đình bị ảnh hưởng vẫn gặp phải các khó khăn dưới đây. Các khó khăn này ảnh hưởng đến khả năng 
phục hồi sinh kế và mức sống của họ cho bằng với trước khi có dự án.   

- Trong khu vực không có sẵn đất sản xuất để mua. 

- Giá đất sản xuất nếu có thể mua thì cũng sẽ tăng cao do nhu cầu mua đất tăng cao. 

- Khu vực đất sản xuất cách quá xa khu đất hiện có của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
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- Diện tích đất còn lại của các hộ gia đình không còn khả năng canh tác do diện tích, chất lượng 
đất và hình dạng thửa đất sau khi bị ảnh hưởng không còn phù hợp. 

- Các hộ gia đình bị ảnh hưởng không dám thực hiện các hoạt động sinh kế mới do các nguồn 
lực còn lại không đủ trong khi sự hiểu biết và các hỗ trợ còn hạn chế. Một số hộ bị ảnh hưởng 
cho rằng họ đã già yếu và có ít cơ hội hơn những người trẻ và có sức khoẻ tốt hơn. 

- Các hộ nghèo và dễ bị tổn thương gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối mặt với các thay đổi 
về điều kiện sống của họ, do vậy, các hộ này cũng gặp nhiều khó khăn  trong việc phục hồi 
điều kiện sống như  mức trước khi có Dự án.  

- Các hộ gia đình bị ảnh hưởng phải thích nghi với môi trường mới, điều này gây khó khăn cho 
họ trong việc phục hồi các điều kiện sống như mức trước khi có Dự án. 

- Các hộ gia đình bị ảnh hưởng  là người dân tộc thiểu số và thuộc nhóm dễ bị tổn thương có 
thể phải đối mặt với nhiều các tác động tái định cư khác nhau do họ khá hạn chế về khả năng 
thử nghiệm các hệ thống sinh kế khác nhau. 

Việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do các  cơ 
quan Nhà nước và các đơn vị có liên quan ‐ bao gồm cả VEC ‐ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện các 
hoạt động hồi đất và tái định cư thiếu kinh nghiệm và khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến phục 
hồi thu nhập. Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm…luôn được thực hiện bằng một khoản hỗ trợ bằng 
tiền mặt và như vậy được cho là đã đủ để các hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể phục hồi được sinh kế 
của họ. 

Nhận thức được nhu cầu giải quyết các khó khăn này, một Khung chương trình phục hồi thu nhập đã 
được xây dựng như một phần của Kế hoạch tái định cư (RP) trong giai đoạn chuẩn bị Dự án nhằm mô 
tả các ảnh hưởng, rủi ro tiềm tàng, các chiến lược sinh kế khả thi, năng lực của cơ quan điều hành và 
cơ quan thực hiện, tổ chức thực hiện và kinh phí thực hiện. Trong quá trình thực hiện khoản vay, các 
chương trình phục hồi thu nhập toàn diện hơn đã được xây dựng, đã và đang được triển khai đối với 
các Dự án do VEC quản lý. Các chương trình phục hồi thu nhập bao gồm cả các mục tiêu ngắn hạn và 
dài hạn. Đối với mục tiêu ngắn hạn, chương trình phục hồi thu nhập nhằm ổn định các hoạt động sinh 
kế, trong khi đảm bảo các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 
hộ dễ bị tổn thương, có thể đáp ứng được các nhu cầu hàng ngày của họ. Đối với mục tiêu dài hạn, 
chương trình phục hồi thu nhập nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng cải thiện năng suất  lao 
động bằng cách: 

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài sản còn lại của các hộ gia đình bị ảnh hưởng; và/hoặc 

Tham gia các hoạt động sinh kế mới hoặc các hoạt động sinh kế bổ sung, nếu các hộ gia đình 
mong muốn. 

Các bài học kinh nghiệm sau đây được rút ra từ các chương trình phục hồi thu nhập của dự án đường 
cao tốc Nội Bài – Lào Cai, dự án đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, và dự án đường cao tốc Bến 
Lức – Long Thành. Các bài học kinh nghiệm này cũng được sử dụng để xây dựng các chương tiếp theo 
của cuốn Sổ tay này trong việc mô tả quá trình lập và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập:  
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Các thách thức trong giai đoạn chuẩn bị Dự án (quá trình chuẩn bị khoản vay) 

Xây dựng được một chương  trình phục hồi  thu nhập phù hợp  là một  thách  thức  trong giai 
đoạn chuẩn bị Dự án, khi mà hướng tuyến của Dự án vẫn có thể thay đổi và các ảnh hưởng 
thu hồi đất và tái định cư cuối cùng chưa được xác định. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị 
Dự án, cần (i) đánh giá đúng các biện pháp giảm thiểu có thể thực hiện, các tác động và rủi ro 
tàng  đối với  sinh kế và nguồn  thu nhập của các hộ gia  đình bị  ảnh hưởng; và  (ii) chuẩn bị 
khung chương trình phục hồi thu nhập tương ứng dựa theo đánh giá các tác động đã được 
thực hiện.   

Các  cơ quan  có  liên quan  (cơ quan quản  lý,  cơ quan  thực hiện dự  án  và  chính quyền  địa 
phương)  thường không muốn xây dựng chương  trình phục hồi  thu nhập. Các đơn vị không 
nhận thấy sự cần thiết của chương trình phục hồi thu nhập bởi vì trong chính sách hỗ trợ đã 
có "hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm" cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và "hỗ trợ 
chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm" cho các hộ có đất ở sử dụng kết hợp với mục 
đích sản xuất/kinh doanh bị thu hồi. Để giải quyết vấn đề này, các cuộc tham vấn và thảo luận 
chi tiết với chính quyền các cấp càng sớm càng tốt trong giai đoạn chuẩn bị Dự án là rất cần 
thiết nhằm đảm bảo có được sự nhận thức tốt hơn về  lý do cũng như các  lợi  ích phát triển 
của chương trình phục hồi thu nhập.  

Việc xây dựng ngân sách phù hợp cho các hoạt động phục hồi thu nhập trong  quá xây dựng 
Dự án thường gặp khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực mà trước đây chưa bao giờ triển khai 
chương trình phục hồi thu nhập. Tuy nhiên, việc xem xét các chương trình sinh kế đang được 
triển khai tại các khu vực khác hoặc của Dự án khác có thể cung cấp các ước tính chi phí đáng 
tin cậy và có thể vận dụng được. 

Một khó khăn khác nữa là trong quá trình xây dựng Dự án, thành phần của các cơ quan liên 
quan  trong việc  thực hiện chương  trình phục hồi  thu nhập chưa được xác định. Tuy nhiên, 
dựa trên các phân tích và đánh giá đúng các rủi ro, khung chương trình phục hồi thu nhập có 
thể được xây dựng nhằm xác định các hành động và chiến lược phát triển cũng như việc thực 
hiện chương trình phục hồi thu nhập trong quá trình thực hiện khoản vay.  

Các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình 
phục hồi thu nhập  

 Nắm được tình hình phát triển của khu vực dự án khi xây dựng chương trình phục hồi thu 
nhập là rất quan trọng. Với điều kiện và sinh kế của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trước khi có 
dự án, các chương trình phục hồi thu nhập của các dự án của VEC cho đến nay chủ yếu liên 
quan tới các hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên đã có những trường hợp, trong quá trình thực 
hiện chương trình phục hồi thu nhập, các huyện dự án không khuyến khích các hộ gia đình 
tham gia các hoạt động nông nghiệp trong khu vực do định hướng đô thị hoá tại địa phương. 
Điều này nhấn mạnh  tầm quan  trọng của việc có được sự hiểu biết  toàn diện về  tình hình 
phát  triển của  địa phương  ‐ bao gồm cả các  định hướng phát  triển  ‐ khi xây dựng chương 
trình phục hồi thu nhập. Chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan cần được tham 
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vấn chặt chẽ trong quá trình lập kế hoạch nhằm đảm bảo tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ 
vì sao việc thu thập càng nhiều càng tốt các thông tin về định hướng phát triển của khu vực 
dự án là rất quan trọng trong việc chuẩn bị một chương trình phục hồi thu nhập hiệu quả. 

Chương trình phục hồi thu nhập cần được lập kế hoạch và chuẩn bị với sự tham gia tích cực 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/ huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan cũng như các xã 
dự án. Làm việc chặt chẽ với UBND tỉnh và chính quyền địa phương sẽ mang lại sự hiểu biết 
toàn diện và có giá trị về tình hình phát triển của địa phương. Ngoài ra, sự tham gia tích cực 
của UBND tỉnh và chính quyền địa phương sẽ tạo tính “sở hữu” đối với chương trình phục hồi 
thu nhập của địa phương ‐ điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt và thực hiện 
chương  trình phục hồi  thu nhập, bao gồm cả việc  lồng ghép với các chương  trình/ dịch vụ 
phát triển đang được thực hiện và đã lập kế hoạch để sẽ thực hiện tại địa phương. Ví dụ, kinh 
nghiệm trong các dự án của VEC cho thấy mối liên hệ giữa thành công của mô hình chăn nuôi 
gia súc gia cầm với sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời của các trạm thú y huyện. Hơn nữa, việc hợp 
tác chặt chẽ cũng tạo điều kiện thuận  lợi hơn trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập tốt nhất với sự tham gia của các cơ quan liên quan cũng như 
hỗ  trợ các cơ quan  liên quan  thống nhất việc  tổ chức  thực hiện chương  trình phục hồi  thu 
nhập. 

Sự tham gia của các hộ gia đình bị ảnh hưởng là rất quan trọng đối với việc xây dựng một 
chương trình phục hồi thu nhập khả thi. Kinh nghiệm từ các dự án của VEC cho thấy các hoạt 
động phục hồi thu nhập không chỉ dựa trên các đề xuất của các cơ quan, tổ chức và các đơn vị 
cung cấp dịch vụ địa phương, mà cần được xây dựng thông qua hoạt động tham vấn chặt chẽ 
đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình đánh giá nhu cầu chi tiết. Các quy trình 
được các cơ quan/tổ chức, cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng trong việc xây dựng 
các chương trình mà họ quản lý có thể khác với quy trình xây dựng chương trình phục hồi thu 
nhập ‐ quy trình mà sự tham vấn có ý nghĩa và sự tham gia của các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
được coi  là nền tảng. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng phải được yêu cầu đóng góp (tiền 
mặt, công lao động, vật tư,…) cho việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập và không chỉ 
duy nhất dựa vào sự hỗ trợ của dự án. Đối với chương  trình phục hồi  thu nhập của Dự án 
đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các hộ gia đình bị ảnh hưởng đóng góp từ 17% đến 70% tổng 
kinh phí của hoạt động phục hồi thu nhập. Đây cũng  là một biện pháp tích cực để xây dựng 
tính “sở hữu” của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đối với chương trình phục hồi thu nhập. 

Các hỗ  trợ cần được thể hiện  trong tài  liệu về chương  trình phục hồi thu nhập  (và  trong 
hợp đồng ký với các nhà cung cấp dịch vụ/hỗ trợ), cho phép sự  linh hoạt trong quá trình 
thực hiện, đặc biệt  là nếu các điều chỉnh không  làm thay đổi nhiều về kinh phí thực hiện. 
Không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của một chương trình phục hồi thu 
nhập đều có thể dự đoán được trước, vì thế trong quá trình thực hiện cần cố gắng điều chỉnh 
sao cho các mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập có thể đạt được. Ví dụ, do có nhiều 
yếu tố ảnh hưởng mà việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập bị chậm trễ. Do sự chậm 
trễ của việc thực hiện này, điều kiện của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã thay đổi cũng như 
hoạt động phục hồi thu nhập mà họ mong muốn thực hiện trước đây cũng đã thay đổi. Để 
khắc phục vấn đề này, Ban quản lý Dự án Đường cao tốc, thông qua tổ công tác của Đơn vị Tư 
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vấn giám sát dự án thảo luận tình hình với các trung tâm đào tạo nghề và yêu cầu các trung 
tâm đào tạo nghề có các điều chỉnh phù hợp đáp ứng nhu cầu và ưu tiên hiện tại của các hộ 
gia đình bị ảnh hưởng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các điều chỉnh cần thiết trong quá trình 
thực hiện, cần có quy  định cho phép  sự  linh hoạt  trong  tài  liệu chương  trình phục hồi  thu 
nhập và trong hợp đồng với đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Trong quá trình xây dựng chương trình phục hồi thu nhập cần tiến hành các nghiên cứu thị 
trường, bao gồm việc đánh giá cung‐cầu, tính sẵn có và khả năng cung cấp của các đơn vị 
cung cấp địa phương đối với hoạt động đào tạo và nguyên liệu đầu vào cần thiết cho việc 
thực hiện các hoạt động được đề xuất. Kinh nghiệm trong các dự án của VEC đã cho thấy 
tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường và tư vấn kỹ lưỡng cho các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng về các vấn  đề  thị  trường. Trong một chương  trình phục hồi  thu nhập, nhiều hộ gia 
đình bị  ảnh hưởng  đăng  ký  tham gia một hoạt  động phục hồi  thu nhập  cụ  thể  sau  đó  đã 
không còn khả thi trong quá trình thực hiện vì không có thị trường đầu ra cho sản phẩm của 
hoạt động này. 

Đánh giá năng lực của các bên liên quan trong việc lập và thực hiện chương trình phục hồi 
thu nhập. Trong quá trình chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập, VEC và nhóm xã hội của 
Đơn vị tư vấn giám sát Dự án cần đánh giá năng lực của các cơ quan liên quan trong việc lập 
và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. Dựa trên đánh giá này, VEC cùng với sự hỗ trợ 
của Đơn vị tư vấn giám sát Dự án cần đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cho các 
cơ quan  có  liên quan  (như  cung  cấp  các khoá  đào  tạo  cần  thiết, xác  định  rõ vai  trò,  trách 
nhiệm,  và  cơ  chế phối hợp  giữa  các bên  liên quan), nhằm  đảm bảo  việc  lập  và  thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập (bao gồm cả việc giải ngân và quyết toán kinh phí thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập) diễn ra thuận lợi. 

Hộ gia đình và cộng đồng cần nắm rõ thông tin về điều kiện được tham gia chương trình 
phục hồi thu nhập. Trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện chương trình phục hồi thu nhập, 
các Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập huyện, các hộ gia đình bị ảnh hưởng và cộng 
đồng cần được cung cấp các thông tin nhất quán về điều kiện tham gia chương trình phục hồi 
thu nhập (như đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập, định nghĩa 
các nhóm hộ đủ điều kiện tham gia – như các hộ gia đình có phụ nữ, người già, trẻ em  làm 
chủ hộ). Điều này sẽ giúp  tránh được việc áp dụng các  tiêu chí về điều kiện  tham gia khác 
nhau giữa các tỉnh/huyện khác nhau. 

Nắm rõ mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cần đảm bảo rằng các hộ gia đình 
bị ảnh hưởng nắm rõ các mức hỗ trợ mà hộ sẽ được nhận (và liệu khoản hỗ trợ này có phải 
hoàn trả lại dự án sau một khoảng thời gian nhất định hay không), cũng như sự đóng góp của 
các hộ gia đình trong việc thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập. Thông tin này cần được 
thể hiện rõ trong hợp đồng và bản sao của hợp đồng cần được trao cho các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng khi hộ chính thức đăng ký tham gia chương trình phục hồi thu nhập. Việc cung cấp đầy 
đủ thông tin về mức hỗ trợ sẽ được nhận cũng như các điều khoản/điều kiện liên quan có thể 
giúp các hộ gia đình cân nhắc và quyết định liệu họ có muốn tham gia chương trình phục hồi 
thu nhập hay không. 
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Các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện chương trình phục 
hồi thu nhập 

Cung cấp hỗ  trợ cho nhóm các hộ gia đình bị  ảnh hưởng muốn  thực hiện các hoạt động 
phục hồi thu nhập theo nhóm mang lại kết quả tốt trong Dự án Nội Bài – Lào Cai và đây là 
một hướng cần được xem xét trong việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cho các 
dự án trong tương lai. Kinh nghiệm từ Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho thấy các 
hoạt động của chương trình phục hồi thu nhập được thực hiện một cách thành công và bền 
vững bởi hầu hết các hộ gia đình‐ những người đã dồn các hỗ trợ và nguồn lực lại với nhau để 
tạo thành một nhóm và cùng thực hiện các hoạt động đã lựa chọn. 

Trong quá trình thực hiện, sự  lồng ghép chương trình phục hồi thu nhập với các chương 
trình phát triển kinh tế‐xã hội hiện có tại địa phương sẽ phát huy tối đa các nguồn lực sẵn 
có. Đối với chương trình phục hồi thu nhập của Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các 
hoạt động phát  triển chăn nuôi do cơ quan khuyến nông địa phương  thực hiện đã  tổ chức 
một số buổi tập huấn về chăn nuôi cũng như triển khai các hoạt động giám sát và tiêm phòng 
định kỳ; đối với các hoạt động phi nông nghiệp, chương trình phục hồi thu nhập của Dự án 
triển khai các khoá đào  tạo nghề,  trong khi đó Chương  trình giới  thiệu việc  làm cho  thanh 
niên phối hợp hỗ trợ giới thiệu việc  làm. Những  lồng ghép như vậy mang  lại hiệu quả thiết 
thực cho chương trình phục hồi thu nhập. 

Để có thể hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong việc ổn định và cải thiện sinh kế, cần phải 
áp dụng tất cả các biện pháp khả thi để tránh việc chậm trễ trong thực hiện chương trình 
phục hồi thu nhập và rút ngắn thời gian từ giai đoạn hoàn thiện đến giai đoạn thực hiện 
chương  trình phục hồi  thu nhập. Kinh nghiệm  đã  cho  thấy việc  chậm  trễ  trong  thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập có thể khiến một số hộ gia đình bị ảnh hưởng thay đổi quyết 
định về việc tham gia chương trình phục hồi thu nhập vì những lý do khác nhau như thay đổi 
hoàn cảnh và khả năng thực hiện, hộ gia đình đã tự tìm được sinh kế thay thế,… Sự chậm trễ 
trong việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cũng gây vướng mắc trong việc giải ngân 
và quyết toán kinh phí.  

Hai nguyên nhân thường gây chậm trễ trong việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập 
là:  (i) chậm trễ trong việc xem xét và phê duyệt chương trình phục hồi thu nhập của UBND 
tỉnh vì quy trình này đòi hỏi ý kiến từ nhiều cơ quan cấp tỉnh khác nhau, đặc biệt  là Sở Tài 
chính; và  (ii)  chậm  trễ  trong việc  chuyển kinh phí  để  thực hiện  chương  trình phục hồi  thu 
nhập đã được phê duyệt vì các thủ tục xem xét của VEC mất nhiều thời gian và VEC cũng cần 
kết quả xem xét và chấp thuận từ cơ quan kiểm soát chi. 

VEC/EPMU cần thảo luận với UBND tỉnh, Đơn vị kiểm soát chi và ADB về các biện pháp khắc 
phục các vấn đề nói trên; ngoài ra, cán bộ của VEC/EPMU cũng cần có một cơ chế khả thi để 
đẩy nhanh quá trình xem xét, đặc biệt là quá trình xem xét quyết toán để tránh gây chậm trễ 
cho việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 

Chương trình phục hồi thu nhập cho thấy kết quả tốt khi giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
đa dạng hoá nguồn thu nhập. Ví dụ, trong Dự án Đường cao tốc Hồ Chí Minh‐Long Thành – 
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Dầu Giây, phụ nữ tham gia các hoạt động như hỗ trợ máy may‐may mặc đã có thể kiếm được 
thu nhập trong khi vẫn làm được các việc gia đình.  Một số hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng đã 
phản hồi rằng việc đa dạng hoá nguồn thu nhập đã giúp họ có thể bắt đầu tiết kiệm, trong khi 
trước đây họ chỉ có thể kiếm đủ tiền để chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản của gia đình. Đối với 
một số hoạt động nhất định như hoạt động hỗ trợ  lắp đặt bình biogas giúp các hộ tham gia 
tăng khoản tiết kiệm bằng cách giảm chi tiêu cho gia đình. 

Nắm rõ mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng cần 
được nhắc lại một lần nữa về mức hỗ trợ mà họ sẽ nhận được (loại hỗ trợ và số lượng được 
hỗ trợ) cũng như đóng góp của các hộ gia đình trong việc thực hiện các hoạt động phục hồi 
thu nhập dựa trên hợp đồng đã ký trong giai đoạn lập chương trình phục hồi thu nhập. Cần 
yêu cầu các hộ gia đình xem lại hợp đồng đã ký trước khi bắt đầu thực hiện bất cứ hoạt động 
phục hồi thu nhập nào. 

Sự linh hoạt và hỗ trợ nguồn lực của các bên liên quan có thể mang lại hiệu quả tốt trong 
việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. Ví dụ, trong Dự án Đường Cao tốc Nội Bài – 
Lào Cai  đoạn qua Thị  xã Phú Thọ,  chính quyền Thị  xã  đã  cho phép  các hộ gia  đình bị  ảnh 
hưởng sử dụng những diện tích đất chưa sử dụng tại khu tái định cư, cũng như diện tích đất 
công để trồng rau với điều kiện là các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ trả lại đất khi cần sử dụng 
cho mục đích khác. 

Các  đơn vị ký hợp  đồng  thực hiện  chương  trình phục hồi  thu nhập  cần  chuẩn bị  các kế 
hoạch thực hiện khả thi khi yêu cầu tạm ứng và bổ sung kinh phí. Các kế hoạch thực hiện 
cần cân nhắc các yếu tố về mặt thời tiết/mùa vụ đối với một số hoạt động nhất định cũng như 
khả năng cung cấp của các nhà cung cấp địa phương… VEC và Ban chỉ đạo chương trình phục 
hồi thu nhập cấp tỉnh cần nhấn mạnh vấn đề này trong các buổi thảo  luận với các đơn vị ký 
hợp đồng thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. Mặt khác, VEC cần đảm bảo chuyển kinh 
phí thực hiện chương trình phục hồi thu nhập kịp thời cho các đơn vị ngay khi kế hoạch thực 
hiện  được hoàn  thiện và  đệ  trình. Chậm  trễ  trong việc  chuyển kinh phí  có  thể  sẽ  làm  ảnh 
hưởng đến sự phù hợp mùa vụ cũng như của toàn bộ kế hoạch thực hiện trong giai đoạn đó. 

Tổ chức  tập huấn về quyết  toán kinh phí  trước khi  thực hiện chương  trình phục hồi  thu 
nhập. Kinh nghiệm trong các Dự án của VEC chỉ ra rằng tập huấn quyết toán kinh phí chương 
trình phục hồi thu nhập (quy trình và các hồ sơ/chứng từ cần thiết cho việc quyết toán) là rất 
quan trọng, bởi việc quyết toán kinh phí chương trình phục hồi thu nhập chậm, đặc biệt là các 
yêu cầu tạm ứng và bổ sung kinh phí, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện chương trình 
phục hồi thu nhập.  

Thường xuyên theo dõi và cung cấp hỗ trợ/ tư vấn cho các hộ gia đình tham gia chương 
trình phục hồi thu nhập trong quá trình thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. Các cán 
bộ kỹ thuật của Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cần thường xuyên đến các hộ gia 
đình tham gia chương trình phục hồi thu nhập để theo dõi quá trình thực hiện các hoạt động 
phục hồi thu nhập của các hộ gia đình và kịp thời tư vấn cũng như cung cấp các hỗ trợ cần 
thiết cho các hộ gia đình để đảm bảo rằng các hoạt động phục hồi thu nhập được triển khai 
thành công. Một cơ chế liên lạc‐trao đổi cần được thống nhất giữa Ban quản lý chương trình 
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phục hồi thu nhập và các hộ gia đình tham gia để các hộ gia đình có thể liên lạc hiệu quả, kịp 
thời với cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý các chương trình phục hồi thu nhập bất cứ khi nào 
cần được hỗ trợ/tư vấn trong quá trình triển khai các hoạt động phục hồi thu nhập.  

Sự tham gia của VEC và EPMU trong việc thực hiện chương  trình phục hồi  thu nhập. Các 
phòng  ban  của  VEC  như  phòng  Quản  lý  Xây  dựng  và  Giải  phóng  mặt  bằng,  phòng  Tài 
chính…cần thường xuyên  làm việc với cán bộ kỹ thuật và tài chính của Ban quản  lý chương 
trình phục hồi thu nhập và Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập để tư vấn và cung cấp 
các hỗ trợ cần thiết. Một cán bộ của EPMU ‐ với sự hỗ trợ của tổ công tác của tư vấn giám sát 
dự án‐ cần theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập của các hộ gia đình, 
Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập và Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập 
hàng tuần và hỗ trợ các đơn vị này giải quyết các vấn đề tồn tại nhằm đảm bảo chương trình 
phục hồi thu nhập được triển khai đúng với kế hoạch đặt ra. 
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I. Các hướng dẫn phục hồi thu nhập 
Dưới đây là một số hướng dẫn chung cho quá trình chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập cho một 
dự án dựa trên các thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm có được từ các Dự án do VEC thực hiện. 
Các hướng dẫn này sẽ được trình bày lại trong chương tiếp theo ‐ chương thảo luận về quy trình đánh 
giá nhu cầu.  

Chương trình phục hồi thu nhập được xây dựng nhằm hỗ trợ cho  (i) các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng do mất tài sản sản xuất (mất từ 10% tổng diện tích đất sản xuất/tài sản 
sản xuất trở lên, hoặc từ 10% trở lên tổng các nguồn thu nhập); (ii) các hộ phải tái định cư có 
thu nhập hoặc sinh kế bị ảnh hưởng do thu hồi đất; và (iii) các hộ bị ảnh hưởng thuộc nhóm 
các hộ dễ bị tổn thương. 

Để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng và phát huy tối đa các nguồn lực 
sẵn có, chương trình phục hồi thu nhập cần được xây dựng với sự tham gia đầy đủ của các hộ 
gia đình bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia, uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đoàn thể 
có  liên quan  (nông nghiệp và phát  triển nông  thôn;  lao  động,  thương binh và xã hội; công 
thương; kế hoạch và đầu tư; hội nông dân, phụ nữ và các cơ quan, tổ chức khác).  

Để phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có, chương trình phục hồi thu nhập cần được lồng ghép 
nhưng không chồng chéo với các dự án/chương trình của chính phủ, của địa phương hoặc các 
tổ chức xã hội đang triển khai tại  khu vực dự án. 

Kết quả của chương trình phục hồi thu nhập sẽ bền vững hơn nếu được thiết kế theo hướng 
cho phép các hộ gia đình bị ảnh hưởng tham gia đóng góp hoặc đầu tư các nguồn lực sẵn có 
của hộ gia đình (bao gồm cả đóng góp bằng công lao động) vào chương trình. 

Trong quá trình lập và thiết kế chương trình phục hồi thu nhập cần đặc biệt chú ý đảm bảo sự 
tham gia của nữ giới, của các nhóm hộ thuộc diện dễ bị tổn thương và người dân tộc thiểu số 
– chẳng hạn, nếu  trong quá  trình đánh giá nhu cầu cụ  thể mà  tổ chức các cuộc phỏng vấn 
riêng đối với phụ nữ, các hộ dễ bị tổn thương và các hộ dân tộc thiểu số thì khi thực hiện các 
hoạt động phục hồi thu nhập sẽ tạo được điều kiện cho sự tham gia cũng như đáp ứng được 
nhu cầu cụ thể của các nhóm hộ này.   

Chương trình phục hồi thu nhập cần được thiết kế với cơ chế tổ chức rõ ràng, vai trò và trách 
nhiệm cụ thể, khung thời gian khả thi để thực hiện, và có cơ chế giám sát, báo cáo rõ ràng.  

Trong giai đoạn chuẩn bị và cả trong giai đoạn thực hiện, việc đánh giá các tác động và rủi ro 
một cách phù hợp là rất cần thiết để có thể ước tính chính xác chi phí thực hiện chương trình 
phục hồi thu nhập. 

Cần xem xét sự phù hợp của các khu tái định cư đối với một số loại hoạt động phục hồi thu 
nhập cụ thể để đảm bảo rằng các hoạt động phục hồi thu nhập này có thể thực hiện được và 
mang lại hiệu quả.  
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Việc đánh giá và giám sát thường xuyên kết quả thực hiện chương trình phục hồi thu nhập là 
rất cần thiết nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra, các vấn đề, khó khăn gặp phải 
cũng như các biện pháp giải quyết vấn đề được sớm xác định và triển khai thực hiện. 
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II. Quy trình chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập 
Các thông tin cần thiết  
Đối với các dự án của VEC, chương trình phục hồi thu nhập được chuẩn bị dựa trên “Đánh giá nhu cầu 
chi tiết” (tham khảo Hình 1), bao gồm các hoạt động thu thập số liệu và triển khai các phương pháp 
có sự tham gia để xác định các vấn đề sau: 

Danh  sách các hộ gia  đình bị  ảnh hưởng  đủ điều kiện  tham gia chương  trình phục hồi  thu 
nhập dựa trên các ảnh hưởng của dự án cũng như điều kiện kinh tế ‐ xã hội của các hộ gia 
đình trước khi có dự án. 

Mức bồi thường và hỗ trợ đối với các ảnh hưởng của dự án mà hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ 
được nhận. 

Các  nhu  cầu  và  ưu  tiên  đối  với  phục  hồi  thu  nhập  như  hoạt  động  phục  hồi  thu  nhập, 
mức/hình thức đóng góp của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Các nguồn lực phát triển sinh kế hiện có (các chương trình đang triển khai cũng như năng lực 
của các bên  liên quan) tại địa phương có thể được sử dụng hoặc kết hợp với chương trình 
phục hồi thu nhập của dự án. 

Các  rủi  ro  tiềm  tàng  đối với  thành công của các hoạt  động phục hồi  thu nhập, và các biện 
pháp tránh/ giảm thiểu rủi ro. 

Có hai giai đoạn trong quá trình xây dựng một chương trình phục hồi thu nhập ‐ đó là các hoạt động 
được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (đánh giá sơ bộ/xây dựng khung chương trình phục 
hồi thu nhập) và các hoạt động được triển khai trong giai đoạn thực hiện dự án (đánh giá nhu cầu chi 
tiết). Sự khác biệt này chủ yếu là do danh sách cuối cùng về người và tài sản bị ảnh hưởng (và danh 
sách cuối cùng về người bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập) chỉ có 
thể có được sau khi kiểm đếm thiệt hại chi tiết (DMS)1 được thực hiện dựa trên thiết kế kỹ thuật chi 
tiết đã được phê duyệt ‐ thông thường thiết kế kỹ thuật chi tiết được hoàn thành và phê duyệt trong 
giai đoạn thực hiện dự án (sau khi phê duyệt dự án).  

Các đơn vị tham gia chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập 
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án và khi chưa có thiết kế chi tiết, việc xây dựng chiến lược phục hồi thu 
nhập cũng như xác định các hoạt động có thể thực hiện trong chương trình phục hồi thu nhập và tính 
toán các yêu cầu về nguồn lực sẽ do các cán bộ của VEC thực hiện (trong giai đoạn này, EPMU chưa 
được thành lập, các cán bộ phụ trách về công tác an toàn xã hội tại trụ sở chính của VEC sẽ tham gia 
chuẩn bị chương trình phục hồi thu nhập) với sự hỗ trợ của nhóm các tư vấn xã hội thường bao gồm 
tư vấn về tái định cư và tư vấn phát triển xã hội thuộc nhóm hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA). 

Như sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo của Sổ tay hướng dẫn này, chương trình phục hồi thu 
nhập cần được chuẩn bị với sự tham gia đầy đủ của các hộ gia đình bị ảnh hưởng mà đủ điều kiện 

                                                            
1 Dữ liệu cuối cùng về các hộ gia đình và các tài sản bị ảnh hưởng 
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tham gia chương trình phục hồi thu nhập cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tại 
các cấp tỉnh, huyện, xã.   

Chương trình phục hồi thu nhập cần bao gồm một kế hoạch công bố thông tin rộng rãi cũng như sự 
tham gia vào tất cả các hoạt động mà sẽ được tiến hành để chuẩn bị và thực hiện chương trình phục 
hồi thu nhập ‐ yêu cầu này là để các bên có liên quan, bao gồm cả chính quyền địa phương và đặc biệt 
là các hộ gia đình bị ảnh hưởng nắm rõ được mục đích của chương trình phục hồi thu nhập ‐ từ đó có 
thể đưa ra quyết định liệu có tham gia vào chương trình phục hồi thu nhập hay không.  

Đối với Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các cuộc họp tại thôn/bản đã được tổ chức với sự 
tham gia của các hộ gia đình bị ảnh hưởng để lập danh sách các hoạt động phục hồi thu nhập khả thi. 
Sau đó, danh sách các hoạt động đề xuất được công bố tại các thôn/bản (tại nhà văn hoá thôn và nhà 
trưởng  thôn) để các hộ gia đình bị ảnh hưởng xem và xác nhận. Các hoạt động phục hồi  thu nhập 
cũng được công bố rộng rãi thông qua hệ thống loa truyền thanh xã và lồng ghép trong các cuộc họp 
của các tổ chức đoàn thể xã hội địa phương.    

 

Trong giai đoạn thực hiện dự án sau khi hoàn thiện thiết kế chi tiết, kiểm đếm thiệt hại chi tiết (DMS) 
và danh  sách  cuối  cùng  các hộ bị  ảnh hưởng nghiêm  trọng  và hộ dễ  bị  tổn  thương, Ban quản  lý 
chương trình phục hồi thu nhập huyện, với sự hỗ trợ của tổ công tác gồm các chuyên gia tái định cư, 
chuyên gia phát triển sinh kế, chuyên gia về giới và phát triển dân tộc thiểu số…thuộc tư vấn giám sát 
dự án  (PSC), sẽ thực hiện đánh giá nhu cầu chi tiết  (xem Hình 1 dưới đây) và trực tiếp hoàn thiện, 
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thực hiện chương trình phục hồi thu nhập dưới sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo chương trình phục hồi 
thu nhập tỉnh và VEC/EPMU (ở giai đoạn này, EPMU đã được thành lập cho dự án).  

EPMU giao một cán bộ cùng với chuyên gia phát triển sinh kế của tư vấn giám sát dự án để hàng ngày 
làm việc với Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập tỉnh và Ban quản lý chương trình phục hồi 
thu nhập huyện,  liên tục thực hiện kiểm tra hiện trường và hỗ trợ kịp thời để giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 
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H hà :àQu àt hàđ hàgi à huà ầuà hiàtiếtàà

 

Thực hiện Đánh giá nhu cầu chi tiết   
Trước khi bắt đầu Đánh giá nhu cầu chi  tiết, các bên  liên quan, bao gồm cả các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng và các cơ quan có liên quan, cần nắm rõ các tiêu chí để xác định đối tượng đủ điều kiện tham 
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gia chương trình phục hồi thu nhập. Đối với các dự án của VEC, bao gồm cả các dự án do ADB tài trợ, 
các  tiêu chí này bao gồm (i) những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất đất sản xuất và/hoặc tài 
sản sản xuất; (ii) các hộ gia đình phải tái định cư có thu nhập và sinh kế bị ảnh hưởng cũng như các hộ 
có cơ sở kinh doanh phải di dời; và (iii) các hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Quy trình xác 
định các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập theo từng tiêu chí được 
mô tả chi tiết trong các chương sau của cuốn Sổ tay hướng dẫn này. 

Các tiêu chí để xác định những người bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu 
nhập cần  được  thể hiện bằng văn bản và công bố cho cộng  đồng bằng nhiều cách khác nhau như 
thông báo trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, niêm yết tại các địa điểm công cộng ‐ và làm 
việc với Uỷ ban nhân dân phường/ xã, các tổ chức đoàn thể xã, tổ trưởng dân phố/ trưởng thôn để 
phổ biến các thông tin này. 
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C àả hàhưở gàđốiàvớià àhộàgiaàđ hà ịàả hàhưở gà

Xác định các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng   

Để xác định các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập, cần nắm rõ 
loại ảnh hưởng và mức độ các ảnh hưởng do thu hồi đất mà các hộ gia đình sẽ gặp phải ‐ từ đó có thể 
xác định các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án. Đối với các dự án do ADB tài trợ, bao gồm cả 
các dự án do VEC quản lý, các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng được xác định là: 

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất đất sản xuất/ tài sản sản xuất (mất từ 10% 
trở lên tổng diện tích đất sản xuất/tài sản sản xuất); 

Các hộ mất từ 10% trở lên tổng các nguồn thu nhập do ảnh hưởng bởi dự án; và/hoặc 

Các hộ gia đình phải di dời2. 

Trong quá trình chuẩn bị dự án, danh sách sơ bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng và ước tính diện tích 
đất cũng như các tài sản trên đất được  lập dựa  trên kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ  (IOL)  thường 
được thực hiện dựa trên thiết kế kỹ thuật sơ bộ. Kết hợp với thông tin khảo sát Kinh tế ‐ xã hội (được 
trình bày trong chương tiếp theo) và tham vấn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng và các bên có  liên 
quan khác, danh sách sơ bộ các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng có thể được lập trong giai đoạn này. 

Như đã đề cập ở trên, danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng chưa thể 
được gọi là cuối cùng cho đến khi việc kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng được thực hiện thông qua kiểm 
đếm thiệt hại chi tiết (DMS), dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết đã được phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật 
chi tiết thường chỉ được hoàn thành trong giai đoạn thực hiện dự án. Như vậy, ở giai đoạn chuẩn bị 
dự án, chỉ có danh sách SƠ BỘ các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập 
và các hộ này có thể sẽ được đánh giá trong quá trình đánh giá nhu cầu chi tiết. Như vậy, hoạt động 
đánh giá nhu cầu, khả năng thực hiện và ưu tiên phục hồi thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng trong giai 
đoạn chuẩn bị dự án cũng chỉ ở mức sơ bộ và sẽ được đánh giá chi tiết hơn trong giai đoạn thực hiện 
dự án. 

Trong quá trình thực hiện dự án, dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết, khảo sát thiệt hại chi tiết được 
thực hiện và kết quả của hoạt  động này  được  sử dụng  để  lập DANH SÁCH CUỐI CÙNG về các  đối 
tượng bị ảnh hưởng (các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, và/hoặc cộng đồng) và HỒ SƠ CUỐI CÙNG về 
diện tích đất và các tài sản trên đất bị ảnh hưởng của họ. Thông tin chi tiết về điều kiện kinh tế ‐ xã 
hội nền của các hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng được thu thập trong giai đoạn này. Kinh nghiệm từ các 
dự án của VEC cho thấy khoảng thời gian giữa giai đoạn chuẩn bị dự án và phê duyệt thiết kế kỹ thuật 
chi tiết thường kéo dài hơn 2 năm. Điều kiện kinh tế ‐ xã hội, các nhu cầu, năng lực và ưu tiên của các 
hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể đã thay đổi trong thời gian này, và những thay đổi này cần phải được 
xem xét trong quá trình hoàn thiện chương trình phục hồi thu nhập.  

                                                            
2 Các hộ gia đình phải tái định cư có thu nhập hoặc sinh kế bị ảnh hưởng và các chủ cơ sở kinh doanh phải di dời là những 
đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập 
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Xác định các hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương 

Ngoài những hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các hộ nghèo và dễ bị  tổn thương khác cũng đủ điều 
kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập. Trong Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu 
số (REMDP) của Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai được Bộ Giao thông Vận tải/VEC và ADB phê 
duyệt, nhóm dễ bị tổn thương được định nghĩa như sau: 

L à h àhộà àdoà ịàả hàhưở gàkh à hauà ởiàdựà à àthểàphảiàđốià ặtàvớià à ủià oàdẫ àđế à ịàđẩ à aà
go iàlềàdoà hữ gàả hàhưở gà ủaàviệ àthuàhồiàđất,à ụàthểàl à à h àhộà hư:à i àhộàgiaàđ hà àphụà ữà
l à hủàhộ,à ii àhộàgiaàđ hà à hủàhộàl à gườiàkhu ếtàtật,à iii à àhộàgiaàđ hàởàdướià gưỡ gà ghèo,à iv àhộà
giaàđ hà gườià aoàtuổiàhoặ àt ẻàe àl à hủàhộ,àkh gà àđấtàv àkh gà à à guồ àhỗàt ợàkh ,à v àhộà
giaàđ hàkh gà àđất,àv à vi àhộàd àtộ àthiểuàsố .à

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số, vấn đề đặt 
ra là làm thế nào để xác định các hộ dễ bị tổn thương do thiếu các tiêu chí cụ thể để xác định các hộ 
này. Năm 2013, ADB và VEC đã có nhiều cuộc thảo luận và thống nhất các khái niệm cũng như tiêu chí 
như sau: 

Bả gà :àC à h àdễà ịàtổ àthươ gàv à àti uà h à àđị hà

C à h àdễà ịàtổ àthươ gà Đị hà ghĩa/àTi uà h à

Các hộ có phụ nữ làm chủ hộ và có người 
phụ thuộc 

Goá phụ, có trẻ em dưới 16 tuổi, và góa phụ đó là lao động chính 
trong gia đình  

Hộ có người tàn tật làm chủ hộ  Chủ hộ là người tàn tật với khả năng lao động bị hạn chế. Các đối 
tượng thuộc diện tàn tật gồm: tàn tật do ốm đau/ tai nạn, thương 
binh, nạn nhân chất độc màu da cam. 

Các hộ gia đình được xếp vào diện đói 
nghèo theo các tiêu chí chung được chấp 
nhận 

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng có tên trong danh sách hộ nghèo tại 
địa phương.  

Hộ có trẻ em, người già làm chủ hộ và 
không có nguồn hỗ trợ nào khác.  

Chủ hộ là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống (theo Luật chăm sóc và bảo 
vệ trẻ em) có xác nhận của chính quyền địa phương. 
Chủ hộ là người già, từ 60 tuổi trở lên (theo luật Chăm sóc người 
già) 

Dân tộc thiểu số  Chồng và/hoặc vợ là người dân tộc thiểu số hoặc Sổ hộ khẩu xác 
nhận hộ đó là hộ dân tộc thiểu số ‐ bao gồm: hộ dân tộc thiểu số (i) 
vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nông nghiệp truyền thống/du 
canh, sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp hoặc các hoạt động lâm 
nghiệp; hoặc (ii) sinh sống tại các khu vực có điều kiện khó khăn (iii) 
sinh sống trong cộng đồng được quản lý bởi tộc trưởng/già làng.   

Các hộ gia đình không có đất  Bao gồm các hộ gia đình không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất hoặc các hộ nông thôn mất toàn bộ đất sản xuất hoặc 
diện tích đất còn lại ít hơn diện tích đất sản xuất trung bình trong 
khu vực (không có hiệu quả kinh tế khi sử dụng). 
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Như vậy, ngay từ khi chuẩn bị dự án cần làm rõ vấn đề xác định các hộ dễ bị tổn thương như thế nào 
để không bị lúng túng trong các giai đoạn sau và đảm bảo không có hộ dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng 
nào nào bị bỏ sót. Thông tin đầy đủ về điều kiện kinh tế ‐ xã hội trước khi có dự án của các hộ gia đình 
bị  ảnh hưởng  cần  được  thu  thập  để  xác  định  liệu  các hộ  gia  đình  có  rơi  vào  các nhóm dễ bị  tổn 
thương nêu trên hay không.  

Các phương pháp có thể được sử dụng để thu thập thông tin gồm:   

Khảo sát kinh tế ‐ xã hội (SES):   Khảo sát kinh tế ‐ xã hội được sử dụng để thu thập số  liệu 
nền, đánh giá các điều kiện kinh tế ‐ xã hội, các tác động và rủi ro tiềm tàng đối với người bị 
ảnh hưởng do thu hồi đất và tái định cư bắt buộc. Khảo sát kinh tế ‐ xã hội có thể được thực 
hiện kết hợp với khảo sát thiệt hại sơ bộ và khảo sát thiệt hại chi tiết. Tuy nhiên, nếu không 
thể kết hợp với các hoạt động này thì khảo sát kinh tế‐xã hội sẽ được thực hiện trên cơ sở 
chọn mẫu3. 

Các hoạt động thu thập thông tin định tính dưới đây cũng có thể được sử dụng để bổ sung 
cho các thông tin có được từ khảo sát thiệt hại sơ bộ/khảo sát thiệt hại chi tiết và khảo sát 
kinh tế‐xã hội: 

Phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính 

Thảo luận nhóm tập trung  

Các cuộc họp  tham vấn cộng đồng  

Quan sát thực địa trực tiếp 

Để có được sự thống nhất về các hộ bị ảnh hưởng thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương, tổ dự án có thể 
làm việc với UBND xã, trưởng thôn và các đoàn thể xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ để xác định 
danh sách sơ bộ các hộ gia đình là hộ nghèo và các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương. 

Khảo sát kinh tế ‐ xã hội và các hoạt động thu thập thông tin định tính, kết hợp với khảo sát thiệt hại 
sơ bộ/khảo sát thiệt hại chi tiết có thể được sử dụng để thu thập thông tin về các nguồn thu nhập, 
hoạt động và mức thu nhập của các hộ gia đình bị ảnh hưởng cũng mức độ ảnh hưởng của dự án đối 
với thu nhập của hộ gia đình. Các hoạt động này cũng được sử dụng để xác định xem các yếu tố văn 
hoá có cần được xét đến khi thiết kế chương trình phục hồi thu nhập hay không (như trường hợp đối 
với các hộ gia đình dân tộc thiểu số).  

Để đảm bảo tất cả các thông tin cần thiết đều được thu thập, VEC và các thành viên khác của tổ dự án 
cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất các công cụ thu thập dữ liệu (như công cụ khảo sát, các hướng 
dẫn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung).  

Đối với mỗi thôn bị ảnh hưởng, số lượng các hộ gia đình bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương 
trình phục hồi thu nhập có thể được tổng hợp trong ma trận như gợi ý trong Bảng 2 dưới đây và trình 
bày trong Kế hoạch Tái định cư (RP) và Báo cáo đánh giá nhu cầu chi tiết.  

                                                            
3 Mẫu khảo sát sẽ  bao gồm ít nhất 30% số hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dễ bị tổn thương, cũng như ít nhất 
10% tổng số hộ bị ảnh hưởng nhẹ. 
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Mặc dù nguồn sinh kế/thu nhập của các hộ phải di dời và hộ dễ bị tổn thương có thể không bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi dự án, nhưng không thể không tính đến khả năng tạo thu nhập hoặc năng suất 
của họ có thể bị ảnh hưởng khi họ phải cố gắng ứng phó với các tác động của dự án. Vấn đề này phải 
được phân tích dựa trên số liệu từ khảo sát thiệt hại sơ bộ/khảo sát thiệt hại chi tiết, khảo sát kinh tế‐
xã hội và tham vấn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, và có thể trình bày vào Cột 3 (Bản chất của các 
tác động tiềm tàng tới sinh kế) của Bảng 2.   

Bả gà :àTổ gàhợpà àt àđộ gàthuàhồiàđấtàđốiàvớià à guồ àthuà hậpàv àsi hàkếà

à C àloạiàả hàhưở gà Bả à hấtà ủaà àt àđộ g tiề àt gà
đốiàvớiàsi hàkếà

Ả hàhưở gà ấtà
thuà hậpà

“ốàhộàgiaàđ hà ị ả hà
hưở gà

1  ………………………… ………………………………. ……………… ………………………………

2  ………………………… ………………………………. ………………….  …………………………….

Phụ lục 1 đưa ra một mẫu có thể được sử dụng để lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện tham 
gia chương trình phục hồi thu nhập. 

Danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện  tham gia chương  trình phục hồi  thu nhập phải được hoàn 
thiện với sự tham gia của tổ trưởng dân phố/ trưởng thôn, đại diện của UBND xã và các tổ chức đoàn 
thể xã hội. 

C à huà ầu,àưuàti àv à ă gàlự à ủaà àhộàgiaàđ hà ịàả hàhưở gàà
Đánh giá nhu cầu chi tiết là một quá trình có sự tham gia: các nhu cầu, ưu tiên và năng lực của các hộ 
gia đình bị ảnh hưởng được xác định bởi Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện, và 
cán bộ xã, thôn cùng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia. Phụ lục 2 trình bày mẫu 
bảng hỏi được sử dụng để thu thập các thông tin cần thiết thông qua phỏng vấn với từng hộ gia đình 
đủ điều kiện tham gia: 

Thông tin của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng (tuổi, giới, tình trạng sức khỏe, trình 
độ học vấn, các kỹ năng,…). Thông tin này sẽ được sử dụng như các chỉ số  về năng lực thực 
hiện các hoạt động sinh kế tiềm năng của các thành viên trong gia đình;  

Sự quan tâm đối với việc tham gia vào chương trình phục hồi thu nhập; 

Các hoạt động phục hồi thu nhập mà các hộ gia đình bị ảnh hưởng mong muốn tham gia;  

Các nguồn vật tư sẵn có của các hộ gia đình bị ảnh hưởng sau khi thu hồi đất và tái định cư 
(bao gồm không gian để triển khai các hoạt động phục hồi thu nhập tiềm năng như chăn nuôi 
thả vườn); 

Mẫu danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập và lựa chọn mô 
hình/hoạt động phục hồi thu nhập của các hộ gia đình được trình bày trong Phụ lục 3. 

C à ơàhộiàsi hàkếààv à à hươ gàt hàph tàt iể àđa gàt iể àkhaià
Chương trình phục hồi thu nhập sẽ bền vững hơn nếu các hoạt động phục hồi thu nhập, thay vì lặp lại 
các hoạt động đã hoặc đang được triển khai tại địa phương  ‐ được  lồng ghép với các chương trình 
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phát  triển đang và dự kiến sẽ được được chính quyền  trung ương và địa phương4, các  tổ chức  tư 
nhân và các tổ chức xã hội dân sự triển khai tại địa phương. Điều này cho phép tối đa hoá nguồn nhân 
lực và tài chính, cũng như các lợi ích đối với các hộ gia đình tham gia chương trình phục hồi thu nhập. 
Các chương  trình phát  triển đang và sẽ được  triển khai  tại địa phương có  thể cung cấp các hỗ  trợ 
thường xuyên dưới các hình thức hoạt động như giám sát, tư vấn kỹ thuật, điều trị bệnh cho vật nuôi, 
hướng nghiệp…  giúp  đảm bảo  việc  thực hiện  chương  trình phục hồi  thu nhập  thành  công  và bền 
vững. Chương trình phục hồi thu nhập cũng có thể được “mở rộng” bằng cách sử dụng nguồn lực của 
các chương trình này.  

Hình 2 mô tả các phương pháp thu thập số liệu có thể sử dụng để xác định các cơ hội sinh kế  và các 
chương trình phát triển đang và sẽ triển khai tại địa phương mà có thể lồng ghép hoặc bổ sung cho 
chương trình phục hồi thu nhập của dự án. Việc xác định các cơ hội này có thể thực hiện song song 
với các hoạt động thu thập dữ liệu khác (khảo sát thiệt hại sơ bộ/khảo sát thiệt hại chi tiết; khảo sát 
kinh tế‐xã hội; xác định các nhu cầu, ưu tiên và năng lực của các hộ gia đình bị ảnh hưởng): 

H hà :àChuẩ à ịàhồàsơàvềà à ơàhộiàsi hàkếàv à à hươ gàt hàph tàt iể àđa gàv àsẽàđượ àt iể à
khaiàtạiàđịaàphươ gàà

 
 

Các thông tin tối thiểu cần thu thập về các cơ hội sinh kế và các chương trình phát triển đang và sẽ 
triển khai bao gồm: 
                                                            
4 Bao gồm cả các chương trình, dự án do các phòng Kinh tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công 
thương...thực hiện  
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Tên, mục tiêu, đầu vào/các hỗ trợ, cách tiếp cận, địa điểm, thời gian, kinh phí  thực hiện các 
chương trình hỗ trợ hoặc các cơ hội sinh kế khác;  

Người bị ảnh hưởng bởi dự án có tham gia (hoặc hưởng lợi từ) chương trình đang triển khai 
hay không; 

Khả năng lồng ghép chương trình phục hồi thu nhập của dự án với các chương trình đang/sẽ 
triển khai trong hoặc sau5 chương trình phục hồi thu nhập;  

Các thách thức và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chương trình đang triển 
khai mà có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình phục hồi thu 
nhập của dự án. Những thông tin này cũng rất hữu ích để xem xét các kết quả dự kiến và các 
tác động của các hoạt động phục hồi thu nhập khi được xây dựng;  

Kết quả xem xét các chương trình phát triển, các dịch vụ và các cơ hội sinh kế đang và sẽ được triển 
khai có thể được sử dụng để tham khảo trong các hoạt động lập kế hoạch chương trình phục hồi thu 
nhập tiếp theo cùng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng.  

Trong quá trình thực hiện dự án, kết quả xem xét các chương trình/cơ hội phát triển sinh kế đang và 
sẽ được triển khai cần được cập nhật. Ở giai đoạn này, các cuộc thảo luận giữa Ban chỉ đạo chương 
trình  phục  hồi  thu  nhập/Ban  quản  lý  chương  trình  phục  hồi  thu  nhập  và  các  cán  bộ  quản  lý  các 
chương trình đang và sẽ triển khai cần đi đến thống nhất liệu có thể lồng ghép các chương trình này 
với chương trình phục hồi thu nhập của dự án hay không. Đối với chương trình phục hồi thu nhập của 
Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập đã  làm rõ các 
cam kết/đóng góp của các chương trình đang và sẽ triển khai, cũng như đóng góp của các hộ gia đình 
bị ảnh hưởng và mức hỗ trợ của dự án đối với mỗi hoạt động phục hồi thu nhập sẽ thực hiện. 

Hộpà :àKi hà ghiệ à ủaàVECàt o gàviệ àlồ gàgh pà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpà ủaàdựà àvớià à
hươ gàt hàph tàt iể à ủaàđịaàphươ gà

T o gà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpà ủaàDựà àĐườ gà aoàtố àNộiàB ià–àL oàCai,à à hươ gàt hà
khu ế à gà ủaàđịaàphươ gàv à hươ gàt hàđ oàtạoà ghềà gàth àđ à u gà ấpà àkho àđ oàtạoà
ơà ả ,àt o gàkhià hươ gàt hàphục hồi thu nhập của dự án đã cung cấp  àkho àđ oàtạoà ổàsu g,à
đ oàtạoà gà aoà gàvớiàviệ à u gà ấpà àhỗàt ợàđầuàv oà hoà àhộàgiaàđ hàtha àgiaàđểàthự àhiệ à
v àtạoàthuà hậpàtừà àhoạtàđộ gà àhộàgiaàđ hàđ àđượ àđ oàtạo.àà

T o gà hươ gàt hàphục hồi thu nhập củaàDựà àHồàCh àMi h‐àLo gàTh hà–àDầuàGi ,àhu ệ àLo gà
Th hàv àHộià gàd à àCẩ àMỹàđ àtổà hứ à Chươ gàt hà hiaàsẻàki hà ghiệ à‐à àhộàgiaàđ hà
tha àgiaà hươ gàt hàphục hồi thu nhập đ à hiaàsẻàki hà ghiệ àth hà gàđốiàvớià àh hà u ià à
vớià àhộàgiaàđ hàkh gà ịàả hàhưở gà ởiàdựà .àMộtà hươ gà t hàđa gàđượ à àdự gà tạiàđịaà
phươ gàđểà h à ộ gà àh hà u ià à ủaà hươ gàt hàphục hồi thu nhập.àà

                                                            
5 Để mở rộng chương trình phục hồi thu nhập hoặc nhân rộng các hoạt động phục hồi thu nhập thành công ở  
các khu vực khác 
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Nă gàlự à ủaà à àli à ua ààà
Trong giai đoạn chuẩn bị xem xét các chương trình phát triển và các cơ hội sinh kế đang và sẽ được 
triển khai cần đánh giá sự sẵn sàng và năng lực của những người quản lý chương trình/nhà cung cấp 
dịch vụ ‐ những đối tác mà sẽ hợp tác với chương trình phục hồi thu nhập của dự án. Các vấn đề như 
năng lực kỹ thuật và quản lý của các tổ chức này, bao gồm cả việc chuẩn bị các báo cáo tài chính ‐ là 
rất quan trọng cần được đánh giá. Các nhu cầu   về xây dựng năng  lực cần được xem xét trong quá 
trình tổ chức bộ máy thực hiện và ước tính chi phí  cho chương trình phục hồi thu nhập.  

LậpàDa hàs hà à hiế àlượ àphụ àhồiàthuà hậpàv à àdự gà à ứ àhỗàt ợàà
Tại thời điểm này trong giai đoạn chuẩn bị dự án, một danh sách các phương án phục hồi thu nhập 
tiềm năng có thể được chuẩn bị dựa trên các thông tin đã được thu thập về: (1) các ảnh hưởng của 
dự án; (2) mức đền bù, hỗ trợ đối với các ảnh hưởng của dự án mà hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được 
nhận; (3) Điều kiện kinh tế ‐ xã hội của các hộ gia đình bị ảnh hưởng; (4) các nhu cầu, ưu tiên và khả 
năng thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập khác nhau của các hộ gia đình bị ảnh hưởng; (5) các 
chương  trình  phát  triển  và  các  cơ  hội  sinh  kế  đang  và  sẽ  triển  khai  tại  địa  phương.  Tuy  nhiên, 
VEC/EPMU, Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và Ban quản  lý chương trình phục hồi thu 
nhập cũng có thể tham khảo các thực hành tốt từ các dự án khác, ở các khu vực khác  ‐ và xem xét 
điều chỉnh (nếu có thể) đối với các hoạt động cụ thể của chương trình phục hồi thu nhập. 
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Ngoài ra, các hoạt động/mô hình của chương trình phục hồi thu nhập cần phải phù hợp với điều kiện 
của địa phương cũng như các ưu tiên/khả năng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham 
gia. Chẳng hạn  đối với khu vực dự án nơi mà kinh  tế địa phương  chủ yếu dựa vào  sản xuất nông 
nghiệp thì các mô hình phục hồi thu nhập khả thi cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể là các mô 
hình dựa vào nông nghiệp (các hoạt động liên quan đến nông nghiệp) hoặc phi nông nghiệp. Phụ lục 4 
gợi ý danh  sách các mô hình phục hồi  thu nhập cho các dự án mà  sinh kế  của hộ gia  đình bị  ảnh 
hưởng chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, các thành viên của hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể 
tham gia cả hai  loại mô hình phục hồi thu nhập này  (dựa vào nông nghiệp và phi nông nghiệp) tuỳ 
thuộc vào nhu cầu, năng lực và ưu tiên của họ ‐ với mục tiêu là các hộ gia đình có thể đáp ứng được 
các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đồng thời vẫn có thể thực hiện các hoạt động để phục hồi thậm chí 
nâng cao mức sống của họ so với mức trước khi bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập cần  làm việc với các phòng ban cấp huyện (Phòng Lao 
động, thương binh và xã hội, Phòng Kinh tế, Hội phụ nữ, Hội nông dân) để thảo luận về danh sách các 
hoạt động phục hồi thu nhập tiềm năng  ‐ các cơ quan này có thể cho ý kiến về tính khả thi của các 
hoạt động này cũng như các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thực hiện. 

Sau khi tổng hợp và xem xét  ý kiến phản hồi của các phòng ban liên quan, Ban quản lý chương trình 
phục hồi thu nhập cần công bố6 danh sách đã sửa đổi về các hoạt động phục hồi thu nhập cho các hộ 
gia đình bị ảnh hưởng và cộng đồng. Thời gian công bố  ít nhất  là hai tuần để các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng xem xét tính phù hợp của các hoạt động phục hồi thu nhập này và liệu việc thực hiện các hoạt 
động này có đạt được các mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập cũng như liệu có phù hợp với 
các nhu cầu, ưu tiên và kỹ năng của các hộ gia đình. Ý kiến phản hồi của các hộ gia đình cần phải được 
phân tích và tích hợp khi hoàn thiện lại danh sách các hoạt động phục hồi thu nhập.  

Dựa trên danh sách cuối cùng về các hoạt động phục hồi thu nhập, nhóm chuẩn bị dự án bao gồm 
VEC và tư vấn chuẩn bị dự án (trong giai đoạn chuẩn bị dự án), Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập và tổ công tác của tư vấn giám sát dự án (trong giai đoạn thực hiện dự án) thông qua tham vấn 
với các cơ quan liên quan cấp tỉnh, huyện, xã và các hộ gia đình tham gia chương trình phục hồi thu 
nhập có  thể  thảo  luận và  thống nhất về mức hỗ trợ mà dự án sẽ cung cấp đối với từng hoạt động 
phục hồi thu nhập cụ thể. Thông tin về mức hỗ trợ đối với từng hoạt động phục hồi thu nhập cụ thể 
được trình bày trong bảng dưới đây, với ví dụ từ chương trình phục hồi thu nhập của Dự án Đường 
cao tốc Nội Bài – Lào Cai.  

Bả gà :àV àdụàvềà ứ àhỗàt ợà àh hà u iàlợ àtừà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpà ủaàDựà à
Đườ gà aoàtố àNộiàB ià–àL oàCaià

Hoạtàđộ gàphụ àhồià
thuà hậpà

Hỗ t ợ ằ gàhiệ àvật “ố lượ gàà Th hàtiề

Mô hình nuôi lợn  Con giống 
Chuồng trại 
Tài liệu kỹ thuật và đào tạo 

02 con lợn giống 
1000 viên gạch làm chuồng 
3 khóa tập huấn  

7 triệu 
đồng 
 

                                                            
6 Như niêm yết ở các nhà văn hoá thôn, nhà trưởng thôn, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, và thảo 
luận trong các cuộc họp của các tổ chức, đoàn thể. 
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Hoạtàđộ gàphụ àhồià
thuà hậpà

Hỗ t ợ ằ gàhiệ àvật “ố lượ gàà Th hàtiề

Dịch vụ thú y
Hỗ trợ thức ăn để nuôi lợn 

05 lần tiêm phòng 
230 kg 

 

 
Dưới đây là các điểm quan trọng cần lưu ý trong việc xác định các mức hỗ trợ phù hợp: 

Các mức hỗ trợ sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng, cũng như 
mức độ dễ bị tổn thương của hộ gia đình bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng hoặc dễ bị tổn 
thương nhiều hơn thì mức hỗ trợ sẽ nhiều hơn. 

Mức hỗ trợ cần được xây dựng dựa trên tính toán về yêu cầu đầu vào cần thiết để hộ gia đình 
có thể tạo ra thu nhập bị mất do ảnh hưởng của dự án, có tính đến các điều kiện kinh tế ‐ xã 
hội nền của hộ gia đình. 

Khi xác định các mức hỗ trợ phù hợp, cần xác định rõ hình thức hỗ trợ (hỗ trợ bằng tiền hay 
hiện vật ‐ chẳng hạn như hỗ trợ các vật tư đầu vào) và số tiền hỗ trợ đã bao gồm thuế và các 
chi phí vận chuyển vật tư, chi phí quản lý hay chưa.     

Tổ chức   thực hiện/quản  lý đối với việc cung cấp hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
cũng cần được xác định rõ ràng và  thống nhất bằng văn bản  (nêu rõ  trong hợp đồng), bao 
gồm sự thống nhất  về việc liệu hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp cho người bị ảnh hưởng hay 
sẽ chuyển tới các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đơn vị thực hiện chương trình phục hồi thu 
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nhập, cũng như   người bị ảnh hưởng có phải hoàn trả  lại các hỗ trợ đã được cung cấp hay 
không v.v. 

Các mức hỗ  trợ phải  được  thông báo  tới các hộ gia  đình bị  ảnh hưởng và cộng  đồng. Tuy 
nhiên, cần có sự thống nhất rõ ràng giữa VEC và UBND cấp tỉnh/ huyện (hoặc Hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư huyện, nếu được Uỷ ban cấp tỉnh/ huyện uỷ quyền quyết định), 
về mức hỗ  trợ   mà dự án sẽ cung cấp cho các hộ gia đình  trước khi công bố  thông tin cho 
cộng đồng. 

 
  

Bảng dưới đây trình bày ví dụ về mức hỗ trợ của chương trình phục hồi thu nhập và đóng góp của các 
hộ gia đình vào các hoạt động chương trình phục hồi thu nhập tại tỉnh Yên Bái (Dự án Đường cao tốc 
Nội Bài – Lào Cai). 

Bả gà :àV àdụàvềà ứ àhỗàt ợà ủaà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpàtạiàtỉ hàY àB ià‐àDựà àĐườ gà aoà
tố àNộiàB ià–àL oàCaià

TTà C àhoạtàđộ gàphụ àhồiàthuà
hậpà

Hỗ t ợ ủaà hươ gàt h phụ àhồiàthuà
hậpà

Đ gàg pà ủaà àhộ giaàđ h

1   Trồng gừng cao sản   Giống; phân NPK; thuốc trừ sâu;  Phân bón, lao động và hàng 
rào 

2  Trồng cây dong riềng  Giống; phân NPK; tài liệu đào tạo và 
hướng dẫn 

Phân bón, lao động và hàng 
rào 
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TTà C àhoạtàđộ gàphụ àhồiàthuà
hậpà

Hỗ t ợ ủaà hươ gàt h phụ àhồiàthuà
hậpà

Đ gàg pà ủaà àhộ giaàđ h

3   Trồng cây dong giềng kết hợp 
sử dụng máy sơ chế  dong 
giềng 

Giống; phân NPK; tài liệu hướng dẫn
và tập huấn; máy sơ chế dong giềng 

Phân bón, lao động và hàng 
rào 

4   Trồng ngô trên đồi và đất phù 
sa  

Giống; phân NPK; tài liệu hướng dẫn
và tập huấn 

Phân bón, lao động

5   Trồng ngô trên đất đồi và đất 
phù sa kết hợp  sử dụng máy 
tách hạt ngô mini 

Giống; phân NPK; tài liệu hướng dẫn
và tập huấn; máy tách hạt ngô  

Phân bón, lao động

6   Dịch vụ tách hạt ngô (sử dụng 
máy tách hạt tự động)  

Máy tách hạt ngô Lao động 

7   Mua máy làm đất (cày/bừa)   Máy cày/bừa Chi phí bảo dưỡng và nhiên 
liệu  

9   Mua máy sấy chè  Máy sấy chè Chi phí bảo dưỡng và nhiên 
liệu 

10  Mô hình hỗ trợ Biogas cho các 
hộ chăn nuôi lợn, gia cầm 

Hầm biogas, ống dẫn gas, van; tập 
huấn, hướng dẫn  

Công đào hầm, xi măng, cát, 
sỏi.   

11  Nuôi lợn thịt   Giống, hàng rào, tài liệu và tập huấn, 
dịch vụ thú y, hỗ trợ thức ăn nuôi lợn 

Công chăm sóc; thức ăn; vắc‐
xin 

12  Nuôi cá   Giống, thức ăn (5 tháng); tập huấn và 
tài liệu; hỗ trợ một phần chi phí đào 
ao  

Công đào ao; thức ăn (bã 
sắn);  

13  Nuôi lợn rừng  Con giống  Công chăm sóc; thức ăn; vắc 
xin 

14  Nuôi gà thả vườn   Con giống, máng đựng thức ăn, máng 
đựng nước, lưới quây, dịch vụ thú y 
(các loại vắc xin)  

Công chăm sóc; thức ăn; vắc 
xin 

15  Nuôi thỏ New Zealand   Con giống, cỏ, sổ tay hướng dẫn nuôi, 
dịch vụ thú y, tập huấn kỹ thuật.  

Các loại thực phẩm có sẵn 
(ngô, khoai, sắn, vv), công 
chăm sóc 

16  Hỗ trợ máy chế biến thức ăn 
chăn nuôi  

Máy nghiền, máy đùn ép thức ăn chăn 
nuôi 

Lao động, các sản phẩm nông 
nghiệp địa phương  

17  Lồng ấp trứng gà   Lồng ấp Lao động, chuồng gà

18  Mô hình nuôi lợn nái   Con giống (lợn nái sinh sản); thức ăn 
gia súc (cám gạo, gạo, ngô); hướng 
dẫn đào tạo; hướng dẫn kỹ thuật chăn 
nuôi; hóa chất khử trùng; dịch vụ thú 
y (các loại vắc‐xin)  

Lao động, chuồng trại, thức 
ăn chăn nuôi 

19  Dịch vụ may mặc   Máy may công nghiệp; máy vắt sổ Lao động; cửa hàng; vải, phụ
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TTà C àhoạtàđộ gàphụ àhồiàthuà
hậpà

Hỗ t ợ ủaà hươ gàt h phụ àhồiàthuà
hậpà

Đ gàg pà ủaà àhộ giaàđ h

kiện, bàn là 

20  Dịch vụ sửa chữa xe máy  Bộ công cụ cơ bản Lao động, cửa hàng, bơm, 
bàn nâng 

à
X àđị hà à ủià oàv à à iệ àph pàgiả àthiểuà ủià oààà
Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một chương trình phục hồi thu nhập. Một số  yếu 
tố liên quan tới quan điểm, kỹ năng và năng lực của chính những người bị ảnh hưởng; trong khi một 
số yếu tố  lại  liên quan đến sự  thay đổi của các điều kiện  thị  trường mà chương trình phục hồi thu 
nhập được triển khai tại đó. Các yếu tố ảnh hưởng tiềm tàng hay “các rủi ro” đối với việc triển khai 
hiệu quả chương trình phục hồi thu nhập cần được xác định càng đầy đủ càng tốt đối với từng hoạt 
động phục hồi thu nhập được đề xuất. 

Đánh giá rủi ro cần được thực hiện sớm ngay trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong giai đoạn này, 
việc xác định các rủi ro, hạn chế và xây dựng các biện pháp giảm thiểu cần được nhóm chuẩn bị dự 
án, đặc biệt  là Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập/ Ban quản  lý chương trình phục hồi thu 
nhập với sự hỗ trợ của tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện với sự tham vấn chặt chẽ với các cơ quan 
chính quyền liên quan và các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập. 
Hoạt động đánh giá rủi ro bao gồm: 

Nghiên cứu  thị  trường:  đánh giá nhu cầu  thị  trường địa phương đối với các sản phẩm của 
hoạt động phục hồi thu nhập cụ thể cũng như các vấn đề tiềm tàng liên quan đến tình trạng 
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thừa nguồn cung nếu quá nhiều hộ gia đình cùng thực hiện một hoạt động phục hồi thu nhập 
cụ thể ‐ chẳng hạn như chăn nuôi cùng một loại gia súc, gia cầm. 

o Các nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm: thông tin từ 
các cơ quan chính quyền, như các Sở, các phòng ban cấp huyện như Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Khuyến nông; Công‐thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; các doanh 
nghiệp, thương mại địa phương, và các đoàn thể khác (Hội nông dân, Tổ chức phi chính 
phủ địa phương…) và các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Xác định các yêu cầu về mùa vụ và thời tiết, đặc biệt  là đối với các hoạt động phục hồi thu 
nhập dựa vào nông nghiệp.  

o Các nguồn thông tin phục vụ các nghiên cứu này bao gồm:  thông tin từ các cơ quan chính 
quyền  như  các  Sở,  các  phòng  ban  cấp  huyện  ‐ Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn; 
Khuyến nông và các đơn vị/tổ chức khác (các nhà cung cấp cây giống, con giống, hội Nông 
dân) và các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Đánh giá các yêu cầu về không gian cho việc thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập so với 
diện tích đã có của các hộ gia đình bị ảnh hưởng để có thể triển khai các hoạt động này – đối 
với các hộ tái định cư cần xem xét sự phù hợp của vị trí và diện tích của khu tái định cư. 

o Các nguồn thông tin phục vụ đánh giá này bao gồm: thông tin từ các cơ quan chính quyền 
như Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện; các Sở và các phòng ban như 
Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn;  Khuyến  nông;  Phòng  Công‐thương;  Lao  động 
thương binh và Xã hội; các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và các tổ chức/đoàn thể 
khác  (Hội  nông  dân,  Tổ  chức  phi  chính  phủ  địa  phương…)  và  các  hộ  gia  đình  bị  ảnh 
hưởng. 

Hoạt động đánh giá rủi ro sẽ được xem xét và cập nhật  lại trong quá trình thực hiện dự án nếu cần 
thiết. Kết quả đánh giá rủi ro bao gồm các biện pháp giảm thiểu đề xuất và tổ chức thực hiện có thể 
được tổng hợp như trong bảng dưới đây. Sau khi đánh giá và phân tích rủi ro, các hoạt động phục hồi 
thu nhập đã hoàn thiện có thể được tổng hợp theo mẫu trong Phụàlụ à . 
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Bả gà :àTổ gàhợpà à ủià oà ủaà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpàv à à iệ àph pàgiả àthiểuà ủià oà‐à
v àdụàtừàChươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpà ủaàtỉ hàY àB ià‐àDựà àĐườ gà aoàtố àNộiàB ià–àL oàCaià

C à ủià oà M àtả Biệ àph pàgiả àthiểu

Kế hoạch triển khai không 
phù  hợp  với  các  yêu  cầu 
về  mùa  vụ/thời  tiết  đối 
với  hoạt  động  phục  hồi 
thu nhập 

Chậm  trễ trong  việc  cung  cấp vật  tư, 
hoặc thiếu các nhà cung cấp vật tư tại 
địa phương dẫn  đến  cung  cấp  các hỗ 
trợ không đúng thời vụ 

Chuẩn bị kinh phí sớm và liên hệ kịp thời
với các nhà cung ứng vật tư 

Dịch  bệnh  đối  với  hoa 
màu  và  gia  súc    do  thiên 
tai (bão, hạn hán, thời tiết 
lạnh) 

Gia súc:  dịch tai xanh; dịch tả
 
Lợn: lở mồm long móng; Hội chứng rối 
loạn sinh sản và hô hấp ở lợn 
 
Gà: cúm gà 
 

Tập huấn quy trình chăn nuôi gia súc kỹ
lưỡng  cho  các hộ  gia  đình, bao  gồm  cả 
việc phát hiện và phòng ngừa dịch bệnh.  
Tiêm phòng đầy đủ và kịp thời;  
Yêu cầu các hộ gia  đình phải  thông báo 
kịp thời với trưởng thôn, các cán bộ thú 
y  và  khuyến  nông,  và  Ban  quản  lý 
chương trình phục hồi thu nhập nếu vật 
nuôi bị mắc bệnh;  
Cán bộ khuyến nông thường xuyên theo 
dõi  và  tư  vấn  kịp  thời  cho  các  hộ  gia 
đình. 

Dịch bệnh đối với hoa màu Tập huấn cho các hộ gia đình  thực hiện 
đúng  quy  trình  chăm  sóc,  phát  hiện  và 
phòng ngừa bệnh kịp thời. 
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thời 
điểm ‐ Các hộ gia đình nên thường xuyên 
đi  thăm  đồng  để  có  thể  sử dụng  thuốc 
bảo vệ thực vật đúng thời điểm. 
Các hộ gia đình phải  thông báo kịp  thời 
với các trưởng thôn, các cán bộ thú y và 
khuyến  nông,  và  Ban  quản  lý  chương 
trình  phục  hồi  thu  nhập  nếu  phát  hiện 
dịch bệnh. 
Cán bộ khuyến nông thường xuyên theo 
dõi  và  tư  vấn  kịp  thời  cho  các  hộ  gia 
đình.  

Máy móc,  công  cụ  bị  hư 
hỏng 
Tai nạn lao động 

Máy  móc/công  cụ bị hư  hỏng  trong 
quá trình sử dụng  

Tập  huấn sử  dụng  và  bảo  dưỡng  đúng 
cách  các  thiết bị máy móc, bao  gồm  cả 
việc xử lý các sự cố đơn giản 
Liên hệ với nhà cung cấp hoặc phân phối 
để bảo hành, bảo dưỡng hoặc  sửa chữa;  
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C à ủià oà M àtả Biệ àph pàgiả àthiểu

Thị trường không ổn định  Giá  thức  ăn  chăn  nuôi,  con  giống,  và 
các dịch vụ khác tăng lên trong khi giá 
của  sản  phẩm  đầu  ra  không  ổn  định, 
ảnh  hưởng  tiêu  cực  đến  hoạt  động 
chăn nuôi  

Tìm nhà cung cấp  thức  ăn chăn nuôi và 
đơn vị bao tiêu sản phẩm ổn định; 
Giới thiệu đơn vị bao tiêu sản phẩm/đơn 
vị kinh doanh uy tín cho các hộ gia đình 
bị ảnh hưởng  trước khi thực hiện  
Giới hạn  số  lượng hộ gia  đình  tham gia 
một hoạt động phục hồi thu nhập cụ thể. 

  Đối với các hoạt động kinh doanh/dịch 
vụ: Khó khăn trong việc tìm thị trường 
ổn định cho dịch vụ và sản phẩm 

Thường  xuyên  nâng  cao  kỹ năng  cho 
người  lao  động;  tìm  kiếm  thị  trường  từ 
các  nguồn  khác  nhau,  đa  dạng  hóa  sản 
phẩm kinh doanh, dịch vụ.  

Các  vấn  đề  về  an  toàn 
trong sản xuất và sử dụng 
biogas 

Tai nạn do rò rỉ đường ống dẫn gas Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
Tổ chức tập huấn về cách sử dụng biogas 
an  toàn  và  hiệu  quả  trước  khi  chuyển 
giao 
Thường xuyên đến thăm các hộ gia đình 
để kiểm  tra việc vận hành và bảo  trì hệ 
thống biogas.  

Các  hộ  gia  đình  không 
tuân thủ theo các yêu cầu 
của mô hình phục hồi thu 
nhập 

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng quay  lại 
với  cách  chăn  nuôi,  trồng  trọt  truyền 
thống. 

Thường xuyên giám sát và cung cấp các 
khoá đào tạo bổ sung khi cần thiết.  
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III. Tổ chức thực hiện  
Việc tổ chức thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cần được lồng ghép với việc tổ chức thực hiện 
Kế hoạch tái định cư. Sau đây là một số hướng dẫn/gợi ý cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập: 

VEC (thông qua EPMU) và tư vấn giám sát dự án (thông qua Tổ công tác trong suốt quá trình 
thực hiện dự  án)  và  đơn  vị  thực hiện  công  tác  đền bù, hỗ  trợ,  tái  định  cư  (Hội  đồng bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất) trao đổi và chuẩn bị tổ chức 
thực hiện chương trình phục hồi thu nhập với các bên có liên quan khác và các cơ quan, đoàn 
thể cấp tỉnh, huyện, xã  (Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động‐thương binh và xã 
hội, các tổ chức đoàn thể, …).  

Công tác tổ chức thực hiện cần được thống nhất với VEC và UBND cấp tỉnh, huyện trong quá 
trình hoàn thiện chương trình phục hồi thu nhập7. 

Việc tổ chức thực hiện cần bao gồm một chương trình xây dựng năng lực cho các cơ quan/tổ 
chức liên quan khi cần và xác định nguồn kinh phí cho chương trình này. 

Không cần thiết phải thành lập Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập tại tất cả các cấp 
(tỉnh, huyện, xã) bởi như vậy là không hiệu quả và không cần thiết ‐ nếu thành lập như vậy sẽ 
khó khăn trong việc phối kết hợp giữa các ban và sẽ phát sinh chi phí quản  lý rất cao. Thay 
vào đó việc tổ chức thực hiện được gợi ý như sau: 

o Lập Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh; và,  

o Ban quản  lý  chương  trình phục hồi  thu nhập cấp huyện  tại  tất  cả các huyện  triển khai 
chương trình phục hồi thu nhập. 

Mỗi Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cần có một cán bộ kế toán có kinh nghiệm 
để xử lý các vấn đề liên quan đến kinh phí của chương trình phục hồi thu nhập (giải ngân và 
thanh quyết toán). 

Trong quá trình thực hiện, VEC/EPMU tiếp tục hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật, hỗ trợ cho Ban chỉ 
đạo chương trình phục hồi thu nhập/ Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập trong việc 
thực hiện chương trình phục hồi thu nhập và thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thực 
hiện chương trình phục hồi thu nhập này.  

 

 

 

 

                                                            
7 Cần  lưu ý rằng đối với hoạt động quyết toán ngân sách chương trình phục hồi thu nhập sau này, các quyết 
định thành lập Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và các Ban quản lý chương trình phục hồi 
thu nhập cấp huyện và các cơ quan thực hiện chương trình phục hồi thu nhập khác do UBND tỉnh/huyện ban 
hành phải được nộp như chứng từ thanh toán.  
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Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnhà

Thành viên Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập bao gồm giám đốc các sở, ban ngành ( Sở Tài 
chính; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động, thương binh và xã hội, …) và chủ tịch UBND 
các huyện dự án. Vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhậpnhư sau: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện lập kế hoạch 
và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 

Phối hợp và lập kế hoạch lồng ghép chương trình phục hồi thu nhập với các chương trình hỗ 
trợ phát triển sinh kế/phát triển kinh tế hộ gia đình do các sở  đang quản lý.  

Ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện ký 
hợp đồng với các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… để thực 
hiện các hoạt động của chương trình phục hồi thu nhập. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập của các Ban quản lý chương 
trình phục hồi thu nhập cấp huyện. 

Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyệnà

Thành viên Ban quản  lý chương  trình phục hồi  thu nhập bao gồm  lãnh đạo các phòng ban chuyên 
môn cấp huyện và  lãnh đạo UBND xã có triển khai chương trình phục hồi thu nhập. Vai trò và trách 
nhiệm của Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập như sau: 

Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập tại địa phương. 

Thực hiện việc lồng ghép và mở rộng chương trình phục hồi thu nhập với các chương trình hỗ 
trợ phát triển kinh tế‐xã hội/phát triển kinh tế hộ gia đình của tỉnh, huyện, bao gồm cả các hỗ 
trợ từ các tổ chức phi chính phủ tại địa phương. 

Nếu được Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập ủy quyền, ban quản  lý chương trình 
phục hồi thu nhập hợp đồng với các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, … để thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập cụ thể (Hội phụ nữ có thể thực 
hiện các khóa đào tạo thiết  lập hoạt động kinh doanh quy mô hộ gia đình hoặc quản  lý  tài 
chính; Hội nông dân có thể tham gia vào việc chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi). 

Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện chương trình phục hồi thu nhập của các hộ bị ảnh 
hưởng và hỗ trợ các hộ khi cần thiết. 

Đơn vị tư vấn giám sát dự ánà

Tư vấn giám sát dự án thường có các vị trí chuyên gia phục hồi thu nhập/chuyên gia phát triển sinh 
kế, chuyên gia tái định cư, chuyên gia về giới và phát triển dân tộc thiểu số (nếu cần). Tư vấn giám sát 
dự án có vai trò và trách nhiệm như sau: 

Hỗ trợ VEC/EPMU, Ban chỉ đạo và các Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập trong việc 
thực hiện đánh giá nhu cầu chi tiết. 
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Hỗ trợ VEC/EPMU và các cơ quan thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư và chính quyền địa 
phương trong việc chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 

Hỗ trợ VEC/EPMU, ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và các Ban quản  lý 
chương  trình phục hồi  thu nhập cấp huyện  trong việc  chuẩn bị chương  trình phục hồi  thu 
nhập để trình UBND tỉnh, VEC/Bộ Giao thông vận tải và ADB phê duyệt. 

Hỗ trợ, hướng dẫn VEC/EPMU, Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và các 
Ban  quản  lý  chương  trình  phục  hồi  thu  nhập  cấp  huyện  trong  việc  thực  hiện  và  giám  sát 
chương trình phục hồi thu nhập đã được phê duyệt. 
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IV. Chi phí thực hiện và dòng vốn   
Như đã đề cập ở trên, tất cả các tài liệu liên quan đến thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ và tái định cư (bao 
gồm cả chương trình phục hồi thu nhập) chỉ được coi  là bản hoàn thiện cuối cùng sau khi đã được 
hoàn thiện dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết đã được phê duyệt (thường là trong quá trình thực hiện 
dự án) và sau khi hoạt động kiểm đếm thiệt hại chi tiết đã được thực hiện. Do đó, ước tính chi phí 
thực hiện chương trình phục hồi thu nhập sẽ chỉ được hoàn thiện trong quá trình triển khai dự án. 

 

Chi phí cho chương trình phục hồi thu nhập sẽ bao gồm các khoản sau: 

Chi phí cho từng loại và mô hình của hoạt động phục hồi thu nhập (như các hoạt động trồng 
trọt, chăn nuôi, các hoạt động phi nông nghiệp, …); 

Chi phí cho từng loại hình tập huấn kỹ thuật cần thiết để các hộ gia đình tham gia có hiệu quả 
vào các hoạt động phục hồi thu nhập; 

Chi phí thực hiện và chi phí quản lý (dựa trên chi phí thực tế được UBND tỉnh phê duyệt); 

Chi phí dự phòng (10%‐15 % tổng chi phí ước tính cho tất cả các hạng mục chi phí phục hồi 
thu nhập khác). 

Đối với Dự án Đường cao tốc Nội Bài ‐ Lào Cai và Dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh‐ Long Thành ‐ Dầu 
Giây, các khoản vay của ADB được   sử dụng để chi trả cho hoạt động đền bù, hỗ trợ và tái định cư. 
Một tài liệu "Hướng dẫn lập và thực hiện kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư " riêng biệt đã được xây 
dựng ‐ bao quát các yêu cầu về chính sách của Chính phủ và của ADB, các bài học kinh nghiệm, các 
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thực hành tốt về yêu cầu giải ngân nguồn vốn, cũng như thanh quyết toán kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái 
định cư. 

Liên quan đến các chứng từ và tài liệu thanh quyết toán, các Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu 
nhập cấp tỉnh và/hoặc Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện phải đệ trình VEC các 
tài liệu sau khi yêu cầu chuyển tiền (yêu cầu tạm ứng kinh phí): 

Tài  liệu về chương trình phục hồi thu nhập đã được VEC/Bộ Giao thông vận tải và ADB phê 
duyệt. 

Quyết định phê duyệt các chương trình phục hồi thu nhập chi tiết của UBND tỉnh. 

Hợp đồng giữa VEC và Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và Ban quản  lý chương  
trình phục hồi thu nhập 

Kế hoạch thực hiện và dự toán chi phí trong 6 tháng tiếp theo 

Yêu cầu thanh toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước 

Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của năm theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước  

Công văn của Ban chỉ đạo chương  trình phục hồi  thu nhập và của các Ban quản  lý chương  
trình phục hồi thu nhập gửi VEC yêu cầu tạm ứng kinh phí thực hiện chương trình phục hồi 
thu nhập.  

Cần lưu ý rằng, trong khi yêu cầu tạm ứng chi phí quản lý có thể yêu cầu theo từng đợt thì đối với chi 
phí thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập cần yêu cầu tạm ứng toàn bộ nhằm đảm bảo rằng các 
hoạt động phục hồi thu nhập được thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và/hoặc Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập cấp huyện cần phải có một hệ thống lưu trữ hồ sơ hiệu quả, gọn và tập trung để đảm bảo có thể 
tìm các tài liệu dễ dàng và nhanh chóng khi chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán để đệ trình. Như đã đề 
cập cụ thể trong tài  liệu "Hướng dẫn lập và thực hiện kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư ", Ban chỉ 
đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và/hoặc Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập 
cấp huyện cần nộp các chứng từ sau để thanh quyết toán chi phí thực hiện chương trình phục hồi thu 
nhập:  

Hợp đồng giữa VEC và Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và các Ban quản 
lý chương trình cấp huyện.   

Hợp đồng giữa các Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và/hoặc Ban quản lý 
chương trình cấp huyện với các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương. 

Các tài  liệu đấu thầu mua sắm  liên quan đến hợp đồng giữa Ban chỉ đạo chương trình phục 
hồi thu nhập cấp tỉnh và/hoặc các Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện với 
các đơn vị cung cấp tại địa phương. 

Chứng từ ký nhận/xác nhận các hộ tham gia chương trình phục hồi thu nhập đã nhận vật tư 
và các hỗ trợ phục hồi thu nhập. 
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Bảng tóm tắt chi phí hỗ trợ chương trình phục hồi thu nhập và các hỗ trợ đối với các hộ tham 
gia chương trình phục hồi thu nhập.  

Lệnh ủy chi (nếu có) cho các nhà thầu /các nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng.  

Tổng hợp toàn bộ các khoản chi phí của chương trình phục hồi thu nhập, bao gồm toàn bộ chi 
phí quản lý chương trình phục hồi thu nhập và toàn bộ chi phí hỗ trợ chương trình phục hồi 
thu nhập cũng như các hỗ trợ cho các hộ tham gia chương trình phục hồi thu nhập.  

Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của năm theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước. 

Yêu cầu thanh toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước. 

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phục hồi thu nhập 

Lệnh  ủy  chi/giấy biên nhận  của Ban  chỉ  đạo  chương  trình phục hồi  thu nhập  cấp  tỉnh/Ban 
quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện cung cấp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Công văn yêu cầu VEC thanh quyết toán kinh phí. 
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V. Phê duyệt chương trình phục hồi thu nhập  
Tuân  thủ các yêu cầu của Tuyên bố chính sách an  toàn của ADB, khung chương  trình phục hồi  thu 
nhập, bao gồm cả quy trình hoàn thiện chương trình phục hồi thu nhập trong quá trình thực hiện dự 
án được trình bày trong bản dự thảo Kế hoạch tái định cư (RP) đã được chuẩn bị trong giai đoạn hỗ 
trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và sẽ được Bộ Giao thông vận tải/VEC và ADB phê duyệt8. Tuy nhiên, do 
các tỉnh và các huyện dự án cần một tài liệu cụ thể hơn về chương trình phục hồi thu nhập để xem xét 
và phê duyệt trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và trong giai đoạn thực hiện; hơn nữa, cơ 
quan kiểm soát chi (ECA) cũng yêu cầu được cung cấp một tài liệu về chương trình phục hồi thu nhập 
riêng để sử dụng trong việc kiểm soát chi chương trình phục hồi thu nhập ‐ vì vậy, ngoài Kế hoạch tái 
định cư, Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh/Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập cấp huyện với sự hỗ trợ của tổ công tác của Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và EPMU/VEC cần chuẩn bị 
một tài  liệu riêng về chương trình phục hồi thu nhập và đệ trình UBND các tỉnh và các huyện dự án 
phê duyệt cũng như gửi cơ quan kiểm soát chi để phục vụ hoạt động kiểm soát chi trong quá trình 
thực hiện. Nội dung của tài liệu về chương trình phục hồi thu nhập được đính kèm trong Phụàlụ à .  

Trong quá trình thực hiện dự án, chương trình phục hồi thu nhập hoàn thiện được trình bày trong Kế 
hoạch tái định cư cập nhật và tài liệu chương trình phục hồi thu nhập riêng biệt cần được chuẩn bị và 
đệ  trình  lên UBND  tỉnh, UBND các huyện có  triển khai chương  trình phục hồi  thu nhập, ADB và cơ 
quan kiểm soát chi. Tài liệu chương trình phục hồi thu nhập hoàn thiện phải được phổ biến cho người 
bị ảnh hưởng, cộng đồng và các bên liên quan theo quy trình phổ biến thông tin đã trình bày trong Kế 
hoạch tái định cư đã phê duyệt. 

 

                                                            
8 Xem các nội dung được đề cập trong Tuyên bố chính sách an toàn của ADB 2009, Phụ lục 2, Trang 53 
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VI. Thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập  
VEC sẽ thông báo bằng văn bản đến UBND các tỉnh và UBND các huyện dự án khi Chương trình phục 
hồi thu nhập được ADB và Bộ Giao thông vận tải (hoặc VEC theo sự ủy quyền của Bộ Giao thông vận 
tải) phê duyệt. Sau đó, chương trình phục hồi thu nhập có thể được triển khai theo quy trình được 
minh họa trong Hình 3 dưới đây.  

H hà :àQu àt hàthự àhiệ à hươ gàt hàPhụ àhồiàthuà hậpàà
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Cần lưu ý rằng trước khi đệ trình các chương trình phục hồi thu nhập chi tiết lên UNBD tỉnh xem xét 
và phê duyệt (Bước 7 có thể triển khai một “giai đoạn thí điểm” đối với tất các cả các hoạt động phục 
hồi thu nhập đã được xác định. Việc triển khai thí điểm các hoạt động phục hồi thu nhập mang lại các 
lợi ích như sau: 

Xác định sự phù hợp, hiệu quả của việc lập và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập;  

Tạo điều kiện cho các cơ quan  liên quan  làm quen với các phương pháp, tiếp cận cũng như 
yêu cầu của việc lập và thực hiện chương trình phục hồi thu nhập;  

Thu thập thông tin bổ sung để xác định liệu các hoạt động phục hồi thu nhập sẽ có ít rủi ro, 
khả thi và có giúp các hộ tham gia tạo được thu nhập hay không;  

Nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tham gia vào 
giai đoạn thí điểm, trước khi triển khai đại trà chương trình phục hồi thu nhập. 

Giai đoạn thí điểm của chương trình phục hồi thu nhập của Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã 
cung cấp đầy đủ thông tin để: (i) lựa chọn các hoạt động phục hồi thu nhập phù hợp; và (ii) thay đổi 
các cơ quan thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cho giai đoạn triển khai đại trà căn cứ vào các 
bài học kinh nghiệm có được từ giai đoạn thí điểm. Tương tự, giai đoạn thí điểm của chương trình 
phục hồi  thu nhập của Dự án Đường cao  tốc Hồ Chí Minh‐Long Thành – Dầu Giây đã cung cấp các 
thông tin quan trọng được sử dụng để (i) phân tích tính phù hợp của các hoạt động phục hồi thu nhập 
được đề xuất để triển khai trong giai đoạn đại trà; (ii) đánh giá khả năng và kỹ năng của các hộ gia 
đình khi tham gia chương trình phục hồi thu nhập; và (iii) chuẩn bị kế hoạch triển khai đại trà chương 
trình phục hồi thu nhập một cách hợp lý hơn.  

Thành lập Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và Ban quản lý chương 
trình phục hồi thu nhập 
UBND tỉnh ban hành quyết định thành  lập Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh và 
UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện.  
Các quyết định thành lập cần bao gồm các thông tin sau: 

Tên và chức vụ của trưởng ban và các thành viên.  

Nhiệm vụ và trách nhiệm các Ban. 

Nêu rõ Ban sẽ mở một tài khoản ngân hàng riêng và có con dấu (con dấu riêng hoặc con dấu 
của một cơ quan được chỉ định). 

Ngày ký quyết định và ngày quyết định có hiệu lực. 

Ký kết hợp đồng thực hiện chương trình phục hồi thu nhập 
Khi Ngân hàng Phát triển châu Á và Bộ Giao thông vận tải/VEC phê duyệt chương trình phục hồi thu 
nhập, VEC/EPMU (thông qua tổ công tác của tư vấn giám sát dự án) sẽ soạn thảo hợp đồng thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập ‐ các hợp đồng này sẽ được ký bởi Ban chỉ đạo chương trình phục hồi 
thu nhập cấp  tỉnh hoặc Ban quản  lý chương  trình phục hồi  thu nhập cấp huyện. Các bản sao công 
chứng của hợp đồng cần được chuẩn sẵn bởi vì các cơ quan kiểm soát chi (bao gồm Kho bạc nhà nước 
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cấp tỉnh/ huyện và đơn vị kiểm soát chi do Bộ Tài chính giao) sẽ yêu cầu nộp các bản sao công chứng 
này khi thánh quyết toán kinh phí phục hồi thu nhập. 

Mở tài khoản phụ tại kho bạc nhà nước cấp tỉnh/ huyện 
Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh mở một tài khoảnđể nhận kinh phí quản lý; Ban 
quản  lý  chương  trình  phục hồi  thu nhập  cấp huyện mở một  tài  khoản  tại  Kho bạc nhà nước  cấp 
tỉnh/huyện để nhận kinh phí thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập.  

Chuẩn bị kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí tạm ứng 
Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí sẽ được chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình phục hồi 
thu nhập trong 6 tháng hoặc quý tiếp theo và dựa trên các điều khoản trong hợp đồng ký kết giữa 
VEC và Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và/hoặc Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập. Kế hoạch và dự toán kinh phí cùng các tài  liệu khác (tham khảo “Hướng dẫn  lập và thực hiện 
kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư”) được đệ trình lên VEC như một phần của yêu cầu tạm ứng kinh 
phí để thực hiện chương trình phục hồi thu nhập.  

Tập huấn cho cán bộ Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và Ban quản 
lý chương trình phục hồi thu nhập 
VEC/EPMU, với sự hỗ trợ của Tư vấn giám sát dự án, thực hiện các lớp tập huấn cho cán bộ Ban chỉ 
đạo chương trình phục hồi thu nhập và Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập về các nội dung 
sau:  

Các nguyên tắc, quy trình và yêu cầu đối với việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập.  

Quy trình và các yêu cầu (bao gồm cả các biểu mẫu cần thiết) trong việc việc đề xuất, sử dụng 
và thanh quyết toán kinh phí phục hồi thu nhập. 

Nội dung tập huấn cần được ghi  lại bằng văn bản và người tham gia cần được cung cấp các hướng 
dẫn cũng như tài liệu tập huấn. 

Các hộ bị ảnh hưởng đăng ký tham gia chương trình phục hồi thu nhập 
Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập đảm bảo rằng tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện tham 
gia chương trình phục hồi thu nhập ‐ nếu họ muốn tham gia ‐thì đều được đăng ký tham gia chương 
trình phục hồi thu nhập (mẫu đơn đăng ký dành cho các hộ gia đình tham gia chương trình phục hồi 
thu nhập được đính kèm trong Phụ lục 7). Thông qua việc đăng ký, các hộ gia đình sẽ có cơ hội thay 
đổi hoạt động phục hồi thu nhập mà trước đó (trong quá trình hoàn thiện chương trình phục hồi thu 
nhập,  trước khi chương  trình phục hồi  thu nhập được  thực hiện) các hộ đã mong muốn  thực hiện 
nhưng hoạt động phục hồi thu nhập đó nay không còn phù hợp với điều kiện hiện tại của hộ gia đình9. 
Ngoài ra, do các thủ tục, quy định của Nhà nước và mục đích kiểm soát chi, chương trình phục hồi thu 
nhập với các thông tin chi tiết về các hộ đủ điều kiện tham gia cũng như chi phí cho các hoạt động 

                                                            
9 Do  các  vấn  đề  về  thủ  tục,  thời gian  từ  khi hoàn  thiện  chương  trình phục hồi  thu nhập  đến  khi  thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập có thể kéo dài (một năm hoặc dài hơn) 
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phục hồi thu nhập (được trình bày trong tài liệu chương trình phục hồi thu nhập độc lập) phải được 
UBND tỉnh phê duyệt trong giai đoạn thực hiện.     

Trong giai đoạn này, nếu một hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập 
nhưng không muốn tham gia chương trình, Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cần yêu cầu 
hộ gia đình xác nhận bằng văn bản (Mẫu xác nhận đính kèm trong Phụ lục 7  có phần dành cho hộ gia 
đình không muốn tham gia chương trình phục hồi thu nhập).  

 
Thiết kế và thực hiện thí điểm chương trình phục hồi thu nhập 
Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập /Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập chọn các 
hoạt động phục hồi thu nhập phù hợp nhất để thí điểm. Các hoạt động phục hồi thu nhập được chọn 
thí điểm cần được tham vấn với các hộ bị ảnh hưởng và cộng đồng nhằm đảm bảo rằng đây là những 
hoạt động mang lại nhiều lợi ích/kinh nghiệm nhất cũng như những bài học cho các hộ gia đình ‐ có 
xét đến các yếu tố thị trường/mùa vụ. Các hộ bị ảnh hưởng tham gia chương trình phục hồi thu nhập 
trong giai đoạn thí điểm sẽ được lựa chọn trong quá trình tham vấn với cộng đồng. Các hộ được lựa 
chọn tham gia giai đoạn thí điểm thường là các hộ có nhu cầu cấp bách nhất về phục hồi thu nhập (ví 
dụ các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và/hoặc các hộ dễ bị tổn thương). Giai đoạn thí điểm của 
chương trình phục hồi thu nhập có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, phụ thuộc vào thời gian hoàn thành 
hoạt động phục hồi thu nhập thí điểm và kế hoạch thực hiện các hoạt động khác của dự án (như thực 
hiện các hoạt động tái định cư khác, thời gian khởi công xây dựng dự kiến, v.v). 

Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập cần thảo  luận với tất cả các hộ tham gia chương trình 
phục hồi thu nhập (không chỉ riêng các hộ tham gia trong giai đoạn thí điểm) và các bên liên quan về 
kết quả thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập thí điểm. Các hộ bị ảnh hưởng tham gia trong giai 
đoạn thí điểm nhưng hoạt động phục hồi thu nhập không mang  lại kết quả mong muốn mà nguyên 
nhân dẫn đến kết quả này không xuất phát từ phía hộ gia đình, (ví dụ dịch bệnh trong chăn nuôi, lũ lụt 
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xảy ra trong quá trình nuôi trồng thủy sản, v.v) và được xác nhận bởi Ban chỉ đạo chương trình phục 
hồi thu nhập và Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập, có thể đăng ký hoạt động phục hồi thu 
nhập khác và được tham gia vào giai đoạn thực hiện chương trình phục hồi thu nhập đại trà.  

Đệ trình các mô hình phục hồi thu nhập cụ thể lên UBND tỉnh xem xét và phê 
duyệt   
Đối với các hộ bị ảnh hưởng mong muốn thay đổi lựa chọn hoạt động phục hồi thu nhập, Ban quản lý 
chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện và VEC/cán bộ của EPMU và tổ công tác sẽ đánh giá tính 
khả thi của hoạt động mới đối với hộ bị ảnh hưởng liệu hoạt động này có giúp hộ tạo ra thu nhập hay 
không. 

Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập sẽ chuẩn bị bản phân tích chi tiết các hoạt động phục hồi 
thu nhập cho từng hộ tham gia trong huyện (theo Phụ lục 5 và kèm các thông tin chi tiết về các hộ đủ 
điều kiện tham gia chương trình). Tài  liệu phân tích này sẽ được đệ trình  lên Ban chỉ đạo thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập cấp tỉnh để xem xét, sau đó mô hình phục hồi thu nhập cho tất cả các 
huyện dự án sẽ được đệ trình lên UBND tỉnh xem xét và phê duyệt.  

Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương để cung cấp các hỗ trợ 
và vật tư cho chương trình phục hồi thu nhập 
Dựa trên các chương trình phục hồi thu nhập chi tiết đã được phê duyệt cho các huyện, các Ban quản 
lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương 
để cung cấp con giống (bò, lợn) và vật tư (giống cây trồng, phân bón, hàng hóa, vv) cũng như các dịch 
vụ và hỗ trợ (đào tạo, giới thiệu việc làm…) để thực hiện các mô hình phục hồi thu nhập cụ thể. Hộ gia 
đình tham gia chương trình phục hồi thu nhập có thể mua trực tiếp một số vật tư (như dây thép gai 
để làm hàng rào khu vực chuồng trại; bàn, ghế để hình thành các ki‐ốt bán hàng) tại địa phương. Do 
đó đối với các loại vật tư này, Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập sẽ không cần ký hợp đồng 
với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương.  

Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập các huyện cần nắm rõ tất cả các tài  liệu  liên quan đến 
hợp đồng và các hóa đơn chi tiêu cần nộp cho VEC và Kho bạc Nhà nước. Do đó, trong chương trình 
tập  huấn mà VEC  triển  khai  đối  với Ban  chỉ  đạo  chương  trình  phục  hồi  thu  nhập  và Ban  quản  lý 
chương trình phục hồi thu nhập cần đề cập đến nội dung này. 

Tổ chức tập huấn cho các hộ gia đình tham gia chương trình phục hồi thu 
nhập 
Các  đợt  tập huấn  sẽ được  tổ  chức bởi Ban quản  lý  chương  trình phục hồi  thu nhập,  các  cơ quan 
chuyên môn  (như cơ quan khuyến nông) và các nhà cung cấp dịch vụ  tại  địa phương. Các đợt  tập 
huấn sẽ được lên kế hoạch phù hợp với khung thời gian thực hiện chương trình phục hồi thu nhập.  

Đợt tập huấn đầu tiên cần được triển khai trước khi các hộ được hỗ trợ vật tư và cần tập trung vào 
các nội dung sau:  

Nhu cầu đào tạo cụ thể của các hộ bị ảnh hưởng được xác định trong quá trình đánh giá nhu 
cầu chi tiết; và, 
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Các vấn đề/chủ đề mà cơ quan chuyên môn xem là cần thiết phải tập huấn để việc thực hiện 
các hoạt động phục hồi thu nhập được hiệu quả.  

Đợt tập huấn thứ 2 (tập huấn “nhắc lại”) cần được tiến hành trong quá trình thực hiện các hoạt động 
phục hồi  thu nhập; và, đợt  tập huấn cuối cùng sẽ được  thực hiện sau khi  triển khai các hoạt động 
phục hồi thu nhập. Đợt tập huấn cuối cùng sẽ tập trung vào hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và cách 
thức mà các hộ tham gia tiếp tục áp dụng các kiến thức/kinh nghiệm thu được. 

Các đợt tập huấn cần có minh họa bằng hình ảnh và hướng dẫn thực hành; người tham gia tập huấn 
sẽ được cung cấp các tài liệu để tham khảo để sử dụng trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động 
phục hồi thu nhập.  

 

Kiểm tra sự chuẩn bị và các đóng góp của các hộ gia đình đối với chương trình 
phục hồi thu nhập 
Để đảm bảo các hoạt động phục hồi  thu nhập được  thực hiện hiệu quả, Ban quản  lý chương  trình 
phục hồi thu nhập cần kiểm tra sự chuẩn bị và việc đóng góp của các hộ gia đình tham gia xem họ đã 
sẵn sàng hay chưa. Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cần hướng dẫn các hộ gia đình cách 
thức hoàn  thành các yêu cầu và các điều kiện  để  thực hiện các hoạt động phục hồi  thu nhập  (xây 
dựng các cửa hàng và ki‐ốt, hoàn thành chuồng trại…).  
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Bàn giao hỗ trợ và vật tư của chương trình phục hồi thu nhập 
Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cấp huyện sẽ bàn giao hỗ trợ và vật tư của chương trình 
phục hồi thu nhập của dự án cho các hộ tham gia sau khi đợt tập huấn đầu tiên được triển khai và các 
hộ đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tham gia cũng như các đóng góp theo yêu cầu của chương trình 
phục hồi thu nhập ‐ có xét đến các yêu cầu thời vụ của các hoạt động phục hồi thu nhập cụ thể (như 
chăn nuôi). Các hộ phải xác nhận đã nhận hỗ  trợ, vật  tư  thông qua việc ký vào Mẫu giấy xác nhận 
trong Phụ lục 8. Bản sao của giấy xác nhận cần được chuẩn bị bởi vì các cơ quan kiểm soát chi sẽ yêu 
cầu nộp giấy xác nhận này để quyết toán kinh phí và một bản sao giấy xác nhận cần được giao cho hộ 
tham gia để lưu giữ. 

Điều quan trọng là các hộ bị ảnh hưởng được chủ động tham gia lựa chọn hàng hóa, vật tư do các nhà 
cung ứng dịch vụ tại địa phương cung cấp. Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập cần sắp xếp, 
thuê phương tiện đi lại cho các hộ bị ảnh hưởng kiểm tra hàng hóa và vật tư tại nơi của nhà cung ứng 
trước khi Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập mua các hàng hóa, vật tư này. 
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Giám sát thường xuyên tại địa bàn và hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập 
Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập cần tiến hành kiểm tra địa bàn hàng tuần để giám sát 
việc thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập cũng như cung cấp các hỗ trợ kịp thời trong trường 
hợp có những vấn đề hoặc khó khăn phát sinh đối với các hộ gia đình. Để tăng khả năng tiếp cận cũng 
như cung cấp các hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng tham gia chương trình phục hồi thu nhập, 
Ban quản  lý chương trình phục hồi thu nhập cần cung cấp cho các hộ gia đình số điện thoại  liên hệ 
của cán bộ kỹ thuật và ghi chép lại tất cả các vấn đề mà các hộ tham gia gặp phải ‐ các nội dung này có 
thể được đưa  ra  thảo  luận với các hộ khác  trong các đợt  tập huấn “nhắc  lại” và các  tập huấn  tiếp 
theo. 
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Giám sát nội bộ, giám sát độc lập và đánh giá việc thực hiện chương trình 
phục hồi thu nhập 

Gi às tà ộià ộà
Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cán bộ kỹ thuật hỗ trợ kịp thời trong việc giải quyết các vấn đề 
phát sinh ‐ các hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cũng 
giúp xây dựng tính sở hữu của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đối với chương trình 
phục hồi thu nhập. Hoạt động giám sát nội bộ cũng cung cấp dữ  liệu để đánh giá  liệu chương trình 
phục hồi thu nhập có mang lại hiệu quả tích cực đối với các hộ gia đình tham gia chương trình này hay 
không. Ngoài các hoạt động giám sát hàng tuần tại địa bàn của Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập  ‐ VEC, UBND tỉnh/Ban chỉ đạo chương trình phục hồi thu nhập và UNBD huyện cũng cần thực 
hiện đánh giá và giám sát nội bộ sáu (06) tháng/lần việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập. 
Giám sát nội bộ sẽ được thực hiện thông qua quy trình trong hình 4: 

Gi às tàđộ àlậpà
Đối với các dự án gây ra tác động tái định cư bắt buộc nghiêm trọng 10, đơn vị giám sát độc lập (EMA) 
sẽ  được  thuê  tuyển  để  giám  sát  việc  thực hiện  kế hoạch  tái  định  cư, bao  gồm  cả  việc  thực hiện 
chương trình phục hồi thu nhập. Các nội dung giám sát, phương pháp, tần suất và các yêu cầu báo 
cáo cần phù hợp với các nội dung giám sát tái định cư và được thể hiện rõ trong điều khoản tham 
chiếu (TOR) cho đơn vị giám sát độc lập ‐ điều khoản tham chiếu cần phải được thống nhất giữa ADB 
và Bộ Giao  thông vận  tải/VEC. Các vấn đề phát sinh  trong quá  trình  lập và  thực hiện chương  trình 
phục hồi thu nhập được xác định bởi đơn vị giám sát độc  lập sẽ được thảo  luận trong các báo cáo 
giám sát và đánh giá tái định cư.  

 

                                                            
10 Đối với các dự án do ADB tài trợ, các dự án gây ra tác động tái định cư bắt buộc nghiêm trọng là dự án có từ 200 người bị 
ảnh hưởng trở lên: (i) phải di dời nhà ở: (ii) mất từ 10% tài sản sản xuất (tài sản tạo thu nhập).  
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H hà :àGi às tà ộià ộàviệ àthự àhiệ à hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hậpà
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Phụ lục  
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Phụ lục 1.  Danh sách các hộ tham gia chương trình phục hồi thu nhập 

“TTà
Họàtê à
hủàhộà

Địaà hỉà

Điềuàkiệ àtha àgiaà hươ gàt hàphụ àhồiàthuà hập

Mấtàtừà %àđấtà
sả à uấtà

Phảiàdiàdờiàv à ịàả hàhưở gàvềà
thuà hập/si hàkếà

à

Hộà
ghèoà
à

Hộ d àtộ àthiểuà
sốà ầ àhỗàt ợà
phụ àhồiàthuà

hậpà

Hộà àphụà ữàl à
hủàhộà ầ àhỗàt ợà
phụ àhồiàthuà hậpà

Hộà à gườiàgi ,à
t ẻàe àl à hủà

hộà

Hộà h hàs hà
àhộià

1 
Trần Quý 
Sửu 

165 Thái 
Hà 

X    X         

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

...       

...       
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 PHỤ LỤC



57
S

ổ tay lập và thực hiện C
hương trình phục hồi thu nhập 

 

Phụ lục 2. Bảng hỏi hộ gia đình sử dụng trong quá trình đánh giá nhu cầu 

Nhu cầu và khả năng thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập của hộ gia đình   

1. Thông tin của hộ gia đình 

1.1   Họ tên đối tượng tham gia:  
Địa chỉ: 

Điện thoại.  

1.2   Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trước khi thu hồi đất?  
 
 

…………........................................................ 
 

1.3   Ảnh hưởng của hoạt động thu hồi đất đối với nguồn thu nhập  Nêu rõ các ảnh hưởng:.....................................................
 
 

1.4   Thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình từ tất cả các nguồn trước khi thu hồi 
đất?  

 
 
VND/tháng 

1.5   Các thành viên trong độ tuổi lao động  
Họ tên  Quan hệ với chủ hộ Giới tính Tuổi  Trình độ học vấn Nghề nghiệp hiện tại
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2. Nhu cầu và khả năng thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập  
 

2.1.  Loạiàhoạtàđộ gà–àKhoa hàt àv à uà àhoạtàđộ gà àhộàgiaàđ hà o gà uố àthự àhiệ    

Chăn nuôi  1. Chăn nuôi bò 
2. Chăn nuôi lợn/gà
3. Hoạt động khác, ghi rõ: 
4. Thảo luận và nêu rõ tại sao hoạt động này lại có khả năng phục hồi thu nhập của hộ gia đình  

 
Trồng trọt  1. Trồng hoa và cây cảnh  

2. Làm vườn/Trồng rau tại nhà 
3. Hoạt động khác, ghi rõ:  
5. Thảo luận và nêu rõ tại sao hoạt động này lại có khả năng phục hồi thu  nhập của hộ gia đình 

 
Hoạt động phi 
nông nghiệp 

6. Đào tạo nghề:.......................................Nêu rõ nghề cụ thể: 
7. Kinh doanh nhỏ lẻ:........................................................................................... 
8. Giới thiệu việc làm:................................................................................................................  
9. Hoạt động khác, ghi rõ:....................................................................................................................   
10. Thảo luận và nêu rõ tại sao hoạt động này lại có khả năng phục hồi thu  nhập của hộ gia đình 
 
 

Năng lực  Thảo luận và nêu rõ khả năng/kinh nghiệm  thực hiện hoạt động phục hồi thu nhập đã chọn của hộ gia đình, bao gồm yêu cầu hỗ 
trợ từ Dự án của hộ gia đình để thực hiện hoạt động này: 

 

Thông tin khác  Vốn để thực hiện hoạt động phục hồi thu nhập đã chọn   Có        Không   
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Nếu có, thì từ nguồn nào (tiền bồi thường, tiền tiết kiệm, …)  Nguồn: 

Hộ gia đình có thể đóng góp gì trong việc thực hiện hoạt động phục hồi thu 
nhậpđã chọn (với sự hỗ trợ từ Dự án)  

Nêu rõ: 

Những thành viên nào trong gia đình sẽ thực hiện hoạt động phục hồi thu 
nhập đã chọn  

Nêu rõ:

Hộ gia đình có thắc mắc, yêu cầu gì không? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Không quan tâm đến chương trình phục 
hồi thu nhập  
Chưa quyết định  chọn chương trình 
phục hồi thu nhập 

 ‐ Nêu rõ lý do: 

 

 

 

 

Đánh giá của nhóm khảo sát xã hội về chương trình phục hồi 
thu nhập mà hộ gia đình đã lựa chọn 

 

Ngày: ....………..……….………. 

 

 PHỤ
 LỤ

C



60
S

ổ tay lập và thực hiện C
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1.1  Chủ hộ: 

 

Hình thức tham gia: Ảnh hưởng nghiêm trọng   □                                Dễ bị tổn thương    □ 

Địa chỉ:

Thôn:.......................Xã......................... 

Huyện:......................Tỉnh..................... 

1.2  Các loại đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Hà Nội – Lạng Sơn 

‐ Chưa xác định    □ 

‐ Đất ở □   Diện tích ảnh hưởng................m2; Tổng diện tích................m2 

‐ Ao/ đất vường   □     Diện tích ảnh hưởng................m2; Tổng diện tích................m2 

‐ Đất rừng/ đất đồi □     Diện tích ảnh hưởng................m2; Tổng diện tích................m2 

‐ Đất trồng lúa nước □     Diện tích ảnh hưởng................m2; Tổng diện tích................m2 

‐ Đất sử dụng để kinh doanh/sản xuất □ Diện tích ảnh hưởng................m2; Tổng diện tích................m2

‐ Khác (ghi cụ thể)..................................................................................... 

Ghi chú 

 

1.3  Nguồn thu nhập chính của gia đình là gì (nguồn tạo phần lớn thu nhập) 

....................................................................................................................................... 

Ước tính thu nhập trung bình của gia đình (theo năm/tháng sau khi trừ các khoản chi) từ nguồn thu 

Số thành viên trong gia đình:.................... 

Trong đó: 

 ‐ Số thành viên trong độ tuổi lao động:............ 

 PHỤ
 LỤ

C
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nhập chính:............................................tháng/ năm

Nguồn thu nhập phụ của gia đình là gì (nguồn tạo thu nhập sau nguồn thu nhập chính)?  

....................................................................................................................................... 

Ước tính thu nhập trung bình của gia đình (theo năm/tháng sau khi trừ các khoản chi) từ nguồn thu 
nhập phụ:............................................tháng/ năm 

Thu nhập bình quân ước tính của gia đình trong năm 2015 là bao nhiêu? (sau khi trừ các khoản chi) 
là:...........................đồng  

‐ Số thành viên dưới độ tuổi lao động và trên độ
tuổi lao động :........... 

Trình độ/ kỹ năng của các thành viên trong độ 
tuổi lao động:à 

Thành viên 1 (Nam/nữ)  

Thành viên 2 (Nam/nữ)  

Thành viên 3 (Nam/nữ) 

Thành viên 4 (Nam/nữ) 

Thành viên 5 (Nam/nữ) 

Thành viên 6 (Nam/nữ) 

Thành viên 7 (Nam/nữ) 

1.4  Ảnh hưởng của thu hồi đất tới hộ gia đình: 

‐ Thu nhập bị ảnh hưởng: Ước tính thu nhập bị ảnh hưởng hàng năm (sau khi trừ các khoản chi)                  

............................................................................................... 

‐ Sinh kế bị ảnh hưởng (ghi cụ thể):   .................................................................................... 

‐ Các ảnh hưởng khác (giáo dục, tín ngưỡng...):................................................................ 

 

Dựa trên con số ở phần 1.3, xác định tỉ lệ % thu 
nhập bị ảnh hưởng trên tổng thu nhập của hộ gia 
đình:............................. 

1.5   Thảo luận về khả năng tạo thu nhập sau khi bị ảnh hưởng thu hồi đất (đề xuất theo nhóm)  Ước tính kinh phí bồi thường/ hỗ trợ  

 PHỤ
 LỤ

C
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 PHỤ
 LỤ

C
PHỤ

 LỤ
C

 

 

a. Sử dụng kinh phí bồi thường để :  

    ‐ Mua đất thay thế (có khả thi không? Người bán ?...) – Cụ thể : 

    ‐ Đầu tư trên diện tích còn lại (hoa màu? Chăn nuôi gia súc)    ‐ Cụ thể: 

    ‐ Đào tạo nghề/ giới thiệu việc làm (Làm nghề gì? Các cơ hội việc làm...) – Cụ thể 

    ‐ Mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ‐ Cụ thể: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

b. Ý kiến của hộ gia đình về cách phục hồi nguồn thu nhập bị ảnh hưởng do thu hồi đất 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Các rủi ro được đưa ra bởi hộ gia đình/ nhóm 
thảo luận:..................................................... 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

Dựa vào các thông tin trên, nhóm làm việc và hộ gia đình có thể đề xuất một hoặc hai hoạt động phục hồi thu nhập (nếu có 2 hoạt động, hoạt động nào được ưu 
tiên: 1/.......................................2/...............  

1.6   Phân tích về khả năng phục hồi thu nhập của các hoạt động phục hồi thu nhập đề xuất: 

a. Số lượng đầu tư (các vật tư): 

b. Kinh phí đầu tư: 

Các rủi ro: 

............................................................................... 

............................................................................... 
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PHỤ
 LỤ

C
 PHỤ

 LỤ
C

 

 

c. Thời gian thực hiện: 

d. Tính hiệu quả:  

e. Kinh phí ước tính (sau khi trừ chi phí) per year: ........................................................ 

Ch àý:àDựaàv oàth gàti àt ê àd gàđầuàtiê à ủaàphầ à . àđểàt hàto àà

f. Đóng góp của các hộ gia đình (hỏi các hộ gia đình – Chú ý: thông tin chỉ là giả định): 

.........................................................................................................................  

...............................................................................

............................................................................... 

Các biện pháp giảm thiểu? 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

1.7   Phân tích bổ sung của nhóm làm việc về các hoạt động Phục hồi thu nhập ở trên của các hộ gia đình:

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Các ý kiến của Uỷ ban nhân dân/Hội nông dân  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Ý kiến của các cơ quan cấp huyện có liên quan 
............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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 PHỤ
 LỤ

C
PHỤ

 LỤ
C

 

 

............................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của các cơ quan cấp tỉnh có liên quan  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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PHỤ
 LỤ

C
 PHỤ

 LỤ
C

 

 

Phụ lục 3. Danh sách các hoạt động phục hồi thu nhập cho các hộ tham gia chương trình phục hồi thu nhập 

STT  Họ tên chủ hộ  Địa chỉ 

Thành viên trong độ 
tuổi lao động 

Nguồn thu 
nhập của hộ gia 

đình 

Thu nhập hàng 
tháng của hộ gia 

đình (VND) 

Hoạt động phục hồi thu nhập mà hộ muốn tham gia  

Nam  Nữ 
Chăn 

nuôi bò 
Chăn 

nuôi lợn 
Đào tạo 
nghề 

..  ...  ... 

1  Trần Quý Sửu  165 Thái Hà  3  2  Nông nghiệp  3.000.000      X       

2                         

3       

4       

5                         

6                         

7                         

8                         

9       

10       

...                         

....                         
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 PHỤ LỤC PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC  PHỤ LỤC
 

 

Phụ lục 4. Gợi ý các mô hình phục hồi thu nhập tiềm năng cho các dự án mà 
sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu dựa vào nông nghiệp 

Các ví dụ về chiến lược phục hồi thu nhập/ví dụ cho các dự án do VEC quản lý trong đó sinh kế của 
các hộ bị ảnh hưởng chủ chủ yếu dựa vào nông nghiệp: 

Các chiến lược phục hồi thu nhập có thể là gì? 

Các hoạt động phục hồi thu nhập dựa vào đất và khuyến nông: 

o Bồi  thường  bằng  đất  đổi  đất,  diện  tích  đất  thay  thế  có  khả  năng  sản  xuất  tương 
đương hoặc tốt hơn diện tích đất bị thu hồi. 

o Bổ sung các hoạt động phục hồi  thu nhập dựa vào đất  thông qua chương  trình  tập 
huấn kỹ thuật canh tác mới và các vật tư nông nghiệp, bao gồm cả công trình thuỷ lợi, 
nếu cần thiết, nhằm tăng năng suất làm cho diện tích đất còn lại. 

o Hỗ trợ thâm canh cây trồng và đa dạng hóa trong việc sử dụng đất. 

Các hoạt động phục hồi thu nhập dựa vào việc làm:  

o Tận dụng các cơ hội việc làm do dự án mang lại (làm việc tại công trường, văn phòng 
dự án). 

o Có thể kết hợp với các chương trình đào tạo nghề đối với các công việc yêu cầu kinh 
nghiệm và trình độ chuyên môn mà người bị ảnh hưởng đủ điều kiện chưa có. 

Các hoạt động phục hồi thu nhập dựa vào kinh doanh: 

o Mục tiêu của các hoạt động này  là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có và đã tái 
định cư hoặc khuyến khích các cơ sở kinh doanh nhỏ mới. 

o Cần tiến hành đánh giá nhu cầu đối với các sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng cụ thể.  

o Các cơ sở kinh doanh nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ cần những hỗ trợ sau:  

Đào tạo nâng cao các kỹ năng sẵn có đồng thời bổ sung các kỹ năng mới, bao gồm 
cả kỹ năng quản lý kinh doanh. 

Tư vấn các vấn đề kỹ thuật. 

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

Hỗ trợ marketing 

Các chiến lược phục hồi thu nhập bổ sung 

o Quyền sử dụng đất tại khu tái định cư 

o Ưu đãi đối với các hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ. 

o Ưu đãi tiếp cận các cơ hội tạo thu nhập dựa vào đường cao tốc (như thu phí đường 
bộ hoặc bán đồ ăn tại các trạm dừng nghỉ). 

o Tiếp  cận  tín dụng nông  thôn,  các  chương  trình doanh nghiệp vi mô và  các  chương 
trình đang hoặc sẽ được thực hiện tại địa phương. 
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 PHỤ
 LỤ

C
PHỤ

 LỤ
C

 

 

Phụ lục 5.  Danh sách các hoạt động phục hồi thu nhập triển khai cho các hộ gia đình 

STT  Hoạt động 
Số hộ 

tham gia 
Lý do 

thực hiện 
Hỗ trợ  của 

Dự án 
Đóng góp của hộ

gia đình 
Kết hợp với các chương trình 

của địa phương 
Kết quả dự kiến 

1  Mô hình 
chăn nuôi bò 

37  Thu nhập 
cao 
Rủi ro 
thấp 

9.000.000 
đồng/hộ  

3.000.000 
đồng/hộ  

‐ Chương trình tiêm chủng bò
cho tất cả các hộ tham gia  
‐ Tập huấn cho các hộ tham gia  

‐ Nâng cao hiểu biết của hộ gia đình về kỹ thuật chăn nuôi 
bò, bao gồm cả khả năng phát hiện  bệnh ở bò  
‐ Tạo thu nhập 1.200.000 đồng/tháng  

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

...               

...               
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PHỤ LỤC  PHỤ LỤC
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 PHỤ LỤC PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC  PHỤ LỤC
 

 

Phụ lục 6. Nội dung tài liệu chương trình phục hồi thu nhập 

Chữ viết tắt 
Định nghĩa các thuật ngữ  
I. GIỚI THIỆU    

1.1. Giới thiệu về dự án 
1.2. Phạm vi thu hồi đất của Dự án và các tác động đối với thu nhập và sinh kế của người bị 

ảnh hưởng 
1.3. Cơ sở pháp lý của Chương trình phục hồi thu nhập 
1.4. Mục tiêu của Chương trình phục hồi thu nhập 
1.5. Quy mô Chương trình phục hồi thu nhập và các hoạt động phục hồi thu nhập 
1.6. Kinh phí cho chương trình phục hồi thu nhập 
1.7. Kế hoạch thực hiện 
1.8. Giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình phục hồi thu nhập 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, QUYỀN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG 
TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP   

2.1. Đối tượng tham gia 
2.2. Các mức hỗ trợ và quyền lợi của chương trình phục hồi thu nhập 
2.3. Quy trình và phương pháp xác định các hộ đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi 

thu nhập 
III. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP CỦA CÁC 
HỘ GIA ĐÌNH 

3.1. Thu nhập và sinh kế của người bị ảnh hưởng 
3.2. Tác động của Dự án đối với thu nhập và sinh kế của người bị ảnh hưởng 
3.3. Nhu cầu và năng lực thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập  
3.4. Đăng ký của các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập 

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC HỒI THU NHẬP 
4.1. Các hoạt động nông nghiệp   
4.2. Các hoạt động phi nông nghiệp 
4.3. Các hoạt động kinh doanh 
4.4. Lồng ghép các hoạt động phục hồi  thu nhập với các hoạt động đang  thực hiện  tại địa 

phương 
4.5. Đánh giá rủi ro và các biện pháp giảm thiểu 
4.6. Kết quả dự kiến của chương trình phục hồi thu nhập   

V. ĐÓNG GÓP CỦA HỘ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP   
5.1. Lao động và vật tư  
5.2. Đóng góp bằng tiền mặt 
5.3. Các hình thức đóng góp khác 

 VI. PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 
6.1. Phổ biến thông tin 
6.2. Tham vấn cộng đồng 

VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN   
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
X. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 



72 Sổ tay lập và thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập 

 PHỤ LỤC PHỤ LỤC
 

 

XI. CÁC VẤN  ĐỀ PHÁT  SINH TRONG QUÁ TRÌNH  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU 
NHẬP 
XII. PHỤ LỤC 
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Phụ lục 7. Mẫu đăng ký tham gia chương trình phục hồi thu nhập   

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP   

Kính gửi:……………………………………………… 

I. Thông tin của hộ gia đình:  

1. Họ tên: ……………................Tên của vợ/chồng:……………….................... 

2. Địa chỉ:……………………………………………………................................................................... 

3. Điện thoại: …………………………………....................................................................... 

4. Số thành viên trong gia đình: ……người, trong đó: số thành viên nữ là:.…..... 

5. Lý do hộ gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập là:  

• Mất từ 10% diện tích đất sản xuất: [  ] 

• Mất toàn bộ diện tích đất ở(thu nhập/sinh kế bị ảnh hưởng và phải tái định cư) [   ] 

• Hộ nghèo (năm:.........):  [  ] 

• Hộ có phụ nữ làm chủ hộ:  [  ] 

• Hộ dân  tộc  thiểu số    (vợ hoặc chồng  là người dân  tộc  thiểu số hoặc căn cứ  theo sổ hộ 
khẩu): [ ] 

• Hộ có người già (trên 70 tuổi) hoặc trẻ em (dưới 16 tuổi) làm chủ hộ:  [  ] 

• Hộ gia đình chính sách:[ ] 

• Khác:...................................................................................................................... 

6. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trước khi thu hồi đất:........................................ 

                                                                                                                   ........................................ 

7. Thu nhập hàng  tháng của hộ gia  đình  trước khi  thu hồi  đất:................................. đồng/tháng 
(sau khi trừ các chi phí). 

II. Đăng ký các hoạt động phục hồi thu nhập 

Sau khi có thông tin về mức hỗ trợ của dự án và bàn bạc với các thành viên trong gia đình, hộ gia 
đình quyết định đăng ký các hoạt động phục hồi thu nhập sau: 

Mức độ ưu tiên  Hoạt động Quy mô các hoạt động Đóng góp của hộ gia đình

1    Ví dụ: Chăn nuôi bò  2 con bò 8.000.000 đồng 

2   Ví dụ: Xây ki‐ốt  03  bàn; 02 giá
 08 ghế...

12.000.000 đồng 

III. Đăng ký tập huấn: 

• ........................................................................................................................................ 

• .......................................................................................................................................  
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IV. Cam kết của hộ gia đình: 

1. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn. Trong quá trình thực hiện, các hộ gia đình sẽ tuân thủ các 
yêu cầu kỹ thuật đã được tập huấn.  

2. Thực hiện các hoạt động phục hồi thu nhập đã được hỗ trợ ít nhất trong 3 chu kỳ sản xuất (đối 
với các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi)   và  ít nhất trong 2 năm đối với các hoạt động phi 
nông nghiệp.  

3.  Không chuyển nhượng việc thực hiện hoạt động phục hồi thu nhập đã đăng ký cho hộ khác. 

 

Chữ ký:................................................................... 

 

Xác nhận của Ban quản lý chương trình 
phục hồi thu nhập 

Ngày: 

 

V. Nếu hộ gia đình đủ điều kiện nhưng không muốn tham gia vào chương trình phục hồi thu nhập, 
hộ gia đình ghi rõ  (nêu cả lý do không muốn tham gia nếu có thể) và ký tên bên dưới: 

  .......................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................... 

     Ngày:  

     Chữ ký của hộ gia đình: 

 

à 
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Phụ lục 8. Mẫu xác nhận hỗ trợ chương trình phục hồi thu nhập   

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU 
NHẬP HUYỆN ………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÁC NHẬN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP  

 

Dự án đường cao tốc.......................  

 

I. Hộ gia đình bị ảnh hưởng (ghi như trong mẫu DMS và chương trình phục hồi thu nhập chi tiết 
đã được phê duyệt): 

Họ tên chủ hộ: _Trần Quý Sửu___________________________ 

Địa chỉ:           ________________ 

Số CMND của chủ hộ:_______________Nơi cấp...................................... 

Số sổ hộ khẩu   _______________________ 

II. Các khoản hỗ trợ đã nhận:  

STT  Khoản mục  ĐVT  Số lượng 

1    Kg  10 

2     

       

       

       

       

     

       

 

III. Ngày nhận:....................................................................... 

III. Cam kết của hộ: Hộàgiaàđ hàđ àkiể àt aàv à a àkếtàđ à hậ àđầ àđủà àkhoả àhỗàt ợàtheoàsốà
lượ gà hưàt ê .à

 

Hộ bị ảnh hưởng 

Ký,àghià àhọàtê  

 

Ban quản lý chương trình phục hồi thu 
nhập huyện ……………………… 

Ký,àghià àhọàtê àv àđ gàdấu àà
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Phụ lục 9. Ước tính chi phí quản lý chương trình phục hồi thu nhập 

DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP HUYỆN (TỈNH)…. 

Biểuàđiàkè à u ếtàđị hàsố.…QĐ‐UBNDà g à....... à

TT  Hạng mục  Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(đồng) 

Đơn vị tính  Thành 
tiền 

(đồng) 

1  Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất 
lương 

       

1.1  Lương hàng tháng của cán bộ chuyên môn 
kiêm nhiệm 

    Người/th gà  

1.3  Phụ cấp cho thành viên không chuyên trách 
của BQL  

       

‐à T ưở g/ph à a à à à Người/th gà à

‐à Th hàviê à à à Người/th gà à

‐à Phụà ấpà hoà à ộà àl à gàt àphụ àhồià
thuà hậpà

à à Người/th gà à

2  Chi phí thông tin liên lạc, hội nghị, văn 
phòng phẩm 

       

2.1  Hỗ trợ thông tin liên lạc       Người/th g   

2.2  Văn phòng phẩm      Tháng   

2.3  Tiền nước uống, thuê địa điểm họp hàng quý         

3  Chi công tác phí      Lượt   

4  Chi phí khác         

à Tổng  à à à à

NGƯỜI LẬP BIỂU 
Ký à
 
 
 
 

TRƯỞNG BAN  
Kýàv àđ gàdấu à
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PHỤ
 LỤ

C
 PHỤ

 LỤ
C

 

 

Phụ lục 10.  Tổng hợp các khoản chi chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ gia đình 

Dự án đường cao tốc.....................................................................  

Mã số quận/huyện: A   
Đợt quyết toán: 1                
Ngày chi trả: 15/8/2015   
Căn cứ vào quyết định số.... /QĐ‐UBND ngày .....V/v phê duyệt dự toán kinh phí....của........... Tỉnh…. 
Hoạt động phục hồi thu nhập: GS 9‐ Mô hình trồng lúa năng suất cao  

Unit: VND

 
TT 

 
Họ tên hộ BAH 

 
Mã số hộ 

 
Ngày chi 

trả 

Các khoản nhận hỗ trợ 

Tổng  Đã nhận hỗ trợ 
Con giống 

Phân bón‐ 
Nitrate 

Phân bón‐ 
N‐P‐K 

Phân bón‐ K  Phân bón  Vôi bột 

1   Nguyễn Văn A   Lua‐01  15/8/15   1.300.000 600.000 525.000 525.000 200.000 400.000 3.550.000  3.550.000

2   Nguyễn Văn B  Lua ‐ 02   15/8/15  1.300.000 600.000 525.000 525.000 200.000 400.000 3.550.000  3.550.000

3               

   …….            

   …….            

   Chi phí quản lý                          700,000  700,000 

Tổng                    7.800.000  7.800.000 

Tổng (bằng chữ): ………………………………….. 

Ngày 18/08/ 2015
Ban quản lý chương trình phục hồi thu nhập huyện Long 

Thành 

Kýàtê /đ gàdấu à
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83Sổ tay lập và thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập 

PHỤ LỤC  PHỤ LỤC



84 Sổ tay lập và thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập 

 PHỤ LỤC PHỤ LỤC


