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CÁC THUẬT NGỮ
1.

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì? Đánh giá tác động môi trường là
việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa
ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Luật Bảo vệ môi trường
2014). Hay có thể nói, ĐTM là một qui trình nhằm xác định, dự đoán, đánh giá và
giảm thiểu các tác động tiềm tàng từ các dự án phát triển đối với môi trường trước
khi đưa ra những quyết định và cam kết quan trọng1.

2.

Đánh giá môi trường ban đầu (IEE) là gì? Đánh giá môi trường ban đầu là một
đánh giá đầu tiên hợp lý về tác động có thể dự đoán về môi trường của một hoạt
động được đề xuất hoặc các hoạt động được thực hiện bởi chủ dự án. Báo cáo IEE
bao gồm các dữ liệu cơ bản về điều kiện hiện tại của môi trường vật lý và sinh học,
các tác động môi trường được dự đoán, và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất2.

3.

Cộng đồng là ai? Trong phạm vi thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
cộng đồng dân cư (gọi tắt là cộng đồng) là toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sinh
sống trong cùng một thôn, bản, làng, ấp, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị tương
đương ở nông thôn và thành thị; có những điểm giống nhau, có chung các mối
quan hệ nhất định và có khả năng cùng chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi
một số yếu tố tác động từ dự án.

4.

Sự tham gia của cộng đồng là gì? Là sự tham gia của những người trực tiếp hoặc
gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi một quyết định cụ thể trong quá trình ra quyết định,
tạo điều kiện thúc đẩy những quyết định có tính bền vững; bằng cách cung cấp
cho người tham gia những thông tin để có thể tham gia một cách có ý nghĩa, và
phổ biến cho họ biết những đóng góp của mình có thể tác động như thế nào đến
quyết định đó.

5.

Sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM là gì? Tham gia có ý nghĩa hay
còn gọi là tham gia thực chất của phụ nữ, cũng như được trao quyền sớm từ
bước sàng lọc, xác định phạm vi, lập báo cáo, thẩm định, ra quyết định và giám
sát ĐTM. Trong đó, những người tham gia được công bố đầy đủ thông tin có liên
quan một cách dễ hiểu, chủ động đưa ra ý kiến, vàý kiến của họ được lắng nghe
trong khung cảnh không bị ép buộc; mối quan tâm, đề xuất của họ được cân nhắc,
xem xét trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM và giám sát
thực thi kế hoạch giảm thiểu.

1. Dự thảo Hướng dẫn chung của khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh giá Tác động Môi trường –
Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar,Thái Lan và Việt Nam – 2016.
2. CECR. Báo cáo nghiên cứu, tr.1.
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6.

Bên liên quan?3 Bao gồm các cá nhân, nhóm dễ bị tổn thương, doanh nghiệp,
cộng đồng, các bộ liên quan, các cơ quan chức năng thuộc chính phủ tại địa
phương, cơ sở nghiên cứu và đào tạo, tổ chức phi chính phủ trong nước, tổ chức
phi chính phủ nước ngoài, tổ chức truyền thông, và những người quan tâm đến đề
xuất dự án nhưng không sống trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án.

7.

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án là ai? Đó là những cá nhân, hộ gia đình hay
tổ chức bị những ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án gây ra như (i) mức sống bị
ảnh hưởng tiêu cực; (ii) nhà ở hay đất đai, nguồn nước, không khí hay các tài sản
cố định hoặc không cố định bị ảnh hưởng, bị hạn chế sử dụng hay bị tác động tiêu
cực (toàn bộ hay một phần của tài sản; tác động vĩnh viễn hay tạm thời; tác động
trực tiếp hay gián tiếp); hoặc (iii) cơ sản xuất, kinh doanh, buôn bán bị ảnh hưởng
(phải di dời hoặc không phải di dời).

8.

Nhóm người dễ bị tổn thương là ai? Bao gồm các đối tượng là người dân tộc
thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, v.v…. Nhóm người dễ
bị tổn thương thường có hoàn cảnh khó khăn về hoạt động sinh kế, hạn chế trong
tiếp xúc với xã hội và dịch vụ công; tự ti trong thể hiện chính kiến, bảo vệ truyền
thống sinh hoạt văn hóa trước áp lực tác động từ bên ngoài. Nhóm này thường gặp
trở ngại hoặc bị từ chối không được tiếp cận đầy đủ các quyền, cơ hội và nguồn lực
khác nhau mà người bình thường vẫn tiếp cận được, không được tham gia đầy đủ
vào đời sống kinh tế, xã hội và chính trị trong xã hội họ đang sinh sống.

9.

Thực hành tốt là gì? Trong Sổ tay hướng dẫn này được hiểu là công cụ, phương
pháp hay mô hình được coi là ưu việt hơn các phương án khác. Giá trị của thực
hành tốt được phổ biến sẽ mang lại những lợi ích thiết thực và có thể áp dụng một
cách riêng biệt, độc lập để thu hút sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM.

10. Trao quyền trong ĐTM là gì? Trao quyền trong ĐTM được hiểu là một trong số
các cấp độ quá trình tham gia của cộng đồng, có mục đích đàm phán về các quyết
định cuối cùng giữa cộng đồng và bên ra quyết định.

3. Hướng dẫn chung của khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh giá Tác động Môi trường, Campuchia,
CHDCND Lào, Myanmar,Thái Lan và Việt Nam – 2016.
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LỜI MỞ ĐẦU
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý quan trọng giúp các dự án đầu
tư loại bỏ và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới chất lượng môi trường và
cuộc sống của người dân vùng dự án, cũng như giảm thiểu rủi ro cho dự án. Sự tham
gia của cộng đồng, trong đó có sự tham gia của phụ nữ, trong quá trình xây dựng báo
cáo ĐTM là một điều kiện bắt buộc theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam và theo
các Chính sách An toàn Xã hội và Môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Nghiên cứu “Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM trong hai dự án cơ sở hạ tầng
tại Việt Nam: Những khuyến nghị về chính sách và Sự tham gia của cộng đồng trong
ĐTM”, 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho thấy
một mặt phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xác định địa điểm
tái định cư, mặt khác cũng chỉ rõ những rào cản hạn chế sự tham gia của phụ nữ trong
ĐTM. Một trong những rào cản đó là thiếu các công cụ hướng dẫn giúp cho các chủ
đầu tư, các tư vấn thực hiện ĐTM, các Hội Phụ nữ và các bên liên quan hỗ trợ sự tham
gia của phụ nữ trong công tác tham vấn của ĐTM.
Nhằm tháo gỡ rào cản trên, giúp các chủ đầu tư, các tư vấn và các bên liên thực hiện sự
tham gia hiệu quả của phụ nữ trong ĐTM, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng, giảm thiểu
rủi ro cho môi trường và nâng cao hiệu quả đầu tư, CECR xây dựng Sổ tay Hướng dẫn
Sự tham gia của phụ nữ trong Đánh giá Tác động Môi trường và cùng với Viện Công
nghệ Châu Á tại Việt Nam chủ trì quá trình tham vấn trong suốt quá trình xây dựng sổ
tay này.
Chúng tôi hy vọng, Sổ tay sẽ là cẩm nang hữu ích cho các đơn vị và nhà tư vấn ĐTM
trong tổ chức tham vấn và tham gia cộng đồng, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo
cho các bên liên quan với mục đích thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ trong
ĐTM và trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Viện Công nghệ Châu Á
tại Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu
Môi trường và Cộng đồng

TS. Fredric William Swierczek
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Lý
Giám đốc
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LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành cuốn Sổ tay hướng dẫn sự tham gia của phụ nữ trong đánh giá tác động
môi trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chương trình Đối tác Mê Kông về Môi
trường (Mekong Partnership for the Environment)/PACT, dự án USAID đã hỗ trợ tài
chính cho xây dựng Sổ tay này. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn bà Christy Owen, ông
Barry Flaming, bà Guadalupe R. Lagrada đã nhiệt tình ủng hộ ý tưởng để cuốn sổ tay
này được xây dựng.
Nhân dịp này chúng tôi xin cảm ơn bà Trần Thị Mai Phương, Vụ KHGD-TNMT-Bộ
KHĐT; bà Trịnh Thị Bích Thủy, ADB đã tham gia hội thảo và đóng góp ý kiến cho sổ
tay từ ban đầu.
Sổ tay này sẽ không được hoàn thành nếu không nhận được sự tham gia và đóng góp
chuyên môn của nhiều chuyên gia gồm các nhà nghiên cứu, các nhà tư vấn về ĐTM, các
nhà xã hội học và nghiên cứu về giới, các nhà môi trường trong các hội thảo tham vấn.
Chúng tôi xin được cảm ơn:
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật bao gồm bà Phạm Thu Thủy (AITVN), bà Lê Thanh Bình, bà Lê
Hoàng Lan, ông Nguyễn Đức Tùng (VESDI), bà Nguyễn Thị Nghĩa, bà Nguyễn Thị Ánh
Tuyết (ĐHBKHN), bà Nguyễn Hoàng Phượng (Panature), bà Nguyễn Thị Thái Thanh
(Dakurenco), bà Trần Thị Thu An, bà Phạm Ánh Tuyết đã tham gia các cuộc họp kỹ
thuật, hội thảo tham vấn đóng góp ý kiến để xây dựng sổ tay. Ông Trần Văn Hà đã tham
gia vào quá trình xây dựng sổ tay cũng như hỗ trợ hiệu chỉnh sổ tay. Chị Đoàn Vũ Thảo
Ly đã hỗ trợ về tài liệu tham khảo, hậu cần cho công tác xây dựng và biên soạn Sổ tay.
Nhóm các chuyên gia bao gồm các ông/ bà: Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng
Vân, Cao Thị Thu Yến, Đinh Thị Thúy Hằng, Lê Bích Thủy, Phùng Minh Nguyệt,
Nguyễn Thanh Hương, Trương Thị Huyền, Hoàng Thu Hương, Hà Thị Hồng Hải, Đinh
Thị Hải Vân, Đặng Thị Hoa, Phạm Thị Chinh, Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng
Liên, Phạm Quỳnh Hương, Vũ Hoàng Hoa, Nguyễn Nhân Quảng, Lý Mai Hương, Lô
Thị Ly, Lê Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Diệp, Nguyễn Tam Giang, Nguyễn Thị Thanh
Hà, Trần Thị Thanh Tuyến, Nguyễn Thu Hương, Phạm Ánh Tuyết, Đào Thị Ngọc Ánh,
Lò Thanh Hòa, Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Thị Việt Trâm, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trần
Kim Hoàn, Đoàn Thị Kim Thủy, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Thu Hà, Đỗ Thị Lan Anh,
Nguyễn Thị Hậu đã tham gia các hội thảo tham vấn và đóng góp ý việc xây dựng sổ
tay này.
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Phụ nữ chiếm hơn 50% dân số cả nước, trong đó 48,4% tham gia lực lượng lao động
so với nam giới 61,6% (Tổng cục Thống kê, 2015). Ngoài việc tham gia là lao động
chính, phụ nữ còn đóng vai trò duy trì và phát triển gia đình. Từ việc lo lắng về
lương thực, thực phẩm, nước uống, chăm lo con cái, chăm lo người già, cuộc sống
của phụ nữ gắn bó sâu sắc với tài nguyên thiên nhiên và điều kiện môi trường của
địa phương. Họ cũng chính là những người giữ gìn, lưu truyền năng lực thích ứng
của gia đình và cộng đồng. Trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
sự tham gia tích cực của phụ nữ trong quá trình ra quyết định là một yếu tố quan
trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)
đã được khẳng định trong các chiến lược Phát triển Bền vững của Việt Nam.

1.1

Bối cảnh
Hơn hai thập kỷ qua, tại lưu vực sông Mê Kông, các dự án đầu tư phát triển kinh
tế - xã hội đang tăng lên với cấp số nhân, nhất là các dự án thủy điện. Các dự án này
đã đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế nhưng cũng gây ra các tác động không nhỏ
đến môi trường và xã hội, đặc biệt là các hoạt động sinh kế và phát triển bền vững của
cộng đồng. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực này có thể tránh hoặc giảm thiểu, nếu như
người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số, phụ nữ
được tham gia ngay từ ban đầu trong giai đoạn thiết kế dự án.
Tại Việt Nam, hoạt động tham vấn cộng đồng trong ĐTM được luật hóa năm 2005,
trong Luật Bảo vệ Môi trường. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, thực tế cho thấy
rằng công cụ này được nhìn nhận như một thủ tục nhằm “hợp thức hóa” quy trình
ĐTM hơn là một hoạt động thực sự hướng tới việc ghi nhận, thu thập ý kiến của cộng
đồng chịu ảnh hưởng, từ đó góp phần hỗ trợ việc xem xét, ra quyết định đối với các dự
án phát triển4. Cùng với đó là sự tham gia thực chất của phụ nữ trong quá trình ĐTM
cũng còn rất hạn chế. Điều này được thể hiện như: việc thiếu phân tích giới trong hầu
hết các bước của quá trình ĐTM. Đặc biệt phụ nữ gần như không được tham gia vào
bước Sàng lọc và Xác định phạm vi trong ĐTM5.
Nguyên nhân việc thiếu sự tham gia thực chất của phụ nữ là do tồn tại các rào cản, bao
gồm cả rào cản về thể chế và phi thể chế như các yếu tố về đặc điểm văn hóa, yếu tố tự
thân người phụ nữ. Chi tiết những rào cản sẽ được trình bày trong Phần II của sổ tay
này. Thiếu các công cụ hướng dẫn nhằm giúp nâng cao sự tham gia của người phụ nữ
trong quá trình xây dựng báo cáo ĐTM là một rào cản kỹ thuật hiện nay.

4. Nguyễn Đức Tùng, Tham vấn cộng đồng trong ĐTM chưa đi vào thực chất, Thiennhien.net, http://www.
thiennhien.net/2013/11/26/tham-van-cong-dong-chua-di-vao-thuc-chat/
5. Theo Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM trong hai dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam: Những
khuyến nghị về chính sách và sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM”, CECR, 2015.
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1.2

Cơ sở pháp lý cho sự tham gia của phụ nữ trong
quá trình thực hiện ĐTM
Sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM được xem xét ở hai khía cạnh: (1) Phụ nữ là một
phần của cộng đồng dân cư, nơi chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án; và (2)
Phụ nữ được đại diện bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một tổ chức Chính trị - Xã
hội (CT–XH) ở các cấp. Hai khía cạnh trên được thể hiện cụ thể trong Luật BVMT Việt
Nam và các văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đếp ĐTM. Ngoài ra sự tham gia của
phụ nữ còn được nêu trong các Luật liên quan như Pháp lệnh dân chủ cơ sở, Luật Bình
đẳng giới... và được quy định cụ thể trong các chính sách của các tổ chức tài chính lớn.
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Điều 18 quy định rõ ĐTM phải được thực hiện từ
giai đoạn chuẩn bị dự án. Nghị định 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật này
yêu cầu: “Trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến
hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án, các tổ chức
và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý
kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn
chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học
và sức khỏe cộng đồng”, “Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi
dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại
diện cho Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề
nghiệp, tổ dân phố, thôn/bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập. Ý kiến của các
đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp
cộng đồng”.

Nguồn: Ảnh CECR
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Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số
34/2007/PL-UBTVQH 11 cũng quy định rõ “Dự thảo kế hoạch triển khai các chương
trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư” là một trong những nội dung phải có sự tham
gia đóng góp ý kiến của cộng đồng và người dân trước khi cơ quan có thẩm quyền xem
xét và quyết định (Khoản 3, Điều 19).
Luật Bình đẳng giới (2006) qui định những nguyên tắc và biện pháp thúc đẩy sự tham
gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bao gồm cả lĩnh vực
bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và ĐTM nói riêng. Điều 19 của Luật yêu cầu
thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có biện pháp quy định tỷ lệ
nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia và thụ hưởng.
Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, thường có các chính sách an toàn về môi trường
và xã hội, với quy định khá chặt chẽ về sự tham gia của cộng đồng, có chú ý đặc biệt
đến sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và trẻ em dân tộc thiểu số. Tại Việt Nam, hai
tổ chức lớn được biết đến là Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) cũng có các chính sách nói trên như Chính sách an toàn môi trường và xã
hội của WB, và Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) của Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) áp dụng cho tất các dự án thuộc danh mục đầu tư. Chi tiết các luật, văn bản
pháp qui của Chính phủ và chính sách an toàn của các nhà tài trợ có thể tham khảo
trên mạng intenet theo chỉ dẫn tại Phụ lục 1.
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số
34/2007/PL-UBTVQH 11 cũng quy định rõ “Dự thảo kế hoạch triển khai các chương
trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư” là một trong những nội dung phải có sự tham
gia đóng góp ý kiến của cộng đồng và người dân trước khi cơ quan có thẩm quyền xem
xét và quyết định (Khoản 3, Điều 19).
Luật Bình đẳng giới (2006) qui định những nguyên tắc và biện pháp thúc đẩy sự tham
gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bao gồm cả lĩnh vực
bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và ĐTM nói riêng. Điều 19 của Luật yêu cầu
thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có biện pháp quy định tỷ lệ
nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia và thụ hưởng.

Nguồn: Ảnh CECR
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Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, thường có các chính sách an toàn về môi trường
và xã hội, với quy định khá chặt chẽ về sự tham gia của cộng đồng, có chú ý đặc biệt
đến sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và trẻ em dân tộc thiểu số. Tại Việt Nam, hai
tổ chức lớn được biết đến là Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) cũng có các chính sách nói trên như Chính sách an toàn môi trường và xã
hội của WB, và Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) của Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) áp dụng cho tất các dự án thuộc danh mục đầu tư. Chi tiết các luật, văn bản
pháp qui của Chính phủ và chính sách an toàn của các nhà tài trợ có thể tham khảo
trên mạng intenet theo chỉ dẫn tại Phụ lục 1.

1.3

Tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong
ĐTM
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển đã khẳng định6 “Phụ nữ đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình tiêu thụ, sản xuất và tiếp cận quản lý
tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững và sinh thái”. Tại Việt Nam, qua thực tiễn
thực hiện của một số dự án ở những nơi có sự tham gia của phụ nữ cho thấy phụ nữ
có vai trò không nhỏ trong nâng cao chất lượng ĐTM và đã có những ý tưởng mang
lại những thay đổi tích cực đối với dự án và cộng đồng. Năm 2015, Báo cáo “Đánh giá
sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM trong hai dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam: Những
khuyến nghị về chính sách và sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM” do CECR tiến
hành đã chỉ rõ các yếu tố góp phần đem lại những lợi ích khẳng định tầm quan trọng
không thể thiếu của sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM như sau:
Thứ nhất, đặt trong bối cảnh xã hội và đặc tính giới, phụ nữ thường có mối quan tâm
rất cụ thể về sinh kế và môi trường như nước uống, ô nhiễm sông, ruộng, vườn, không
khí và tác động sức khỏe. Vì vậy, sự tham gia của phụ nữ sẽ giúp thu thập được nhiều
hơn thông tin về ảnh hưởng tiềm năng của dự án đến môi trường cho báo cáo ĐTM từ
đó giúp các nhà tư vấn đưa kế hoạch quản lý môi trường được đa dạng, phong phú và
đầy đủ hơn, góp phần nâng cao chất lượng của ĐTM.
Thứ hai, trong cộng đồng có những phụ nữ thực sự chú ý và am hiểu sâu sắc các vấn đề
của địa phương, nên sự tham gia của phụ nữ sẽ đóng góp những sáng kiến có giá trị đối
với dự án như: xác định vị trí của dự án, địa điểm về tái định cư, những mâu thuẫn tiềm
tàng ở địa phương tác động đối với dự án, v.v.
Thứ ba, sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết
của phụ nữ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên và sinh kế. Trong quá trình
tham gia vào ĐTM, phụ nữ được tiếp nhận nhiều thông tin về môi trường và biện pháp
giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội, các thông tin này giúp họ thực
hành các biện pháp bảo vệ môi trường trong gia đình và cộng đồng tốt hơn.
Thứ tư, thu hút sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM góp phần thực hiện chính sách bình
đẳng giới của Việt Nam và nâng cao vị thế của phụ nữ trong quá trình ra quyết định.
Bên cạnh đó, việc thể hiện được sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM sẽ giúp các dự án
tạo uy tín hơn đối với các chủ đẩu tư/ các tổ chức cho vay tài chính quốc tế.

6. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm
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1.4

Mục đích
Mục đích của Sổ tay hướng dẫn sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM ở Việt Nam (từ
đây viết tắt là Sổ tay) nhằm thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong quá trình
ĐTM thông qua giới thiệu một số nguyên tắc, cách thức và cung cấp các công cụ chỉ
dẫn thực hành tốt nhất. Sổ tay được coi là công cụ tự nguyện dùng trong quá trình
ĐTM và các bước thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ để:
Tăng cường sự tham gia một cách có hiệu quả của phụ nữ trong ĐTM;
Cung cấp bộ công cụ và phương pháp hướng dẫn thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ;
Giúp các bên liên quan hiểu rõ ý nghĩa sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM;
Làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm.
Sổ tay được sử dụng để bổ sung cho hướng dẫn tham gia cộng đồng trong ĐTM và hỗ
trợ thực thi các chính sách về ĐTM, về an toàn môi trường và xã hội.

1.5

Phạm vi
Phạm vi áp dụng của Sổ tay bao gồm:
Các dự án phát triển tại Việt Nam thuộc danh mục phải lập báo cáo ĐTM theo quy
định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
Các dự án thuộc danh mục phải lập báo cáo ĐTM và báo cáo tóm tắt ĐTM hoặc báo
cáo kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) theo Chính sách An toàn Môi trường và Xã
hội của các nhà tài trợ (theo cách phân loại của Ngân hàng Thế giới thuộc những dự
án nhóm A và nhóm B).

1.6

Đối tượng sử dụng
Cuốn Sổ tay này, trước hết hướng tới những đối tượng chủ yếu coi đây là công cụ để tổ
chức tham vấn, tham gia cộng đồng trong quá trình ĐTM. Tiếp đến là các (nhóm) đối
tượng tiềm năng, sử dụng Sổ tay như một tài liệu tham khảo để nâng cao nhận thức và
hiểu biết về tầm quan trọng, quyền và lợi ích khi tham gia của phụ nữ qua đó, hỗ trợ việc
quản lý và tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự tham vấn và tham gia của phụ nữ. Cụ
thể như sau:
Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp;
Các chủ đầu tư, các nhà tư vấn về ĐTM, chính quyền địa phương có liên quan (cấp
tỉnh, huyện, xã);
Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN và các tổ chức CT-XH khác có liên quan (cấp tỉnh,
huyện, xã), các nhóm NGOs địa phương và quốc gia;
Các chương trình đào tạo về ĐTM, chính sách an toàn môi trường và xã hội, tham
vấn và tham gia cộng đồng;
Nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng (BAH) và được hưởng lợi ở địa phương.

16

Sổ tay hướng dẫn Sự tham gia của Phụ nữ trong Đánh giá Tác động Môi trường

1.7

Cấu trúc của Sổ tay
Sổ tay này bao gồm 4 phần như sau:
Phần I - Giới thiệu chung: nêu rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết thúc đẩy sự tham gia
của phụ nữ trong ĐTM. Chương này cũng trình bày mục đích, phạm vi và đối tượng sử
dụng của Sổ tay.
Phần II - Sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM: Phần này trình bày mục đích
và nội dung về “sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ”, nêu qui trình và các cấp độ tham
gia trong các bước ĐTM, và các rào cản chính đối với sự tham gia đó. Đây là tiền đề cho
các biện pháp và công cụ trong phần III và IV nhằm tháo gỡ các rào cản này.
Phần III - Nguyên tắc và qui trình tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong Đánh giá tác
động môi trường: Phần này đưa ra các nguyên tắc chính đối với sự tham gia của phụ
nữ, các bước cần tiến hành để xây dựng kế hoạch tham gia của phụ nữ vào quá trình
tham vấn trong các bước ĐTM cũng như các qui trình và hoạt động thiết kế riêng biệt
cho sự tham gia của phụ nữ. Các nguyên tắc sẽ giúp cho việc lựa chọn và kết hợp các
phương pháp, công cụ và biện pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ hiệu quả tùy thuộc
vào điều kiện đặc thù của từng dự án và từng địa phương.
Phần IV - Phương pháp, công cụ thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong
ĐTM: Phần này giới thiệu các nhóm công cụ và biện pháp cụ thể nhằm chuyển tải thông
tin, vận động và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các bước chính của ĐTM.
Với cấu trúc như vậy, người sử dụng có thể dùng sổ tay để xác định các bên liên quan,
kết hợp các biện pháp và công cụ tùy theo hoàn cảnh cụ thể tại địa phương của từng dự
án, mà xây dựng kế hoạch ngay từ các bước đầu tiên của ĐTM cũng như xác định các
nguồn lực cần thiết cho công tác này. Việc sử dụng sổ tay nên linh hoạt nhằm mục tiêu
tối thượng là sự tham gia của phụ nữ vào các bước ĐTM giúp họ phát huy tiềm năng
và sự hiểu biết của mình tạo ra các giá trị gia tăng cho ĐTM, giúp dự án đạt hiệu quả về
kinh tế, dân sinh và môi trường.

Nguồn: Ảnh CECR
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Phần 2

Sự tham gia của phụ nữ
trong ĐTM
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Hộp 1: Sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM là gì?
Sự tham gia có ý nghĩa hay còn gọi là tham gia thực chất của phụ nữ trong ĐTM là một quy
trình bắt đầu sớm từ bước sàng lọc, xác định phạm vi, lập báo cáo, thẩm định, phê duyệt báo cáo
ĐTM và giám sát việc tuân thủ thực thi. Trong đó, những người tham gia là phụ nữ được cung
cấp đầy đủ thông tin có liên quan một cách dễ hiểu; ý kiến của họ được lắng nghe trong trong
bối cảnh không bị ép buộc, các quan tâm và đề xuất của họ được cân nhắc và xem xét trong quá
trình ra quyết định trong xây dựng, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM và giám sát thực thi kế
hoạch quản lý môi trường (KHQLM).

Mục đích
Thu thập được đầy đủ thông tin từ cộng đồng;
Đảm bảo cho các nhóm phụ nữ BAH được tham gia vào quá trình ra quyết định và thực
hiện dự án, nâng cao sự hiểu biết của họ về dự án cũng như các tác động của dự án đến môi
trường và xã hội nơi họ sinh sống;
Đảm bảo các ý kiến và mối quan tâm của phụ nữ được lắng nghe, xem xét, cân nhắc để đạt
được sự thấu hiểu và đồng thuận thực sự từ phía cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng
của ĐTM.
Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới
và các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

2.1

Quy trình tham gia và các cấp độ tham gia
2.1.1 | Quy trình tham gia
Theo Hướng dẫn của khu vực về sự tham gia cộng đồng trong ĐTM7, các bước chính
trong ĐTM cần có sự tham gia của cộng đồng như sau: 1) Sàng lọc ---> 2) Xác định
Phạm vi ---> 3) Điều tra nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM ---> 4) Thẩm định báo cáo
ĐTM và Kế hoạch quan trắc và quản lý môi trường ---> 5) Ra quyết định phê duyệt báo
cáo ĐTM, và 6) Giám sát, tuân thủ và thực thi ( Xem Hình 1); (Nội dung chi tiết được
nêu tại Phụ lục 2).
Theo luật pháp của Việt Nam hiện nay8, qui trình ĐTM gồm 4 bước sau: 1) Điều tra
nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM → 2) Thẩm định báo cáo ĐTM → 3) Ra quyết định phê
duyệt báo cáo ĐTM → 4) Giám sát tuân thủ và thực thi.
Về cơ bản, qui trình 6 bước của khu vực và qui trình 4 bước ĐTM của Việt Nam là
tương đương nhau. Bước 1: “Điều tra nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM” theo qui định
của Chính phủ Việt Nam đã bao gồm cả ba bước đầu tiên (sàng lọc, xác định phạm vi
và điều tra nghiên cứu lập báo cáo ĐTM). Vì vậy, quy trình thực hiện ĐTM có sự tham
gia của phụ nữ trong sổ tay này được hiểu là qui trình 6 bước chính của ĐTM.

7. Dự thảo “Hướng dẫn chung của khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam”. (10/2016).
8. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.
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1

Sàng lọc

Tham gia cộng đồng

2

Xác định
phạm vi

Tham gia cộng đồng

3

Nghiên cứu và
lập báo cáo
ĐTM

Tham gia cộng đồng

4

Thẩm định

Tham gia cộng đồng

5

Ra quyết định

Tham gia cộng đồng

6

Giám sát

Tham gia cộng đồng

a

Sự tham gia của
phụ nữ

b
Hình 1: Các bước chính trong quá trình đánh giá tác động môi trường
Tham gia của phụ nữ trong ĐTM có thể được thực hiện như một phần tham gia cộng
đồng ở tất cả các bước ĐTM. Với từng bước của ĐTM, tư vấn có thể lựa chọn áp dụng
các cấp độ tham gia và các công cụ, phương pháp thích hợp (đường nối a, Hình 1).
Ngoài ra, sự tham gia của phụ nữ còn có thể được thực hiện thông qua các hoạt động
riêng cho phụ nữ với các công cụ, phương pháp riêng, phù hợp với phụ nữ và bối cảnh
đặc thù của địa phương (đường nối b, Hình 1): ví dụ như phương pháp thảo luận nhóm
phụ nữ tập trung, phỏng vấn sâu phụ nữ bị ảnh hưởng, hay phỏng vấn phụ nữ nòng cốt.

2.1.2 | Các cấp độ của sự tham gia
Để sự tham gia của cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng trở nên thực chất và có
ý nghĩa thiết thực, phụ nữ phải được tham gia vào 6 bước chính của ĐTM (đã nêu ở
hình1) với các cấp độ phù hợp khác nhau tùy theo đặc điểm cộng đồng và điều kiện địa
phương và dự án. Khung cấp độ tham gia của cộng đồng gồm 5 cấp độ tăng dần (Phụ
lục 3) do Hiệp hội quốc tế về Tham gia Cộng đồng (IAP2) đưa ra gồm: Thông báo →
Tham vấn → Tham gia → Hợp tác → Trao quyền. Sau đây là mục đích của các cấp độ:\
Thông báo có mục đích cung cấp cho cộng đồng các thông tin đầy đủ, khách quan giúp
họ hiểu được các vấn đề của dự án, các phương án thay thế, cơ hội và giải pháp giải
quyết các vấn đề.
Tham vấn có mục đích tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng về các kết quả phân tích, các
phương án thay thế và các quyết định.
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Tham gia có mục đích làm việc trực tiếp với cộng đồng trong suốt quá trình ĐTM
nhằm đảm bảo mọi quan ngại và nguyện vọng của công chúng đều được thấu hiểu và
xem xét một cách nhất quán.
Hợp tác có mục đích xây dựng mối quan hệ đối tác với cộng đồng trong từng khía cạnh
ra quyết định, đặc biệt trong việc xây dựng các phương án thay thế và xác định giải
pháp tối ưu.
Trao quyền* có mục đích đàm phán về các quyết định cuối cùng giữa cộng đồng và bên
ra quyết định.
Cấp độ tham gia của cộng đồng, trong đó có sự tham gia của phụ nữ được áp dụng cần
phù hợp với mục tiêu chung và điều chỉnh theo hoàn cảnh cụ thể của dự án. Điều này,
có thể thay đổi theo các bước khác nhau trong cả quá trình ĐTM tùy thuộc vào mục
đích cụ thể cho việc tham gia của cộng đồng tại thời điểm cụ thể. Bảng 1 đưa ra những
gợi ý về phạm vi tham gia đối với từng bước ĐTM.

Bảng 1: Gợi ý phạm vi tham gia của cộng đồng trong từng bước ĐTM
TT

*

Bước ĐTM

1

Sàng lọc

2

Xác định
phạm vi

3

Điều tra
nghiên cứu
và Báo cáo

4

Thẩm định

5

Quyết định

6

Giám sát

Cấp độ tham gia
Thông báo

Tham vấn

Tham gia Hợp tác

Trao quyền*

Trong một số trường hợp khi
áp dụng nguyên tắc FPIC

Trao quyền ở đây được hiểu là cộng đồng được tham gia vào quá trình thỏa thuận ra các quyết định cuối cùng với cơ quan ra quyết
định.
Nguồn: Dự thảo Hướng dẫn khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường - Campuchia, CHDCND Lào,
Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (10/2016).
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2.2

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM
Sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM thường đối mặt với những khó khăn, rào cản làm
ảnh hưởng đến cơ hội cũng như chất lượng tham gia. Chính vì vậy, việc nhận diện được
những yếu tố này giúp cho phía tư vấn cũng như cộng đồng phụ nữ chủ động tìm cách
tháo gỡ trước khi thực hiện tham gia và lựa chọn các công cụ biện pháp phù hợp, nhằm
thúc đẩy tính hợp lý cao nhất về sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM.
Các rào cản là những khó khăn mang tính đa dạng và khác nhau tùy theo địa bàn và
đặc điểm vùng miền đối với những nhóm phụ nữ khác nhau. Báo cáo (CECR, 2015) đã
xác định được một số loại rào cản chính sau đây:

Nhóm rào cản khách quan
1. Thiếu khung thể chế và hướng dẫn riêng, cụ thể cho phụ nữ về các cách thức, công
cụ cho phụ nữ tham gia, cũng như các biện pháp thúc đẩy, lôi cuốn sự tham gia của
phụ nữ trong ĐTM. Đây là rào cản và nguyên nhân quan trọng hạn chế sự tham gia
của phụ nữ trong ĐTM hiện nay.
2. Định kiến về kiến thức và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
3. Chuyển tải và tiếp cận thông tin: Phụ nữ và nam giới tiếp cận thông tin qua các kênh
khác nhau do vai trò giới và không gian xã hội khác nhau. Để cộng đồng nói chung
và phụ nữ nói riêng tiếp cận được đầy đủ thông tin phụ thuộc vào cách cung cấp,
chuyển tải thông tin cần thiết về dự án và cách phổ biến thông tin. Việc không chi
tiết hóa và chưa sử dụng công cụ hợp lý gây thiếu thông tin và hiểu biết về dự án
trong cộng đồng. Phụ nữ ở các cộng đồng BAH, khi không hiểu được tác động của
dự án, dễ dẫn đến việc đồng thuận theo phong trào. Một khi không có thông tin đầy
đủ hoặc thiếu thông tin phản hồi, người phụ nữ sẽ thiếu tự tin và e ngại việc thảo
luận và trình bày chính kiến. Đây là rào cản lớn đối với sự tham gia hiệu quả của
phụ nữ.
4. Phong tục, tập tục ở một số địa phương: Các phong tục còn phổ biến ở một số dân
tộc thiểu số trong hành xử hay trong tiềm thức về hủ tục, tập tục đã không khuyến
khích mà còn gây khó dễ cho sự tham gia của phụ nữ.
5. Kinh phí: Mặc dù trong quy định có kinh phí dành cho tham gia cộng đồng, nhưng
nhìn chung kinh phí này còn hạn chế và chưa chú ý đến việc phân bổ nguồn kinh
phí dành riêng cho sự tham gia riêng đối với phụ nữ. Trong các văn bản pháp quy
của Chính phủ cũng chỉ quy định họp tham vấn cộng đồng nói chung (không lưu
ý tới phụ nữ như một đối tượng đặc biệt) một hoặc hai đợt. Do đó, trong kế hoạch
tham gia cộng đồng, nhóm phụ nữ ít được coi là một đối tượng cần được tham vấn
một cách hệ thống.
6. Rào cản ngôn ngữ: Các dự án phát triển ở vùng sâu, vùng xa, khi thực hiện tham
vấn đối với cộng đồng có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không thông thạo tiếng phổ
thông, nên sự tham gia của phụ nữ là một thách thức. Một mặt, phải tìm kiếm và chi
trả thù lao cho phiên dịch, mặt khác, bản thân người phụ nữ cũng e ngại khi phát
biểu vì phải nói tiếng phổ thông.
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Nguồn: Ảnh CECR

Nhóm rào cản chủ quan
1. Hiểu biết hạn chế về tác động môi trường của dự án: Mỗi dự án đều có những tác
động đa dạng đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tùy thuộc theo công
nghệ và quy mô của dự án. Đối với phụ nữ ở cộng đồng, việc hình dung ra những
tác động của công nghệ đến môi trường xung quanh không phải là vấn đề dễ dàng,
nhất là đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, hoặc những người có trình độ hiểu biết
thấp, khả năng tiếp cận với thông tin còn hạn chế.
2. Hạn chế về thời gian: Phụ nữ giữ vai trò “kép” trong không gian hoạt động của gia
đình và cộng đồng xã hội. Ngoài công việc sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập hàng
ngày, họ còn phải chăm lo công việc gia đình, chăm sóc con cái, cha mẹ già, chăm lo
việc học hành của con cái,… nên thời gian dành cho việc tham gia vào hoạt động xã
hội nói chung và ĐTM cũng khá hạn chế.
3. Tính tự ti của phụ nữ: Do định kiến “trọng nam khinh nữ” ăn sâu vào trong quan hệ
ứng xử, nên phụ nữ nông thôn và nhất là vùng dân tộc thiểu số ít giao tiếp chỗ đông
người, hoặc do hạn chế về hiểu biết, phụ nữ ít thể hiện ra bên ngoài khả năng nhận
diện về môi trường tự nhiên và cách thích nghi ở nơi sinh sống của mình.
4. Hạn chế về khả năng giao tiếp: Không ít phụ nữ ở cộng đồng khi tham gia hay trao
đổi ý kiến trong các cuộc họp, thường trình bày không rõ ràng, dùng ngôn từ chưa
chuẩn xác, thiếu tự tin, cởi mở.
5. Nhận thức về vai trò của chính người phụ nữ trong ĐTM còn chưa đầy đủ. Nhiều phụ
nữ chưa thấy hết được tầm quan trọng của việc đóng góp ý kiến của họ đối với dự án
mà thường tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn như vấn đề thu nhập, việc làm, đền
bù, tái định cư và chỉ thực sự quan tâm đến vấn đề môi trường khi hậu quả đã và
đang xảy ra.

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
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2.3

Cơ hội thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM
Mặc dù có những rào cản chủ quan và khách quan mang lại, song trong bối cảnh hiện
nay đang nổi lên những cơ hội hiện hữu để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong
ĐTM, đó là:
Một, Việt Nam đã cam kết thực hiện “Các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2015 - 2030”
của LHQ gồm 17 mục tiêu trong đó có mục tiêu thứ 5 là “Đạt được bình đẳng giới và
trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.
Các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ đưa các chỉ tiêu về sự tham gia của phụ nữ
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và chính trị. Hội LHPN VN đã xây dựng Chương
trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, khẳng định tính cấp
thiết của công tác giới và phụ nữ trong phát triển
Hai, Sự quan tâm của Chính phủ và người dân đối với các vấn đề môi trường nói chung
và chất lượng báo cáo ĐTM nói riêng ngày càng tăng, do xảy ra nhiều sự cố về môi
trường từ các dự án phát triển gây ra thời gian 5 năm gần đây.
Ba, vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững ngày càng được nhận thức đầy đủ và đề
cao, nhất là từ khi Đổi mới (1986) đến nay trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội,
văn hóa, giáo dục và môi trường. Việc tham chính và những đóng góp ở các lĩnh vực
phát triển của phụ nữ Việt Nam được ghi nhận và đánh giá cao trong và ngoài nước.
Các cơ hội và điều kiện trên là những thuận lợi giúp khẳng định vị trí của người phụ
nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công
tác ĐTM là một bước tiến trong thực thi các Luật về Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ Môi
trường và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2015 – 2030.

Nguồn: Ảnh CECR
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Phần 3
Nguyên tắc và quy trình
tham gia có ý nghĩa của
phụ nữ trong ĐTM
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3.1

Các nguyên tắc chính đảm bảo sự tham gia của phụ
nữ
Để sự tham gia của phụ nữ có ý nghĩa, một số nguyên tắc chính cần tuân thủ bao gồm
các nguyên tắc chung và các nguyên tắc đặc thù sau đây:

Các nguyên tắc chung
Thừa nhận và khuyến khích: Sự tham gia của phụ nữ phải được thừa nhận rộng rãi, có
giá trị và được khuyến khích9. Đây là nguyên tắc bao trùm.
1. Bình đẳng: Đảm bảo sự tham gia bình đẳng trong ĐTM giữa các thành viên nam và
nữ trong cộng đồng dân cư BAH, gồm các nhóm phụ nữ BAH trực tiếp và gián tiếp;
trong các tổ chức chính trị - xã hội hoặc xã hội - nghề nghiệp khi là đối tượng được
tham vấn.
2. Tự nguyện: Sự tham gia của phụ nữ xuất phát từ nhận thức về lợi ích của bản thân,
gia đình và cộng đồng; từ mong muốn được tham gia vào các hoạt động kinh tế và
xã hội của phụ nữ. Sự tham gia của phụ nữ được coi là tự nguyện khi không bị thúc
ép hay có sự thao túng từ bên ngoài.
3. Dân chủ: Phụ nữ phải được coi như một bên liên quan. Các ý kiến của phụ nữ trong
các bước ĐTM phải được lắng nghe, ghi nhận, cân nhắc trong các quyết định; đảm
bảo tính dân chủ trong tham gia cộng đồng bằng cách khích lệ phụ nữ phát biểu; đề
xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến lợi ích và mong muốn của họ.
4. Công khai và đầy đủ: Phụ nữ cần được thông báo đầy đủ, kịp thời và công khai
thông tin và kế hoạch tham gia của họ, cụ thể là:
Thông tin: Gồm thông tin về dự án, những tác động môi trường tích cực và bất
lợi tiềm tàng của dự án; những biện pháp giảm thiểu tác động, kế hoạch quản lý
môi trường (KH QLMT), kế hoạch đền bù và tái định cư, kế hoạch giới và các
thông tin có liên quan khác của dự án. Các thông tin về dự án phải được công bố
công khai ở những nơi công cộng, dễ thấy, dễ tiếp cận và bằng một ngôn ngữ dễ
hiểu, phù hợp.
Kế hoạch tham gia của phụ nữ cần được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp với tập quán
của địa phương và đảm bảo tài chính để các cuộc tham vấn dành riêng cho phụ
nữ trong kế hoạch sẽ được tổ chức. Tạo điều kiện cho họ được tham gia một cách
đầy đủ nhất có thể. Kế hoạch tham gia cũng cần công khai cho phụ nữ nắm được.
5. Phản hồi và trách nhiệm giải trình: Các ý kiến của phụ nữ cần được chủ đầu tư/chủ
dự án và các cơ quan có trách nhiệm/ có thẩm quyền phản hồi đầy đủ và kịp thời về
tất cả những ý kiến được tiếp thu cũng như những ý kiến không hợp lý để họ hiểu và
tạo sự đồng thuận một cách thuyết phục.

9. “Sustainable development will be an elusive goal unless women’s contribution to environmental management is
recognized and supported” (UN, 1995).
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Các nguyên tắc đặc thù
1. Phù hợp: Phù hợp về thời gian, địa điểm, nội dung, ngôn ngữ và hình thức tham gia:
Về thời gian: Việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, phỏng vấn, khảo sát với đối
tượng nữ cần tránh mùa vụ gieo trồng, thu hoạch, lễ, tết của cộng đồng hay thời
điểm mít tinh, bầu cử, đại hội các đoàn thể.
Địa điểm: Các cuộc họp cần được tổ chức tại nơi mà người phụ nữ có thể đến
tham dự một cách thuận lợi nhất.
Về nội dung: Lựa chọn chủ đề tham vấn phù hợp với phụ nữ từng địa phương,
dân tộc.
Ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phụ nữ ở các cộng đồng dân cư, dân
tộc của các vùng miền, để phụ nữ các nhóm dân tộc, nhóm xã hội có thể hiểu.
Hình thức tham gia: Lựa chọn phương pháp/ hình thức tham gia của phụ nữ cần
phù hợp với phong tục, tập quán và địa bàn cư trú của cộng đồng nhất là vùng
dân tộc thiểu số và nhóm tôn giáo.
2. Cân bằng giữa các nhóm phụ nữ tham gia: Đảm bảo sự tham gia cân bằng của các
nhóm phụ nữ với điều kiện kinh tế, thành phần dân tộc, vị thế, tôn giáo... khác nhau
ở các vùng miền hay khu vực đô thị và nông thôn.

Nguồn: Ảnh CECR
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3.2

Các bước xây dựng kế hoạch tham gia có ý nghĩa
của phụ nữ trong ĐTM
Để đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trở nên thực chất và hiệu quả trong ĐTM cần xây
dựng kế hoạch thông qua thực hiện một số bước sau: Thu thập thông tin cơ bản, các đặc
điểm đặc thù có liên quan đến phụ nữ khi tham gia ĐTM, tìm hiểu nhu cầu nâng cao
năng lực, xác định nhu cầu tài chính và nguồn lực nhằm lập kế hoạch để phụ nữ tham
gia được tốt hơn; đồng thời, kết nối với lãnh đạo để có sự ủng hộ, hỗ trợ cho kế hoạch
tham gia của phụ nữ. Các bước đều nhằm giúp cho tư vấn có cái nhìn rõ hơn về những
yếu tố và điều kiện cần để thu hút phụ nữ tham gia vào ĐTM. Các bước này được tiến
hành đồng thời, không cô lập mà có sự tích hợp và bổ sung cho quá trình xây dựng kế
hoạch tham gia cộng đồng.

Bước 1: Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến phụ nữ
Đây là bước đầu tiên trong quá trình thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong
ĐTM, bao gồm 3 hoạt động sau:
Hoạt động 1: Thu thập dữ liệu liên quan đến phụ nữ:
Các thông tin liên quan đến phụ nữ cần thu thập ban đầu, bao gồm:
Số nhân khẩu nữ/tổng số nhân khẩu của thôn, bản và xã.
Số nhân khẩu nữ thuộc dân tộc thiểu số/tổng số nhân khẩu dân tộc thiểu số.
Số hộ nữ chủ hộ/tổng số hộ của thôn, xã.
Số chủ hộ nghèo là nữ /Số hộ nghèo của thôn, xã.
Số chủ hộ là nữ BAH/tổng số hộ BAH (trực tiếp và gián tiếp) của thôn, xã.
Danh sách phụ nữ của thôn, xã tham gia công tác cán bộ.
Bản đồ các hộ BAH và các hộ nữ chủ hộ BAH (có thể sử dụng hệ thống thông tin địa
lý - GIS hoặc phần mềm khác để xác định vị trí các hộ BAH trực tiếp và các hộ tiềm
năng BAH gián tiếp).
Các thông tin cần thu thập về đặc điểm văn hóa và xã hội bao gồm:
Vùng dự án có các dân tộc nào cư trú?
Có bao nhiêu dân tộc, là những dân tộc nào?
Vai trò của phụ nữ trong từng dân tộc đó như thế nào (ảnh hưởng của chế độ mẫu
hệ như thế nào đến công việc gia đình và quản lý xã hội ở cộng đồng)
Phong tục tập quán ảnh hưởng đến sự chủ động của người phụ nữ (VD: phụ nữ
không được ngồi ăn cơm cùng mâm với bố chồng, anh chồng; phụ nữ khi mang thai
gần kỳ sinh nở ít được đi ra ngoài,…)
Phương thức tham gia sinh hoạt cộng đồng bình thường và đặc biệt của phụ nữ (chi
hội phụ nữ, dòng họ, gia đình, hoạt động nghi lễ tôn giáo…)
Sự phân bố địa bàn của các hộ gần nhau hay cách xa nhau?
Nhận thức của phụ nữ về tầm quan trọng của việc tham gia ĐTM?
Nhu cầu về nâng cao năng lực tham gia ĐTM của phụ nữ (nếu có): Nhu cầu cụ thể,
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Các dữ liệu trên có thể thu thập từ phòng dân tộc huyện, địa chính xã, hội phụ nữ cấp
xã, thôn hoặc trưởng thôn, những người có uy tín trong cộng đồng, v.v… Ngoài ra có
thể tìm kiếm qua mạng internet.

Việc thu thập dữ liệu thông tin về phụ nữ được thực hiện khi tư vấn
thu thập dữ liệu nền của dự án.

Hoạt động 2: Xác định các nhóm phụ nữ tham gia
Mục đích của việc xác định các nhóm phụ nữ trong các bên liên quan là không bỏ sót
đối tượng và làm cơ sở đưa ra cách thức, phương pháp phù hợp cho từng nhóm phụ nữ
trong kế hoạch tham gia đồng thời, chọn lựa được nhóm phụ nữ tiên phong tham gia
ĐTM khi cần thiết.
Để đảm bảo nguyên tắc cân bằng và tính đại diện, việc xác định các nhóm phụ nữ
trọng tâm trong các bên liên quan, cần dựa vào những điểm giống nhau về mức độ ảnh
hưởng, hoặc về hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội, hoặc mức độ về hiểu biết các vấn
đề ở địa phương thực hiện dự án. Thực tế ở mỗi nhóm thường có các đặc điểm và mối
quan tâm giống nhau.
Trong mỗi thôn, xã bị ảnh hưởng, các nhóm tiềm năng gồm:
Nhóm phụ nữ trong các hộ BAH (trong đó có BAH trực tiếp và gián tiếp).
Nhóm phụ nữ chủ hộ trong số các hộ BAH: Chủ hộ là phụ nữ đơn thân, chồng đi
công tác xa, vì lý do sức khỏe hay lý do nào đó người vợ hay con gái cả là chủ hộ.
Nhóm phụ nữ hộ dân tộc thiểu số: Cùng ngôn ngữ, cùng phong tục, tập quán, cùng
nếp sống.
Nhóm phụ nữ là hộ nghèo có hoàn cảnh kinh tế giống nhau.
Nhóm phụ nữ am hiểu hơn về các vấn đề của địa phương hay nhóm phụ nữ nòng
cốt: Thường là những người tham gia công tác ở địa phương (cán bộ xã, chi hội/hội
phụ nữ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ thuộc NGO ở địa phương),
người có uy tín trong thôn/ bản/ làng/ ấp hoặc vợ già làng, trưởng thôn, chủ tịch, bí
thư xã.
Có thể phối hợp với Hội phụ nữ xã, Mặt trận xã, Chủ tịch xã, Trưởng thôn để xác định
các nhóm phụ nữ.
Việc lựa chọn các nhóm để đưa vào kế hoạch tham gia tùy thuộc vào số lượng thành viên
của mỗi nhóm đồng thời dựa vào quy mô và khả năng của dự án. Nếu số lượng của mỗi
nhóm trong một thôn quá ít và các thôn ở gần nhau, thì có thể xác định nhóm theo xã.

Việc xác định các nhóm phụ nữ được thực hiện khi tư vấn xác định
các bên liên quan của dự án.
Danh sách các bên có liên quan tiềm năng được trình bày trong Phụ lục 4.
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Hoạt động 3: Phân tích
Các thông tin dữ liệu được thu thập trong hoạt động 1 và 2 ở trên nhằm mục đích
phân tích các nhóm phụ nữ và năng lực của họ, chỉ ra các điểm mạnh hoặc hạn chế của
người phụ nữ và các nhóm phụ nữ khi họ tham gia vào ĐTM. Đây là cơ sở cho việc việc
lựa chọn công cụ và phương pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, xác định các hoạt
động nâng cao năng lực phù hợp cũng như cách làm việc với phụ nữ ở cộng đồng địa
phương.
Kết quả phân tích phải trả lời các câu hỏi như sau:
1. Các mối quan tâm của phụ nữ là gì?
2. Các nhóm phụ nữ gặp những thuận lợi và cản trở gì khi tham gia ĐTM?
3. Các nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng bởi ai? Bởi cái gì?
4. Các nhóm phụ nữ có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng không? Ảnh hưởng đến ai?
5. Có cần nâng cao năng lực cho phụ nữ không? Năng lực và hình thức gì cần nâng cao?

Việc phân tích các điểm đặc thù của địa phương liên quan đến phụ nữ
được thực hiện khi tư vấn xác định các bên liên quan của dự án.

Bước 2: Lập kế hoạch tham gia của phụ nữ
Kế hoạch tham gia của phụ nữ là một phần trong kế hoạch tham gia của cộng đồng và
được xây dựng trong quá trình xây dựng kế hoạch tham gia cộng đồng. Tùy thuộc vào
qui mô của dự án, các điều kiện và đặc điểm của địa phương, cũng như năng lực của
phụ nữ, kế hoạch tham gia của phụ nữ có thể chỉ cần lồng ghép vào kế hoạch tham gia
của cộng đồng hay cần một kế hoạch riêng cho phụ nữ (như trình bày trong Hình 2).

Quy trình ĐTM

Kế hoạch tham gia của phụ nữ
có thể là 1 phần hoặc là một kế
hoạch riêng biệt với kế hoach
tham gia của cộng đồng

Sàng lọc

Xác định
phạm vi

Nghiên cứu ĐTM
và Báo cáo

Thẩm định

Giám sát

Kế hoạch tham gia của
cộng đồng

Thực hiện kế hoạch

Thực hiện/ rà soát và
điều chỉnh

Kế hoạch tham gia của
phụ nữ

Thực hiện kế hoạch

Thực hiện/ rà soát và
điều chỉnh

Hình 2: Kế hoạch tham gia phụ nữ trong quá trình ĐTM
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Kế hoạch tham gia của phụ nữ cần thể hiện rõ:
Mục đích tham gia
Nội dung tham gia
Kết quả mong muốn
Đối tượng tham gia
Công cụ chuyển tải trao đổi thông tin, phương pháp, công cụ và biện pháp thúc đẩy
sự tham gia của phụ nữ được lựa chọn sử dụng và sẽ sử dụng như thế nào
Các hoạt động và chương trình tham vấn, tham gia cụ thể của phụ nữ trong đó bao
gồm cả các hoạt động nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ
nữ.
Thời gian dự kiến
Địa điểm
Nguồn lực và kinh phí dự kiến
Bảng dưới đây đưa ra gợi ý về một số các phương pháp, công cụ và biện pháp thường
được cân nhắc lựa chọn cho từng bước ĐTM.
Bảng 2: Lựa chọn các công cụ và biện pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ
Các công cụ, phương pháp và biện
pháp
Thông báo, thông tin
Họp thông báo phổ biến thông tin
và họp nhóm tham vấn phụ nữ
Khảo sát điều tra
Thảo luận nhóm phụ nữ tập trung
Hội thảo tham vấn

Các bước ĐTM
Xác định phạm vi, nghiên cứu lập báo cáo ĐTM, ra quyết định
và giám sát;
Xác định phạm vi, nghiên cứu lập báo cáo ĐTM;
Xác định phạm vi, nghiên cứu lập báo cáo ĐTM, giám sát;
Xác định phạm vi, nghiên cứu lập báo cáo ĐTM, có thể trong
giai đoạn Thẩm định (nếu có yêu cầu)
Nghiên cứu lập báo cáo ĐTM, xây dựng kế hoạch QLMT;

Tổ chức các sự kiện gắn với địa
phương
Xây dựng nhóm phụ nữ nòng cốt

Xác định phạm vi, nghiên cứu lập báo cáo ĐTM, giám sát;

Tập huấn về giới cho các cá nhân có
liên quan

Bước đầu tiên của ĐTM – Xác định phạm vi.

Có thể sử dụng ở tất cả các bước của ĐTM

Việc lập kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ được thực hiện
khi lập kế hoạch tham gia của cộng đồng.
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Bước 3: Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức cho phụ nữ
Trên cơ sở xác định nhu cầu nâng cao năng lực cho phụ nữ để tham gia ĐTM được tốt
hơn (đã thực hiện ở Bước 1), nếu cần thiết và phù hợp với yêu cầu và khả năng của dự
án, tư vấn sẽ xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức và năng lực tham gia ĐTM cho
phụ nữ. Kế hoạch này cần phản ánh:
Nhu cầu cụ thể gì?
Cho đối tượng nào?
Cách thức sẽ thực hiện (họp phổ biến hay tập huấn ngắn, hay tổ chức chỉa sẻ kinh
nghiệm thông tin, truyền thông…)
Khi nào sẽ thực hiện
Ai là người tổ chức thực hiện
Cần công cụ, tư liệu gì?
Kinh phí dự kiến.
Kế hoạch này cần được đề xuất lên chủ đầu tư/ban quản lý dự án để xem xét phê duyệt
và cấp nguồn lực thực hiện. Tùy theo nhu cầu thực tế của phụ nữ và quy mô dự án mà
có kế hoạch nâng cao nhận thức và năng lực tham gia ĐTM cho phù hợp với phụ nữ.

Kế hoạch nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ được xây
dựng khi xây dựng kkế hoạch thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và kế
hoạch tham gia của cộng đồng.
Nguồn lực tài chính dành cho kế hoạch nâng cao năng lực có thể
được phân bổ từchủ đầu tư, ngân sách địa phương hoặc các hội phụ
nữ tại địa phương tùy theođiều kiện thực tế.
Bước 4: Xác định nhu cầu nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động
trong kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ
Để thực hiện kế hoạch tham gia của phụ nữ trong quá trình ĐTM cần đảm bảo các
nguồn lực về tài chính, nguồn lực con người và cơ sở vật chất. Các nguồn lực này cần
được tính toán đầy đủ và chi tiết.
1. Các nguồn lực tài chính ngân sách cần thiết cho sự tham gia của phụ nữ bao gồm
các hoạt động trong Kế hoạch tham gia của phụ nữ, cụ thể:
Thu thập dữ liệu về phụ nữ
Các hoạt động nâng cao nhận thức (họp, tài liệu truyền thông)
Các cuộc phỏng vấn cá nhân
Các cuộc họp/thảo luận dành riêng cho phụ nữ
Các hoạt động nâng cao năng lực (có thể là tập huấn)
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Phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, in ấn các tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số, các tài
liệu dành riêng cho phụ nữ cùng nhóm dân tộc và tôn giáo nếu có điều kiện và nhu cầu.
Mẫu xác định nhu cầu tài chính được trình bày trong Phụ lục 5.
2. Nguồn lực con người:
Cần chuyên gia để hỗ trợ cho các hoạt động trên (chuyên gia giới, chuyên gia xã hội,
truyền thông… phiên dịch viên)?
Sự phối hợp với chính quyền, các ban ngành liên quan tại địa phương và bộ đội biên
phòng nếu dự án thực hiện ở địa bàn biên giới.
3. Cơ sở vật chất: Phòng họp, nơi họp, tài liệu tập huấn, thiết bị truyền thông, v.v…

Việc xác định nhu cầu và phân bổ nguồn lực cho sự tham gia của phụ
nữ được thực hiện khi xây dựng kế hoạch tham gia của cộng đồng.
Bước 5: Huy động sự ủng hộ và cam kết của các bên có liên quan
Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ một mặt cần có nguồn lực, mặt khác cần có sự ủng hộ
từ các bên liên quan. Để đạt được sự thông hiểu, sự ủng hộ và cam kết của các bên liên
quan Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ cần được xây dựng theo phương pháp
có sự tham gia của các bên có liên quan, bao gồm chủ đầu tư, doanh nghiệp, các bên
cộng đồng (hội phụ nữ, các cơ quan chính trị) và nhóm các nhà lãnh đạo (lắng nghe
nguyện vọng…). Kế hoạch này phải thông báo và giải trình đầy đủ trước hết với chủ
đầu tư, ban quản lý dự án và nhà tài trợ.
Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo chính quyền địa phương (UBND xã,
huyện và Ban quan lý thôn, bản, làng), hội phụ nữ và và các ban ngành liên quan để có
được sự đồng tình, chỉ đạo, hỗ trợ phụ nữ tham gia.
Gợi ý khung kế hoạch tham gia của phụ nữ trong ĐTM trình bày trong Phụ lục 6.

Nguồn: Ảnh CECR
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Phần 4

Phương pháp, công cụ
thúc đẩy sự tham gia có
ý nghĩa của phụ nữ trong
ĐTM
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Các phương pháp, công cụ giới thiệu trong Sổ tay được sắp xếp theo 3 nhóm: (1)
Nhóm các phương pháp, công cụ chuyển tải thông tin; (2) Nhóm các phương pháp,
công cụ thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM; (3) Nhóm các
phương pháp, công cụ vận động sự ủng hộ của các bên liên quan.
Việc đưa sắp xếp các công cụ, phương pháp vào ba nhóm cũng chỉ là tương đối và
dựa vào mục đích sử dụng chính của bản thân công cụ. Trên thực tế, có công cụ có
thể sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp vào cả hai mục đích: Chuyển tải thông tin và
thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, như thảo luận nhóm tập trung hay họp cộng đồng.

4.1

Nhóm phương pháp, công cụ chuyển tải thông tin
4.1.1 | Xác định thông tin cần chuyển tải
Sự tham gia của phụ nữ trong mỗi bước ĐTM đều cần những thông tin cụ thể, đầy đủ
và kịp thời. Bảng 3 giới thiệu những thông tin cần thiết cho sự tham gia của phụ nữ
trong các bước ĐTM.

Bảng 3: Các thông tin cần được chuyển tải ở các bước của ĐTM
Các bước ĐTM

Các thông tin cần chuyển tải
Đề cương đề xuất dự án, các bước trong quá trình ĐTM;

Sàng lọc

Đề cương Kế hoạch tham gia cộng đồng trong tương lai.
Phạm vi, qui mô và loại dự án;
Phương án thay thế trong đề xuất dự án;
Các vấn đề quan tâm chính như lợi ích của dự án đối với địa phương và
quốc gia;
Các bước trong quá trình ĐTM;
Tác động trực tiếp và gián tiếp tiềm tàng của dự án;

Xác định phạm vi

Yêu cầu mặt bằng và tái định cư (nếu có);
Kế hoạch tham gia của phụ nữ cùng Kế hoạch tham gia cộng đồng
Các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại của dự án;
Kế hoạch tham gia của phụ nữ;
Điều khoản tham chiếu dành cho Điều tra nghiên cứu ĐTM.
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Các bước ĐTM

Các thông tin cần chuyển tải
Những phát hiện chính về sự khác biệt của phụ nữ trong các vấn đề liên
quan đến môi trường và xã hội.

Điều tra nghiên cứu và lập
báo cáo ĐTM ( cập nhật báo
cáo ĐTM)

Những phát hiện ban đầu từ điều tra nghiên cứu, nội dung phân tích và
các tác động của dự án, bao gồm biện pháp giải quyết những tác động đó.
Thông tin phản hồi của chủ đầu tư, BQL Dự án, các cơ quan có liên quan
và có thẩm quyền quyết định đối với những ý kiến đóng góp trước đó của
phụ nữ nói riêng (nếu có) hoặc cộng đồng nói chung.
Tóm tắt Dự thảo Báo cáo ĐTM (bao gồm các biện pháp giảm thiểu, kế
hoạch quan trắc và quản lý môi trường).
Dự thảo cuối cùng Báo cáo ĐTM.

Thẩm định báo cáo ĐTM

Kế hoạch Quản lý Môi trường; báo cáo Xác định phạm vi, Điều khoản
tham chiếu đã được duyệt.
Báo cáo thực hiện kế hoạch tham gia của phụ nữ (cộng đồng) và các ý
kiến của phụ nữ/cộng đồng; những ý kiến nào được chấp thuận, những ý
kiến nào không phù hợp và lý do.
Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM.

Phê duyệt báo cáo ĐTM

Giám sát tuân thủ và thực thi

Báo cáo ĐTM (bao gồm kế hoạch giảm thiểu, kế hoạch quan trắc và quản
lý môi trường) đã được phê duyệt.
Báo cáo quan trắc định kỳ, các biện pháp tuân thủ và chế tài.

Những thông tin trên cần được chuẩn bị ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu với ngôn ngữ đơn
giản, tránh các thuật ngữ kỹ thuật. Đối với dự án triển khai ở địa bàn có các dân tộc
thiểu số BAH, không thông thạo tiếng phổ thông, thông tin cần được dịch ra tiếng dân
tộc thiểu số phổ biến của vùng đó. Tất cả các công cụ chuyển tải thông tin đều phải chú
ý đến đặc điểm của người phụ nữ và vai trò giới của họ. Tác động tiêu cực hay tích cực
tới người phụ nữ, trẻ em gái lợi ích mang lại cho phụ nữ và trẻ gái v.v… như thế nào?
Tùy theo điều kiện của dự án và các đặc điểm đặc thù của phụ nữ nói riêng và cộng
đồng nói chung tại địa phương, chủ đầu tư và tư vấn có thể lựa chọn các công cụ dưới
đây để chuyển tải thông tin cho phù hợp.

4.1.2 | Các phương pháp và công cụ
1. Tờ rơi, tờ thông tin
Mục đích: Được sử dụng để đưa thông tin một cách ngắn ngọn, đầy đủ, dễ hiểu về dự án
và dễ tiếp cận với từng đối tượng phụ nữ và các bên có liên quan.
Nội dung: Nội dung đề cập thường gồm thông tin tóm tắt về mục đích, địa điểm dự án;
người dân có lợi gì; tác động bất lợi chính đến người dân là gì; họ được đền bù gì, bồi
thường bằng cách nào; khi nào thì khiếu nại và có thể khiếu nại bằng cách nào; địa chỉ,
điện thoại, email chủ đầu tư, tư vấn, Ban quản lý dự án ở trung ương và địa phương.
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Cách thức trình bày:
Các thông tin ghi trên tờ rơi hay tờ thông tin cần ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu.Tránh
dùng nhiều các thuật ngữ chuyên môn, chữ viết tắt, chữ viết tắt theo tiếng nước
ngoài hoặc vay mượn từ tiếng nước ngoài.
Đối với địa bàn có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không thạo tiếng phổ thông, tờ
thông tin hay tờ rơi cần được viết bằng tiếng dân tộc của họ hoặc tiếng dân tộc thiểu
số phổ biến trong vùng.
Tờ rơi nên được thiết kế bằng hình ảnh, màu sắc hấp dẫn và dễ hình dung cho người
nhận thông tin.
Tờ rơi có thể được thiết kế dưới nhiều hình thức như treo tường, hay dạng có thể để
vào vị trí dễ thấy hàng ngày sẽ có tác dụng thiết thực hơn giúp người nhận dễ nhớ
thông tin. Ví dụ như: các dạng tờ rơi được in dưới dạng lịch treo tường (tờ lịch độc
quyền), lịch để bàn, v.v…
Cách phổ biến: Tờ rơi và tờ thông tin có thể được phát cho các hộ tại cuộc họp cộng
đồng, qua trưởng thôn hoặc hội phụ nữ thôn để gửi đến tận hộ gia đình và dán ở một
số địa điểm công cộng như nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã.
Lưu ý: Tờ rơi và tờ thông tin cần được trình bày đẹp, ngắn gọn, hấp dẫn đối với người
nhận thông tin và lưu giữ được lâu; có thể đặt ở một vài vị trí trong nhà để mọi người
thường xuyên thấy được. So với tờ thông tin (in đen trắng và giấy thông thường) thì chi
phí cho tờ rơi cao hơn, nên cần sự cân đối về kinh phí.
2. Bản tin cho loa truyền thanh
Mục đích: Được sử dụng để trực tiếp chuyển tải các thông tin về dự án tới đông đảo người
dân trong đó có phụ nữ tại địa phương, bao gồm cả những người BAH và không BAH.
Thời điểm sử dụng: Có thể được sử dụng trong tất cả các bước của ĐTM.
Nội dung: Bao gồm những nội dung tóm tắt về dự án như mục đích, địa điểm của dự án;
người dân có lợi gì; tác động tiềm tàng chính về môi trường, kinh tế, xã hội đến người
dân là gì; họ được đền bù gì, bao nhiêu, khi nào và bằng cách nào; khi nào thì khiếu nại
và có thể khiếu nại bằng cách nào; địa chỉ, điện thoại, hộp thư điện tử của người chịu
trách nhiệm nhận và phản hồi khiếu nại (thay mặt chủ đầu tư, tư vấn, Ban quản lý dự án
ở TW và địa phương); kết quả phê duyệt báo cáo ĐTM; tiến độ thi công của Dự án,v.v.
Cách thức thực hiện: Thông tin được phát đi từ bản tin loa truyền thanh thôn, xã/
phường cần ngắn gọn và tập trung để dễ nhớ. Đối với những vùng phụ nữ không thạo
tiếng phổ thông, cần chuẩn bị bản tin bằng tiếng dân tộc của họ và dùng những ngôn
từ địa phương. Thời gian phát thanh nên chọn vào thời điểm mà người phụ nữ có thể
nghe được nhiều nhất ví dụ giờ ăn trưa, tối, hoặc giờ đi làm về thì hiệu quả sẽ cao hơn.
Sử dụng ngôn ngữ thông dụng ở địa phương để phát thanh. Nên phát lại nhiều lần để
người chưa được nghe trước đó có cơ hội nghe lại. Bản tin phát bằng tiếng phổ thông
Lưu ý sử dụng: Điểm mạnh của công cụ này là các thông điệp được truyền nhanh, nhiều
người tiếp cận được, tiết kiệm được thời gian cho người người dân, đặc biệt là phụ nữ
có thể nghe ngay trong khi đang làm việc nhà, minh bạch thông tin. Tuy nhiên, khả
năng lưu giữ của người tiếp nhận thường không được lâu. Vì vậy, số lần phát tối đa là 3
lần/ngày và tránh phát vào giờ nghỉ ngơi.
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3. Áp phích (poster)
Áp phích là một công cụ truyền thông dưới dạng ấn phẩm in chữ to thường có hình
minh họa sống động hấp dẫn, được thiết kế để dán lên tường hoặc bề mặt nào đó. Đây
là loại ấn phẩm thông tin và truyền thông kích thước lớn có tính nghệ thuật, được thiết
kế qua các thủ pháp tạo hình mang tính thẩm mỹ cao nhằm mục đích truyền đạt đến
người xem bằng thị giác những thông tin chính về một sản phẩm, một sự kiện hay một
vấn đề.
Mục đích: Được sử dụng với mục đích chuyển tải đến phụ nữ và cộng đồng BAH một
cách trực quan về một số thông tin ngắn gọn theo chủ đề cụ thể nhằm khích lệ, cảnh
báo hay truyền thông nâng cao nhận thức về dự án.
Thời điểm sử dụng: công cụ này có thể được sử dụng trong các bước: Xác định phạm vi,
nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM và giám sát tuân thủ, thực thi.
Nội dung: Tập trung vào một chủ đề cụ thể. Ví dụ tờ áp phích có hình minh họa một
hoặc một số tác hại tiềm tàng lớn về môi trường của dự án để cộng đồng suy ngẫm và
đề xuất giải pháp giảm thiểu (như sạt lở đất), hay áp phích về các sản phẩm và thành
quả trong tương lai dự án sẽ mang lại để phụ nữ nói riêng và người dân nói chung hiểu
được ích lợi của dự án, v.v…
Cách thức trình bày: Hình ảnh và câu chữ phải khớp với thông tin muốn chuyển tải,
màu sắc hấp dẫn, thu hút người xem và có những chú thích ngắn gọn, dễ hiểu.

a

b

c

Hình 3: Áp phích của dự án thủy điện Trung Sơn
Áp phích trên đây được quyết định in trên khổ A1 với 3 chủ đề khác nhau: (a) Sơ đồ
dự án phác họa đầy đủ các hợp phần chính của dự án thủy điện Trung Sơn; (b) các tác
động chính về mặt môi trường khi xây dựng dự án thủy điện Trung Sơn và (c) Các hoạt
động sinh kế - một trong những chương trình được xây dựng để giảm thiểu các tác
động xã hội khi xây dựng dự án thủy điện Trung Sơn.
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Vị trí trình bày: Thường là những nơi công cộng như: UBND xã, nhà văn hoá thôn/bản,
hoặc các nơi công cộng khác của địa phương.
Lưu ý: Áp phích có ưu điểm là chuyển tải thông tin bằng hình ảnh nên dễ nhớ, chuyển
tải được cho nhiều người. Tuy nhiên, in áp phích cần kinh phí cao hơn tờ thông tin và
hiệu quả về mặt kinh tế thấp nếu số lượng bản in quá ít.
4. Phòng trưng bày thông tin
Mục đích: Được sử dụng để chuyển tải thông tin chi tiết đến các bên liên quan và người
dân trong cộng đồng trong đó có phụ nữ, những ai quan tâm về tất cả các thông tin về
dự án và quá trình thực hiện ĐTM. Phòng trưng bày thông tin cũng là nơi để người
xem có thể đóng góp ý kiến và tư vấn cũng như dự án có thể thu thập thêm ý kiến phản
hồi cung cấp cho việc hoàn thiện dự thảo báo cáo ĐTM hoặc giúp công tác thẩm định
báo cáo ĐTM được khách quan hơn.
Thời điểm sử dụng: Thường được sử dụng trong quá trình hoàn thiện dự thảo hoặc
trước cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM.
Nội dung: Bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến dự án đã có đến thời điểm trưng
bày như: Đề xuất dự án, kế hoạch tham vấn, tham gia của cộng đồng và các báo cáo
tham vấn, tham gia cộng đồng, dự thảo báo cáo ĐTM và Kế hoạch quản lý môi trường,
các tờ rơi, tờ thông tin, áp phích, video, slides giới thiệu công nghệ của dự án, v.v.
Cách thức tổ chức: Trưng bày thông tin được tiến hành ngay trước hội thảo tham vấn
về dự thảo báo cáo ĐTM hoặc trước cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM. Chủ đầu tư/
BQL dự án hay tư vấn ĐTM (thay mặt chủ đầu tư) phối hợp với chính quyền thường
là UBND tại địa phương để tổ chức. Địa điểm trưng bày có thể kết hợp với địa điểm
của hội thảo hay địa điểm họp Hội đồng thẩm định, tại nơi tập trung đông dân cư hoặc
thuận tiện cho việc đi lại để người dân, các cá nhân, tổ chức có quan tâm và đặc biệt là
phụ nữ có thể dễ dàng tiếp cận được (như trụ sở cơ quan xã, huyện,…). Nên để sẵn một
số tờ rơi, để người tham quan có thể tự do xem và mang về. Mở sổ góp ý kiến. Công
tác hậu cần hỗ trợ người tham quan cần được lưu ý như cung cấp nước uống miễn phí,
có ghế ngồi nghỉ hoặc chỗ chơi cho trẻ em để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ có trẻ
nhỏ đi cùng cần uống nước và nghỉ ngơi.
Thời gian trưng bày khoảng thường 3-5 ngày để nhiều người có thể tiếp cận và có ý
kiến. Trường hợp cần thiết, có thể huy động chuyên gia luôn có mặt để giải thích cho
người thăm quan những vấn đề mà họ đặt ra.
Chú ý tại vùng dự án đã xác định được nhiều phụ nữ dân tộc không thạo tiếng phổ
thông hoặc không biết đọc thì cần chuẩn bị sẵn tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp hoặc
bố trí người địa phương (là phụ nữ càng tốt) luôn có mặt để sẵn sàng giúp đỡ hướng
dẫn đối tượng phụ nữ này tham quan tìm hiểu các thông tin và bày tỏ ý kiến nếu có.
Lưu ý: Đây là phương pháp để cung cấp thông tin một cách chi tiết, tổng thể và đầy đủ
cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung, đồng thời tạo cơ hội trao đổi thông tin
hai chiều. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là tốn kém hơn về nguồn lực tài
chính và con người cho khâu tổ chức và không phải ai cũng có thể đến được do thiếu
thời gian hoặc đi lại khó khăn (ở xa).

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

39

Hộp 2: Phòng trưng bày thông tin của Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2
Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trưng bày các thông tin, hình
ảnh về Dự án tại phòng họp của Huyện để các bên liên quan tiếp cận đầy đủ các thông tin cần
thiết giúp cho việc tham vấn sau đó. Tại đây, các hình ảnh về công nghệ, an toàn môi trường, bản
đồ liên quan đến dự án được treo lên tường; tập tài liệu giới thiệu về dự án bằng lời và hình ảnh
được đặt trên bàn; một cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty Tư vấn Điện 2 có mặt để trả lời về công
nghệ; Một cuốn sổ để cho những người thăm quan ghi chép các ý kiến, câu hỏi hay vấn đề họ
quan tâm. Đã có 85 người thăm quan tại thị trấn Phú Mỹ và 8 ý kiến ghi chép vào sổ. Tại huyện
Tân Thành có 30 người thăm quan và 2 ý kiến ghi vào sổ.

5. Họp phụ nữ phổ biến thông tin
Mục đích: Được sử dụng để chuyển tải thông tin cần thiết, đầy đủ của dự án một cách
trực tiếp và chính xác cho đến những phụ nữ có liên quan, đồng thời thu thập ý kiến
phản hồi và khuyến nghị giải pháp từ phụ nữ thông qua trao đổi và thảo luận tại cuộc
họp
Thời điểm tổ chức : Có thể được tổ chức trong các bước xác định phạm vi và bước
nghiên cứu, lập và cập nhật báo cáo ĐTM của dự án.
Nội dung: Các thông tin về dự án được trình bày ngắn gọn gồm thông tin tóm tắt về địa
điểm dự án, mục đích của dự án; người phụ nữ có lợi gì, tác động tiềm tàng chính về
môi trường, kinh tế, xã hội đến phụ nữ là gì; họ được đền bù gì, bồi thường bằng cách
nào; khi nào thì khiếu nại và có thể khiếu nại bằng cách nào. Ngoài ra, trong cuộc họp
có thể kết hợp nâng cao nhận thức về quyền lợi và lợi ích của người phụ nữ khi tham
gia vào ĐTM ngay phần đầu của cuộc họp, chuẩn bị các câu hỏi mở để tìm hiểu mối
quan tâm, nhu cầu và nguyện vọng và những khó khăn của người phụ nữ.
Cách thức tổ chức: Tổ chức họp nên ở gần nơi sinh sống, tránh thời gian chính của vụ
cấy, gặt hay ngày có bão lũ, ngày lễ của địa phương. Để tránh mất nhiều thời gian và
phụ nữ ngại phải tham gia nhiều cuộc họp, cũng như thuận tiện cho công tác tổ chức,
tốt nhất là kết hợp với cuộc họp của chi hội phụ nữ thôn.
Các thông tin phải được cung cấp đầy đủ bằng tiếng phổ thông hoặc/và tiếng dân tộc
nếu có nhiều hội viên phụ nữ là người dân tộc không thông thạo tiếng phổ thông. Cần
sự có mặt của tư vấn hoặc đại diện phía chủ đầu tư/BQL dự án để sẵn sàng giải thích
nếu có các câu hỏi liên quan.
Nếu có điều kiện, trong cuộc họp nên sử dụng các công cụ phổ biến thông tin trực quan
(như video, hình chiếu slides, tranh ảnh, bản đồ/sơ đồ, chữ và hình vẽ trên giấy khổ lớn
và treo lên để tất cả cùng nhìn vào,…) giúp cho phụ nữ dễ tiếp nhận và như vậy sẽ đem
lại hiệu quả cao hơn rất nhiều. Hỏi đáp cũng là một kỹ thuật được sử dụng trong cuộc
họp để mọi thông tin chuyển tải được khẳng định đã rõ ràng.
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Hình 4: Sử dụng các công cụ trực quan trong chuyển tải thông tin

Lưu ý: phương pháp chuyển tải thông tin này có ưu điểm là đảm bảo thông tin được
chuyển tải đầy đủ và đến đúng chị em phụ nữ có liên quan đến dự án, đồng thời tạo
diễn đàn để phụ nữ mạnh dạn trao đổi những vấn đề họ chưa rõ về dự án. Ngoài ra, còn
tạo cơ hội để nâng cao nhận thức của phụ nữ về quyền lợi và trách nhiệm của họ đối
với ĐTM. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là đòi hỏi phải có chi phí kinh phí
bổ sung cho chuyên gia tư vấn và cho những người tham gia.
6. Bản tin trên báo hình, báo in và đài phát thanh
Mục đích: Các cơ quan có thẩm quyền (chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có liên
quan, chính quyền địa phương,…) có thể sử dụng truyền hình (báo hình), báo in (báo
chữ) và đài phát thanh (báo tiếng) để đưa thông tin nhanh về dự án cho đông đảo cộng
đồng và phụ nữ ở địa phương hoặc trong cả nước.
Thời điểm: Có thể sử dụng trong suốt quá trình ĐTM
Nội dung: Thông tin thường được đăng tải trên các kênh này gồm tóm tắt về đề xuất
dự án hay dự án; thông tin về tiến độ hay bất kỳ vi phạm ĐTM của dự án; thông tin về
phản hồi của các bên liên quan đối với các ý kiến của phụ nữ và cộng đồng địa phương.
Cách thức tổ chức: Các cơ quan có thẩm quyền (chủ đầu tư, BQL dự án, chính quyền địa
phương, v.v.) kết nối với đài phát thanh, truyền hình địa phương/trung ương, với báo
in để đăng tải thông tin. Thông qua hội phụ nữ địa phương, thông báo cho phụ nữ biết
về kênh truyền hình, hay số báo, tần số đài phát thanh và thời gian phát tin. Đối với dự
án có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số, nên phát trên kênh truyền hình chuyên phát tiếng
dân tộc (Ví dụ: kênh VTV5).
Lưu ý: Công cụ này cho phép nhiều người được tiếp cận thông tin, tạo hiệu ứng ủng hộ
hay phản đối lan tỏa, thông tin nhanh, công khai. Tuy nhiên, đòi hỏi thêm nguồn lực.
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4.1.3 | Các chỉ số xác định kết quả chuyển tải thông tin
Điều quan trọng ở đây là không chỉ liệt kê các thông tin đã chuyển tải, mà còn xác định
xem thông tin có được chuyển tải một cách thấu đáo và đúng đối tượng không. Điều
này vừa giúp cho tư vấn kiểm tra hiệu quả của công việc, đồng thời giúp chủ đầu tư thấy
được nỗ lực cũng như tính chuyên nghiệp của tư vấn trong thực hiện tham vấn và tham
gia cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng trong ĐTM.
Bảng 4: Gợi ý những chỉ số xác định thông tin đã được chuyển tải thấu đáo
TT

Các câu hỏi (a)

1

Sử dụng các loại công cụ phổ biên
thông tin nào? Số lượng phát/lần phổ
biến?

2

Số nữ tham gia vào hoạt động chuyển
tải thông tin/ nhận tin?

3

Số phụ nữ có liên quan đến dự án đã
nhận được tờ rơi/tờ thông báo thông
tin (nếu có)

4

Số phụ nữ đã tham gia họp phổ biến
thông tin (nếu có)

5

Số phụ nữ thăm quan phòng trưng bày
thông tin (nếu có)

Trả lời (b)

Cách thu thập (c)
Số liệu được nêu trong kế hoạch tham
gia của phụ nữ
Thu thập số liệu ngay khi tổ chức mỗi
hoạt động chuyển tải thông tin
Số liệu có thể thu thập từ trưởng thôn

Số liệu có thể thu thập từ chi hội phụ nữ
thôn hoặc theo danh sách phụ nữ tham
gia họp phổ biến thông tin.
Số liệu của ban tổ chức phòng trưng bày

Số liệu từ truyền thông hay trưởng thôn
6

Số phụ nữ đã được phổ biến thông tin
qua bản tin loa phát thanh của thôn
Tập hợp từ các câu hỏi 3, 4, 5, 6

7
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4.2

Nhóm phương pháp, công cụ thúc đẩy sự tham gia
của phụ nữ trong các bước ĐTM
4.2.1 | Các phương pháp và công cụ
1.Thảo luận nhóm phụ nữ tập trung
Thảo luận nhóm phụ nữ tập trung là một kỹ thuật thu thập thông tin cụ thể, một nhóm
nhỏ các đối tượng (thông thường là những người có những đặc điểm chung giống nhau
như: Nghề nghiệp, dân tộc, cùng nơi cơ trú) được tập hợp lại với nhau để thảo luận và
tìm ra các quan điểm, ý kiến, thái độ của họ…đối với một vấn đề nào đó của dự án.
Mục đích: Được sử dụng trong tham vấn, tham gia cộng đồng trong ĐTM để tạo điều
kiện cho phụ nữ tự tin hơn hơn khi đưa ra ý kiến, đồng thời tập trung khai thác những
vấn đề mà họ quan tâm cũng như các sáng kiến đối với dự án.
Thời điểm áp dụng: Thường sử dụng trong tham vấn cộng đồng ở bước ban đầu như
xác định phạm vi và bước nghiên cứu lập và cập nhật báo cáo ĐTM. Đôi khi, còn được
áp dụng để tham vấn bổ sung thông tin ở bước thẩm định (nếu có yêu cầu từ Hội đồng
thẩm định).
Nội dung: Gồm các vấn đề liên quan đến nội dung mà dự án cần tham vấn cộng đồng.
Tuy nhiên, cần lựa chọn các vấn đề phù hợp với phụ nữ quan tâm, hay trong tầm hiểu
biết của họ) mà không trải rộng ra tất cả. Cụ thể như: những lo lắng của họ liên quan
đến tác động về môi trường, việc làm, thu nhập, sức khỏe, sáng kiến giảm thiểu tác
động tiêu cực về môi trường, xã hội và sinh kế, v.v.
Cách thức tổ chức: Thảo luận nhóm tập trung nên được tổ chức theo nhóm đối tượng nữ
với số lượng không nên quá 20 người. Thảo luận nhóm tập trung để mọi phụ nữ đều có
cơ hội phát biểu. Thời gian thảo luận không quá dài để đảm bảo sự tập trung và hiệu quả.
Nếu có phụ nữ dân tộc thiểu số không thông thạo tiếng phổ thông thì có thể thông
qua lãnh đạo xã, hội phụ nữ, trưởng thôn hay già làng để tìm người địa phương hỗ trợ
phiên dịch.
Trong các nội dung tham vấn, vấn đề môi trường cần được đưa vào mục đầu tiên của
chương trình họp. Sau đó, đến vấn đề xã hội và bồi thường, tái định cư thì sẽ hiệu quả
hơn. Các thông tin cần thiết được chuyển tải trước cho những người tham gia để họ có
cơ sở phát biểu.
Người hướng dẫn cuộc họp cần áp dụng cách dẫn dắt, cách thức chia sẻ, trao đổi phù
hợp với đối tượng tham gia. Khi nói phải nói chậm và rõ ràng ý muốn chia sẻ, thảo
luận; trang phục phù hợp với đối tượng tham gia. Ngoài ra, cần tìm hiểu đặc điểm văn
hóa, tập tục địa phương để có cách dẫn dắt phù hợp và khích lệ mọi người phát biểu.
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Hộp 3: Gợi ý cách thức hướng dẫn thảo luận nhóm phụ nữ
Tạo không khí thoải mái khi khởi động như: tự giới thiệu, gần gũi cởi mở với những người tham
gia. Có những gợi ý đơn giản ngắn gọn. Chủ động mời một vài người mình có thể biết trước sẵn
sàng phát biểu trước. Khích lệ những người đã và sẽ phát biểu bằng lời khen hay những tràng
vỗ tay hay bằng gợi ý những lợi ích sẽ đem lại cho họ nếu họ phát biểu ra những suy nghĩ. Đưa
ra câu hỏi-đáp. Khi họ có những ý kiến chưa chuẩn xác không phê phán mà cần bình tĩnh, kiên
nhẫn giải thích, tốt nhất là giải thích có căn cứ và ghi nhận những bất hợp lý về mặt pháp lý hay
chính sách an toàn liên quan đến dự án v.v..

Nên phối hợp với hội phụ nữ xã, địa chính xã, già làng hoặc người có uy tín trong làng để
tổ chức (thống nhất mục đích họp; xác định thời gian và chương trình, địa điểm, ngôn
ngữ, thông tin cần thiết, và những khó khăn có thể phát sinh trong cuộc họp).
Có thể tận dụng các quan hệ dòng họ, người cùng dân tộc trong một cộng đồng hay người
già làng, trưởng bản có uy tín là nam giới (theo phụ hệ), và người phụ nữ uy tín ở các dân
tộc (theo mẫu hệ) cùng vận động chị em tham gia thảo luận nhóm tập trung.
Thời điểm tổ chức nên tránh thời gian chính vụ cấy, gặt, sơ kết, tổng kết ở địa phương,
ngày lễ, tết hay ngày có bão, lũ. Sử dụng đa phương tiện để mời các đối tượng tham gia: gửi
giấy mời, gửi tin nhắn điện thoại, gửi thư mời qua email, sử dụng loa phát thanh của thôn/
bản. Trước ngày họp, nên nhắc lại thông báo qua loa phát thanh của thôn/bản.
Lưu ý: phương pháp này có ưu điểm là thu thập được nhiều thông tin đa chiều, chi tiết từ
các nhóm phụ nữ, bổ sung cho các nhận định của tư vấn hay hỗ trợ cho việc ra quyết định
về giải pháp giảm thiểu. Ngoài ra, còn khích lệ được phụ nữ chủ động và tích cực đối với
bảo vệ môi trường ở địa phương, đồng thời có cơ hội để phụ nữ giãi bày các quan tâm của
họ. Hạn chế của phương pháp này là cần có sự ủng hộ của chủ đầu tư, của chính quyền và
hội phụ nữ địa phương. Hơn nữa, cũng đòi hỏi thêm nguồn lực để thực hiện.
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2. Hội thảo tham vấn
Mục đích: Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng và các bên liên
quan khác nhau về các vấn đề tác động bất lợi về môi trường và xã hội của dự án, đồng
thời tạo sự đồng thuận với những vấn đề được thống nhất trong thảo luận.
Thời điểm sử dụng: Hội thảo có thể được tổ chức ở bước nghiên cứu và lập báo cáo
ĐTM để trao đổi, chia sẻ các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo ĐTM và kế hoạch
quản lý môi trường.
Nội dung: Thông thường nội dung chính của hội thảo tham vấn trong ĐTM là trình bày
những kết quả nghiên cứu hay phát hiện các vấn đề tác động bất lợi về môi trường và xã
hội của dự án, các đề xuất về biện pháp giảm thiểu các tác động đó.
Cách thức tổ chức: Trong các đối tượng tham gia hội thảo tham vấn cần có quy định về
sự tham gia của phụ nữ (đại diện cộng đồng nữ BAH, đại diện hội phụ nữ, phụ nữ có
am hiểu về chủ đề hội thảo, phụ nữ có uy tín trong dòng họ (nếu có), v.v…). Tài liệu hội
thảo cần được chuyển đến tận tay người tham gia trong một khoảng thời gian đủ để họ
đọc và suy nghĩ (thường là 1 tuần). Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, nếu cần, dịch tài
liệu và bố trí phiên dịch tiếng dân tộc tại hội thảo.
Kết hợp trình bày bằng lời với hình ảnh để người tham gia dễ nắm bắt được thông tin.
Đồng thời nên sử dụng các kỹ thuật sau để hội thảo có chất lượng tốt hơn:
Thảo luận nhóm theo chủ đề: Thảo luận theo chủ đề là một kỹ thuật thu thập ý kiến
thực hiện thông qua thảo luận giữa các thành viên trong nhóm. Thành viên trong
thảo luận nhóm tập trung không nên vượt quá 20 người. Để tạo cơ hội cho phụ nữ
phát biểu được nhiều, có thể xếp phụ nữ vào một nhóm thảo luận (nếu những người
tham gia chưa thật tự tin). Trong các cuộc thảo luận nhóm, ban tổ chức cần chuẩn bị
ghi âm, các dụng cụ như bảng, giấy A0, bút… để hỗ trợ thảo luận được tốt nhất.
Động não (“Brainstorming”): Là một kỹ thuật thảo luận tích cực nhằm huy động
những ý tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của mọi thành viên tham gia. Các
thành viên được cổ vũ thảo luận một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng,
nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng xoay quanh một vấn đề.
Lưu ý: Phương pháp này có ưu điểm là thu thập được các thông tin từ nhiều đối tượng
khác nhau thường có am hiểu nhất định về ĐTM của dự án. Đồng thời, khai thác được
các ý tưởng sáng tạo tập thể, có đầu tư chất xám thông qua thảo luận nhóm theo chủ đề
hay qua cách điều hành dựa trên kỹ thuật “động não”. Tuy nhiên, số lượng phụ nữ tham
gia sẽ bị hạn chế, hơn nữa việc đi lại cũng không thuận tiện khi hội thảo được tổ chức
xa với địa bàn của họ.
3. Khảo sát điều tra
Khảo sát điều tra là phương pháp thu thập thông tin định tính và định lượng từ cộng
đồng thông qua phiếu điều tra hay phỏng vấn cá nhân, thảo luận nhóm (gồm phỏng
vấn sâu người BAH, người có nhiều thông tin liên quan đến phong tục tập quán, kinh
tế, xã hội và các nhóm tuổi tác, giới và nghề nghiệp xã hội được chọn mẫu).
Mục đích: Được sử dụng để thu thập các thông tin định lượng và định tính liên quan
đến dự án phục vụ việc phân tích xây dựng báo cáo ĐTM cũng như việc giám sát thực
thi kế hoạch quản lý môi trường
Thời điểm sử dụng: Có thể được sử dụng trong các bước: Xác định phạm vi, nghiên cứu
và lập báo cáo ĐTM, giám sát, tuân thủ và thực thi.
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Nội dung: Các thông tin được thu thập bao gồm thông tin sơ bộ về nhân khẩu, thu
nhập, diện tích, vấn đề môi trường (nước thải, chất thải, khí, bụi, sạt lở đất,…), đa dạng
sinh học, vấn đề sinh kế, vv…
Cách thức tổ chức:
Đối với phiếu điều tra, cần thiết kế câu hỏi đóng là chính, câu hỏi mở dành cho
phỏng vấn sâu nhiều hơn. Sử dụng phương án/các phương án trả lời có sẵn trong
câu hỏi để lấy thông tin. Các thông số không nên quá nhiều nhất là đối với đối tượng
nữ. Các câu hỏi cần dễ hiểu, không dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn, hoặc phải có
chú thích rõ ràng. Đối với địa bàn có nhiều người dân tộc, phiếu hỏi cần được dịch
ra tiếng dân tộc thiểu số có dân số đông nhất ở nơi đó.
Trong mẫu điều tra, cần xác định một tỷ lệ phụ nữ nhất định, tùy theo đặc điểm
từng địa phương. Nên phối hợp với hội phụ nữ xã hoặc chi hội phụ nữ thôn để tiến
hành điều tra sẽ thuận lợi hơn.Trường hợp người điền phiếu không biết chữ hoặc
gặp khó khăn trong viết, điều tra viên có thể hỗ trợ bằng cách giúp họ ghi lại các
thông tin họ trả lời. Khi tiến hành thu thập thông tin vào phiếu, cần tránh các thời
điểm chính vụ, ngày lễ tết của địa phương.
Đối với phỏng vấn cá nhân: có thể tiến hành phỏng vấn sâu một số phụ nữ đại diện
cho các hộ BAH, đặc biệt ưu tiên các hộ BAH đáng kể. Cần chọn người có hiểu biết,
mạnh dạn thì phỏng vấn sẽ có được nhiều thông tin. Ngoài ra, có thể phỏng vấn cá
nhân một số phụ nữ nòng cốt như đại diện hội phụ nữ xã, thôn, phụ nữ có uy tín
hoặc có hiểu biết trong thôn/bản, xã để thu thập thông tin.
Phiếu hỏi phỏng vấn phụ nữ cần thiết kế riêng, tập trung vào những vấn đề mà họ quan
tâm nhiều nhất và có thể cho câu trả lời chính xác. Không nên quá nhiều câu hỏi. Người
thực hiện phỏng vấn, ngoài việc được tập huấn kỹ lưỡng về phương pháp, cần tìm hiểu
văn hoá, tập tục của người dân bản địa để có cách tiếp cận phù hợp nhằm khai thác
được thông tin tối đa.
Thời gian tiến hành phỏng vấn nên tránh thời điểm chính vụ gặt, cấy, thời điểm sơ kết,
tổng kết ở địa phương, ngày lễ, tết hay ngày có bão, lũ; tránh giờ nấu cơm hay đi làm
công sở. Nên có lịch hẹn trước.
Địa điểm phỏng vấn cần chọn nơi thuận lợi cho việc đi lại của người được phỏng vấn,
có thể tại nhà của họ, tại trụ sở nơi họ làm việc hay tại nhà văn hóa làng, v.v…Nếu
người được phỏng vấn là nữ dân tộc thiểu số không thạo tiếng phổ thông, cần tìm
người địa phương hỗ trợ phiên dịch.
Trong quá trình phỏng vấn nên khích lệ người trả lời bằng cách đưa ra ví dụ gợi ý, hoặc
hỏi theo từng ý nhỏ để dễ trả lời. Tạo không khí thoải mái trong phỏng vấn bằng thái độ
thân thiện, lắng nghe hay tạo không khí vui bằng những chuyện cười gắn với phong tục
địa phương hay nội dung trao đổi. Nên sử dụng một số công cụ hỗ trợ để các thông tin
được chính xác như ghi âm (với điều kiện được sự đồng ý của người được phỏng vấn),…
Lưu ý: phương pháp này cho phép thu thập được các thông tin định lượng và định
tính một cách chi tiết về các vấn đề phục vụ cho báo cáo ĐTM. Người trả lời thường
có trách nhiệm cao hơn đối với thông tin họ cung cấp. Tuy nhiên, cần có chi phí và kỹ
năng phỏng vấn tốt.
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4. Tổ chức các hoạt động gắn với các sự kiện ở địa phương
Ở một số địa phương, nơi có nhiều phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội như
hội thi về BVMT, hay chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường nhân các ngày lễ
hay ngày môi trường thế giới mà phụ nữ thường là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, có thể
kết hợp các hoạt động ĐTM với các sự kiện của địa phương.
Mục đích: Thu hút được nhiều phụ nữ tham gia và có sự lan tỏa rộng trong cộng đồng,
tạo ra sự hợp tác và ủng hộ đối với dự án cũng như đóng góp các ý kiến sáng tạo cho
việc xây dựng báo cáo ĐTM và giám sát thực thi kế hoạch QLMT.
Thời điểm sử dụng: Có thể được sử dụng trong các bước: Xác định phạm vi; nghiên cứu
lập báo cáo ĐTM và Giám sát.
Nội dung: Tùy theo sự kiện ở địa phương để thiết kế hoạt động cho phù hợp. Có thể đưa
hoạt động chuyển tải thông tin của dự án tới cộng đồng phụ nữ, hoặc thu thập ý kiến
của họ thông qua hội thi, chiến dịch truyền thông, v.v.
Cách thức tổ chức: Có thể liên hệ với hội phụ nữ địa phương để xây dựng kế hoạch và
lồng ghép nội dung chuyển tải thông tin hay tham vấn. Nên có giải thưởng khích lệ
người tham gia.
Lưu ý: Phương pháp này có ưu điểm là dễ tạo ra sự đồng thuận và thu hút được nhiệt
tâm của phụ nữ. Nhưng hạn chế của nó là không phải lúc nào và ở địa phương nào
cũng có sự kiện có thể phối hợp. Hơn nữa, phải đầu tư thêm nguồn lực thời gian và
kinh phí.
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5. Nhóm phụ nữ nòng cốt
Mục đích: Dùng nhóm phụ nữ nòng cốt có am hiểu và trách nhiệm cao để thúc đẩy phụ
nữ tham gia đồng thời thu thập được các thông tin có chất lượng cho ĐTM.
Thời điểm sử dụng: Về nguyên tắc có thể được áp dụng trong tất cả các bước của ĐTM.
Đặc biệt, trường hợp khi ra quyết định cần có ý kiến của cộng đồng thì ý kiến của
nhóm phụ nữ nòng cốt này cũng đáng ghi nhận.
Nội dung: Hỗ trợ tổ chức các hoạt động chuyển tải thông tin, họp tham vấn phụ nữ; trực
tiếp đóng góp ý kiến tham vấn hay tham gia hội thảo, điều tra, v.v… làm mẫu để thúc
đẩy các phụ nữ BAH mạnh dạn tham gia.
Cách thức thực hiện: Dự án có thể kết hợp với hội phụ nữ và chính quyền địa phương
lập ra nhóm phụ nữ nòng cốt tham gia vào ĐTM. Nhóm nên chọn từ 3-5 người, gồm
những phụ nữ có hiểu biết và thông tin về các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, môi
trường, và có uy tín trong cộng đồng phụ nữ ở địa phương (cán bộ hội phụ nữ, cán bộ
nữ làm việc ở UBND).
Lưu ý: Phương pháp này có ưu điểm là tạo điều kiện để phụ nữ tham gia chủ động và
sâu vào ĐTM, các thông tin do họ cung cấp có độ tin cậy cao. Trong hội phụ nữ đã có
lựa chọn những phụ nữ nòng cốt và cần đào tạo cho họ. Tuy nhiên, sẽ khó lập được
nhóm nếu không có nguồn kinh phí và sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
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6. Điện thoại, thư điện tử (email) và đường dây nóng
Mục đích: Các công cụ này được chủ dự án, nhà tài trợ, và cơ quan nhà nước có thẩm
quyền sử dụng với mục đích bổ sung thêm thông tin về dự án, hỗ trợ thông tin hai
chiều giữa các bên liên quan và phụ nữ bị ảnh hưởng, nhận các thông tin phát hiện vi
phạm liên quan đến ĐTM.
Thời điểm sử dụng: Có thể được sử dụng trong toàn bộ quá trình ĐTM.
Nội dung: Trao đổi các thông tin bổ sung, thu thập thông tin nền và các tác động tiềm
tàng của dự án hay ý kiến đề xuất về biện pháp giảm thiểu, vấn đề xã hội và đền bù;
cung cấp thông tin phát hiện về vi phạm, tuân thủ và thực thi kế hoạch QLMT, hoặc các
khiếu nại liên quan đến ĐTM.
Cách thức tổ chức: Thông tin các địa chỉ điện thoại, email của người đại diện cho chủ
đầu tư, tư vấn hay cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm về việc này
với nhóm phụ nữ chịu ảnh hưởng ngay từ đầu dự án. Các cơ quan nêu trên phải cam
kết sẵn sàng tiếp nhận các thông tin có tính chất xây dựng từ phụ nữ hay người cung
cấp thông tin. Số điện thoại đường dây nóng thường được chủ đầu tư đưa ngay vào tờ
rơi, tờ thông tin về dự án, hoặc để tại trụ sở xã. Đối với phụ nữ trong cộng đồng, nên
thiết lập đường dây nóng riêng và miễn phí (có thể thông qua hội phụ nữ địa phương)
để khuyến khích họ mạnh dạn cung cấp thông tin.
Lưu ý: Sử dụng các công cụ này có ưu điểm là cho phép thu nhận và cung cấp thông tin
hai chiều kịp thời, nhanh chóng và trực tiếp. Qua email, các thông tin được lưu lại để
tiện sử dụng, không gây tốn kém thời gian đi lại. Tuy nhiên, cần lưu ý là không phải đối
tượng nào cũng có điều kiện hoặc sẵn sàng hợp tác chia sẻ thông tin qua điện thoại và
email. Vì vậy, cần xây dựng mối quan hệ thân thiện và tin cậy để có thể đạt được sự hợp
tác trong trao đổi qua điện thoại và email trong điều kiện cho phép. Mặc khác, nhiều
phụ nữ thường ngại sử dụng do sợ lộ danh tính hay ngại va chạm, nhất là đối với việc
phản ánh các phát hiện vi phạm. Vì vậy, cần có cơ chế đảm bảo bí mật và an toàn cho
người cấp thông tin. Nên thiết kế điện thoại và đường dây nóng cho mục đích này miễn
phí để tạo thuận lợi cho người sử dụng, nhất là phụ nữ.
7. Trang điện tử (Website)
Mục đích: Công cụ này có thể được chủ dự án, nhà tài trợ, và cơ quan nhà nước có thẩm
quyền sử dụng nhằm chuyển tải thông tin về đề xuất dự án hoặc thu thập thêm các ý
kiến đóng góp từ các đối tượng rộng rãi quan tâm, bổ sung thêm thông tin cho việc
thẩm định và ra quyết định đối với báo cáo ĐTM.
Thời điểm sử dụng: Được sử dụng chủ yếu trong thông báo thông tin ban đầu, trong
bước thẩm định và ra quyết định Báo cáo ĐTM.
Nội dung: Các thông tin được đăng tải lên trang điện tử có thể là tóm tắt về đề xuất dự
án, dự thảo báo cáo ĐTM và báo cáo ĐTM đã được thông qua.
Cách thức tổ chức: Chủ đầu tư hay nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
đăng tải thông tin trên trang điện tử cần thông báo cho phụ nữ vùng dự án thông qua
hội phụ nữ địa phương về địa chỉ trang điện tử cũng như thời gian lưu giữ thông tin và
địa chỉ phản hồi thông tin đóng góp cho dự thảo báo cáo.
Lưu ý: Công cụ này cho phép chuyển tải thông tin đến rộng rãi các nhóm phụ nữ và
cộng đồng trong xã hội. Tuy nhiên, hạn chế là nhiều nơi, phụ nữ không có điều kiện
tiếp cận với internet nên không thể tiếp cận với thông tin.
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4.2.2 | Chỉ số đo lường sự tham gia
Để đánh giá xem sự tham gia của phụ nữ đã thực chất và đem lại ý nghĩa hay chưa, có
thể sử dụng các chỉ số đo lường sự tham gia. Điều này vừa giúp cho tư vấn kiểm tra
hiệu quả tham vấn trong điều tra nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM của mình, đồng thời
giúp chủ đầu tư thấy được nỗ lực cũng như tính chuyên nghiệp của tư vấn trong ĐTM.
Bảng 5: Gợi ý các chỉ số đo lường sự tham gia
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TT

Các câu (a)

Trả lời (b)

Cách thu thập (c)

1

Các phương pháp/công cụ gì được
sử dụng để thúc đẩy sự tham gia của
phụ nữ?

Xác định từ báo cáo thực hiện Bản kế
hoạch tham gia của phụ nữ hay cộng
đồng.

2

Có bao nhiêu hoạt động riêng cho sự
tham gia của phụ nữ?

Xác định từ Bản kế hoạch tham gia của
phụ nữ hay cộng đồng.

3

Bao nhiêu phụ nữ tham gia?

Thu thập tại các hoạt động có phụ nữ
tham gia

4

Bao nhiêu phụ nữ có ý kiến so với
tổng số phụ nữ tham gia.

Thu thập tại các hoạt động có phụ nữ
tham gia.
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TT

Các câu (a)

Trả lời (b)

Cách thu thập (c)

5

Bao nhiêu phụ nữ có ý kiến so với
tổng số người có ý kiến.

Thu thập từ ghi chép tham vấn của tư
vấn; biên bản hội thảo;

6

Bao nhiêu ý kiến của phụ nữ được
tiếp thu (đưa vào báo cáo ĐTM phê
duyệt)?

Thu thập từ ghi chép tham vấn của tư
vấn; biên bản hội thảo;

Tỷ lệ ý kiến của phụ nữ được tiếp thu
trên tổng số các ý kiến được tiếp thu?

Thu thập từ ghi chép tham vấn của tư
vấn; biên bản hội thảo; báo cáo kết quả
tham vấn, tham gia cộng đồng và phản
hồi của dự án/chủ đầu tư về việc tiếp thu
ý kiến cộng đồng.

7

8

Những ý kiến đóng góp hữu ích cụ
thể của phụ nữ là gì?

4.3

Thu thập từ ghi chép tham vấn của tư
vấn; biên bản hội thảo;
Báo cáo kết quả tham vấn, tham gia của
cộng đồng và phản hồi của Dự án /cơ
quan quản lý có liên quan.

Nhóm phương pháp, công cụ vận động sự ủng hộ
của các bên liên quan
1. Xây dựng mối quan hệ với chủ đầu tư, nhà tài trợ, hội phụ nữ và chính quyền
địa phương
Mục đích: Được sử dụng để tạo môi trường thuận lợi và sự ủng hộ về nguồn lực (nhân
lực, tài chính, thời gian) từ phía các cơ quan có thẩm quyền đối với sự tham gia của phụ
nữ trong ĐTM.
Thời điểm: Trong tất cả các bước của ĐTM, nhất là trong bước đầu tiên.
Nội dung và cách thức: Xác định những cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về dự án và
trao đổi với họ về vai trò của phụ nữ trong ĐTM (từ kinh nghiệm thực tiễn, hiệu quả
trên thực tế, và lợi ích của sự tham gia). Cung cấp và thuyết minh cho họ đề xuất về kế
hoạch tham gia của phụ nữ để đạt được sự thấu hiểu và ủng hộ. Khi gặp gỡ chính quyền
địa phương, phải có đại diện Hội phụ nữ địa phương cùng tham gia.
Lưu ý: Khi sử dụng phương pháp này cần đảm bảo tính tin cậy của thông tin cung cấp
trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền. Phương pháp này cũng đòi hỏi nguồn lực về thời
gian và kỹ năng (giải trình và thuyết phục).
2. Tập huấn về giới cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan
Mục đích: Nâng cao nhận thức về giới và vai trò của phụ nữ trong ĐTM cho các cơ
quan có thẩm quyền liên quan, qua đó tăng cường sự ủng hộ của họ đối với tham gia
của phụ nữ trong ĐTM.
Thời điểm: Nên tổ chức ngay ở bước đầu tiên của ĐTM
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Nội dung: Những quy định về chính sách bình đẳng giới của Việt Nam nói chung và
trong lĩnh vực BVMT nói riêng; những chính sách về bình đẳng giới và sự tham gia của
phụ nữ của các nhà tài trợ đối với dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA liên);
vai trò và sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM.
Cách thức: Cần đề xuất với chủ đầu tư hay nhà tài trợ về sự cần thiết của tập huấn giới
cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dự án. Khi chủ đầu tư ủng hộ, cần đưa
hoạt động này vào Kế hoạch tham gia của phụ nữ và xác định các cá nhân có liên quan
đến dự án thuộc các cơ quan: Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa
phương. Có thể tổ chức tập huấn riêng cho từng nhóm đối tượng hoặc tổ chức chung,
tùy theo điều kiện từng dự án.
Lưu ý: phương pháp này dựa vào cơ sở pháp lý về bình đẳng giới nên có căn cứ để
thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên, khó khăn là phụ thuộc vào nhận
thức về bình đẳng giới của người đứng đầu.

4.4

Các biện pháp thúc đẩy sự tham gia
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tư vấn trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia vào ĐTM,
cần có một số biện pháp hỗ trợ từ phía chủ đầu tư, nhà tài trợ và chính quyền địa
phương có liên quan.
1. Tập huấn cho nhóm tư vấn
Kiến thức của tư vấn ĐTM về vấn đề giới, hiểu biết văn hóa, tập tục của các dân tộc
thiểu số ở địa phương, kỹ năng tham vấn và giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy phụ nữ tham gia vào ĐTM. Trên thực tế hiện nay, kiến thức và kinh
nghiệm về xã hội học, giới, và văn hóa của người dân tộc thiểu số ở một bộ phận tư vấn
ĐTM còn yếu hoặc thiếu. Vì vậy, cần trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng này cho
họ. Chúng ta nên đề xuất với chủ đầu tư và các nhà tài trợ ủng hộ nguồn lực cho việc
tổ chức tập huấn này. Các đơn vị tư vấn ĐTM, hoặc các đơn vị chuyên tổ chức các khóa
nâng cao năng lực, tập huấn ngắn hạn về ĐTM, giới, tham vấn và tham gia trong ĐTM
sẽ tổ chức các khóa tập huấn này.

Hộp 4: Tập huấn cho tư vấn ĐTM tại Dự án Thủy điện Trung Sơn
Đơn vị tư vấn ĐTM đã tiến hành tập huấn cho nhóm tư vấn về:
Các kỹ thuật tham vấn đối với từng đối tượng khác nhau, căn cứ theo nhóm dân tộc, các kỹ
năng giao tiếp và nhất là đối với các loại tác động khác nhau của từng địa bàn;
Cách ứng xử và các kiêng kỵ trong lễ nghi của các nhóm dân tộc thiểu số do chuyên gia về
dân tộc học thực hiện;
Cách sử dụng các loại tài liệu, công cụ trong quá trình tham vấn.
Nguồn: Báo cáo tham vấn thôn bản Dự án Thủy điện Trung Sơn (2011)
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Nguồn: Ảnh CECR

2. Tập huấn tăng cường năng lực cho phụ nữ
Cần có sự quan tâm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư để tăng cường sự tham
gia của phụ nữ trong ĐTM. Trước hết là hỗ trợ tăng cường năng lực cho họ về những
kiến thức kỹ năng mà họ còn yếu. Đó là những kiến thức kỹ năng đã được xác định là
nhu cầu năng lực cần được nâng cao, thường là một số kỹ năng như: i) Kỹ năng giao
tiếp và trình bày; ii) Kỹ năng đàm phán và thuyết phục; iii) Kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin (email, website…).
Tùy thuộc vào thành phần, đặc trưng của từng nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng và dựa vào
kết quả đánh giá về nhu cầu đào tạo của các nhóm này, chủ đầu tư hoặc/và chính quyền
địa phương kết hợp với hội phụ nữ trên địa bàn hỗ trợ để tổ chức tập huấn cho họ.
3. Hỗ trợ của chuyên gia giới
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, chủ đầu tư cần
thu hút sự tham gia của chuyên gia giới hỗ trợ cho tư vấn ĐTM. Điều này rất cần thiết
do cán bộ cơ quan chủ đầu tư, ban quản lý dự án hay tư vấn về ĐTM thường ít có kiến
thức và kỹ năng về giới, cách thu thập thông tin chưa phản ánh số liệu phân tách giới; ít
chú ý đến tỷ lệ phụ nữ tham gia, chưa có kinh nghiệm khích lệ phụ nữ thể hiện ý kiến
của mình tại các cuộc họp.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Danh mục các văn bản pháp lý và chính sách
TT

Tên văn bản và chính sách

Nguồn tìm tài liệu

1

Luật Bảo vệ môi trường 2014.

http://vbpl.vn

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính
phủ

http://vbpl.vn

3

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20 tháng 4 năm 2007

http://www.chinhphu.vn

4

Luật Bình đẳng giới. 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11
năm 2006

http://moj.gov.vn

5

Tuyên bố chính sách An toàn (Safeguard Policy
Statement), 2009, ADB

https://www.adb.org

6

Khung Môi trường cho các dự án đầu tư tài chính, 2016,
https://consultations.worldbank.org
Worldbank (WB)

Phụ lục 2. Sáu bước chính trong đánh giá tác động môi
trường pháp lý và chính sách
1. Sàng lọc – Là quá trình rà soát lại đề xuất dự án nhằm quyết định có cần thực hiện Đánh giá tác
động môi trường hay bất cứ hình thức nào khác của Đánh giá tác động môi trường hay không,
trước khi cho phép dự án tiếp tục triển khai thực hiện.
2. Xác định Phạm vi – Là quá trình xác định phạm vi Đánh giá tác động môi trường và phạm vi dữ
liệu cần thu thập và phân tích nhằm đánh giá được các tác động của đề xuất dự án đối với môi
trường, từ đó xây dựng được điều khoản tham chiếu cho công việc đánh giá tác động môi trường.
3. Điều tra nghiên cứu và báo cáo ĐTM – Bước này bao gồm xác định và đánh giá các tác động và
rủi ro tiềm ẩn của một đề xuất dự án.
4. Thẩm định báo cáo ĐTM và Kế hoạch quan trắc và quản lý môi trường – Cơ quan hữu quan có
thẩm quyền về ĐTM xem xét báo cáo ĐTM.
5. Ra quyết định phê duyệt về báo cáo ĐTM – Quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền ra
quyết định theo pháp luật về việc có phê duyệt hay không phê duyệt một báo cáo ĐTM (và các tài
liệu liên quan, bao gồm Kế hoạch quản lý và quan trắc môi trường), với lưu ý rằng còn có các loại
giấy phép hoặc quyết định phê duyệt khác theo luật định được cấp sau đó để đề xuất dự án có thể
triển khai thực hiện.
6. Giám sát, tuân thủ và thực thi – Các hành động gián tiếp và trực tiếp, được thực hiện trong nội
bộ hoặc do bên ngoài, để xác định các hoạt động, tác động và tổng thể kết quả thực hiện thực tế
của một dự án và so sánh những phát hiện đó với các cam kết trong bản báo cáo ĐTM và kế hoạch
quan trắc và quản lý môi trường.
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Phụ lục 3. Khung Cấp độ tham gia của cộng đồng (Theo
Hiệp hội quốc tế về Tham gia cộng đồng)
Tăng cấp độ tham gia cộng đồng

Thông báo

Tham vấn

Tham gia

Hợp tác

Trao quyền

Mục đích Luật Bảo vệ Thu thập phản
tham
môi trường hồi của cộng
gia cộng 2014.
đồng về nội
đồng
dung phân tích,
phương án thay
thế và/hoặc các
quyết định.

Làm việc trực
tiếp với cộng
đồng thông qua
qui trình tham
gia cộng đồng
để đảm bảo mọi
quan tâm và
mong muốn của
cộng đồng đều
được hiểu và
cân nhắc.

Thỏa thuận về các
quyết định cuối cùng
giữa cộng đồng với cơ
quan ra quyết định

Lời hứa/
cam kết
của Bên
đề xuất
dự án và
cơ quan
hữu quan
với cộng
đồng

Chúng tôi
sẽ liên tục
thông tin
cho quý vị

Chúng tôi sẽ liên
tục thông tin cho
quý vị, lắng nghe
và tiếp nhận mọi
vấn đề quan tâm,
mong muốn của
quý vị, và phản
hồi cho cộng
đồng biết về cách
mà ý kiến đóng
góp của cộng
đồng tác động
thế nào đến
quyết định.

Ví dụ về
các kỹ
thuật áp
dụng

Phiếu
thông tin

Ý kiến của cộng
đồng;

Chúng tôi sẽ
phối hợp với
cộng đồng đảm
bảo mọi vấn
đề quan tâm
và mong muốn
của quý vị đươc
phản ánh trực
tiếp trong các
phương án thay
thế và phản hồi
cho cộng đồng
biết về ý kiến
đóng góp của
cộng đồng tác
động thế nào
đến quyết định.
Hội thảo

Cùng hợp
tác với cộng
đồng trong
từng phương
diện quyết
định, bao
gồm cả việc
xây dựng
phương án
thay thế và
xác định giải
pháp ưu việt.
Chúng tôi sẽ
tìm quý vị
để thu thập
lời khuyên
và ý tưởng
đổi mới khi
xây dựng
giải pháp
và tận dụng
tối đa có thể
những lời
khuyên và
khuyến nghị
của cộng
đồng cho các
quyết định.
Tạo sự đồng
thuận

Biểu quyết

Websites
(cổng
thông tin
điện tử)

Thảo luận nhóm
tập trung;

Áp phích,
tờ rơi, biển
hiệu;

Họp với cộng
đồng.

Khảo sát.

Chúng tôi sẽ thực hiện
theo nội dung đã thống
nhất.

Phân cấp quyết định

Ra quyết
Đàm phán
định có sự
tham gia của
các bên liên
quan

Thông báo
trên báo;
Bản tin
phát thanh;
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
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Phụ lục 4. Gợi ý danh sách các bên liên quan tiềm năng
Danh sách này được sử dụng trong hoạt động 2 của bước 1 khi xác định các nhóm phụ nữ liên quan.

Nhóm liên quan
Chính quyền, cơ
quan chức năng
thuộc Bộ ban, ngành
trung ương và địa
phương.

Các tổ chức và cá nhân liên quan
Cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp
huyện và địa phương (UBND các
cấp)
Các cơ quan phụ trách về kiểm
soát ô nhiễm, như ô nhiễm nước,
ô nhiễm rác, đất, tiếng ồn và ô
nhiễm không khí (Sở Tài nguyên &
Môi trường/ Chi cục Môi trường/
Phòng Tài nguyên & Môi trường).
Các cơ quan chịu trách nhiệm bảo
vệ thiên nhiên, di sản văn hóa và
cảnh quan (Sở Văn hóa Thể thao &
Du lịch; Phòng Văn hóa huyện)
Các cơ quan về y tế và an toàn cấp
tỉnh, huyện, xã
Cơ quan kiểm soát sử dụng đất, qui
hoạch không gian và phân vùng
không gian (Sở Tài nguyên & Môi
trường; Phòng Tài nguyên & Môi
trường huyện)

Vai trò và chức năng trong quá
trình ĐTM
Đóng góp kiến thức và chuyên
môn kỹ thuật cho quá trình
ĐTM.
Cho phép tiếp cận tới cơ sở dữ
liệu về môi trường và xã hội.
Hỗ trợ Đối tượzzng chịu ảnh
hưởng bởi dự án và các bên liên
quan khác hiểu được các khái
niệm và tham gia vào các qui
trình ĐTM.
Phổ biến thông tin về đề xuất dự
án và các qui trình ĐTM.
Đóng góp tài liệu và ý kiến tham
gia chính thức cho Bên đề xuất
dự án, tư vấn ĐTM và cơ quan
có thẩm quyền về ĐTM.

Cơ quan chuyên môn (cấp vụ, cục,
v.v…) phụ trách về nông nghiệp,
năng lượng, lâm nghiệp, thủy
sản, v.v…các cấp có lợi ích bị ảnh
hưởng. (cấp bộ, sở, phòng, cán bộ
phụ trách cấp xã/phường)
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Nhóm liên quan
Đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dự án

Vai trò và chức năng trong quá
trình ĐTM
Biết các đề xuất dự án tại khu
Chủ sở hữu đất, người sử dụng đất.
vực có thể ảnh hưởng đến mình.
Người bản địa và nhóm thiểu số
Đọc và xem xét các thông tin về
trong và xung quanh khu vực bị
đề xuất dự án có thể ảnh hưởng
ảnh hưởng.
đến mình
Nhóm người dễ bị tổn thương gồm
phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi,
Tham gia, trong khả năng của
mình, với Bên đề xuất dự án,
người khuyết tật, và người nghèo.
tư vấn ĐTM, những Đối tượng
Các nhóm phụ nữ:
khác chịu ảnh hưởng bởi dự án
và các bên liên quan khác về đề
Nhóm phụ nữ trong các hộ BAH
xuất dự án.
(trong đó có BAH trực tiếp và gián

Các tổ chức và cá nhân liên quan

tiếp)

Nhóm phụ nữ chủ hộ trong số các
hộ BAH: thường họ có thể là đơn
thân hay có chồng nhưng chồng đi
công tác xa hoặc vì lý do sức khỏe
hay lý do nào đó nào đó mà không
đứng tên chủ hộ.
Nhóm phụ nữ thuộc hộ dân tộc
thiểu số: họ có cùng ngôn ngữ, có
cùng phong tục, tập quán, có cùng
nếp nghĩ tương tự.
Nhóm phụ nữ là hộ nghèo: họ có
hoàn cảnh kinh tế giống nhau.

Giúp xác định các rủi ro và tác
động tiềm tàng của các đề xuất
dự án, cũng như xác định các
chiến lược phòng tránh tác động
và phương án thay thế có thể cho
dự án.
Xác định và truyền đạt các nhu
cầu, mong muốn và kỳ vọng của
cộng đồng đối với đề xuất dự án.
Đóng góp, nộp thông tin, tài liệu,
ý kiến tham gia với Bên đề xuất
dự án, tư vấn ĐTM và cơ quan
có thẩm quyền về ĐTM.

Nhóm phụ nữ nòng cốt: có thể là
những người tham gia công tác ở
địa phương (cán bộ xã, chi hội/hội
phụ nữ, lãnh đạo các tổ chức chính
trị - xã hội, cán bộ thuộc NGO ở
địa phương), hoặc người có uy tín
trong thôn/bản/làng/ấp và vợ già
làng, vợ trưởng thôn, vợ chủ tịch/bí
thư xã, vv….
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Nhóm liên quan
Các bên liên quan
khác (bao gồm: các
tổ chức phi chính
phủ địa phương,
quốc gia và khu vực;
các hiệp hội công
nghiệp và thương
mại;giới truyền
thông;tổ chức nghiên
cứu và đào tạo, các tổ
chức khu vực)

Vai trò và chức năng trong quá
trình ĐTM
Đóng góp kiến thức và chuyên
Nhóm ở địa phương, quốc gia,
môn kỹ thuật cho quá trình
quốc tế quan tâm đến lĩnh vực môi
ĐTM.
trường, xã hội và phát triển (Các tổ
chức NGO);
Cho phép tiếp cận tới cơ sở dữ
Các doanh nghiệp sản xuất, dịch
liệu về môi trường và xã hội.
vụ;
Hỗ trợ Đối tượng chịu ảnh
Hiệp hội doanh nghiệp trong nước
hưởng bởi dự án và các bên liên
như Phòng thương mại, hiệp hội
quan khác hiểu được các khái
thương mại, v.v…;
niệm và tham gia vào các qui
trình ĐTM.
Tổ chức đoàn thể/ tổ chức phi
chính phủ như Hội phụ nữ, Đoàn
Phổ biến thông tin về đề xuất dự
thanh niên, nhóm cộng đồng địa
án và các qui trình ĐTM.
phương, tổ dân cư.. v.v.;
Đóng góp tài liệu và ý kiến tham
Các nhóm đại diện người sử dụng
gia chính thức cho Bên đề xuất
môi trường, ví dụ: nông dân, ngư
dự án, tư vấn ĐTM và cơ quan
dân, phụ nữ sử dụng tài nguyên ở
có thẩm quyền về ĐTM.
địa phương vì mục đích tiêu dùng,
thương mại, du lịch;

Các tổ chức và cá nhân liên quan

Viện nghiên cứu, trường đại học và
các trung tâm chuyên môn khác;
Tổ chức truyền thông địa phương
và trung ương;
Nhóm có tầm ảnh hưởng trong
cộng đồng như người có uy tín,
trưởng dòng họ, lãnh đạo tôn giáo,
trưởng thôn, giáo viên. v.v…;
Giới khoa học, các nhà nghiên cứu
và đào tạo chuyên môn có uy tín.
Các tổ chức NGO tại địa phương.
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Phụ lục 5. Mẫu xác định nhu cầu tài chính

TT

Hoạt động

Các tiểu hoạt động cần đến kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Xây dựng và in ấn tờ rơi/ lịch/ áp phích
Phổ biến qua đài phát thanh

1

Phổ biến thông
tin

Phố biến qua truyền thông đại chúng (Tivi,
đài, báo)
Họp nhóm phụ nữ phổ biến thông tin (địa
điểm họp, chè, nước, phí trả cho người
tham gia)
Phổ biến thông tin qua nhóm phụ nữ nòng
cốt/ hoặc các HLHPN
Họp thảo luận nhóm tập trung
Hội thảo có sự tham gia của phụ nữ (địa
điểm họp, chè, nước, phí đi lại cho người
tham gia)

2

Thu thập thông
tin - Thúc đẩy
sự tham gia của
phụ nữ

Khảo sát điều tra (công tác phí, trả cho
người cung cấp thông tin)
Tổ chức các hoạt động gắn với các sự kiện ở
địa phương (Sự kiện gì? Mức kinh phí bao
nhiêu?)
Thành lập nhóm phụ nữ nòng cốt (kinh phí
họp cho nhóm nòng cốt)
Điện thoại và thư điện tử (phụ cấp cho cán
bộ phụ trách tiếp nhận và phản hồi)
Đường dây nóng, website

3

Nâng cao năng
lực

Họp nâng cao năng lực qua HLHPN
Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng
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Phụ lục 6. Gợi ý khung kế hoạch tham gia của phụ nữ
trong ĐTM
Tiêu đề: KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA PHỤ NỮ
Tên dự án:
Đơn vị thực hiện ĐTM:
Thời gian thực hiện:
Kế hoạch Tham gia của phụ nữ cần có những phần và nội dung sau
1. Mô tả dự án
Mô tả tóm tắt dự án bao gồm: Lý do, mục tiêu, hoạt động, phạm vi, thời gian thực hiện.
Mô tả về quá trình ĐTM gồm: Tóm tắt mục tiêu, phương pháp, và các hoạt động của quá trình
ĐTM trong đó bao gồm các hoạt động tham gia của cộng đồng, của phụ nữ trong quá trình ĐTM.
Các thông tin liên quan về phụ nữ vùng dự án: Tỷ lệ dân số, đặc điểm văn hóa, dân tộc
Các thông tin nêu trên sẽ giúp xác định được các hoạt động và qui mô tham gia của phụ nữ cho kế
hoạch tham gia củahọ.
2. Các nhóm phụ nữ liên quan
Như đã nêu trong bước 1 của các bước xây dựng kế hoạch tham gia của phụ nữ trong ĐTM. Phần này
cần chỉ rõ được các nhóm phụ nữ ở địa phương sẽ tham gia vào ĐTM.
3. Mục đích và quá trình tham gia của phụ nữ
Mục này cần nêu ra mục tiêu của sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ĐTM. Mục đích này được
xác định tùy vào đặc điểm riêng của phụ nữ ở địa phương và tùy vào quy mô của dự án. Mục tiêu của
sự tham gia của phụ nữ thường là:
Thu thập được đầy đủ thông tin từ phía cộng đồng;
Đảm bảo cho các nhóm phụ nữ BAH được tham gia vào quá trình ra quyết định và thực hiện dự án,
nâng cao sự hiểu biết của họ về dự án cũng như các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường và
xã hội ở nơi họ đang sinh sống.
Đảm bảo các ý kiến và mối quan tâm của phụ nữ được xem xét, cân nhắc để đạt được đồng thuận
thực sự từ phía cộng đồng, nâng cao chất lượng của ĐTM;
Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, thực hiện Luật bình đẳng
giới và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của
4. Phương pháp luận, công cụ và kỹ thuật
Mục này cần chỉ rõ sự tham gia của phụ nữ được thực hiện bằng phương pháp, công cụ kỹ thuật gì.
Việc xác định công cụ cho tham gia của phụ nữ sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của phụ nữ, mục tiêu tham
gia, điều kiện của từng dự án. Việc xác định công cụ có thể tham khảo trong chương 3 của sổ tay này.
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5. Các hoạt động chính và lịch trình các sự kiện
Trên cơ sở các phương pháp luận được lựa chọn, có thể xác định một danh sách các hoạt động chính
và lập lịch trình các sự kiện. Tại thời điểm này, những cân nhắc thực tiễn như thời tiết, hoặc các ngày
quốc lễ và ngày lễ tôn giáo, cần được tính đến khi lên kế hoạch hoạt động. Các hoạt động trong mục
này bao gồm tất cả các hoạt động tham gia của phụ nữ trong quá trình ĐTM như: Tất cả các hoạt động
liên quan đến phổ biến thông tin, tham vấn, truyền thông, nâng cao năng lực... Các hoạt động này có
thể sắp xếp theo trình tự các bước ĐTM hoặc kết hợp giữa các bước ĐTM tùy theo điều kiện mỗi dự
án.
Gợi ý mẫu khung các hoạt động và lịch trình cách sự kiện theo bảng dưới đây.
Hoạt
động cụ
thể

Phương
pháp/
công cụ

Mục đích

(Mục đích
của hoạt
(Cột này
(Các công động. vd:
sẽ liệt kê
cụ phù
cung cấp
các hoạt
hợp được thông
động cụ
xác định ở tin, nâng
thể của
mục 4 bên cao năng
phụ nữ
trên)
lực, lấy ý
trong quá
kiến phản
trình tham
hồi...)
gia ĐTM,
các hoạt
động này
được liệt
kê theo
các bước
của ĐTM)

Đối tượng Địa điểm
tham gia
(Địa điểm
(Các
diễn ra
nhóm
hoạt động.
phụ nữ
vd: thôn
cụ thể là
A, xã X)
đối tượng
chính
hướng đến
và sẽ tham
gia vào
hoạt động)

Kết quả/
Sản phầm
(Kết quả
của hoạt
động có
thể là biên
bản họp,
ảnh, tờ
rơi, tài
liệu trưng
bày...)

Thời gian

Người
phụ trách

(Thời gian
dự kiến
(Tên
diễn ra
người phụ
hoạt động) trách hoạt
động)

Kinh
phí
(Kinh
phí dự
kiến
cho
từng
hoạt
động)

...

6. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan
Mục này cần chỉ ra được vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình ĐTM. Các bên
liên quan bao gồm: Chủ đầu tư, UBND xã/ phường, Hội LHPN địa phương...
7. Ngân sách
Ngân sách thực hiện kế hoạch tham gia của phụ nữ là một phần của ngân sách tham gia cộng đồng.
Ngân sách này sẽ được tính chi tiết của các hoạt động được nêu trong bảng các hoạt động bên trên.
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