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Ye v.çc phe duyçt Ke hoach phat trien dan tQc thieu so tinh Phu Yen 
thuc Dir an "Tang cirôiig quãn l dt dai và co sé' dfr lieu dt dai" 

UY BAN NHAN DAN TINLI 

Can c& Lut Td cht-c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Ludt Szca 
ddi, b sung môt s diu cüa Lut Ti clnk ChInh phz và Lut To chzc chInh 

quyn djaphu-ong ngày 22/11/2019, 

Cán ct các Nghj djnh cza C7iInhphñ: S 43/2014/ND-C'P ngày 15/5/2014 

v quy djnh chi tilt thi hành mt s diu cza Lut Dt dai, s 01/2017/ND-C'P 

ngây 06/01/2017 v viêc tha di, bá sung môt s nghi djnh quv dIn/i chi tilt thi 

hành Luát Dat dai; 

Can th Quylt dinh s 930/QD-77'g ngày 3 0/5/2016 cña Thñ tzthng ChInh 
phz v vic phê duyt danh muc Dw an "Tang cu&ng quán l,i dct dai và cci sá dI 

lieu dt dai ", vay vn Ngân hang The gi&i; 

Can th các Quylt djnh cia B Tài nguyen và Môi trwông: Sá 1236/QD-
BTNMT ngày 3 0/5/2016 v vic phê duy& Báo cáo nghien cá'u khá thi Dic an 
"Tang cu-ông quán l dát dai và cc' s& di lieu dat dai ", vay vn Ngán hang ThI 
gió'i; sá 1 I41/QD-BTNMT ngày 20/5/2020 v vic phê duyt Sá tay hwó'ng dJn 
thcc hin Dw an "Tang cwông quán lj ddt dai và cci sü dI lieu dat dai" (Dw an 

VILG); s 1189/QD-BTNMT ngày 28/5/2020 v viêc diu chin/i ki hogch tcng 

thl Dzr an "Tang cuàng quán lj dat dai và ccl so dI lieu dat dai ", KI hogch 
thuc hiên nám 2020 và KI hogch lu'a chon n/ia thu näm 2020 p/un nhiêm vu do 
Trung wong thyc hién, 

Can th các Cong van cza Bô Tài nguyen và Mói trwông: Sá 
/256/B TNMT-TCQLDD ngày 19/3/2019 ye viêc dku chinh kl hogch tong the và 
xáy dung kl hogch thu'c hin nám 2019 du' an; sO 3430/B TNMT-TC QLDD ngày 

2 6/6/2 020 v vic tO chz'c thwc hiên Dw an Tang cwOng quán lj dOt dai và cc' sO 
dü' 1iu dat dai tgi dja phwong; 

Can cz'i các Quylt djnh cüa UBND tinh: SO 2096/QDBThTMT ngày 
0 1/9/2016 v vic phé duyt Báo cáo nghiên c&u k/ia thu Du' an "Tang cu'Ong 
quán ly dat dai vâ cci sO di? lieu ddt dai". thur hin tai tinh Pith Yen, vay vOn 
J'Jgán hang ThI giOi, sO 1189/QD- UBND ngày 07/8/20/9 v vic phê duyt Diêu 
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chinh ki hogch king th thu-c hiên, IcE hogch thu-c hién nám 2019 Dir an "Tang 
czróng quán lj dat dai và cc' so' dü' lieu dát dai" (Dir an VILG) thrc hin tgi tinh 
Pith Yên, 

Gán thNghj quylt Hôi nghj UBND tinh thzrO'ng Icj> ththng 02 nám 2021 s 
05/NQ-UBND ngày 17/3/2021 cña UBND tinh, 

Theo d nghj cüa So' Tài nguyen và Mói trzrO'ng (tgi To' trInh s6 26/T17'r-
STNMT ngày 04/02/2021), kern theo h so' lien quan. 

QUYET DINT!: 

Diêu 1. Phé duyt Ké hoach phát frin dan tc thiu s tinh Phü Yen 
thuôc Dir an "Tang cuing quãn I dt ctai và ci sr dC lieu dAt dai trén dja bàn tinh 
Phü Yen" (kern theo K hoach); gm các nôi dung chInh nhu sau: 

- Tng quan dr an. 

- Tom tAt dánh giá xâ hi. 

- Kt qua tham van cong dông. 

- K hoch trin khai các heat  dung. 

- T chüc thuc hiên. 

- Ph6 bin K hoach phát trién dan tOc thiu s& 

- Cci ch giãi quyt khiu nai. 

- Kinh phI dir kin. 

- T6  chrc giám sat, dánh giá. 

Diêu 2. Quyt dinh nay có hiu liic k tü ngày k. 

Diêu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; Giáni d& các s&: Tài nguyen và 
Môi tru?ng, K hoach và Du tir, Tài chInh, Xây drng; Tnrng Ban Dan tc 
tinh; Ciic tru&ig Ci.ic Thus tinh; Giám dc Kho btc Nhà niràc tinh; Chü tjch 
UBND các huyn: Scm Hôa, Song Hinh, Dng Xuân, Tây HOa, Phü HOa, Tuy 
An và Thñ trithng các Ca quan lien quan chju trách nhim thi hành./.  La" 

No'i nhân: 
- Nhtr Diu 3; 
- Bi Tài nguyen và Môi tnrông; 
-TT. HDNDtinh; 
- Ban KTNS - 1-LOND tinh; 
- UBND câc tx, tp: Dong I-Iôa, Song Câu, 

Tuy Hôa; 
-CT,cácPCTUBNDtinh; 
- PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, T]TF, KT. Phg,  Cg2u.02.I7.02 
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1. TONG QUAN AN 

1.1. Khái quilt v D4r an 

Mic tiêu cña Dir an "Tang cuông quãn 1 dt dai và ca s& dit lieu dat dai" (viêt tat 
VILG) là nhm phát trin, 4n hành mt h thng thông tin dat dai quôc gia da mic tiêu 
nhm dap lrng t& han thu cAu cüa ChInh phü, doanh nghip và ngu?ñ dan; nâng cao hiu 
1irc, hiu qua và minh bach  cüa cong tác quãn l dat dai t?i  dja bàn thiic hin dr an thông 
qua vic hoàn thin ca so dU 1iu dat dai, 0 Ca cap quôc gia và các dja phucmg. 

Muc tiêu cu th cza dit an: 

- Phát trin và vn hành He thng thông tin dt dai da muc dIch d dáp trng tot han 
thu c&u cüa các t chirc, doanh nghip và nguii dan. 

- Phát trin, 4n hành mOt  h thng thông tin dt dai da rntic tiêu nhñrn dáp rng tt 
han nhu cu cüa dja phirang, doanh nghip và ngtr0i dan. 

- Nang cao hiu lijc, hiu qua và minh bach cüa cOng tác quân l Mt dai tai dja bàn 
thic hin dii an thông qua vic hoàn thin Ca sO dit 1iu dat dai. 

- Hoàn thin và vn hành CSDL Mt dai cüa dja phuang (dit lieu djachmnh, d(t 1iu 
quy hoach, kê hoach sir dung dat, dik lieu giá dat, dit lieu thông kê, kiêm kê dat dai) phuc vu 
cOng tác quãn 1 dat dai, cung cap djch vi cOng ye dat dai, kêt nôi vth Trung uang và chia 
sé thông tin dat dai vOi các ngành Co lien quan (thuê, cong chirng, ngân hang,...). 

- Hoàn thin viêc cung cAp djch vi cong trong 11th virc dAt dai thông qua vic hin 
di hOa các VPDKDD tr vic câi tiên quy trInh, tiêu chuân djch vi tOi vic trang bj thiêt bj 
dâu - cui cüa các VPDKDD và dào tio can bô. 

- Nâng cao hiu qua cüa cOng tác tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cüa cong ding 
dôi vOi Du an; dc bit là dôi vOi cOng tác xây dirng, quãn 1 và vn hãnh he thông thông tin 
dat dai; h thông theo döi, dánh giá quãn l và sü d%ing dat dai. 

1.2. N3i dung dr an 

Dr an s bao gm 3 hçip phn nhu sau: 

Hçp phn 1: Tang cirong chAt lining cung cap dlch vi dat dai 

Hqp phn nay s h trçl: (i) Hin dai  hOa và tAng ctrOng chAt luqng cung cAp djch vi 
cong trong llnhvuc dat dai, (ii) Dào to, truyên thông và to chi.rc thrc hin kê hoach phát triên 
dan tôc thiêu so; (iii) Thiêt 1p và thrc hin He thông theo döi và dánh giá vic quãn 1 và sü 
diing dat. 

Hqp phn nay së h trçr nâng cao chAt krng cung cAp djch vii dAt dai thông qua vic 
hoàn thin quy trinh và tiêu chuan djch vi, cãi tao  ca sO vat chat, nãng cao nAng 1rc cüa 
các can b VPDKDD 0 các huyn d an. Hqp phn nay së h tr vic thông nhât các tiéu 
chuân nghip vi và ca sO 4t chat cüa VPDKDD và chi nhánh VPDKDD, dng th0i tang 
cu&ng sii tham gia cüa ng1Ii dan, khu vc tir nhân va các ben lien quan khac thông qua 
cac chiên djch truyên thông và nâng cao thin  thuic. Các hoat dng cüa hqp phân nay së 
tao diêu kin de triên khai các hoat dng k thut trong khuôn khO Hp phãn 2 cüa d an. 
Ngoài ra, Hçip phân nay cUng së giüp theo dOi vic thc hin quàn 1y s& diing dat theo quy 
djnh cüa Lut Dat dai nAm 2013 và dan dáp rng các nhu câu cüa nên kinh tê, xA hi trong 
hin tai  và trong tuang lai ye khâ nAng tiêp cn t& han vài các thông tin và djch vil thông 
tin dat dai. 
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Hqp phân 2: Xây ding co s& du Iiu dat dai vã triên khai h thông thông tin dat 
dai quôc gia da mlic tiêu (MPLIS) 

Hçp phAn nay h trçi cho: (i) phát trin mt rnô hInh h th6ng thông tin dt dai da 
mpc tiêu, tp trung, thông nhât trên pham vi toàn quôc; thiêt 1p ha tang Cong ngh thông 
tin, phân mém dé quãn trj và vn hành h thông cho Ca nuàc; (ii) Xây drng ca s& d 1iu 
dat dai quôc gia vâi 04 thành phân là: (ii.1) thông tin dja chInh; (ii.2) quy hoach, kê hoch 
s1r ding dat; (11.3) giá dat và (ii.4) thông ké, kiêm kê dat dai; (iii) phát triên Cong thông tin 
dat dai, djch vi cong din ti trong linh vrc dat dai và chia sé, lien thông dü lieu vài các 
ngành, linh VVC  khãc dira trén Khung kiên trüc ChInh phü din tà duçic Bô Thông tin và 
Truyên thông ban hành nhãm tang du&ng sir tham gia cüa nguii dan dôi vâi h thông 
MPLIS. 

Hçrp phn 3: H trq quãn 19 dL•1' an 

Hçp phn nay Se: (i) h trçl quãn 19 dir an, (ii) h trçi theo döi va dánh giá dir an. 

- Ten dr án:"Tang. cu&ng quãn 19 dt dai và ca s& dU 1iu dt dai", 

TiEng Anh "Vietnam - Improved Land Governance and Database Project", Ten vi& 
tat: VILG 

Ten izith zài trç: Ngân hang Th giài. 

- Co quail c/in quan d xut dy an: Bô Tài nguyen và Môi tru&ng. 

- Co quan chil qithn thou, gill dir an: 1Jy ban nhán dan tinh Phü Yen. 

Cliii (ILL' an: 

+ Chñ dir an d xuAt dir an: Tong ciic Quán 19 dat dai (TCQLDD), B Tài nguyen va 
Môi truông (B TNMT). 

+ Chü dix an di vâi dja bàn thrçic dAu ti.r xay drng CSDL dt dai: Sr Tài nguyen và 
Môi tnthng tinh Phü Yen. 

- Thiñgian thirc hi,z dir an: Tr näm 2017 dn näm 2022. 

- Dja dim trkn k/wi dr an: Dir kin dir an së duçic trin khai ti 06 huyn cña 
tinh Phü Yen, gôm: huyn Sn Hôa, huyên SOng Hinh, huyn Dông Xuân, huyn Tây Hôa, 
huyn Phü Hôa, huyn Tuy An. 

II. TOM TAT DANII GIA XAHQJ 

Ban Quân 19 dr an tinh (PPMU) së tin hành mt dánh giá xã hi d thu thp dft 1iu 
vã thông tin ye các cong dông dan tôc thiêu so trong khu vrc dr an. 

2.1 Phgm vi, khu vrc DTTS sin/i song trong khu vrc triln khai dr an: 

Các huyn Co ngu&i dan tôc thiu s sinh sOng tai tinh Phü Yen nhu bang dixâi day: 



Huyçn S ho 
SO 

Trong do: Chia theo tIrng dan tc 

E Dê Chäm Ba Na Tày Nung 
Dan tc 

khác 

Ho Khãu Ho Khãu H Khâu H Khâu Ho Khu F1ô Khâu 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II /2 13 11 

TONG 
CQNG 

14.207 60.070 5.221 24.367 5.701 22.960 1.218 4.904 785 2.938 653 2.429 629 2.472 

HUYEN 
SON HOA 

5.218 22.514 1.566 7.418 3.263 13.545 309 1.250 34 130 3 5 43 166 

2 
HUYN 
SONG 
HINH 

5.854 25.519 3.641 16.916 102 430 247 1.035 681 2.548 636 2.382 547 2.208 

3 
HUYN 
DONG 
XUAN 

2.834 11.031 0 0 2.202 8.545 632 2.486 0 0 0 0 0 0 

' 
HUYEN 
TAYHOA 

147 526 13 30 1 1 30 133 60 239 14 42 29 81 

HUYEN 
PIIUHOA 

147 467 - - 132 436 0 0 9 18 0 0 6 13 

6 
HUYN 
TUYAN 

7 13 1 3 1 3 0 0 I 3 0 0 4 4 

Ngu.n: Ban dan tóc tinh Phi Yen nám 2019  

2.2 Dc diem kinh té, van hóa xa hi cüa DTTS trong viing dr an 

TInh dn thai dim tháng 9/201 ? tinh Phii Yen có 31 cong  dông các dan tc anh em 
sinh song, trong do có 30 dan tc thiêu so vài 60.070 ngui, chiêm khoãng 6,7% dan so 
toàn tinh, (chü yêu là dan tc E dê: 24.367ngtx&i, chiêm 38,66%; Chärn: 22.960 nguii, 
chiêm 36,68%; Ba Na: 4.904 ngthi, chiêm 7,76%; Tày: 2.938 ngthi, chiêm 4,46%; Nüng: 
2;429 ngizi, chiêm 3,72%; và các dan tôc khác 2.472 ngi.ri chiêm 8,72%). Môi dan tôc CO 
sac thai van hoá riêng, gop phân tao  nên sr da dng, phong phü cña nên van hoá tinh Phü 
Yen. Dãc thi cüa môt so dan tôc nhu sau: 

2.2.1. Dan lôc E dê: 
Quan h xa hi: Gia dlnh E Dê là gia dInh rnu he, hon nhân ci.r tr11 phIa nhà v, con 

mang ho mc, con gái üt là ngu&i thira kC. hi E Dê vn hành theo tp quán pháp truyên 
cüa to chtrc gia dInh mãu h. Ca cong  dông di.rc chia lam hai h dOng dê thirc hin hon 
nhân trao dôi. Lang gi là buôn và là don vi ci.r trü co bàn, cüng là to chirc xã hi duy nhât. 
Ngi.râi trong môt buon thuôc ye nhiCu chi h9 cüa Ca hai h dông nhi.rng van cO mt chi h9 là 
hat nhân. DIrng dâu môi lang có mOt  ngthi thrgc gi là chO ben nuàc (Pô Ca) thay m1t 
vç diêu hành mçi hot dng cOa cngdong. 

bat dng san xuãt: Ngi.rii E DC chO yêu trông hia ray theo chC d luãnkhoãnh. 
Ry sau mt thai gian canh tác thI bO hoá cho rtrng tái sinh rôi mài tth li phát, dot. Da sO 
dong bào E Dê hiên nay song canh tác chñ yêu nh cay mIa, cay san ml. Gia süc duçic nuôi 
chü yCu là 1cm và bO, gia cam duçic nuôi nhiCu là gà, nhi.rng chän nuôi chü yCu chi dC phiic 
vii cho tin nguOng hoc bàn, dôi. NghC thO cong gia dInh phô biCn cO nghe dan lát may tre 
lam do gia dung, môt so It lam ngh trOng bong dt vài bang khung dt kiêu cô xua. 

Phongtuc, tp quãn và tin ng1rong truyên thông: ngthi E DC i Phü Yen theo tin 
nguong da than. He thông than linh theo quan nim cüa h9 rat da dng và hin h0u trong 
moi si.r vat, hiCn n.rgng. Vi vy. trong qua trinh sinh song và lao dng san xuât. ngi.r&i E DC 
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nai day tiên hành các 1 nghi nông nghip theo vOng cay trng, cUng nhi.r các nghi l theo 
vOngdi ngui dê câu mong src khOe và tuOi tho. Các nghi l vOng di gm cO: l cUng dt 
ten, lê cüng thôi tai, l cüng trithng thãnh, l hOi cMng, l bt chng, l tin dxa, l bO ma. 

An: Nguii E Dê An cmn té bang cách nâu trong nôi dat nung hay nôi dong c kcn. 
Thirc An CO rnuôi at, mAng, rau, Cu, cá, thjt, chim thu. ThIrc uông cO n.rçiu cn ü trong các vO 
sành. Xôi nêp chi dung trong djp cüng than. 

Mc: Trang phic truyn thong là phii nil qun váy thm dài dn got, müa he thI & trãn 
hay mc ao ngAn chui dâu. Nam giài thI dóng khô, mc áo canh ng.n chui du. Mi'.ia lath, 
nam nU thu&ng choang them mOttâm  men. Do trang sIrc cO chui hat,  vOng dOng, vOng ken 
deo & cO và tay, chân. Nam nü dêu cO tic cà räng-cang tai và nhum den rang. Di dâu CO 
khan, non. 

: Ngoi nhà truyn thong cüa ngu&i E Dê là nhà san dài, 4t lieu chü yu g  tre, nra 
và tranh lcip, kiên trüc mô phOng hInh thuyên vth 2 dc tnmg cci bàn là: hai vách d9c dmg 
thuçmg thách - ha thu; hai dâu mái nhô ra. Nhà chi có hai hang ct ngang, kêt cau theo vi 
cot, không kêt câu theo vi kèo. Khong gian nOi  that chia ra lam hal phân theo chiêu d9c. 
Phân dâu gçi là Gah, vüa là phOng khách, vra là ncii sinh hoat cong  dong cüa Ca dai  gia dInh 
mu h. Phân cuôi gi là ôk, dành cho các cp hon nhân & trong tüng buong CO vách ngan 
bang phên nra. 

VAn ngh: CO hInhthüc kê khan rat hap dan. Vê vAn chuong, khan là sr thi, tru&ng 
ca cô xua; ye hInh thirc biêu diên là loai ngâm kê kern theo mt so dng tác dê truyên cam. 
V dan ca Co hat d6i dáp, hat do, hat k gia phã... Nên am nhac E Be nôi tiêng & b cong 
chiêng gm 6 chiêng b.ng, 3 chiêng nüm, mt chiêng gil nhjp và mt trOng cá rnt da. 
Không có mt 1 hQi nào, mt sinh hoat vAn hoá nào cña cong dOng li cO the yang mt 
ting cng chiCng. Ben euih cOng chiCng là eac 1oii nhtc ci bang tre ncra, vO b khO nhix 
các dan tc khác. 

V ngôn ngfr giao tip: Tieng nói cüa nguYi E D thuc nhóm ngOn ngU MalayO-
Pôlinêxia (ngit h Nam Dào), hin nay da so ngu&i dan tOc Edê Phu Yen dêu nghe, hieu và 
nOi ducic tiêng phô thông (Tiêng Vit), nên vic triên khai Kê hoach phát triên dan tc thiêu 
so là khá thun lçii. 

2.2.2. Dan 1j3c hám 

Quan h xa hi: Gia dInh ngui ChAm mang truyn th6ng mâu h, nhttng tp quán 
mu h vn tOn tai  khá dm net trong quan h gia dInh, dOng hp cüa ngiri ChAm vâi vic 
th& cüng to tiên. Hon nhân cu trU phIa nhà vq, con sinh ra dêu theo h9 mc. SInh lê do nhà 
gái lo lieu. Gia dlnh mt vç môt chong là nguyen tAc trong hon nhân. 

Hoat dông san xuât: Ngu&i Chäm có truyên thông nOng nghip rung nuàc, lam 
thus' lçii, lam vu&n trông cay An trái. Ngoài ra, dông bào ChAin cOn cO các san phâm nghê 
truyên thông dc trung nhu dt thô cam, san phâm thu cong m ngh. Dai  da so b phn 
dng bào ngu&i ChAm tai  Phü Yen hin nay sinh song chU yeu bang san xuât nông nghip 
gAn vâi trOng mIa, sAn ml và nuOi bO, mt so It buôn bàn nhO. 

Phong tizc, tp quán vA tin ngirOng truyên thông: Ngu&i ChAm luôn tr hào ye 
nhilng ngôi tháp Chain-pa cO kInh xay dung bang dat nung dc dáo (Tai Phü Yen Co Tháp 
Nhan), ngui ChAm CO nhiu 1 hi trong nAm, nhu hi Rija, Roya, Rarnadan, l Pak Bang 
Yang, l Kate... Trong do, l hi Kate là mOt  trong nhilng ie hi Ian nhât cüa ngu&i ChAm. 
L hi Kate có nghia kInh nh& Ong bà tO tiên, nhilng ngixi d khuât, tu&ng nhâ den các vj 
anh hung dan tc (&rqc ngu&i Chärn suy tOn thânh than) nhu Pô Rô me và Pô Kiong Garai: 
các vj vua dã có nhieu cong lao dOi vài ngu&i ChAm thu& xa xtxa nhu kiên thiet dat rn.râc, 
huàng dn lam thüy li va san xuât nOng nghip. L hOi  Kate cOn có nghia tu&ng nhó den 
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ông bà t tiôn ben ngo1i (tüc ben cha, vi ngthi Chärn theo rnu he).  Tucng tij iighia kuiili 
nhâ ông bà t6 tiên trong Kate, ngui ChArn Co i Chabur (vao 15/9 ljch Chãm) dê tuông nhà 
ông bã to tiên ben ni (ben mc). Chabur dông th&i là dip sung kInh than mc xü sâ Pô Nagar 
— vj than Ian nhât cüa ngu&i ChAin. L hi Chabur thithng &rçic to chrc vài quy mô nhO 
han so vài 1 hi Kate. 

An: Nguii ChAm An cam, go duçc nAu trong nhüng ni dt nung ian, nhO. Thüc An 
gôm Ca, thjt, rau cü, do sAn bat, hái luçim Va chAn nuoi, trông tr9t dem li. Thrc u6ng có 
nxqu can va ruçiu gao. Tiic An trâu cau rat phô biên trong sinh hot Va trong các lê nghi 
phong tic cô truyên. 

Mc: Trang phuc truyn th6ng là Nam nü du qun váy tam. Dan ông mc áø cánh 
ngAn xé ngijc cal khuy. Dan bà mc ão dài chui dâu, bO trang phiic truyên thông hoàn chinh 
cüa phii nü ChAm gm áo, chãn váy bsimbay và khAn co di dâu. Màu chü dao  trên y phic 
là màu trAng ciia vài sçii bOng. Ngày nay, trong sinh hoat hang ngày, nguYi ChAm An mc 
nhi.r nguôi Kinh. 

th Nha a là nhà dat (nhà triO, mOt so & nhà xay gch. Môi gia dinh CO nhüng ngôi 
nhà di.rçic xay cat gân nhau theo mt trt tir gOm: nhà khách, nhà cüa cha mçvà các con nhO 
tuôi, nhà cüa các cO gái dä 1p gia dInh, nhà bêp và nhà tic trong dO cO kho thOc, buong tan 
hon và là ch & cüa vçi chong cO gái 1t. 

Van ngh: Nhac cii ChAm nOi bt cO trOng mt da Paranung, trông v ken Saranai. 
Nên dan ca - nhc Co ChAin dA dê lai nhiêu ãnh hu&ng den dan ca - nhac cO cüa ngu&i Vit 
& mien Trung nhu trOng cam, nhac nam ai, ca hO Hue... Dan vU ChAm di.rçic thây trong cac 
ngày hOiKatê  diên ra ti cac den tháp. 

Ye ngôn ngU giao tiêp: Hin nay, da sO ngu&i dan tc ChAm & Phü Yen du nghe, 
hiêu và nOi dtrqc tiêng phô thông (Tiêng Vit), nén vic triên khai Ke ho?ch phát trin dan 
tOc thiêu so là khá thun lcii. 

2.2.3. Dan 4c Bana: 
Quan h xa hi: Lang là don vj xA hi hoàn chinh và duy nht. Tan dix mu h vn 

th hin rO trong quan h gia dinh, tc hp và trong hon nhân. Si,r tan rA cUa ché d mâu h a 
day da nãng cao dja vj cüa nam giài nhung phIa mc van gan gUi han. Sau hon nhAn cOn phO 
bin tp quán cix trñ phIa nhà vçi. XA hi cO nguii giàu, ngu&i ngheo. 

Host dông san xuât: NguOi Bana sinh sOng chi yêu bang nghê lam ray, trông lüa, 
hoa màu và chAn nuôi. Mt so b phn dOng bào ngu&i Ba Na ti Phü Yen hin nay sinh 
song chñ yêu bang san xuât nông nghip gän vài trOng mia, sAn ml. Ngu&i Bana chan nuOi 
gà, vjt, heo chü yêu dUng trong các Lê hi, mOtsO  It b dôi lay thtrang thirc, vt diing hang 
ngày. Va mt so nghe thU cOng nhu: dan, dt, gôm, rèn dam bão nhu câu CUC song. 

Phong tc, tp quán Va tIn ngiröng truyn thông: Ngu&i Bana quan nimm9i 4t 
dêu cO linh hOn, vi vy trong tAm linh cUa hQ cO vô van các vj than nhix: than nUi, than song, 
than dAt, than cAy, than nuàc... Dông bào Bana quan nim con ngi.r&i chét di së thãnh ma, 
tOn t?i  trong cOi vO hmnh. "Cách thirc dim dam và chôn cat ngi.r&i qua d&i cUa dan tOc  Ba Na 
dtiçic thrc hin theo truyên thông xa xixa dé 1?i.  Tnrâc day, quan tài cUa ngue.ii Ba Na lam 
bang thAn cay diic rng, nhung hin nay nO di.rçic dOng bang van go nhix ngu&i Kinh. Ngi.r&i 
mAt lUc dâu dixqc chôn & khu vijc m tang cUalang. Sau mt thi gian, gia dInh ngtr&i mat 
tiên hânh 1 bO ma dê cho linh hon ngtr&i "khuât nUi" ye vài to tiên. DOi vài ngu&i Bana, Iê 
bO mA duçic coi nhu lAn cuôi cUng tiên bit ngu&i dA "di xa", vi the h to chüc khá quy mô 
và chu dáo". Giong nhu nhiêu dan tc thiêu so khác 0 vUng nUi PhU Yen, trong d?LYi sOng vAn 
hOa, ngithi Bana cO nhiêu iê hi quy mô cong  dOng khác nhau nhu: l cUng cam lUa mOi, lé 
vào mUa, lê cUng ben ntrOc, l cUng nhà mOi, ie cUng mlrng tuôi... và dc bit là 1 hOi  dam 
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trâu, ma nguôi dông bào Bana hay gi là TAm K& po hoc Sa Ki po. 
An: Nguâi Bana cüng nhu các tOc  ngtr?ii khác thIch an b6c, không dung dUa. Hin 

nay do song gân vti ngithi Kinh nên ngtr?ii Bana cUng dAn thay di cách An nhu nguii 
Kinh. Cam hay tht'ic An nâu trong nhüng cái nôi dat ming be ra, không có nap day,  không 
Co quai; thu&ng dy nôi bang lá chuôi. Ngay nay, ho thuing dung ni dng hay xoong 
nhôm mua ciia nguô'i Kinh dê nâu An. Ruçiu là thurc ung rt dirçic ua thIch, ph bin nhAt là 
rliqu cAn, rtru can duçic ü bang cam gio np hay té, bAng bp, sAn ml. 

Mac: Trang phic ngu?ri Bana rt giàn dj, dan ông thithng 6 trAn hay mc áø cánh tay. 
cl1t, cô xê dê ho ngirc, dong khô. Bàn bà mc áo cc tay, ngrc kIn, váy dài. Ngoài ra hç cOn 
có mt tam vái quAn quanh lung dung d dju con nhO hc len ry hoc v ph6 chq. Bàn bà, 
dan ông dêu thIch deo nhing vOng bang bc, bAng dng hoc nhüng chui ht cu&m. Vãi do 
ngu&i Bana dt bang vài bOng, màu den chàm và trAng, ké vin màu dO gach, hoa vAn mOc 
mac dan scy. Dt th cam là mt nghê truyén th6ng ma dn nay ngu&i Bana Phü Yen vn 
cOn gin giui. Mi san pham duçic lam ra tr nhung bàn tay khéo leo cüa cac ngh nhAn & 
buôn lang rAt tinh t, không chi dçp ye hlnh thirc, ma con th hin mt tam h6n phong phü, 
phóng khoáng. 

: Ngithi Bana thIch s6ng thành gia dinh iOn gm nhiu th h trong nhutng ngôi nhà 
dài 50 - lOOm. Nhiêu nhà hqp thành buôn, mi buOn dêu có nhà Rông - Nhà Rông cña dông 
bào Bana là mt cong trinh kiên true dc dao vOi nhitng hoa vAn trang tn, nhung tuçYng 
ngu?ii, chim, thu hAng gO duçvc. cham khAc rat dep. Tuy song chung, nhung h9 lam An và cO 
cüa cãi riêng. Vào nhfhig nhà nay, san co nhiêu bep ha, mi bêp là mt gia dlnh, san nh 
ngu&i Bana thu&ng bat bAng van g hoc lát bang tre dan, phên vách bang rnra hoc tre dan, 
cOt vOi lt may. Khi ngü thI nAm ngay giUa san ben canh  bêp hra; Trong nhà có rat nhiêu 
ghè ruqu, sp thânh hang dài 0 phIa giIia nhà. Ben cnh dO là nhUng chiêc gii dü Ca. Trên 
vách phên hay phIa mái nhà treo nhung di1ng c11 sAn bAn, nhung chiêc Ri dãnh cA. 

VAn ngh: Dng bào ngithi Bana 0 Phü Yen cO kho tang van ngh dAn gian khá 
phong phü, da dng. DO là nhUng lan diu dan Ca, CáC câu chuyn dài (Hamon) nói ye các 
nhân vt anh hung Bok Rok, Bok Set, Riah, DAm Noi, DyOng, Dy Ong Chtr, Die Bya Rai...; 
các diu miia nhu: müa khiên (soang khêb), müa kiêm (soang dao), mña trOng (soang sa 
gai), müa cng chieng...; các loi nhac ciii gm cOng chieng, dan t'rung, dan goong, trOng 
cai, dan k'nI, sáo atal, ken t'n&.. Dc bit biu din ngh thut "Trông dôi, cng ba, chieng 
nAm" thu&ng thAy trong các L hOi  bàn cUa nguii Bana. 

Ye ngôn ngfr giao tip: Ngu&i Bana giao tip theo nhóm ngôn ngU Mon-Khmer và 
Vit ngfr. Hin nay, do song gAn vOi ngu?i Kinh nên da so ngi.r&i dântôc Ba Na & Phü Yen 
du nghe, hieu Va nói di.rçic tiêng phô thông (Tiêng Vit), nên tucxng dOi thun lçxi cho vic 
trin khai K hoach phát trien dAn tOe  thiêu so. 

2.2.4. Dan T5c Tày 
Quan h xa hOi: Ngix&i Tày thu&ng 1y con song, sui hay mOt qua di barn ranh giOi 

giüa tang nay vOi lang khác Ngu&i Tày song tp trung mang tInh chat qu tOe,  the top, cha 
truyên con nôi. NOi bO lang bàn ngixii Tày bao gôm các quan h lang giêng va quan h thAn 
tôc cüng ton t?i  va chi phôi d&i song bàn sac vAn hOa dAn tOe.  Ngu&i trong lang, phAn dong 
là h9 hang, dâu nê xa gAn, quan h chang cheo vOi nhau. Dcrng dâu lang có già lang, trtthng 
bàn, là nguäi am hieu ye phong tiic tp quán và ducic mi nguYi tin nhim. Già lang dung ra 
diêu tiét cac môi quan h giüa các dOng hQ, thành viên trong Lang. 

Hoat dng san xuAt: Ngu&i Tày là cix dAn nong nghip Co truyen thông lam ruOng 
nuOc, t& lAu dOi dA biet thârn canh và ap ding rng rAi các bin pháp thus' Içii nhu dào 
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mtrong, bc máng, dtp phai, lam cn lAy ntràc tuâi rung. Ngoài lüa nuàc ngu?ii Thy eCiii 
trng mIa, sAn ml và cay An qua... Chän nuoi phát triên vài nhiêu loai gia süc, gia cam 
nhung nuôi thã rông là khá pho biên. Các nghe thu cong gia dInh duqc chü . Nôi tiêng nhât 
là ngh dt th cAm vài nhiêu loai hoa van dçp, dc dáo. 

Phong tic, tp quán và tin ngirOng truyên thông: Ngui Tày xem vic thi ci1ng to 
tiên là mt trong nhüng van dê tIn ngu&ng tam linh quan tr9ng nhât. To tiên vài nguôi Thy 
là thiêng liêng. Ngu?xi Tày thi to tiên va bái vt giáo. Bàn thä to tiên cüa ng.rii Tày dt 
chInh giüa nhà va lam thành mt không gian riêng và &rqc cung kInh hêt mlrc. Khách và 
phii ntr có thai, mài sinh không duqc phép ngôi hay nAm trên ghê, giung tru&c bàn th&. 
Trong ton giáo cüa ngu&i Tày, ngày tao m (3/3 am ljch) là ngày lê quan trQng nhât cfa 
ngu?i Tày. 

An: Cuc song cüa ngithi Tày thung gAn bó vâi thiên nhiên, do do, nguôn luxng 
thrc, thirc phAm chInh cüa ngu1i Tày là nhng san phâm thu duc tr hot dng san xuât a 

vüng Co rfrng, sOng, suôi, dôi nUi, HQ chAn nuoi dê cung cap thirc phâm cho bia An hang 
ngày, các djp l têt hoc dem ban, trao dôi. Các mon An nguai Tày thuing tp trung vào 
cách üng xCr trong gia dInh, trong bia An hang ngày cüa ngtr1i Tày, main cmn thirang dê a 
chInh gifta nhà, phIa trên cüa bêp hra nha san. Mi gia dlnh ngu?i Tày thuâng có ba the h: 
ông ba, bô mc, con cái, gôm tr 6 den 7 ngu?ii. Vi trI ngôi An theo thir tu tfr ông - bà; cha - 
mc ri den con cái, bUa an là luc doàn ti, tp trung dông dü mçi thành viên trong gia dlnh. 

Mc: Ngu&i lay mc các b trang phiic CO màu. Trang phiic cô truyên cüa ngtrri 
lay du?c lam tr vái scii bong tr dot,  &rçc nhum chàm dông nhât trCn trang phic narn và 
nU, hâu nhu không cO hoa vAn trang trI. Phi kin trang trI là các do trang sire lam t& bc va 

dông thu khuyên tai, kiêng, läc tay, xà tIch.....Ngoài ra cOn có that lung, giãy vãi CO quai, 
khAn van và khAn mO qua màu chàm dong nhât. Ngu&i Thy 6 Phü Yen thuing hay giao tiêp, 
trao dOi hang hoá vâi nguOi Kinh nên trong trang phic thtrang ngày cüa h9 cüng mang dm 
net nguii Kinh, trang phic truyên thông thiiang mc vào nhung l hi cüa dan tc mlnh. 

Cl: Nha truyên thông ngu&i Tày thu&ng là nhà san, nhà dat mái lçip cO gianh và mt 
so vüng giáp biên giOi có 1°aj  nhà phOng thu. Trong nhà phân bit phông nam a ngoài, nct & 
trong buOng. PhO biên là loai nhà dat 3 gian, 2 mái (khOng cO chái), tu&ng dat hoac thung 
phén nira, go xung quanh, mái lçip cO tranh,ngtr&i Tày song djnh cu, quay quAn thành tfrng 
bàn chirng 15 den 20 h. 

VAn ngh: Hat then là chü yêu, hat hxçm, hat sli duçc dung vào các m1c dIch sinh 
hot khác nhau, các the loai dAn ca nôi tiêng cüa ngu&i Tày. Bô nhc cii chInh nhu Dan tInh, 
Lüc lAc. Dan tinh là loai nhac cii có mt trong tat ca nhüng sinh hoat van hoá tinh thAn cüa 
ngixai Tày, nhu linh hon trong ngh thut dAn ca dan vu Thy. Bao dai nay dan tInh CO vai trO 
nhu mOt  phi.wng tin giao tiêp mang dm ban sAc. 

Ye ngôn ngu giao tiêp: Nguii Tày giao tiêp theo ngôn ngi. lay — Thai. Hin nay, 
da so ngirôi dAn tc Tày & Phü Yen dêu nghe, hiêu và nOi duçic tiêng phô thông (Tiêng 
Vit), nên tiwng dOi thun lqi cho vic triên khai Kê hoach phát triên dAn tc thiêu so. 

2.2.5. Dan 4k Niing 
Quan h xa hi: Cong  dng ngu&i Nüng thu&ng sng tp trung thành Lang Bàn. 

Ngt.rvi Nung thung Ip a duài chân nüi, phIa tnràc có suoi ni.ràc, cánh dong hoc gO dôi, 
xung quanh có nIii bao bQc. Dü 0 vj trI nao HQ cüng tuAn theo nguyen l: tnrOc mt cO tam 
nhln xa trOng rng, sau lung cO diem t1ra vtng chAc và cO nguOn ntrOc phiic VI? sinh hoat 
thun lçii. Các gia dlnh trong lang ban ngi.r0i Nüng nAm lin kê vOi nhau nhAm doàn ket 
chOng thu d, chông gic ngoi xAm, chOng trm ci.rOp, dOng th&i cO diêu kin giüp d ln 
nhau khi có ngu0i ôm dau bênh tat,  cO viêc cl.rOi xin, tang l, drng nhà... Trong cAc bàn, 
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Lang ngtr&i Nüng không s6ng sen kë vâi các dan tc khác và vn gut mi quan he hài hoà 
vài cong dOng. 
- Hot dng san xuât: Dja bàn cix trli cüa ngithi Nüng ô nai có rfrng, nh nên dng bào NUng 
rat thành tho trong khai thác ddt doi, lam nl.rang ry ct trng mIa, s.n ml; dt buig trrig 
Iha nuOc. Trong lao dng san xuât h9 gän bó gilip d 1n nhau, cling nhau cong tác lam an, 
chng nhau tham gia vào các hot dng sinh hot d&i thix?mg. 

Phong tiic, tp quán và tIn ngLrOng truyên thông: Bat dr gia dInh ngIrii Nhng nào 
cling thi quan Pht trong nhà, cóhç th? quan The am B Tat, Co hç th& Ham. Dng bào 
Nling cho rang có 2 vj than nay rat thiêng, cO the gilip gia dInh diet  trir yêu ma. Hp th& to 
tiên và th& Hoa vtrang Thánh mu (bà Mi). Trong gia dlnh cO ngix&i lam thAy chng thI th& 
them to six cha ngui cling, bat hixcmg dé a ch cao han bat hucsng th& t6 tiên. Gia dlnh CO 
nguôri lam thây thuôc lam them bat huang Quan thai y. Gia dInh ngu&i Nling mang tInh chAt 
gia tnthng phi quyên rat cao, phãn ánh rO net trong d?ii song hang ngày. Trong gia dinh, vai 
trO ngtr?Yi bô, chông, cha là ngu1i quyêt dinh trong vic phân chia tài san và chi CO COfl trai, 
mOi dtrçic quyên thira kê. Con trai trixOng dixqc nhn phân nhieu han và & chung vOi bômç, 
Co trách nhim chain soc phing duàng bô mc. Khi bô mc dA khuât bOng thI lo tang ma, 
cling giô. 

An: Ngix&i Nhng cling khá giOng nguäi Tày, Hp thii&ng gàn bó vài thiên nhiên, 
chInh vi vây nguon lirang thrc, thrc phâm chmnh cha ho là nhitng san phâm thu duoc tr hoat 
dng san xuât & vung CO rirng, song, suoi, dôi nhi, Hp chAn nuôi dê cung cap thrc phâm cho 
bita an hang ngày, trong các dip  I têt hoc dem ban, doi. 

Mac: Trans phiic ngtr&i Nling không van hoa sc sri. Phi nit Nling mc áo näm than 
màu chãm, áø ngan db che mông, áø dixcic may rat rng Ca phãn than và tay, gilip cho dr 
dng duçic thoãi mái. Chiêc áo cha phii nIt Nhng dixçic trang trI bang cách them miêng vãi 
khác mau vào cô tay áo và phIa truàc ngrc, thông thuing là vâi den däp len áo chàm. Mt 
b phn ngu&i Nhng thu&ng giao thucrng, sOng gân vài ngu&i Kinh nen trong trang phiic 
thtrôrng ngày cha hp cling mang drn net ngu&i Kinh, trang phiic truyên thông thum mc 
vào nhitng 1 hi cha dan tc mInh. 

0: Dc diem ngu&i NUng & nhà san và nhà dat, mt so It & nhà gch xây, m6i nhà là 
mt gia dlnh. Nguäi Nling song quân cix, quay quan nhiêu dOng hp, cO bàn có tai hang chiic 
gia dlnh, nhung quy mô trung bInh chi khoãng vài chiic ngôi nhã $p hcip thânh mOt  bàn .Tô 
chuc cuOc sOng xä hôi cua nguai Nung theo chê do phu he, moi tap tud sinh hoat, phong tuc, 
tp quan, tin ngung hâu nhu din ra trên mi ngôi nhà, nhung chInh tir dO to ra sr gän kêt 
doàn kêt gilip d lan nhau. 

Van ngh: Dan ca cha ngu&i Nhng phong phh v&i các lan diu hat giao duyên, hat 
li.rçm, hat kê, hat Sli giao luu... Các bài hat cha hp dêu gan lien vOi cuôc sOng sinh hot 
hang ngày nhu ru con, kê li hoat dng lao dng san xuât, ca ngi thiên nhien, con ngu&i, 
tlnh yêu dôi llra.. 

Ye ngôn ngü giao tiêp: Ngu&i Nhng giao tiêp theo ngon ngft riêng. Tuy nhiên, da so 
ngu&i Nling & Phh Yen dêu nghe, hiêu và nOi duçc tiêng phô thông (Tiêng Vit), nen tixang 
doi thun lçii cho vic triên khai Kê hoech phát triên dan t,c thiêu so. 

2.2.6. M5t s dan tc khác: Ngoài dan tc Edê, ChAm, BaNa, lay, NUng trên dja bàn tinh 
Phh Yen cOn cO mt sO dan tOc  khác nhu: Dao, Hrê, Hoa, Mnong, Raglai, Dao, San DIu, 

ye ban sac van hOa cha các dan tOc  nay hâu hêt gân giông vài dông bào Edê, ChAm, 
BaNa, Thy, NUng trên da ban tinh Phh Yen. 

2.3. Cong tác cAp GiAy chIrng nhn QSDD cho dng bão DTTS 
- Thun ku: Dixoc sir quan tam cha Dãng và nhà ni.rOc nOi chung và cha Lãnh dao 



11 

UBND tinh Phü Yen nói riêng. Hin nay, ngu1i dong bào dan toe thiêu so trên da bàn các 
huyn trong tinh di thrcic cap GCN theo dr an do d?c  cap GCN thuc dir an tong the hoc 
các dir an cap giây chtrng nhn quyên sir diing dat. Các thcra dat cüa ngu&i dan co bàn d dä 
thrçc cap giây theo dUng muc dIch scr dung và chU s& diing. T 1 cap giây trën dla  bàn tinh 
cho ngui dông bào dan tc thiêu so den nay dat t' 1 khá: 7 1,87%/toàn tinh. (Ci the t' 1 
cap giây tlrng dan toe trên dja bàn tinh: dan tc Ede dit 78,29%; dan tc Chäm dtt 52,88%; 
dan tôc Bana dat 66,77%; dan tc Tày 93,01%; Dan tc NUng dtt 93,96%; dan tc khác d?t 
78,15%>. 

- Khó khãn: TrInh d dan trI ngithi dông bào DTTS da so con h?n  chê nên cUng phAn 
nào khO khän trong cong tác tuyên truyen, thuyêt phiic h däng k câpGCN. Mt so h gia 
dInh chua kê khai dang k cap Giây chüng nhn rnc dU di huàng dan vn dng dãng k 
cap Giay; Mt so tmng hçip khác dat dang cO tranh chap chua giài quyêt xong tranh chap 
nên chua cap Giây &rçYc. 

Da so ngu&i dong bào DUS cüng muon cap GCN cho tat cà mQi gia dInh trong lang, 
bàn cling mt lUc và phài có ngi.ri uy tIn trong Lang, bàn (Già tang, tnrng thôn, bàn) dlrng 
ra lam chU dé cling di.rqc cap GCN, diêu nay cUng It nhiêu khó khãn trong cong tác cap 
GCN. 

2.4 Dãnh giá tác dng khi trin khai thiyc hin dr an, các tác dng tIch crc 

Qua các phuang pháp diu tra, phân tIch và phOng van, tham vAn ngi dan, nhIn 
chung, vic trin khai thrc hin dr an thrçic cho rang së dem 1i nhiêu tác dng tIch circ dôi 
vâi cong  dng dan cx trong vUng dr an, trong do có Iqi ich cUa cong dông dan tc thiêu sO, 
cu th nhi.r sau: 

- Gidnz tithi gian han/i chIn/i và tang hiu qua cho ngirôi sfr dyng dat: vic thirc 
hin các thU tuc  hành chInh trên môi tru&ng mang internet se tang ci.thng tInh minh bach ye 
thông tin trong viêc kê khai, thrc hin các thU t11c cUa ngu1i dan, tiêt kim thai gian và tInh 
hiu qua trong vic tiêp cn vci các c quan và cOng chic nhã nuàc. Dira vào các hoat dng 
cài each hành chInh, chi phi di 1ji và giay tic, cling vài các van dê ye quan lieu và sr phien 
nhiu se duc giàm thieu. 

- cdi th&n môi trwô'ng kin/i doanh,: vâi sir minh bach  v thông tin dat dai và vic tra 
elm thông tin mt each thun tiên, ahâ dàu tix CO the thu duc các thông tin ma h9 can de 
phiic vi cho lô dat ma hQ nhãm tâi (tInh trang cUa lô dat, yêu cau và các thU tiic cUa hqp 
dOng ma khOng can phài den vj trI 10 dat). 

- ('di thzin thu tyc han/i chIn/i c/io các djch vi cong cong và ngithi sd ding dat /i 
gia thn/,: Dra vào vic chia sé ye thông tin dat dai gifla các djch vi cong lien quan, nhii 
phOng cong chlrng, co quan thirc thi pháp lut và c quan thue .... cho thày sr cài thin 
dáng ké trong dày nhanh sr phOi hgp trong giài quyêt cong cho ngi.thi sIr diing dat. Dc bit, 
sir lien ket giüa các phOng cong chIrng vâi nhau se tránh dugc vic sir chông chéo trong 
dich vu cong chIrng nhi.r là cong chIrng vien cO the kiêm tra dixgc 10 dat do có di.rc cong 
ch(mg t?i  mtnai khàc hay khOng trLràc khi h9 tiên hành các djch vi cOng chlrng. Dieu nay 
cUng se dn den vic giám chi phi cUa qua trInh kiêm tra và xác mInh ho s vi ho s dO dã 
cO sn trCn h thông MPLIS. NhUng dôi ti.rgng sIr diing 1àh gia dInh, cá nhân co the hu&ng 
li tir lien kêt giüa các PhOng cong chlrng vi có the giàm thiêu rUi ro và chi phi lien 
quan. H9 cO the kiem tra ye vic to dat cUa h9 cO nãm trong khu virc dtr an, hay quy hoach 
cho yng phát trien mâi hoc trong mt cuc tranh chap nâo do. Diéu nay sC lam giãm tOi 
thiêu các rUi ro trong giao djch ye dat. 
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Tic dng tiêu ciyc 

Dr an së dt tr9ng tam vào viêc cài thin khung pháp 1, xay dirng va diu hành 
MPLIS trên ca sc dü 1iu ye dat dai hin có dê quãn 1 dat tot hin và phát triên kinh tê - xa 
hOi. Du an không dê xuât xay drng bat k' cong trInh dan ding nào, do do S không cO thu 
hôi dat. S không có bat kI tác dng nào gay ra han  chê cho vic khai thác các tài nguyen 
thiên nhiên va nguqc li, do do, tác dng tiêu crc khi triên khai dir an hâu nhu không có. 
Tuy nhiên, së phát sinh các van de thrc tin can giãi quyêt khi các thông tin lien quan den 
ngu&i sü ding dat rö rang, Cu the và minh bach  han nhu: tranh chAp dAt dai; quyên và lcii 
Ich hcrp pháp cüa tmg chü the sCr ding dAt khi cO sir so sAnh... Vic giAi quyêt nhung tác 
dng tiêu crc s duçic the hin trong cac hoat dOng Cu the ti bAn Kê hoch nay dê dam bão 
vic tO chüc thic hin. 

2.5 Khung chIn/i S(iC/l VII CO' SOp/iUp lj' 

2.5.1 Quy djnh phip l hin hành cüa Vit Nam di vOi cic nhóm dan tc thiêu so 

DAng và Nhà nincc Vit Nam luOn xác djnh vn d dAn tc, cong tác dAn tc luôn có 
vj trI chin lucic quan tr9ng. TAt Ca ngu&i dan tc & Vit Nam dêu có day dñ quyên cOng dAn 
và duqc bão ye bang cãc diêu khoãn cOng bang theo Hiên phãp vA pháp 1ut. Chü tnrang, 
chInh sách cci bAn do là "BInh dang, doàn kêt, ttwng tra giip nhau cüng phát triên", trong 
do vAn dêuutiên là "dAm bâo phát triên ben vüng vüng DTFS va mien nüi". 

Hin pháp mi&c Cong  hôa XA hi Chü nghia Vit Nam nãm 2013 dã ghi nhn quyn 
bInh ding giüa các dAn tc ô Vit Nam (Dieu 5) nhu sau: 

"1. Nir&c Cong hoà xA hi chü nghia Vit Nam là qu& gia th6ng nhAt cüa các dAn 
tc cüng sinh song trên dat nuàc Vit Nam. 

2. CAc dan tc bInh dâng, doAn k&, ton trcng vA gip nhau c1ng phAt trin; nghiêm 
cm mc)i hành vi k thj, chia rë dAn tc. 

3. Ngôn ngfk qu& gia là ting Vit. Các dAn tc cO quyn dung ting nOi, chI viêt, 
giü gin bAn sAc dAn tc, phát huy phong tiic, tp quán, truyên thông và van hoá tOt dçp cüa 
mInh. 

4. Nba rnràc thirc hin chInh sách phát trin toàn din và tao  diu kin d các DTTS 
phát huy ni 1rc, cing phAt triên vâi dat niiâc." 

Hin pháp sCra d& qua các näm tr 1946, 1959, 1980, 1992 và dn näm 2013 du quy 
djnh rO"Tât CA CAC dAn tc là bInh dAng, thông nhât, ton trc)ng vA giüp dr nhau dé cUng phát 
triên; tat ca các hành vi phAn bit dôi x&, phân bit dan tc; DTTS có quyên sü dung tiêng 
nói va chi viêt, duy trI bàn sac cüa dAn tc, và duy trI phong tic, nguyen tAc và truyén thông 
cüa ho. Nhà ni.ràc thrc hin chInh sách phát triên toàn din và tao  diêu kin thun lqi cho 
ngtr&i DTTS phát huy sc manh  ni hrc dê bat kjp vài sir phát triên cüa quOc gia". 

CAc vAn d v dAt dai là bàn chAt chInh trj và có th gay tác dng tâi sir phát trin 
kinh tê - xà hOi  cña rat nhiêu quOc gia, däc bit là nhUng nu&c dangphát triên. ChInhsAch 
dAt dai Co tác dng rat I6n dôi vài sir phát triên hen vüng và cci hOi  ye phAt triên kinh tê - xa 
hOi cho mçi ngu&i Ca & khu vrc nOng thOn va thAnh thj, dc bit là nhüng ngu&i ngbèo. 

Tai Diu 53, Hin pháp và Diu 4, Lut dAt dai 2013 dä nêu rö v vAn d s& hu dAt 
nhir sau: "Dat dai thuOc s& h&u cüa toàn dan do Nba nuóc dai din chu s& hUu và thông nhAt 
quAn l. Nhà nithc trao quyên sir ding dat cho nguYi sir ding dAt theo quy dinh cüa Lut 
nay". Theo quy djnh nay thI dAt dai là thuc s& hüu cüa toàn dan, nhà nuâc dóng vai trO là 
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di din chü s& hihi d quán 1 và Nhà nirâc trao quyn sü diing dat cho các dôi tuclng sfr 
diing dat (nguii sr diing dat) vài các hInh thüc giao dat, cho thuê dat và cong nhn quyên 
sr ding dat theo các quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. 

Diu 27, Luât DAt dai nAm 2013 quy djnh: Nhà nuâc có chInh sách v dAt , dAt sinh 
hoat cong dng cho ding bào DTTS phü hçip vâi phong tic, tp quán, bàn sac van hóa Va 
diu kin thc tê cüa trng vñng; có chInh sch tio 4iên kin cho aong hio DTTS tnrc tiêp 
san xuAt nOng nghip ô nông thôn Co dat dê san xuât nông nghip. 

Diu 28, Lut DAt dai näm 2013 quy djnh: Nhà ni.râc có trách nhim xay dirng, quãn 
l' h thông thông tin dat dai và bão dam quyên tiêp can cüa t6 chCrc, cá nhân dôi vài h 
thng thông tin dat dai; thrc hin cong bô kjp thyi, cong khai thông tin cho các to chüc, Ca 
nhân; ca quan nhà nixcc, ngithi CO thâm quyên trong quãn 1, sCr diing dat dai cO trách nhim 
to diu kiin,  cung cap thông tin ye dat dai cho to chcrc, cá nhân theo quy djnh. 

Diu 43, Lut dAt dai 2013 v "LAy kin v quy hoach, k hoch sü dzng dAt" quy 
djnh: Ca quan nhà nu&c 1p quy hoch, kê hoach sir drng dat nhu thrçic quy djnh ti khOan 1 
và 2 cüa diêu 42 cüa Lut nay së cO trách nhim to chrc lay kiên dóng gOp cüa nhân dan 
ye quy hoch và kê hoch sir ding dat". Vic lay kiên cüa ngu?ii dan së duçc din ra 
thông qua cong khai thông tin ye ni dung cüa quy hoch và ké hoch sü dmg dat, qua các 
hi nghi va tham van trrc tiêp. 

Diu 110, Lust DAt dai näm 2013 quy djnh min, giãm tin sir diing dAt, tin thuê dAt 
dôi vài tnI1ng hçip sà diing dat dê thirc hin chmnh sách nhà a, dat & dôi vài h gia dInh, cá 
nhân là DTTS & yang cO diêu kin kinh tê - xä hi dc bit khO khän, vüng biên giài, hãi 
dão; sr ding dat san xuât nông nghip doi vâi hO gia dInh, cá nhan J dn tOc thieu so. 

Theo quy djnh cüa Lut DAt dai, cOng  dng dan Cu gm cong dng nguài Vit Nam 
sinh song trên cüng dja bàn thôn, lang, âp, bàn, buôn, phum, sOc, to dan phô và diem dan cu 
tuang tr cO cüng phong tuc, tp quán hoc có chung dOng ho. Cong dOng dan cu dang sr 
diing dat có cOng trInh là dInh, den, miêu, am, t& du?mg, nhà th h9; dat nông nghip quy 
dinh tai Khoãn 3, Diêu 131, Lut Dat dai và dat dO không cO tranh chap, duqc Uy ban nhân 
dan cap xã nai cO dat xác nhn là dat sü ding chung cho cong dOng thI ducic cap Giây 
chfrng nhn quyên sCr ding dat, quyên s& hUu nhà & va tài san khác gan lien vâi dat (Diêu 
100) và dtrqc Nhà nuàc giao dat, cong nhn quyên sir diing dat dê bão ton bàn sac dan tOc 
gãn vâi phong tic, tp quán cüa các dan tOc  (Diêu 131), dOng th?yi yic giao dat, cho thuê 
dat phãi uu tiên hO gia dInh, cá nhân là DTTS khOng CO dat hoc thiêu dat san xuat & dja 
phuang(Diêu 133). 

Nhà nu&c yêu cu áp ding chfnh sách kinh th - xa hOi cho trng vUng va tang dan tOc, 
CO tInh den nhu cau cu the cüa các nhOm DTTS. Ke hoch và chin krçic phát triên kinh tê - 
xä hOi cho sir phát triên kinh tê - xà hOi  cüa Vit Nam cht trQng tài DTTS. MOt  vài chixang 
trInh chInh cüa DTTS, nhu Chuang trInh 135 (xây dung ca s& h tang cho khu vrc ngheo, 
ving xa và sau) và Chuang trInh 134 (xóa nhà tam). 

2.5.2 Sir thng nhAt vOn chInh sách hoit dng cüa Ngân hang the giOi ye ngirài ban dla 

ChInh sách hoat dng 4.10 (cap nht näm 2013) cüa Ngân hang Th giài (WB) yêu 
câu Ben di vay thirc hin mOt  qua trInh tham van tir do, duçic thông báo tnróc và ducic thirc 
hin truâc khi tiên hành d? an vài nguii dan bàn dja khi ngu&i dan bàn dja bj ãnh hu&ng 
bôi du an. Mc dIch cüa vic tham van nay là nhãm tránh hoãc giám den mirc tôi thiêu 
nhüng tác dng xâu cüa dir an den ngu&i DTTS va d dam bão các hoat dng cüa dir an 
phü hcp vài van hOa và phong tiic cüa dja phi.rang. Khuyn khIch vic ra quyêt djnh cüa 
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dja phirng và sir tharn gia cüa cong  dng trong khuôn kh quy djnh pháp lust cüa Viet 
Nam ye phân cap vã ye dat dai phii hcip vài chInh sách cüa Ngân hang th giôi. 

ChInh sách an toàn cüa Ngân hang th giài chi rö ngu?ii dan bàn dja là nhóm (a) fli 
xác djnh là nhung thành viên cüa nhóm van hóa bàn dla  riêng bit và diêu do duqc nhtng 
nhóm khác cong nhn; (b) cüng chung môi tnthng song riêng bit ye mt dja I' hoc cling 
lânh thô cüa to tiên trong khu vTc dir an và cüng chung nguôn tài nguyen thiên nhiên trong 
nhüng môi tnthng và länh thô nay; (c) the ché ye vAn hOa theo phong tic tp quan riêng bit 
so vâi xA hi và vAn hóa chü dao;  (d) mt ngôn ngU bàn dja, thumg là khác vài ngôn ngi 
chInh thüc cüa dat nuâc hoc cüa vüng. 

Trong phm vi triEn khai dir an VILG, các nhóm dan tc thiu s ti các dja bàn trin 
khai dr an cO khã nAng nhn ducic Iqi Ich lâu dài tir vic duçic truyên thông dê nhn thirc 
duqc các quy djnh cüa pháp lust cho den viêc duqc tiêp cn vâi các thông tin dat dai và các 
djch vi dat dai. Vic xây dimg kê hoach phát triên DTFS (EMDP) là hành dng dê giãm 
thiêu các tác dOng  tiêm tang có the xay ra trong qua trmnh triên khai các hoat dng cüa dr an. 
Dam bào cong cuc giãm ghèo và phát triên ben vItng, dông th?i, ton tr9ng day dü nhAn 
phâm, quyên con ngu?ii, giá trj kinh tê và bàn sAc vAn hóa cüa các dan tc thieu so. 

IlL KT QUA THAM VAN CQNG DONG 

3.1 Ku qua các phál hi?n chInh lit Iham vn vu xâ hi 

S& Tài nguyen và Môi tru1ng dA phi hcp vâi các huyn min nüi trong khu virc dir 
an tO chüc tham van ngtr&i dong bào DTTS ti 06 xA/05 huyn. 

(Thông tin chi tilt v các di twong dwcrc tham ván xem tai Phu luc 1 và Phu lyc 2) 

Nhóm các d6i tuclng dA thc hin tham v.n, bao gm: (1) can bO lam cong tác quãn 
l nhu can b các So, ngành, phông Tài nguyen và MOi trithng, Chü tjch Uy ban nhân dan 
xA, Cong chüc dja chInh xa,... (2) Các doanh nghip, tO chüc sr ding dat; và (3) Cong  dOng 
DTTS. Kt qua tong hp ni dung ttr các Phiêu tham van cii the nhu sau: 

STT Ni (lung thani van 
Can b quãn l To chfrc Doug bào DTTS 

Tot Trun" 
binh ' 

Kern Tot 
Trung 
bInh 

Kern Tot Trung 
bInh 

- 
Kern 

I 

Cung cAp các thông 
tin dat dai cña các 
co quan dang k9 dAt 
dai cho ngu&i sr 
dune dAt 

x x x 

2 
K9 nang Crng ding 
vàsCrdiingcong 
ngh thông tin 

x x x 

3 

Giái quyt các thu 
tic hành chInh v 
dAt dai cUa cac ca 
quan dang k dAt 
dai 

x x x 

Giãi quyt khiu nai 
v dat dai 
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TO chrc tuyên 
truyên, phô biên d 
nâng cao nhn thirc 
cong dông 

X X X 

Ghi chá: Ket qua dircic láy trên cc' so da sphièu dã tang hop  

Trên c sâ do khi PPMU gi&i thiu v Dir an "Tang cu&ng quân 1 dt dai và cc sâ 
d lieu dt dai", nhung mic tiêu cii the cüa dir an thI hâu het các dôi flrng thrc tham van 
du bay to sr dông tInh vài Dr an va mong muon dir an duçic triên khai s&m dê h9 ducic dê 
dang Co duçc các thông tin dat dai can thiêt. 

Dê giâm thiu nhikng tác dng không mong muon cOa dir an ye dan tc thiu sO, hãu 
ht nhng ngithi duqc hOi dOng ' dê xuât các bin pháp sau dày: 

- Tang cthng cong tác cung cAp thông tin v dAt dai cho các di tl.rqng str diing dAt 
theo nhiêu loai hInh (bao gôm cã djch vi cOng) nhãm hn ché cac khiêu nai  có lien quan den 
dat dai cOa ngithi dan và doanh nghip. 

- Tap trung, tuyên truyn, ph bin di d nâng cao nhn thiic di vâi nhung di 
tucmg DTTS, ngix&i ngheo vài nhiu hInh thüc khác nhau phü hçip vâi trng dOi tuçing, 
phong ti1c tp quán. 

- Tp huân k nãng sfr dung may tInh cho can b thôn và ngix&i dan. 

3.2 K/i ung I/tam vn và p/ziroizg p/zap I/lam vn c3ng dong 

PPMU së thit Ip mt khung tham van bao gOrn các van dê ye giài và lien th giâi 
de cung cap c hi fl.r van và sir tham gia cüa cong dOng EM, to chc EM và các tO chüc 
dan sir khác trong các hot dng cüa dr an trong qua trInh thirc hin dr an. Khungtham van 
së lam rO (i) mi1c tiêu tham van, (ii) ni dung tham van; (iii) ph.wng pháp tham van; vâ (iv) 
thông tin phán hOi. Dira trén khung tharn van, mt kê hoach tham van së dixçc xây drng và 
triên khai niur sau: (i) Miic tiëu tham van vâ thOng tin co bàn can có tir h; (ii) xác dnh các 
van dê can thiêt cho tham van; (iii) hra chn càc phumg pháp tham van phü hçp vâi mi1c 
tiêu tham van vâ van hóa cüa các nhOm EM; (iv) chon dja diem và th&i gian dê tham khào 

kiên phü hp vài van hOa và tp quán cüa các nhOm EM; (v) ngân sách de thirc hin; 
(vi) thuc hiên tlx van; và (vi) sir diing két qua tham van và trá 1i. 

Mt so phiwng pháp tham vAn phA bin và hiu qua là (i) hp cong  dng hoc thão 
lun nhOm (ii) phOng van vOi cac nhà cung cap thông tin quan tr9ng hoc phOng van sâu; 
(iii) sir dvng  bang câu hOi Co câu trOc; (iv) Triên lam và trInh din di dng. Các phiing 
pháp và ngOn ng duGc chn s phü hp vâi van hóa vâ thirc tien cOa cong dOng EM. Ngoai 
ra, thai gian thIch hp së diic phân bô dê CO drc sir ho trg rng rãi tr nh&ng ngithi lien 
quan. 

Các thông tin lien quan dn dir an có lien quan, dÀy dO và cO sAn (bao gm cac tác 
dng tiêu circ vã tiêm nang) can thrc cung cap cho ngi.râi EM theo nhng cach phO hgp 
nhàt ye mt van hóa trong qua trinh thirc hin du an. 

IV. KE HOACH TRIEN KHAI CAC HOAT OQNG 

Dixa trén kt qua tham vAn và dánh giá, mt k hoach hành dông bao grn các hoat 
dng sau day &rçxc dê xuât dê dam bào rang ngui EM nhãn duuc lai Ich kinh tC xä hôi tOi 
da cOa dix an theo cách phO hcrp vài van hOa. bao gôm dào tao dC nâng cao näng lirc cOa các 
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c quan thirc hin dr an. 

Hogt d3ng 1: Thilt lIp nhóm lu vn cong döng cp tin/i, n/ion, than, gui c5iig 
dong cap huyn 

D xay drng mOt  kênh ph bin thông tin và tip nhn kin phán hi cüa ngu&i sir 
di1ng dat, dc bit là cong  dông DTTS, mt nhóm tu van cong  dông cap huyn can duçic 
thành1p. Thành phân cüa nhóm bao gôm di diên cüa Ban Dan tc, Van phông dang 1ç9 dat 
dai, Mt trn to quôc, Hi phi nit, can b Ban QLDA tinh, lãnh do xã, can b dja chInh xä, 
Mt trn to quôc xã, Hi phii nit xã. UBND tinh Phi Yen ra quyêt djnh thành 1p nhóm và 
quy djnh c chê hoat dng cüa nhóm. Nhim vi chInh cüa nhóm là phô biên thông tin ye dr 
an va thuc hiên cac cuoc tham van vai cong dôn DTFS ye cac hoat dông cua du an nhäm 
thu thp thông tin và kiên phán hOi cüa cong dOng DTTS ye các van âê chInh sau day dê 
cung cap kjp thi cho Ban QLDA vi các c quan thuc hin dir an cüng nhu cong dông 
DTTS: 

- Nliu cu v thông tin dAt dai cüa cong dng DTIS a dja phurng; 

- Các yEu t van hóa và phong tic tp quan cüa cOng  ding DTTS cn di.rçic quan tam 
trong qua trInh thrc hin các hot dng cüa dr an; 

- Phong tic truyn thng v sr ding dAt dai cüa cong dng DTFS cAn duc quan tam 
xem xét trong qua trInh xü l cüng nhu cung cap thông tin ye dat dai; 

- Nhttng trâ ngi trong vic ph6 bin thông tin, tham vAn và tham gia cfia cong dông 
DTTS trong qua trInh thuc hiên dr an vi sir ding các thành qua cüa du an; 

- D xuAt các giâi pháp khAc phic các tr& ngi nhAm dam bio sr üng hO rOng ni cüa 
cong dong DTTS dôi vài dir an và sir dmg cac thinh qua cüa dr an mOt  cách hiu qua và 
ben vitng; 

- Tip nhn các khiu nai  và lam vic vài các cci quan lien quan d giái quyEt cac 
khiêu ni và phin hôi két qua giãi quyêt khiêu nai  ciia nguii dan mOt  cách kjp thii. 

Trong qua trInh thrc hin dir an, Ban QLDA và các dcin vi lien quan cAn tham vAn 
thuông xuyen vài nhóm nay. 

Các phuong pháp tham vAn có th dirgc sir diing phü hqp vâi dc dim van hóa cira 
các DTTS là hQp cOng  dông, thio 1un nhórn mic tiêu (nhóm phii nIt, nhóm d bj ton 
thuang), phông van sãu nhitng nguai cung cap thông tin chü chôt (già lang, truâng thôn 
bàn, can bO quãn l dat dai, dai  din các nhà cun cap thông tin Co lien quan), trInh diên mô 
hInh. Các phuang phap nay can bao gôm các yeu to ye giâi và lien the h, tir nguyen,  và 
khOng có sir can thip. 

Tham vAn cAn duçic thirc hin hai chiu, tire là ci thông báo vi thio lun cung nhu 
lAng nghe và tn lai thãc mac. Tat ci các cuOc tham van can duçic tiên hinh mOt  each thin 
chI, tix do, không ham d9a hay ép buOc,  tirc là không có sr hin din cüa nhitng ngu&i Co the 
inh huirng den ngir&i tn lii, cung cap day dir thông tin hin Co cho nhttng ngir1i duqc tham 
van nhân dirac su dong thuân rông rãi cua cong dông DTTS dôi vai cac hoat dông cua du 
in. Phuang pháp tiêp can toàn diên và dim bào bao gôm yeu to ye gii, phir hçip vvi nhu 
câu cüa cac nhóm bj thit thOi và dê bi ton thwng, dim bão cic kiên CO lien quan cira 
nhUng ngixYi bj ãnh hu&ng, các ben lien quan khic di.rçic can nhac trong qua trInh ra quyêt 
dlnh. Dc bit, ngui sir dvng dat là ngix&i DTTS s duçic cung cap các thông tin có lien 
quan v dir in càng nhieu cãng tOt, mOt  cich phir hqp ye yin hOa trong thrc hin dr an, theo 
dOi và dinh giá dê thirc day sr tham gia vi hôa nhp. Thông tin có the bao gôm nhung 



17 

không giài hn ye các ni dung nhu khái nirn dir an, thiêt kê, dê xuât, bin pháp bâo ye, 
thijc hin, theo dOi và dánh giá. 

Tt cà các thông tin có lien quan cAn 1y kin cong dng DTTS s duçic cung cp 
thông qua hai kênh. Thir nhAt, thông tin s duçic phô bién cho các triiàng thôn/bân t?i cuc 
h9p hang tháng cüa h9 vâi lãnh do cüa U) ban nhân dan xã hoäc Nbóm tham van dê &rçic 
chuyn tip cho ngu?i dan trong các cuc h9p thôn mOt  cách phü hqp vài van hóa vã ngôn 
ngü cüa các nhóm DTTS. Thu hai, thông báo bang tiêng Vit và bang ngôn ngü cüa ngui 
DUS (nu cAn) së duçic cong khai tai  U ban nhãn dan cap xä It nhât mOt  tuân truàc cuOc 
tham vAn. Vic thông báo sam nhi.r vy dam bão ngu?ñ dan có dü thi gian dê hiêu, dánh giá 
Va phãn tIch thông tin ye các hoat dng duçic dê xuât. 

Ngoài ra, các hoat dng cüa dr an cAn thu hut sir tham gia tich circ và sir huâng dn 
(chInh thüc và không chInh thIrc) cüa các can bô dia phwng nhir trtr&ng thôn, các thành 
viên cüa cac nhóm hôa giâi a cp thôn, bàn, âp... Ban giám sat cong dông & cap xã can 
giám sat chat ch vic tham gia cüa các t6 chirc dja phucxng và can b trong các hoat dng 
khác nhau càa dr an VILG. Thông tin dAu vào duçic sr dimg dê theo dOi và dánh giá Co the 
bao gm khâ näng truy cp cña ngu&i DTTS vào h thông thông tin dat dai dirqc thiêt 1p 
trong khuôn khô dir an, lçii Ich tr các thông tin nhn duçic... Bang cách cho phép sr tham 
gia cüa cac ben lien quan thuc nhóm DTTS trong qua trInh lap kê hoach dr an, thc hin, 
giám sat và dánh giá, d an CO the dam bão rang ngithi dan tc thiêu so nhn thrcic các lçii 
Ich xã h(i và kinh tê tr dir an mt cách phü hcrp vài van hOa cña h9. Vth sir tham gia cüa 
cong dong DTTS, các thông tin dat dai do VILG thiCt 1p s gOp pliân tang them sir minh 
bach va hiu qua, dat  duçic các mi:ic  tieu cüa di:r  an dOi vài cc nhOm DTTS. Cânxây dirng 
näng lc cho các ben lien quan, dc bit là Nhóm tham van e tránh nhüng han  chê dang ton 
tai trong vic thiic hin tham van cong  dông da phtrang, chang han  nhu tham van mt 
chiêu, không cung cap dü thông tin; vi yang; và CO sr ép buc. 

Hogt döng 2: SÜ ding các cong cu truyn thông hiên dgi 

- ChiAn Iu'crc truyên thông: 

Mt chin luqc truyn thông thIch hcip cAn duçic thiEt 1p và thi:rc hin d thuc dAy 
nhu câu sü ding thông tin dat dai cüa ngixai dan nOi chung và ngu&i DTTS cUng nhii nhOm 
de hi ton thrnmg nói rieng, dông th&i the hin six cam kêt manh  me han tü các chInh quyen 
da phixorng trong vic giãi quyet nhung hn chê ye cung cap các djch vi:! thông tin dAt dai 
mt cách day dá. Chien krçic truyên thông và SO tay thi:rc bin cüa di:r  an VILG can xem xét 
ni dung, các yeu câu cüa ngtr&i dan dâ dixçic phán ánh trong các cuc tham van cong  dng 
dja phixcmg dê tránh bO qua nhOm d bj ton thucing va lçii Ich cüa hç trong di:r  an. Chin hrgc 
truyen thông can tto ra mt môi triring dôi thoai hai chiêu, nghia là nO khOng chi là keith 
thông tin cüa di:r an den vài cOng dông, ma cOn lang nghe, phán hôi và dáp rng các môi 
quan tam cüa cong dOng. VI 4y, dieu quan trQng là phái thiêt k và thi:rc hin mt chien 
hrçxc truyen thông toàn din d h trçr di:r  an.  Di:r  thào chien hrçc truyên thông nen tp trung 
vào các van dê sau day: 

- Vol ben cung côp djch vy. 

v" Cách thuc có duçic va nâng cao si:r  cam k& cüa chInh quyn va nhitng can b 
th?c hin tai trung uang cung nhu dja phucing dôi vOi vic câi cách h thông thông tin dAt 
dai hin nay. Day là mOt  qua trInh vn dng xã hi dê xây dirng lông tin cua nhng nglx&i 
s0 ding dat. K& qua cüa qua trInh nay, các ca quan quán I dat dai can tao  ra mt môi 
truorng thun lçii vOi si:r  ho cüa VILG; dam bão si:r  tham gia thi.thng xuyên cOa ngui scr ding 
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dAt thông qua vic dua ra các câu höi va m6i quan tam cüa h9 ye quyên lçii cüa minh v sü 
ding dat cüng nhu tiép cn vâi các thông tin dat dai; cung cap các thông tin dat dai dáng tin 
cy t?i  dja phiiang. Ngoài ra, các can b dja phrcmg can nâng cao k näng giao tip; biêt 
cách tao  thun lçri và tao  diên dan cho sij tham gia ciia cong dông trong vic phân hi trong 
qua trInh thirc hin dir an VILG. 

Vt Cách thüc xây dirng nn tang cho sii tham gia cüa cong  dng trong vic thão 
lun và dôi thoai vci các can bO quãn 1 dat dai ye các van dê khác nhau, bao gôm cá môi 
quan tam và yeu câu hiêu biêt ye quyên sii ding dat cüa h9, c11ng nhu kêt qua ye thông tin 
dat dai ma ngirâi dan cO duac tr h thông thông tin cüa dr an; 

Vt Cách th1rc xây dmg nn tang truyn thông c các cAp d khác nhau (vi di 
phiêu báo cáo cüa nguäi dan, các cuOc h9p thôn ...) dé nhn dtrçic các thông tin phãn hôi ye 
hoat dong cüa ben cung cap và khà näng cüa các ben nay dé dôi phO vói sr gia tang nhu cau 
dôi vài djch vi thông tin dat dai, day cüng là mt kêt qua cüa dir an \'ILG. Các thu tic ye 
ca chê phán hôi nay can phãi rO rang và minh bach,  dc bit là dôi vji nhóm d bi ton 
thuang. VI dii nhu các vic lien quan den các kênh tiêp nhn thông tin phãn hôi và nhung 
ben lien quan phãi chju trách nhim giãi quyêt các kiên phán hôi và khoãng thii gian xr 
l. HtrOng dn kjp thii và dáp Crng nhUiig quan tam va kiên nghj nguñ sü dmg dat phãi 
duçic cung cap thông qua các nên tang chiên Iuçic truyên thông và qua trInh theo döi. 

- Vói ben cdu: 

V Lam th nào d nâng cao nhu cAu và sau dO duy trI cách thrc si:r dung dch v 
thông tin dat dai, dc bit là nhOm dê bj ton thucing. 

V' Lam th nào d tao  ra sr thay di trong hành vi giao tip, dc bit là giüa các 
nhOm dan tOc  thiu so khác nhau trong dja bàn dir an. Chiên hrçic truyên thông và tài lieu 

nen duqc thiêt kê CO tInh den sir khác bit van hoá trong hành vi giUa các nhOm ngu1i dan 
tc khác nhau và thay dôi phü hcp vth các hành vi nay. 

Vt Lam th nào d diu chinh các hoat dng va các bui tuyên truyn tai  dja 
phung ye thông tin dat dai trong chiên djch truyên thông dé giãi quyet các nhu câu ci the 
cüa các nhOm dan tc thieu so khác nhau ye ngôn ngU và van hoá CO lien quan. Chiên hiqc 
nên bao gOm sr khác nhau ye phô biên thông tin giüa các nhóm dan tOc  khác nhau và tn 
dung cAu trüc, cci chê truyên thông dáng tin cy và các to chrc chInh thIrc và không chInh 
thirc cüa ngu&i dan tc thiêu so thuOc khu vrc dr an dê phô biên, cho phép ho trçi và tu van 

cho nhüng ngu&i dan tc thiêu so ye sir dirng dat, bang ngôn ngü cüa h9 và theo cách phü 
hçip vâi van hoá cña h9. Các can bO dja phucing se duqc khuyên khIch tich cl:rc h trçl thOrn 
khO tiep cn. 

V CO cci ch giãi quy& các wang mAc, rào can và nhüng khO khan gay ra b&i 
tp quán và tin nguö'ng van hoá cüa ngithi DTTS và trã lyi nhüng thäc mac cüa các ben lien 
quan. 

- Truyn thông tiêp can cong dng: 

Các tài Iiu truyn thông phil hrp d ph biên: xây dirng và ph bin rnt bô trçn 
gói các tài 1iu in an và nghe nhIn (tap  tài 1iu, t& rai, áp phIch, phim tài lieu ngan, chiwng 
trInh dào tao, quãng cáo tren tivi, radio.. .vài các biêu tuçing cO lien quan, các thông dip vã 
các khãu hiëu) cho các nhOm rniic tiêu cüa chiên luac truyên thOng, diêu nay là can thiêt dê 
dam bào các thông dip và kiên thüc chInh se di.rc chuyên giao cho các ben lien quan cña 
du an VILG, bao gôm các nhóm d bi tOn thung. Cong vic nay sê gOp phân nâng cao 
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nhn thrc cho ngu1i sr diing dt, thay di thai d và hãnh vi cUa h9 trong vic tim kim 
thông tin dat dai và ye lâu dài gop phân thay dôi và duy trI các hành vi dtrqc khuyên khIch 
theo dr an. Các thiêt ké cUa tài 1iu nên phü hcip (ye mt xã hi và van hoá dêu duçcc chap 
nhn) cho các nhOm dôi tirçing dua trén tiêu chuân ye xây dirng tài 1iu truyên thông (rO 
rang, süc tIch, trInh bay dçp và day dü các ni dung...). Tài lieu can phãi duqc xây drng 
mt cách can then  dê phô biên thông tin mt cách hiu qua cho cac gia dInh trI thüc, các gia 
dInh lao dOng và gia dInh dan tc ma tiêng Viêt là ngôn ngü thr hai, do do can s& diing 
ngôn ngü phi ky thut cong  vâi các hinh v minh h9a & nhUng chô co the là rAt quan tr9ng. 
Nhng tal lieu nay nên ducc thtr nghiem vai môt so cong dông dixac ha chn tal môt so 
tinh cüa dr an dê dánh giá tInh toàn din và hiu qua nhât cO the. Cuôi cüng nhung cfng 
không kern quan trQng là phãi tiên hành djnh huâng, dào tao cho các ben lien quan nhu dA 
dixoc xác dnh trong chiên luçic truyên thông ye cách sir ding các tài 1iu truyên thông mt 
cách hiu qua. 

Chiên dlch  truyn thông: Các chin djch truyn thông dai  chng cUng cO th thIch 
hqp dé phô biên thông tin mt chiêu. Trong tAm cña chiên djch nên chñ yêu tp trung vào 
thông tin & các khu vrc c1i the, ma có the duqc phát sOng trên dài truyên hInh và dài phát 
thanh dja phuong. Vic sü ding các ba phong thanh xA cO the là mt phrnng tin hiu qua 
dê truyên dat dirçic den mt so luçing lan ngu&i dAn vài mt chi phi tuang dôi thâp, nhung 
cung phãi nhn thây rang thông tin truyên thông qua các phung tin nay không phâi lüc 
nào cling liru li và không the thrçic sr ding trong các khu vrc ncii ngu&i dan song mt cách 
rãi rác. Mt cách thIch hqp, si'r ding mt sO các don hat, tiêu phâm hay các khâu hiu d 
nhà CO th giãi quyêt &rqc vAn dê nay & mt mirc dO nào dO. Cungcâp thông tin cong khai 
ye bàn dO, quy hoach và thütic (theo cách thrc dê tiêp can) a cA cap huyn và cAp xa cüng 
cO the h1tu Ich. Tri.ràc khi trien khai MPLIS, cAc chiên djch truyên thông cAn duqc triên khai 
vâi nOi  dung ye 1ci Ich co bàn và kien thiic ye vic lam the nào dê tniy cp và sr ding thông 
tin dAt dai cüa MPLIS va các loai l phi lien quan (nêu có). Nhung chien djch nay nen dirçic 
thiic hin thông qua các cuOc hQp, phucmg tin truyên thông dai  chüng và phO bien tài lieu 
IEC dtrçic in an hoc tài 1iu nghe nhIn, thy thuOc  vào bôi cAnh xA hOi  cüa dja phucmg ci 
the. 

Sij tham gia câa các du mi thông tin dja phirong: ChInh quyn dia phuorng duçic 
khuyên khIch tham gia và phát huy vai trO cña can bO thôn, dc bit là nhung ngu&i tlr các 
to chüc doAn the cong  dông, cong doàn. Dâu môi thông tin lien lc nen là tru&ng thôn/bãn, 
vi nhieu nghien cfru dã cho thây vai trO cüa h9 rat quan trQng và hiu qua trong thirc hin 
truyen thông. Các CA nhAn va to chc nay chü yeu là ngu&i dan tOc  thiêu so dang sinh song 
trong khu virc; do vy, h9 së rAt tIch circ trong vic truyên, phô biên chInh sách, chung 
trinh den nglr&i dAn dja phuang cO lien quan. M6i dja phuong s quyêt djnh ye các dAu mOi 
thông tin lien quan vã hiu qua nhAt phü hçip vài bôi cAnh hin t?i  cüa dja phuang mInh. 

Ttr van: DAnh giá chi ra r&ng thiu ngtr&i trà 1&i không bitt v pháp 1ut dt dai Va 
lAm the nào áp dung duc nO trong thirc tê (giAi thIch pháp lust).  V'i 4y, CO the cAn thiêt 
phãi cO tx van h trq song song v&i MPLIS trong mOt  sO  cong  dông. 

Thirông xuyên t chfrc các cuOc  h9p  dla  phrong: các cuOc  h9p ti phu&ng, xã 
thu&ng xuyen bao gôm ca các phiên chat vAn và trA l&i djnh k có the là mOt  trong nhltng 
cách lam hiu quA nhAt d h trçi cAc cong dng dja phuong tham gia vào ho?t dOng d An, 
nhn và phAn hôi kiên cüa h9. Ti cAc khu vrc do thj, diêu nay cüng se cung cap cho 
ngl.r&i dan có c hi dê tham gia chat chë hcm vOi các cAn bO quán l dat dai cüa dja phuang 
so vâi hin tai. Tuy nhiên, thông tin cho nglr&i nghèo can duçic cung cap thông qua viêc den 
thãm nhà cüa hQ hoc mOt cuOc h9p vâi ngtr&i nghèo vi hç thu&ng không tham dir cAc cuOc 
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h9p ph bin. 

Cong cy hin dii: Ban quãn 1 dr an tinh së biên soan ni dung truyn thông và s1r 
dyng cong cy truyên thông nghe nhIn d hiu nh.r dia DVD vâi phn ting Vit và mt s 
ni dung dr an VILG djch sang tiêng các DTTS (neu phü hçp) së duqc chuAn bj d sir dyng 
trong qua trmnh hoat dng tai  dja phtring dira trên các dê xuât cüa nhóm tham gia cong dông 
cap huyn. Cách tiêp can và sr dyng MPLIS và các djch vy cüa van phông dang k$' dat là 
mt so ni dung duqc giài thiu trong cong cy truyên thông nay. Cong cy truyn thông nay 
s duçic hm giU tai  cac trung tam van hóa và UBND xA d có th dng diên giãi ye Dix an 
VILG và vic quãn 1/tiêp cn thông tin dat dai. 

Thit bj hin dii: Ban quãn 1 dir an tinh có th xem xét trang bj may tInh tai xã, p 
dê ngir?n DTTS Co the truy cp thông tin d dang, thun tin (can cO dào tao và hirng 
dan). Ban quãn l dr an tinh tang cuing tiêp can và chia sé thông tin dat dai cho ngliYi 
DTTS. 

Hog! d3ng 3: Dào tçw cizo CáC triró'ng 1/ion, bàn, ãp, già lang, ngith'i có ny tIn trong 
c5ng dông 

Nhm trang bj kin thüc, k näng thuyt trInh d tuyên truyn, vn dyng sang tao 
kiên thCrc, k näng diêu hành, xCr 1 các cong vic phát sinh trong cong  dOng DTFS trong 
qua trInh thirc hin các nhim vy cüa các Tnthng thôn, bàn, âp ... vn dng các h dông 
bào DTTS tIch circ tham gia, hrning frng thc hin hiu qua myc tiêu cüa dr an, Ban QLDA 
cap tinh phôi hqp vâi Ban QLDA cap TW to chirc các khOa dào tao, tp huân cho các dôi 
tuçfng là Tru&ng thôn, bàn, ap, già lang, ngithi CO uy tIn,... dê hQ cO the h trçi trong suôt 
qua trInh thirc hin Dij an. Các khóa dào tao,  tp huân can duçc thiic hin cang s6m cang tot 
và trong suôt qua trInh dir an. 

Hog! dj$ng 4: Ti chác hgp dan ô các 1/ion, bàn, hp... va cacxa 

Ti các p, xä cO dOng c1ng bào DYTS, Ban quãn 1 dr an tinh, NhOm tham van 
cong dôn cap huyn s to chüc nhieu cuôc hp ô tirng xã, âp vài ngut1i DTTS tai  dja 
phi.wng dê trá hyi các câu hOi và môi quan tam cüa hp (co phiên djch sang tiêng dan tc (nêu 
can). Các hoat dng nay s duçrc bat dâu triràc khi triên khai dir an và së duçic duy tn trong 
suOt chu trInh dir an. 

Trong các cuc hp vài ngui DTTS nay, các kênh và cách truy cp các thông tin, tài 
1iu ye dat dai, các chInh sách uu dãi các chInh sách phãn hôi thông tin cUng s duqc giâi 
thiêu. 

Ban quãn l dir an tinh kt hçip vâi cx quan truyn thông di chCing (dài phát thanh, 
truyên hInh, báo dja phung) tuyên truyên, phO biên các thông tin nay trên các phtrang tin 
thông tin di chüng cüa tinh và các dja phucmg. 

Tài 1iu d phiic v cho các cuOc hop dan, tham v.n thy kin i cAp xã do Van 
phOng Ban quãn 1 dix an tinh cung cap trén ca s& sr dyng các mâu, các van bàn pháp lut 
hoäc nhiing tài lieu tuyên truyên do Ban quãn 1 dix an cap Trung uang biên soan. Tat ca các 
tài 1iu thông tin duçic thtrc hin môt cách dan giãn, thông dip và hInh ãnh rö rang. Trong 
diêu kiên kinh phi dix an cho phep, môt sO nôi dung quan trong s di.rac biên dich sang ngôn 
ngi dan tc thiêu so (nêu can) dê phO biên trong cong dông ngu&i dan tôc t?i  dia phixcmg. 

Hog! dng 5: Dào Igo can b qudn lj dt thu 

Nhrn nâng cao vai trô, trách nhim và ky nang cüa các can b lam cong tac quân ly 
nhà nuâc ye dat dai tai  các da phtrmg (Van phOng dãng k dat dai), dam bâo vic giãi 
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quyt các thu tic hânh chInh v dt dai khi dng bào DTTS có nhu cu c.n thijc hin. 

T chirc Hôi thâo djnh huàng cho các can b quãn 1 dt dai trong vic tiêp can vâi 
ngtr?ii dan tc thiu s& Trong do, dc bit quan tam den: (1) nhu câu dc bit cüa cong dông 
DTTS, vã (2) tm quan trong ye vai trO, trách thim cüa các can b thijc thi cong vii trong 
chin luçic, chü tnrang, du&ng lôi cüa Dãng, chmnh sách pháp 1ut cüa Nhà rnxâc lien quan 
den phát trién kinh té - xã hi khu vrc DTTS. Nâng Ca?  chat lucing phiic vi cüa CáC can b 
lam cOng tác trong vic cung cap djch vi thông tin ye dat và thrc hin các thu tue hành 
chinh ye dat dai. 

Hogi djnag 6: T/,iêt IIp djclz i'i ho Ir1 Iiip cin thong tin dt dal và däng kfr dt dci 
ö các co$ng döng noi có các ,il,ó,n dun Iôc 11,iêu so sinh song 

Các chi nhánh Van phOng dang k dt dai së thc hin djch vi h trçl tip cn thông 
tin dAt dai va dang k dat cho các nhOm dan tc thiêu so tai các vüng sâu, xa thông qua hInh 
th(rc cir can b lam vic djnh k true tiêp tai UBND xã nhiing ncn nay, dông th&i tp huân 
can bô cap xã thuc hiên viêc tra cixu, h tr tiêp nhãn va six dung he thông thông tin dat dai 
qua mang Internet dê cung cap thông tin dat dai cho các nhOm dan tc thiêu so và xác nhn 
các hcip dông giao djch ye dat dai. 

Chi nhánh Van,phOng dang k9 dAt dai së tham vAn vài chIrth quyn xã, Ap và nhOm 
tham gia cong  dOng cap xã dê xay dirng kê hoach, ljch lam vic trirc tiêp djnh k phü hçp 
vài diêu kin cüa dông bào dan tc tai dja phixong. ChInh quyên xä, thôn së thông báo rng 
räi các kê hoach và ljch lam vic nay dê mçñ ngu1i dan duçic biêt và si ding djch vi khi cO 
nhucâu. 

Dir an së thüc dAy hoat dng cüa các t6 chrc doàn th dja phuang, chAng hn nhtr 
Hi thanh niên và các doãn the phi ntr và các to chirc xä hi dan sir. Các to chüc nay cO the 
tang them no 1irc ye thông tin minh bach  trong cong dông DTTS thông qua vic âp diing 
quy trInh 1p k hoach cO nhiêu s1r tham gia va phát trien nang lc. Dc bit, can khuyen 
khIch tuyen diing các can b ho trçi dja phucing tfr các to chirc doân th dja phuang, dc bit 
là HOi  phii nü 

Các thu tiic ma ngu&i d cAn thc hin d cAp GiAy chfrng nhn s duçc thi& 1p tai 
các xã, dong th&i các thu tic khac lien quan den dAt dai cüng dirc thijc hin tai  xA. Cong 
chüc dja chinh cap xä sê ho trq cho bà con dê không gay phiên h. Các mu thông tin lien 
quan den cap giây chirng nhn së dixçic cong bO tai  các UBND xã, thOn (nhà yän hOa hay ncii 
dan an thu&ig tp trung, Iui tci). 

Hogt dông 7: Cung cp thông tin v co ch giãi quylt tranh chEp 

- Can b dja chInh dja phucing s dirçic liru ti các khOa dào t?o  cua Dir an rAng bat 
cü van de ye dat dai nào lien quan den cong  dOng nguii dan tOe  thiu so phãi duqc báo cáo 
cho Ban quán l dii an tinh bat kê phucing an hôa giãi t?i  dja phucmg CO thành cong hay 
khOng. 

Cci ch giài quyEt khiu nai,  tranh chAp va tip nhn, theo döi tin dO giâi quyt dirge 
thirc hin dung huàng dn tai  SO tay htràng dn dl/ an và huâng dan cüa Ban quàn l dir an 
cap trung ucing. 

D h trq cho c ch nay, Ban quân 1 dr an VILG tinh se thirc hin chi djnh can bO 
trrc tiêp tiep nhn và theo dOi, don doe các dn Co lien quan giái quyêt và thông báo kêt qua 
giãi quyet, khäc phic. 

D giãm thiu các tranh chAp, khiu nai phát sinh phãi sfr dung tài h th6ng giâi 
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quyët chInh thrc cüa Nhà nixâc, dir an së xây thrng mt kênh tip nhân thông tin khiêu nai, 
tranh chap dat dai thu hai sau kênh tiêp nhn thông tin khiêu ni, tranh chap dat dai chInh 
thüc, khuyên khIch các nhóm dan tôc giãi quyêt các van dê thông qua các thiêt chê phi 
chInh thixc nhung hiu qua t?i  cngdông, nhu mang hrâi trithng thôn, âp, bàn... Cu the, mi 
xä, thôn së thành lap to hOa giãi dê giip UBND xã hoà giãi các tranh chap khi xãy ra. Se 
huy dng sir tharn gia cüa su cã vào các tO, ban hôa giái nhãm tang ci.r&ng hiu qua trong 
giài quyêt trit dê tranh chap. Vic chi dnh mt can b theo dOi hot dng giãi quyêt tranh 
chap, khiCu nai t?i cap xà, huyn và tinh cüng nhu tp huàn nâng cao k nãng giãi quyêt 
tranh chap cüa các can b da chInh và tO hOa giñi a thôn së là nhUng ho?t dng duçic duy trI 
trong suôt qua trInh thirc hin dr an. 

Hort dng 8: Cong tác tJ,eo döi, dan/i giá 

1-lé thng giám sat Thr an duac thit k d khão sat müc d chAp nhn, m1rc dhâi 
lông cUa cong dOng dOi vâi các djch vi quãn l dat dai i các huyn tham gia dr an, kê cã 
dôi vài nguai Kinh và không phãi ngtxi Kinh. 

Giám sat ni b cüa Ban VILG cap TW và Doàn giám sat cüa Ngân hang th gi6i së 
duqc thirc hin t?i  các huyn có nhiêu dan tc thiêu so v6i mIrc d cao han ti các huyn 
khác. Tuang tr, vic giám sat ti các xa Co cong dong nguñ dan tc thiêu so cüng Se duçic 
thirc hin riêng vài muc d cao han ti các xã khác. Vào nãm thu tu, Diii an sC tiên hành mt 
dãnh giá tác dng lien quan den các rüi ro dã xác djnh O trên dôi vOi qua trInh triên khai Dir 
an tai  các dja phiwng cO nhiêu dan tc thiêu so. 

Ngoài ra, Ban VILG cAp tinh phi hçip vâi UBND các huyn d t chuc các Hi tháo 
d dánh giá, rut kinh nghim trong qua trmnh thrc hin. 

V. TO CHU'C THVC  HIN 

- Ban Quân l' dir an Trung uang có trách nhim tp huân, hrning dn tO chuc 
triên khai Va kiêm tra vic tO chac thirc hin Kê hoch phát triên dan tc tii dja 
phuong theo Khung phát triên dan tc cüa toàn dr an vâ theo So tay hirâng dan cüa 
diján. 

- Lãnh do Üy ban nhãn dan tinh có trách nhim phê duyt K hoch phát triên 
DTTS cüa tin.h, chi dao, kiêm tra vic to chuc thirc hin Kê hoach và cap dii kinh phi 
dé thuc hiên Kê hoach. 

- S Tài nguyen và MOi tmông, Ban Quàn l Dir an VILG tinh phi hp v&i Uy 
ban nhân dan huyn chju trách nhim to chuc thirc hin Kê hoach  Phát triên Dan tc 
thiêu s theo hu&ng dn dixçic nêu trong SO tay hu&ng dan thirc hin Dr an. 

- Ban Quãn 1 Dir an VILG tinh phân cong mt can b chju trách nhim lam dãu 
mOi ye các van dê xà hi. Can b nay có nhim vii dOn dôc Nhóm thirc hin Du an 
cap huyn thirc hin day dii các hoit dng trong khuOn khO Ké hoach nay và giám sat 
nôi bô, lap báo cáo giám sat ni b 6 tháng 1 lan dé trInh NHTG xem xét. 

- Dii din Ban Dan tc tinWhuyn, Nhórn tham van cong dng cAp huyn, cong 
chiic da chInh phithng, xã có trách nhim phOi hçp vai Ban quán l' dir an VILG cap 
tinh tO chuc các cuc h9p dan lay y' kiên cng dOng; dánh giá, tham van nhung van dê 
lien quan den vic thrc hin dr an và các van dê ye nguôi dan tc thiêu sO; giám sat 
mac d chap nhn, mac d hãi lông ciia cong dOng dOi vâi các djch vii quàn l/tiêp 
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cn thông tin dt dai các huyn tham gia dir an, k cá di vôi các nhóm dan trên dja 
bàn, gôm cã nhóm dan tc da so vã thiêu so. 

- Cong  dng, dng bào dan tc thiu s có trách nhim phãn ánh v tInh hInh 
triên khai di:r an tii cong dông, nhng hoit dng cüa di,r an có tác dng và ánh hring 
không tIch circ den quyên và igi Ich cüa cng dông. 

- Các báo cáo djnh k cüa Ban quán 1' d1r an VILG tinh (6 tháng) së bao gm 
báo cáo ye tInh hInh triên khai Kê hoch Phát triên dan tc thiêu sO ti tinh, trong do 
nëu rO các hoat dng dã dugc triên khai lien quan den ke hoch nay ti các dja bàn 
cüa dir an; các kiên phán hOi cüa ng1.rii dan tc thiêu so lien quan den các hoat dng 
cia dir an tai  tinh và ke hoch triên khai các hoit dng tiêp theo, báo cáo ye Ban quân 
1 dir an VILG cap Trung irong. 

Trong qua trInh thirc hin, nu có virông mc, d nghj các thành viên phán ánh 
kp thii ye Ban quán 1, Ban chi d?o  dir an VILG tinh dê có bin pháp giái quyêt kp 
thi. 

VI. PHO BIEN KE HOiCH PHAT TRIEN DAN TOC THIEU sO 
6.1. Cong k/gui K Izoic/: DTTS 

Ban QLDA tinh dä ph bin Khung chInh sách phát trin DTTS cüa dir an 
trong các bui tp hun k thut, tham vn v&i cong  dng DTTS và dãng tái trên 
trang web cüa dla  phuccng. 

Dr thão K hotch phát trin DTTS dä ducic tham van vi chinh quyn dja 

phisang và cong dng DTTS truâc khi trInh WB phê duyt. K hoch phát trin 
DTTS duqc phê duyt së dirgc cOng b cho cong dng dan tc thiu so vüng dir an 
theo ngOn ngtr don giãn, d hiu thông qua các cuc h9p thôn!bãn và liru gii i 
UBND xã, nba van hóa cong dông dam bào nhrng ngithi dan tc thiêu so vüng dir an, 
bao gm h bj ành hithng, ho hi.thng igi và cong dng cüa h9 có th tip cn mt cách 
thun Igi và có th hiêu bet dugc K ho?ch  do. Kê ho?ch phát triên DTTS ducic duyt 
cüng së dirge cong b trên trang web cña NHTG. 

Trong qua trInh thirc hin dir an, nu có các ho?t dng phát sinh dn dn phát 
sinh các tác dng, kê hoach pháttriên DTTS së ducic cp nht. Bàn cp nht së duoc 
gCri WB xem xét và dugc cOng bô ti cong dOng DTTS vüng dir an. 

6.2 Dam bão sr tham gia Kê hozch DTTS 

Nhm dam bào vic tham gia cüa ngir&i dan tc thiêu so trong suOt qua trInh 
chuin bi và thirc hin dir an, viêc tham vn cn duoc tin hành mt cách tir do, cung 
cap day dü thông tin tru&c khi thirc hin các hot dng. BQLDA tinh dà tin hành các 
cuc h9p tham vn vfii cong dOng dan tc thiêu s, bao gm h hithng igi và h b 
ánh hiRmg d dánh giá nhu câu cüa cong dng v sr diing các djch viii cung cp thông 
tin dt dai, dam bão ring nhrng phãn ánh tir phIa cong dng DTTS dla  phuong së 
dugc ghi nhn và xem xét trong qua trInh thiêt k và th?c hin di,r an. 

Các cuc tham van cong dOng thông qua h9p dan, phOng van các cá nhân và 
thão 1un nhóm d dugc thirc hiên. Ngu&i dan & các thOn vüng dr an, bao gm cá h 
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bj ành hrmg dêu tham gia tháo 1un và chia sé thông tin. Phu n, ngu1i d bi tn 
thuong và thanh niên di.rqc miii tham gia và khuyn khIch dóng gop kin. Các 
nhóm dan tc thiêu s i các xã vüng dir an du dxçic tham vn. Các t chrc d?i  din 
cüa h9 nhu Hôi Phii n, HcTp tác xã, Hi nông dan, Doàn Thanh niên cap xã Va cap 
thôn cüng dixçc tham vn. 

Các cuc tham vn cong dông DTTS &rçlc thirc hin cho tht cã các xã vüng dr 
an có DTTS, dâ d cap các ni dung sau: a) nh&ng tác dng tIch circ và tiêu circ cüa 
dir an di vi h gia dInh và cong dng, b) trên ca sà các tác dng tiêu crc, thão 1un 
vói cong dng các bin pháp tránh hoc giàm thiu, và c) ca hi kinh t - xä hi ma 
dir an së dem 1?i  cho các h/cng dng DTTS. 

Các cuôc h9p tham vn cüng dã dixçc to chtrc vi sr tham dir cüa dy dü các 
ben lien quan dn dr an bao gm Ban Dan tc tinh, di din các phông ban cüa 
huyn, bao gm phông dan tc, Phông dang k dt dai, hi phiz nü, di din doàn th 

các xã vüng dr an có DTTS d tim hiu, trao di vci Ban Dan tc tinh, phông dan tQe 

các huyn cüa dr an mt s chInh sách dã ban hành cho nguii DTTS và các chuang 
trInh dã và dang thirc hin trén dja bàn tinh, huyn xa v1ng dir an lien quan den slr 
ding dat. 

Ca ch tham vn và tham gia cüa nguxi DTTS trong qua trinh thrc hin dirán: 
tham van truc, tr do không ép buc và cung cap day dü thông tin dn den sir dông 
thu.n rông rài cüa cng dông DTTS dôi vOi các ho?t dng cüa dir an can duçic thrc 
hiên suôt qua trinh thirc hin dr an và thrc ghi I?i  bang biên bàn. Các kiên phàn 
hôi cüa cong dông can du?c xem xét dim vào dir an. Các phuang pháp tham van và 
tham gia có the s1r ding nhu thão lun nhóm, phOng van ngithi chü chôt, ngui có uy 
tin trong cong dông, trInh din mô hInh. Phixcrng pháp tham van và sir tham gia cüa 
cOng dông DTTS can darn báo phñ hcip vi van hóa cüa h9 và dam bào các yêu to ye 
giâi, lien the hO Va bao gôm cá nhóm dê bj ton thuang. 

VII. C CHE GIAI QUYET KHIEU NJJ 

Co ch giài quyt khiu ni di.rqc thit 1p cho Dr an nay là co ch hai cp: cp 
cong dOng va cap chinh quyén Tai mi xa dix an, môt Ban hoa gial së dixoc thanh lap 
dê tiêp nhn và giái quyêt nhng thäc mac hay tranh chap cüa ngithi dan bang bin 
phap hôa giãi theo the thic truyên thông. Nêu các khiêu ni không the giãi quyêt& 
cap cOng dOng thI së duac gri len cap chInh quyên thông qua b phn mt cfra cap 
xã, huyên và tinh và cuôi cñng là cap tôa an. 

Can b xa hi cüa Ban QLDA tinh có trách nhim tip nhn khiêu nai  cüa 
ngir&i dan (nêu co) và lam viOc vâi các co quan có thâm quyên dêgiái quyêt và theo 
döi qua trInh giãi quyêt cho den khi kêt thüc. Ket qua giái quyêt can dugc thông báo 
kip thai bang van bàn den ngl.r&i có khiêu nai.  Khiêu ni vã kêt qua giãi quyêt khiêu 
ni can dixoc bao cào cu the trongcác bao cao ye thirc hin EMDP cho Ban QLDA 
Trung ixong và cho Ngan Hang The gii. 

VIII. KINH PHI DIX KIEN 
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Chi phi ixic tInh dê thrc hin Kê hoch Phát triên dan tc thiu s nay bao gm 
các chi phi cho nhthig hoit dng lien quan den dan tc thiêu so. Kinh phi nay ducic 
tinh vào nguOn kinh phi thi:rc hin dr an. 

TOng kinh phi d1r kiên là 461.46O.000dng. (Bang chi Bón tram sáu muai 
môt triêu bón tram sáu muai nghIn dóng chàn,), tuo'ng duang 20.000 USD (quy dOi 
I USD = 23.073 dOng) ('TJ giá ngán hang nhà ntthc ngày 31/7/2019) (theo Quyét djnh 
so 1 733/QD-UBND ngày 02/10/2020 cia UBND tinh ye vic phê duyt Diéu chinh ké 
hogch tong the thtrc hiên, kê hoach thtrc hin nám 2020 Dr an "Tang cu&ng quán l) dat 
dai và cc' sà du lieu dat dai" thicc hién tai tinh Phi Yen), kern theo dii toán: 

STT Ni dung 

Don 
VI 

tinh 

So 
htrçyg  

Don 
gia 

(USD) 

Thành 
tien 
(USD) 

Tôngcng 20.000 

Hoat 
d3ng 1: 

Nhóm 1/sam vn c3ng dông và 
téi chfrc /i3i tháo (3 lân/2nàm) 

1.800 

- 

Thu lao cho Nhóm tham vAn 
cong dng (Can b ca quan tài 
nguyen môi tnuYng, ca quan 
quãn l cong tác dan tc dja 
phiiang, ca quan van hóa dja 
phuang, di din cong  dng 
dan tôc thiêu so.....) 

Lan, viêc 
và J:ithng 

lu'o71g 
theo chl 
do kiêm 
n/siêm 

- Chi khác (di lai, in an, ...) 1.800 

Float 
dng 2: 

Sfr dung các cOng ci truyn 
thông hin dzi và hiiis quO 

Lông g/sép 
vào lieu HP 

1.3 HPI 

- Xây dmg ni dung truyn 
thông (dui hInh thirc nghe 
nhIn DVD) 

- Phát song vã in DVD 

hoist 
dng 3: 

Dào 4w cho lrithng lhôn, 
xóm, ban To chcrc hi nghj d 
dâo tao  cho các trlz&ng thôn, 
xOm, ban 

H5i 
ng/zj 

9 500 4.500 

Float 
dg 4 

To chfrc hop dan c'các Ihon, 
hOn vO xa (39 cuc/2 nãm) 

Cuôc 39 300 11.700 
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Hoi1 
t1ng 5 

Dào lao can b quãn 1j dill dai 
(1 chirc hi thão dnh ht.ràng 
cho các can b quãn 1 dit dai 
trong vic tip cn vâi ngiiYi 
dan tc) (2 Hi nghVtinh) 

Lang ghép 
vào các 
chwo'ng 
lrinh dào 
4w cia 
dir an và 
các 
c/zu'o'Ilg 
trinh khác 
cüa TWvà 

thu 
phiroizg 

Hogl 
d3ng 6 

T/,it lap did, vu ho Ito' 
can 1/lông tin dt dai và dãng 
kj d1 il' các c5ng thing no'i Co 
các tihOm dan Iôc lh,iêu si 
sin/i song. 

Kinh p/il 
lit nguôn 
chi hoat 

ding 
l/urO'ng 

xuyên cáa 
VPDKDD 

Kinh phi h trçi cho VPE)KDD 
t chIrc thirc hiên dich vu h trci 
tiêp cn thông tin dat dai vã 
dang ky' dt cho các nhóm dan 
tc thiu s ti các vüng sâu, 
vüng xa 
Van phông dang k dt dai tp 
hun can bô cap xã h trg tiêp 
cn và si:r diing h thông thông 
tin dt dai qua mang Internet 

Hoal 
d3ng 7 

Ban Itha giii c3izg dOng 2.000 

To chrc hi nghj tp hun nâng 
cao k nang giâi quyt tranh 
chap cta các can bô dia chInh 
và to hôa giãi a thôn 

Hi 
ngh 

2 1.000 2.000 

Hogf 
d5ng 8 

Cong Iác I/leo döi, dOn/i giO 

Theo dOi, dánh giá lien quan 
den các hot dng cüa dir an tii 
các dia bàn trong tinh theo 
nhóm dan tôc, trinh trang 
nghêo/cn ngheo/không ngheo 
vâ giâi tInh. 

LO,,or ahép 
vao /iu I1P3 

IX. TO CHIfC ClAM SAT, DANH CIA 

Ban uán l dr an VILG cap tinh chu trách nhirn thrc hin chung và giãm sat ni 
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bO k hoch phát trin DTTS. Báo cáo giám sat sê duçxc trmnh len Ngan hang Th giài d 
xem xét và có kin. Hot dng giám sat, dánh giá cn phái duçxc tin hành mt nam hai lan 
trong qua trInh thrc hin dir an d xác djnh dung lüc các vn d ma có th can có hãnh dông 
ngay tr phia Ban quãn l dr an VILG cAp tinh. 

Các hoat dng giám sat, dánh giá gm: 

BANG 1: TIEU CHI THVC  HIN GIAM SAT VA DANH GIA 

Hoat dng giárn sat va 
dãnh giá Các chi so co' bàn 

1. Tiên do thuc hiên EMDP 

• Ban k hoach phãi dtrçxc chia sé d&i cong 
dông; 

• K hoach phãi dâp irng nhu cãu cña ngi.thi 
DTTS; 

• Ngun nhãn 1rc day dñ dé thi:rc hin k hotch. 

2. Thirc hin tham vAn cong 
dông và s1r tham gia cüa 
ngu&i dan dja phtrcxng 

• Cong dông DulS, chinh quyCn xä, fflnh dao 

thôn, ban. Ap... và các t chüc quan chüng tai 

dja phuang s duqc cung cAp day dü thông tin 

v EMDP và ccx ch khiu nai. 

• Cong dông DTTS, dai  din các thôn, ban, 
ap... và các to chcrc doân th dja phucxng phãi 
duçxc tham vào hoat dng giám sat vic thc 
hin EMDP. 

3. Thirc hin các bin pháp 
giãm thiu tác dOng tiêu 
tim 

. Toàn bO bin pháp giám thiêu tác dng tiêu 
circ ti Du an phãi duçxc thrc hin mt cách 
hiu qua. 

4. Thrc hin các can thip 
phát triên ci th d6i vói cong • Toàn bO các hot dng h tr dào tao  phái 

ducxc thiic hin mt each hiu qua. dng DTTS dja phucxng 

5. Cc ch khitt'u nai/khiu 
kiên 

• Cong dng DTTS hiu rO v ccx ch khiu 
naifkhieu kin và các tài lieu to chuirc lien quan 
vã loai báo cáo, và các giâi pháp dat  duçxc. 
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PHU LIJC 1. DANH SACH TI-lAM DTHAM VAN CONG DONG 

H 9  và ten Ola chiIDon v cong tác Nam Nir 'FT 

I. Huyn Son Hoà 

Xä Sui Trai 
1 Rchäm Y Rin (Ma Hiên) Thôn Thông Nhât X 
2 Lê Mo y Lüt Thôn Thông Nht X 
3 Kpä Y Vieng (Ma Ping) Thôn Xây Drng X 
4 Kpä Y Luân Thôn Xây Thing X 
5 KSô Y Thai (Ma Hoan) Thôn Hoàn Thãnh X 
6 Y Neng Thôn Hoàn Thành X 

Tngs& 06 0 
II. Huyên Song Hinh 
Xä Ealy 

I Nguyn Sfru Tru&ng thôn Tan Uyên X 

2 Chu Van Thão Trueing thôn Tan Lp X 

3 Bàn Nguyen Thành Trueing thôn Tan BInh X 
4 Hoàng Van Tüng Trueing thôn Tan San X 
5 V ilij Mdii Truemg Lhôn 2/4 X 
6 Ma Hrnng Trueing Buôn ZO X 
7 Mi Cách Ngix&i Co uy tin Buôn Zô X 
8 Hira Van Thây Già lang thôn Tan Lp X 

Tng so: 06 02 

HI. Huyn Bong Xuân 

Xã Xuân Phinyc 

1 Lê Mo No BI thu chi b, Trueing thôn SuM May x 

2 La Lan Ln PhO trueing thôn Suôi May X 

3 LeMoYBa Tnxemg Ban cong tác mat trãn thôn 
Suoi May X 

4 So Thj Chung Chi hi phii nir thôn Suôi May X 
5 La Lan Vãnh Chi hôi nông dan thôn SuM May x 

6 La Mo Diu Chi hi CCB thôn SuM May x 

7 Lê Mo Thj Nga Chi doàn thanh niên thôn Suôi May X 
Tn 05 02 
IV Huyn Tây HoI 

1. Xä Son Thành Tây 
I Lê Thanh Doat Trueing thôn Lac Dao X 
2 Nguyn NgQc L X TBCTMT thôn Lc Dao 
3 Liu Thj Vuxn CHT Phii nU thôn Lac  Dao X 
4 Hoàng Van Nhiêu CHT chü thp dO X 
5 Liu Manh  NghTa Ngu&i uy tin thôn Lc Dao X 
6 Lê Thanh Boat Trueing thôn Lac Dao X 

Tong: 05 01 
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2. Xã San Thành Dông 
1 Hu'nh Thj Vi UBND xã Scm Thânh Dong X 
2 Hu'nh Ng9c TrI Tru&ng thôn Than BInh Dông X 
3 Nguyn Thj Tü Trinh Truâng thôn Phü Thjnh X 
4 Nguyn Thj Dung Tnr&ng thôn L Lc BInh X 
5 Nguyn Van Dip Truàng thôn Lc Diên X 
6 Thai Van Thnh Truông thôn BInh Thang X 
7 Lê Van BInh Trithng thôn M BInh X 
8 Dng Tan Hang Tnr&ng thôn Thành An X 
9 Trân Thñy My Tri.rng thôn Trirng Thành X 

Tôn': 05 04 
v T Huyn Phil Hoà 

Xã Hoã Hi 
1 FIu'nh Cao K' Tru&ng thôn Phong Hu X 
2 Tnrang Si Bin BT Chi Doàn Thôn Phong Hu X 
3 Trân DInh Thông Tnthng thôn Nhât San X 
4 Y Phiz&c Tnrcng buôn Ho Hm X 
5 Y Khát BT Chi Doàn Buôn H HAm x 

Tong: 05 
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PHIJ LVC  2. DANH SACH THAM DV THAM VAN CAN 
BQ LAM CONG TAC QUAN L'/CAC TO CHUC K1NH TE 

TT Ho và ten Chji'c vti/Don v cong tác Nam Nu' 

1 Nguyn Quoc Tru&ng Doanh nghip X 

2 Phng Xuân T?o Doanh nghip X 

3 To Duy Cithng Doanh nghip X 

4 Lê Th M Ha Doanh nghip X 

5 Cao Th Thanh Doanh nghip X 

6 Nguyn Van Hu Doanh nghip X 

7 Dão Thj Chiêu Doanh nghip X 

8 Büi Van Dir PCT UBND xä EaLy X 

9 Nguyn NgQc H Cong chrc DC-XD xã EaLy X 

10 Kpa Y Hon Chü tch UBND xa Sui Trai X 

11 Dng Xuân Nhirt Da chInh xa Sui Trai X 

12 Nguyen Ng9c Tuân PCT UBND xã Xuân PhixOc X 

13 Tnrang Hông Liêm 
Cong chüc DC-XD-NN và Môi 
tru&ng xã Xuán Phtràc 

14 Trân Thj Thñy Phong TN&MT huyn Song Hinh X 

15 PhanThêLiru 
PTP PT phông TN&MT huyn Sun 
Hoà 

16 Lê Ngoc Tun CV phOng TN&MT huyn Sun Hoà X 

17 Vö Däng Duy 
PTP. phOng TN&MT huyn Phü 
Hoà 

18 Doàn I-Wru Tr9ng Can b Dja chInh Xa Flôa Hi X 

19 Lê Thi Thao CV phOng TN&MT huyn Tây Hoà X 

20 Trân Thanh Minh 
Cong chrc DC-XD-NN va MOi 
tnRing xã Sun Thânh Tây 

x 

21 Lê Thi Nguyt CV phOng TN&MT huyn Tuy An X 

22 Dng Th Phü Van phông dang k dat dai X 

23 Kpá Y Koong Van phOng dang k dat dai Sun Hoà X 

24 Nguyn Thi Ng9c Han 
Van phOng dang k dat dai Song 
Hinh 

x 

25 Ngo Thj Cam Tn 
Van phông dang k dat dai Dôn 0 

Xuân 

Tôngsô 16 09 
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