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Tổng quan Khung Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới 

1. Khung Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới đề ra cam kết của Ngân hàng đối với phát 
triển bền vững, thông qua Chính sách của Ngân hàng và bộ Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội nhằm hỗ 
trợ các dự án của Bên vay với mục đích cuối cùng là xóa nghèo cùng cực và thúc đẩy chia sẻ thịnh vượng.  

2. Bộ khung này bao gồm: 

 Tầm nhìn Phát triển Bền vững, trong đó nêu rõ khát vọng phát triển bền vững về môi 
trường và xã hội của Ngân hàng;  

 Chính sách Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới, trong đó qui định rõ các đòi hỏi 
bắt buộc đối với Ngân hàng; 

 Tiêu chuẩn về Môi trường và Xã hội, trong đó, cùng với các bản phụ lục, qui định các đòi 
hỏi bắt buộc áp dụng đối với Bên vay và dự án;  

 Thủ tục Môi trường và Xã hội,1 trong đó qui định các đòi hỏi bắt buộc đối với Ngân hàng và 
Bên vay về cách thức thực hiện Chính sách và Tiêu chuẩn; và 

 Các hướng dẫn không bắt buộc và công cụ thông tin, nhằm hỗ trợ Ngân hàng và Bên vay 
thực hiện các Chính sách và Tiêu chuẩn. 

3. Chính sách Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới qui định những đòi hỏi mà Ngân hàng 
phải tuân thủ trong các dự án theo hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư.  

4. Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội qui định đòi hỏi đối với Bên vay về nhận dạng và đánh giá rủi 
ro môi trường và xã hội trong các dự án do Ngân hàng tài trợ theo hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư. 
Ngân hàng tin tưởng rằng, nếu áp dụng các tiêu chuẩn này, và tập trung vào công tác nhận dạng và quản 
lý rủi ro môi trường và xã hội sẽ giúp Bên vay phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và tăng cường 
thịnh vượng một cách bền vững, có lợi cho môi trường và người dân của các nước đó. Các Tiêu chuẩn 
sẽ: (a) hỗ trợ Bên vay đạt thông lệ quốc tế tốt về bảo đảm bền vững môi trường và xã hội; (b) giúp Bên 
vay hoàn thành các nghĩa vụ môi trường và xã hội quốc gia và quốc tế của họ; (c) tăng cường không 
phân biệt đối xử, minh bạch, sự tham gia, trách nhiệm giải trình và quản trị; và (d) tăng cường kết quả 
phát triển của các dự án thông qua sự tham gia thường xuyên của các bên liên quan. 

5. Mười Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội là những tiêu chuẩn mà Bên vay phải tuân thủ trong toàn 
bộ chu trình dự án như sau: 

                                                           
 

1
 Đang trong quá trình chuẩn bị. 
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 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 1: Đánh giá và Quản lý các Rủi ro và Tác động về Môi 
trường và Xã hội; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 2: Lao động và Điều kiện Làm việc; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 3: Tiết kiệm Nguồn lực và Phòng tránh Ô nhiễm; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 4: Sức khỏe và An toàn Cộng đồng; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 5: Thu hồi Đất, Qui định hạn chế Sử dụng Đất và Tái định 
cư không tự nguyện; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 6: Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Quản lý Bền vững Tài 
nguyên Thiên nhiên Sống; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 7: Người Dân bản địa; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 8: Di sản Văn hóa; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 9: Trung gian Tài chính; và 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 10: Công khai Thông tin và Sự Tham gia của các Bên liên 
quan.  

6. Khung Môi trường và Xã hội cũng bao gồm hướng dẫn không bắt buộc và các công cụ thông tin 
nhằm giúp Bên vay thực hiện các Tiêu chuẩn, và giúp cán bộ Ngân hàng thẩm định dự án và hỗ trợ thực 
hiện, và giúp các bên liên quan tăng cường minh bạch và chia sẻ thực tiễn  tốt. 

7. Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 1 (Environment and Social Standard 1 – ESS1) áp dụng đối với 
tất cả các dự án mà Ngân hàng hỗ trợ theo hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư. ESS1 giữ vai trò quan trọng 
đối với: (a) Khung Môi trường và Xã hội của Bên vay trong quá trình giải quyết các rủi ro và tác động của 
dự án; (b) Công tác đánh giá môi trường và xã hội đồng bộ nhằm nhận dạng các rủi ro và tác động của 
dự án; (c) thu hút sự tham gia của cộng đồng một cách hiệu quả thông qua công khai thông tin dự án, 
tham vấn và phản hồi; và (d) công tác quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội của Bên vay trong 
suốt quá trình thực hiện dự án. Ngân hàng quy định rằng  tất cả các rủi ro và tác động về môi trường và 
xã hội của dự án phải được giải quyết như là một phần của báo cáo đánh giá môi trường và xã hội  thực 
hiện tuân thủ theo đúng ESS1. Các Tiêu chuẩn từ EES2 đến EE10 qui định trách nhiệm của Bên vay trong 
quá trình nhận dạng và xử lý các rủi ro và tác động môi trường và xã hội mà có thể cần đến sự chú ý đặc 
biệt. Các Tiêu chuẩn này đề ra các mục tiêu và yêu cầu nhằm tránh, giảm thiểu, và trong trường hợp vẫn 
tồn tại một số rủi ro và tác động thì phải đền bù hoặc bồi thường cho các rủi ro và tác động này.  
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8. Sự tiếp cập Chính sách Thông tin của Ngân hàng Thế giới thể hiện cam kết về minh bạch, trách 
nhiệm giải trình và quản trị của mình được áp dụng cho toàn bộ Khung Môi trường và Xã hội, trong đó 
bao gồm cả trách nhiệm công khai thông tin về công tác Cấp vốn Dự án Đầu tư của Ngân hàng.  

9. Bên vay và dự án có trách nhiệm tuân thủ với Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn 
của Nhóm Ngân hàng Thế giới (Environmental, Health and Safety Guidelines – EHSG).2 Đó là các tài liệu 
tham chiếu kỹ thuật, trong đó có các ví dụ chung và chuyên ngành – Thông lệ Chuyên Ngành Quốc tế 
(Good International Industry Practice – GIIP).  

10. Khung Môi trường và Xã hội bao gồm các điều khoản về giải quyết khiếu nại và trách nhiệm giải 
trình. Mỗi dự án do Ngân hàng tài trợ sẽ đi kèm các cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án. Các 
bên liên quan sẽ được phép tiếp cận, nếu cần, các cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án, cơ chế khiếu 
nại địa phương, và Ban Giải quyết Khiếu nại (Grievance Redress Service 
http://www.worldbank.org/GRS;3 email: grievances@worldbank.org) và Ban Thanh tra của Ngân hàng 
Thế giới. Sau khi thông báo với Ngân hàng Thế giới về khiếu nại của mình và chờ một thời gian để Ban 
Giám đốc Ngân hàng giải quyết, các cộng đồng và cá nhân chịu tác động dự án có thể gửi khiếu nại của 
mình lên Ban Thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới và yêu cầu thanh tra độc lập về tuân thủ nhằm 
xác định xem liệu đã xảy ra thiệt hại vì hậu quả Ngân hàng Thế giới không tuân thủ chính sách và thủ tục 
hay chưa. Có thể liên hệ với Ban Thanh tra Ngân hàng Thế giới tại ipanel@worldbank.org hoặc 
http://www.inspectionpanel.org/. 

11. Khung Môi trường và Xã hội này thay thế các Chính sách hoạt động và quy trình của Ngân hàng 
sau đây: OP/BP4.00, OP/BP4.01, OP/BP4.03, OP/BP4.04, OP4.09, OP/BP4.10, OP/BP4.11, OP/BP4.12, 
OP/BP4.36 and OP/BP4.37. 

                                                           
 

2
 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sust

ainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/  
3
 Đang chuẩn bị.  

http://www.worldbank.org/GRS
mailto:grievances@worldbank.org
mailto:ipanel@worldbank.org
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
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Tầm nhìn Phát triển Bền vững 
 

1. Chiến lược1 của Nhóm Ngân hàng Thế giới đề ra mục tiêu kép về xóa nghèo cùng cực và chia sẻ 
thịnh vượng tại tất cả các quốc gia đối tác. Đảm bảo tương lai dài hạn cho hành tinh và nguồn tài nguyên, 
đảm bảo hòa đồng xã hội và hạn chế gánh nặng kinh tế cho thế hệ tương lai sẽ làm cơ sở cho những cố 
gắng này. Hai mục tiêu trên nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế, hòa đồng và bền vững 
–trong đó bao gồm cả sự phấn đấu cho bình đẳng.  

2. Với tầm nhìn đó Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết trên qui mô toàn cầu về đảm bảo bền vững 
môi trường, trong đó có hành động tập thể hỗ trợ giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu, và coi đó là 
vấn đề cốt  yếutrong một thế giới với nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn. Điều đó được thể hiện trong 
Chiến lược2 của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho thập kỷ tới, trong đó có mục tiêu phấn đấu tiến tới một 
thế giới xanh, sạch và có sức chống chịucho mọi người. Chiến lược này nhận thức rõ ràng rằng các nền 
kinh tế, nhất là các nền kinh tế đang phát triển, vẫn cần phải tăng trưởng, nhưng cần phải tăng trưởng 
bền vững sao cho các cơ hội tạo thu nhập không được theo đuổi theo cách sẽ làm suy giảm hoặc lấy mất 
cơ hội của thế hệ mai sau. 

3. Tương tự, sự phát triển và hòa đồng xã hội cũng quan trọng đối với can thiệp phát triển của 
Ngân hàng Thế giới. Đối với Ngân hàng, hòa đồng có nghĩa là trao quyền cho a mọi người dân tham gia 
vào quá trình phát triển và được hưởng lợi từ đó. Hòa đồng bao gồm các chính sách thúc đẩy bình đẳng 
cơ hội bằng cách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng thiệt thòi tiếp cận giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hạ 
tầng cơ sở, nguồn năng lượng rẻ, việc làm, dịch vụ tài chính và công cụ sản xuất. Hòa đồng cũng bao 
gồm hành động loại bỏ các rào cản đối với những người bị gạt ra ngoài quá trình phát triển như phụ nữ, 
trẻ em, thanh thiếu niên, dân tộc thiểu số, và đảm bảo rằng ý kiến của mọi công dân đều được lắng nghe. 
Về mặt này, các hoạt động của Ngân hàng sẽ hỗ trợ quyền con người và thúc đẩy sự tôn trọng các quyền 
ấy theo cách thức nhất quán  với các Điều khoản Thỏa thuận của Ngân hàng. 

4. Ngân hàng Thế giới sử dụng khả năng triệu tập, các công cụ tài chính và nguồn tri thức của mình 
nhằm gắn cam kết của mình với sự bền vững về môi trường và xã hội trong tất cả các hoạt động của 
mình, từ sự gắn kết toàn cầu vào các vấn đề như biến đổi khí hậu và bình đẳng giới tới việc đảm bảo đưa 
các cân nhắc về  môi trường và xã hội vào trong tất cả các chiến lược ngành, chính sách hoạt động và đối 
thoại quốc gia.  

5. Ở cấp dự án, những khát vọng toàn cầu trên biến thành việc tăng cường cơ hội phát triển cho 
tất cả mọi người, nhất là người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương, và thúc đẩy quản lý tài nguyên 

                                                           
 

1
 Xem Chiến lược của Nhóm Ngân hàng Thế giới 2013 tại 

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/09/000456286_20131009170003/
Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box379842B00PUBLIC0.pdf 
2
 Hướng tới một thế giới xanh, sạch, và có sức chống chịubật cho tất cảmọi người: Chiến lược Môi trường của 

Nhóm Ngân hàng Thế giới 2012-2022. 

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/09/000456286_20131009170003/Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box379842B00PUBLIC0.pdf
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/09/000456286_20131009170003/Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box379842B00PUBLIC0.pdf
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thiên nhiên và tài nguyên sống một cách bền vững. Vì vậy, trong khuôn khổ một dự án, Ngân hàng sẽ 
hướng đến:  

 Tránh hoặc giảm nhẹ tác động tiêu cực lên người dân và môi trường; 

 Bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học và môi trường sống tự nhiên;  

 Thúc đẩy vấn đề sức khỏevà an toàn cho người lao động và cộng đồng; 

 Chú ý đúng mức tới người dân bản địa, các nhóm thiểu số và đối tượng bị thiệt thòi do ảnh 
hưởng của tuổi tác, thương tật, giới hay định hướng tình dục, nhất là tại những nơi mà tác 
động tiêu cực có thể nảy sinh hoặc thành quả phát triển cần được chia sẻ; 

 Đảm bảo rằng không đối xử thiên kiến hoặc phân biệt đối với những cá nhân và cộng đồng 
bị ảnh hưởng bởi dự án, nhất là những đối tượng bị thiệt thòi hay dễ bị tổn thương, bằng 
cách tăng cường tiếp cận nguồn lực phát triển và lợi ích dự án cho các đối tượng đó; và 

 Giải quyết tác động biến đổi khí hậu ở cấp dự án. 

6. Khi đánh giá môi trường và xã hội của Bên vay đã xác định các cơ hội phát triển liên quan đến 
dự án Ngân hàng sẽ thảo luận mức độ khả thi của việc đưa các cơ hội đó vào trong dự án với Bên vay. 
Nếu có thể, các cơ hội đó sẽ được sử dụng nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa.  

7. Ngân hàng cũng sẽ cùng với Bên vay xác định những sáng kiến và mục tiêu chiến lược nhằm giải 
quyết các ưu tiên phát triển quốc gia trong khuôn khổ cam kết quốc gia. Trong quá trình hỗ trợ các mục 
tiêu ưu tiên này Ngân hàng hướng đến việc hợp tác với Bên vay, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế 
khác. Ngân hàng sẽ duy trì đối thoại về các vấn đề môi trường và xã hội với các chính phủ tài trợ, các tổ 
chức quốc tế, các quốc gia đối tác và xã hội dân sự. 

8. Ngân hàng nhận thấy rằng việc thực hiện thành công phát triển bền vững phụ thuộc vào sự hợp 
tác hiệu quả với tất cả các bên có quyền lợi liên quan đến dự án, bao gồm các đối tác phát triển khu vực 
công và tư. Ngân hàng cam kết đối thoại công khai, lấy ý kiến công chúng, công bố thông tin kịp thời và 
đầy đủ và có một cơ chế giải quyết khiếu nại nhanh. 

9. Khung Môi trường và Xã hội này chuyển hóa những mong muốn và nguyên tắc thành những ứng 
dụng thực tiễn cấp dự án trong bối cảnh ủy thác về sự ủy thác của Ngân hàng được qui định trong các 
Điều khoản Thỏa thuận của Ngân hàng. Tuy bản thân Khung Môi trường và Xã hội này không đảm bảo 
một sử phát triển bền vững nhưng nếu thực hiện nghiêm túc nó sẽ giúp áp dụng các tiêu chuẩn và tạo 
tiền đề tiến tới đạt các mục đích đề ra và cung cấp hình mẫu cho các hoạt động bên ngoài các dự án do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ.  
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Chính sách Môi trường và Xã hội của 
Ngân hàng Thế giới  



BẢN DỰ THẢO PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN THAM VẤN, NGÀY 30/7/2014 

 

 

  8 

Chính sách Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới 

Mục tiêu 

1. Chính sách Môi trường và Xã hội1 này đề ra những yêu cầu bắt buộc đối với Ngân hàng Thế giới2 
trong các dự án do Ngân hàng tài trợ thông qua hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư.3 

Mục đích và Nguyên tắc 

2. Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Bên vay4 trong quá trình xây dựng và thực hiện những dự án 
bền vững về môi trường và xã hội, và tăng cường năng lực đối với khung môi trường và xã hội quốc gia 
nhằm đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động môi trường và xã hội các dự án đó. Với mục đích đó, 
Ngân hàng Thế giới đã đề ra các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hộis (ESSs) cụ thể, được thiết kế nhằm 
tránh, giảm thiểu hoặc giảm nhẹ rủi ro và tác động tiêu cực về môi trường và xã hội. Ngân hàng sẽ hỗ 
trợ Bên vay áp dụng các ESSs trong các dự án tài trợ theo hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư theo qui định 
của Chính sách Môi trường và Xã hội (sau đây gọi là Chính sách).  

3. Để thực hiện Chính sách này, Ngân hàng sẽ: 

(a) Thực hiện thẩm định các dự án đề xuất, tương ứng với tính chất và ý nghĩa tiềm năng  về  
các rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự án;  

(b) Nếu cần, hỗ trợ Bên vay thực hiện sớm và liên tục sự gắn kết và tham vấn có nghĩa với các 
bên liên quan, nhất là đối vớicộng đồng bị ảnh hưởng, và giúp Bên vay xây dựng các cơ chế 
khiếu nại dựa trên dự án; 

(c) Hỗ trợ Bên vay tìm ra các phương pháp và công cụ thích hợp nhằm đánh giá và quản lý các 
rủi ro và tác động môi trường và xã hội liên quan đến dự án; 

(d) Thống nhất với Bên vay về điều kiện cấp vốn dự án như đã qui định trong Kế hoạch Cam 
kết Môi trường và Xã hội (Environmental and Social Commitment Plan – ESCP);5 và 

(e) Giám sát viêch thực hiện dự án về môi trường và xã hội, đối chiếu với Kế hoạch ESCP và các 
Tiêu chuẩn ESS.6 

                                                           
 

1
 Chính sách này thay thế Chính sách Hành động và Thủ tục sau: OP/BP4.00, OP/BP4.01, OP/BP4.03, OP/BP4.04, 

OP4.09, OP/BP4.10, OP/BP4.11, OP/BP4.12, OP/BP4.36 and OP/BP4.37. 
2
 Trong Chính sách này, trừ phi bối cảnh đòi hỏi khác, thuật ngữ “Ngân hàng” có nghĩa là IBRD và/hoặc IDA (hành 

động dưới danh nghĩa riêng của mình hoặc với tư cách là cơ quan quản lý quỹ tín thác do các nhà tài trợ đóng góp). 
3
 Xem OP 10.00 về Cấp vốn Dự án Đầu tư. Cấp vốn Dự án Đầu tư bao gồm Món vay của Ngân hàng và Bảo lãnh của 

Ngân hàng, theo định nghĩa trong OP 10.00. 
4
 Trong Chính sách này, trừ phi bối cảnh đòi hỏi khác, thuật ngữ “Bên vay” có nghĩa là bên đi vay hoặc bên thụ 

hưởng kinh phí của Ngân hàng cấp cho một dự án đầu tư, hay bất kỳ pháp nhân nào chịu trách nhiệm thực hiện 
djư án. 
5
 ESCP được đề cập trong Phần E. 
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4. Các rủi ro và tác động môi trường và xã hội mà Ngân hàng sẽ thẩm định sẽ tuỳ thuộc vào từng 
dự án, và bao gồm các vấn đề sau: 

(a) Rủi ro và tác động môi trường, bao gồm: (i) các rủi ro và tác động xác định trong Hướng 
dẫn EHSG7 của Nhóm Ngân hàng Thế giới; (ii) các rủi ro và tác động liên quan đến an 
toàn cộng đồng (bao gồm an toàn đập và sử dụng an toàn thuốc trừ sâu); (iii) các rủi ro 
và tác động liên quan đến biến đổi khí hậu và các tác động toàn cầu hoặc xuyên biên 
giới khác; (iv) bất cứ sự đe dọa nghiêm trọng nào đối với sự bảo vệ, bảo tồn, duy trì và 
phục hồi môi trường sống tự nhiên và đa dạng sinh học; và (v) các rủi ro và tác động liên 
quan đến vấn đề sử dụng tài nguyên sống như đánh cá và lâm nghiệp; và 

(b) Rủi ro và tác động xã hội, bao gồm: (i) đe doạ tới an ninh con người thông qua việc leo 
thang xung đột, tội phạm hoặc bạo lực cá nhân, cộng đồng hoặc giữa các quốc gia; 
(ii) nguy cơ phân phối rủi ro không đồng đều, bất lợi cho các nhóm bị thiệt thòi và dễ bị 
tổn thương;8 (iii) bất cứ thành kiến hoặc sự phân biệt đối xử nào đối với cá nhân hay 
nhóm người trong việc cung cấp việc tiếp cận đến các nguồn lực phát triển và ích lợi dự 
án nhất là đối với nhóm người thiệt thòi và dễ bị tổn thương; (iv) tác động kinh tế và xã 
hội tiêu cực liên quan đến việc thu hồi đất không tự nguyện hoặc hạn chế tiếp cận 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; (v) rủi ro hoặc tác động liên quan đến sở hữu và sử dụng 
đất và tài nguyên, trong đó bao gồm (nếu thích hợp) cả tác động tiềm tàng của dự án 
lên phương thức sử dụng và sở hữu đất tại địa phương, khả năng tiếp cận và quỹ đất địa 
phương, an toàn về thực phẩm và giá trị đất đai, và bất cứ rủi ro nào liên quan đến xung 
đột và tranh chấp về đất đai và tài nguyên thiên nhiên; (vi) tác động lên sức khoẻ, sự an 

                                                                                                                                                                                           
 

6
 Xem chi tiết về đòi hỏi theo dõi trong OP 10.00. 

7
 Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An Toàn (EHSG) là các tài liệu tham khảo về các Thông lệ quốc tế thông 

dụng và chuyên ngành. EHSG bao hàm các mức độ thành tích và các biện pháp thực hiện  thườngđại lượng được 
xem coi là có thể đạt được trong các cơ sở mới dựa trên công nghệ có sẵn và chi phí hợp lývừa phải. Để tra cứu 
đầy đủ đề nghị xem tham khảo Hướng dẫn về Môi trường, Y tế và An toàn của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại, 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustai
nability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/. 
 
8
 Nhóm người thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương bao gồm những người vì lí do, ví dụ tuổi tác, giới tính, sắc tộc, tôn 

giáo, khuyết thương tật cơ thể chấ hay tâm thần, địa vị xã hội hay tư cách công dân, thiên hướng tình dục, nhận 
dạng giới tính, thiệt thòi về kinh tế hay tư cách bản địa, và/hoặc bị phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên 
duy nhất, có thể bị tác động tiêu cực bởi dự án hơn và/hoặc bị hạn chế hơn những người khác về khả năng hưởng 
lợi từ dự án. Những người/nhóm người như vậy cũng dễ bị gạt ra ngoài hơn/hay không có khả năng tham gia đầy 
đủ vào quá trình tham vấn và vì vậy cần phải có những biện pháp đặc biệt và/hoặc sự trợ giúp đặc biệt để làm điều 
đó. Vấn đề tuổi tác liên quan cả đến người già và trẻ em trong trường hợp bị tách khỏi gia đình, cộng đồng hoặc 
những người mà họ sống phụ thuộc. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
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toàn và sự thoải mái của người lao động và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án; và (vii) 
rủi ro đối với di sản văn hoá. 

5. Các dự án do Ngân hàng tài trợ thông qua hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư phải thỏa mãn các 
Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội sau đây: 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 1: Đánh giá và Quản lý Rủi ro và Tác động Môi trường và Xã 
hội; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 2: Lao động và Điều kiện Làm việc; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 3: Hiệu quả  Nguồn lực và Phòng tránh Ô nhiễm; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 4: Sức khỏe và An toàn Cộng đồng; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 5: Thu hồi Đất, Qui định hạn chế Sử dụng Đất và Tái định 
cư Không tự nguyện; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 6: Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Quản lý Bền vững Tài 
nguyên Thiên nhiên Sống; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 7:Người dân bản địa; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 8: Di sản Văn hóa; 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 9: Trung gian Tài chính; và 

 Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 10: Công khai Thông tin và Sự Tham gia của các Bên liên 
quan.  

6. Các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội được thiết kế nhằm giúp Bên vay quản lý và cải thiện thành 
tích môi trường và xã hội thông qua cách tiếp cận dựa trên rủi ro và kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra cần 
có được mô tả trong phần mục đích của mỗi Tiêu chuẩn ESS, đi kèm với các đòi hỏi cụ thể nhằm giúp 
Bên vay đạt được các mục đích đó thông qua các biện pháp phù hợp với tính chất và qui mô dự án và 
tương ứng với mức độ rủi ro và tác động môi trường và xã hội. 
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Phạm vi áp dụng 

7. Chính sách này áp dụng cho tất cả các dự án do Ngân hàng tài trợ thông qua hình thức Cấp vốn 
Dự án Đầu tư.9 Ngân hàng chỉ hỗ trợ những dự án phù hợp với và nằm trong khuôn khổ của các Điều 
khoản Thỏa thuận của Ngân hàngvà dự tính  đáp ứng các đòi hỏi của các Tiêu chuẩn ESS theo cách và với 
khung thời gian chấp nhận được đối với Ngân hàng. 

8. Phục vụ mục đích của Chính sách này, thuật ngữ “dự án” bao gồm một bộ các hoạt động mà 
Ngân hàng tài trợ như được nêu trong đoạn 7 phía trên do Bên vay theo đuổi, và được qui định trong 
thỏa thuận pháp lý và được Ngân hàng phê chuẩn.10 Các dự án có thể bao gồm các công trình hoặc hoạt 
động mới và/hoặc các công trình hoặc hoạt động sẵn có, hoặc hỗn hợp cả hai loại. Dự án cũng có thể 
bao gồm công tác chuẩn bị nhiều tiểu dự án. 

9. Nếu Ngân hàng đồng tài trợ với các cơ quan cấp vốn đa phương hay song phương khác Ngân 
hàng sẽ hợp tác với các cơ quan đó và với Bên vay nhằm thống nhất cách thức chung về đánh giá và 
quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội đi kèm dự án, với điều kiện rằng, theo quan điểm của 
Ngân hàng, cách thức chung đó không đi chệch thiết yếu so với mục đích của các Tiêu chuẩn ESS.11 Ngân 
hàng sẽ yêu cầu Bên vay áp dụng cách thức chung đó cho dự án (và, nếu phù hợp, cho Công trình Liên 
kết) trong một vài hoặc tất cả các đòi hỏi qui định trong ESS. 

10. Nếu Ngân hàng tài trợ một dự án thông qua Trung gian Tài chính và các cơ quan cấp vốn đa 
phương và song phương khác đã trợ vốn thông qua Trung gian Tài chính đó rồi thì Ngân hàng có thể dựa 
vào đòi hỏi của các cơ quan đó, kể cả các thu xếp thể chế mà Trung gian Tài chính đã thiết lập đối với 
một số hoặc toàn bộ các đòi hỏi trong các Tiêu chuẩn ESS, với điều kiện rằng, theo quan điểm của Ngân 
hàng, các đòi hỏi đó không đi chệch một cách thiết yếu so với mục đích của các Tiêu chuẩn ESS. 

11. Ngân hàng sẽ yêu cầu tất cả các Công trình Liên kết12 phải đáp ứng các yêu cầu  của ESS, trong 
chừng mực mà Bên vay vẫn kiểm soát và gây ảnh hưởng được lên các Công trình Liên kết đó. 

                                                           
 

9
 Đây là những dự án mà Chính sách OP/BP 10.00, Cấp vốn Dự án Đầu tư, áp dụng. Chính sách Môi trường và Xã 

hội của Ngân hàng Thế giới không áp dụng đối với các hoạt động được hỗ trợ bởi món vay Chính sách Phát triển 
Chính sách (trong đó điều khoản về môi trường và xã hội đươc qui định trong OP/BP 8.60, Cho vay Chính sách Phát 
triển), hoặc các hoạt động do hình thức Cấp vốn Chương trình dựa trên Kết quả (trong đó điều khoản về môi 
trường và xã hội được qui định trong OP/BP 9.00, Cấp vốn Chương trình dựa trên Kết quả). 
10

 Phạm vi các hoạt động và qui trình phê duyệt đi kèm Cấp vốn Dự án Đầu tư được qui định trong OP 10.00.  
11

 Để xác định xem một cách tiếp cận thông thường hay các đòi hỏi nêu trong đoạn  10 phía trên có chấp nhận 
được không Ngân hàng sẽ xem xét các chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục thực hiện của các cơ quan cấp vốn đa 
phương và song phương. 
12

 Công trình Liên kết là những công trình hoặc hoạt động không được tài trợ trong phạm vi dự án và, theo đánh 
giá của Ngân hàng, (a) có liên quan trực tiếp  và quan trọnghoặc gián tiếp tới dự án; và (b) được thực hiện hay dự 
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12. Nếu các Công trình Liên kết được cấp vốn bởi các cơ quan cấp vốn đa phương hay song phương 
khác thì Ngân hàng có thể dựa vào các yêu cầu của các cơ quan đó đối với một số hoặc toàn bộ các đòi 
hỏi trong các Tiêu chuẩn ESS, với điều kiện rằng, các đòi hỏi đó không đi chệch quá xa so với đòi hỏi qui 
định trong các Tiêu chuẩn ESS. 

Đòi hỏi của Ngân hàng 

13. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay thiết lập cơ cấu dự án sao cho các dự án đó đáp ứng đòi hỏi qui 
định trong ESS theo cách thức và khung thời gian chấp nhận được đối với Ngân hàng.13  

14. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay thực hiện đánh giá môi trường và xã hội đối với dự án đề xuất 
Ngân hàng tài trợ theo Tiêu chuẩn ESS1.14 

15. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay tuân thủ Hướng dẫn EHSG.15  

16. Nếu Ngân hàng đã đồng ý rằng Bên vay có thể lên kế hoạch hoặc áp dụng các biện pháp hoặc 
hành động cụ thể nhằm tránh, giảm tối đa,  giảm, giảm thiểu các rủi ro và tác động cụ thể của dự án 
trong một khoảng thời gian cụ thể thì Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay cam kết không thực hiện bất cứ 
hoạt động nào hoặc tiến hành bất cứ hành động nào có liên quan đến dự án mà sẽ gây rủi ro và tác động 
môi trường và xã hội lớn và tiêu cực cho đến khi các kế hoạch, biện pháp hoặc hành động liên quan đã 
được hoàn thành thỏa mãn yêu cầu của Ngân hàng. 

17. Nếu dự án bao gồm các công trình hoặc hoạt động mới do Ngân hàng tài trợ thì Ngân hàng sẽ 
yêu cầu Bên vay thiết kế dự án đáp ứng các yêu cầu của ESS. 

18. Nếu dự án có  bao gồm hoặc tính đến các công trình hoặc hoạt động sẵn có mà các công trình và 
hoạt động đó không thỏa mãn yêu cầu của Ngân hàng vào thời điểm Ngân hàng phê duyệt thì Ngân 
hàng sẽ yêu cầu Khách hàng, trong khuôn khổ Kế hoạch ESCP, thông qua và thực hiện các biện pháp đạt 
yêu cầu đối với Ngân hàng sao cho các điểm chính trong các công trình và hoạt động đó thỏa mãn yêu 
cầu của ESS trong một khoảng thời gian chấp nhận được đối với Ngân hàng. Để xác định các biện pháp 
đạt yêu cầu và khoảng thời gian chấp nhận được Ngân hàng sẽ tính đến tính chất và phạm vi dự án và 
tính khả thi kỹ thuật và tài chính của các biện pháp đề xuất.  

                                                                                                                                                                                           
 

trùnàm trong khách hàng thực hiện đồng thời cùng với dự án; và (c) cần thiết để dự án có ý nghĩa khả thi và đáng 
lẽ sẽ không được xây dựng hoặc mở rộng nếu không có dự án. 
13

 Để xác định cách thức và khung thời gian chấp nhận được Ngân hàng sẽ tính đến tính chất và tầm quan trọng các 
rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm năng, thời điểm xây dựng và thực hiện dự án, năng lực Bên vay và các 
pháp nhân khác tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai dự án, và các biện pháp và hành động cụ thể mà Bên 
vay thực hiện nhằm giải quyết các rủi ro và tác động đó. 
14

 See ESS1, paragraph Error! Reference source not found..Error! Reference source not found.. 
15

 Xem ghi chú số 8.  
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19. Trong trường hợp Ngân hàng cho rằng Bên vay: (a) cần giúp đỡ khẩn cấp do bị thiên tai hay 
thảm họa hoặc xung đột do con người gây nên; hoặc (b) bị hạn chế năng lực do tính chất mong manh 
hay dễ bị tổn thương đặc biệt (bao gồm trường hợp các quốc gia nhỏ), thì các yêu cầu chính sách và sự 
cân nhắc đặc biệt và trong OP10.00 sẽ được áp dụng.16  

A. Phân loại  

20. Ngân hàng sẽ phân loại tất cả các dự án (kể cả các dự án thông qua trung gian tài chính) và chia 
thành 4 nhóm: Rủi ro cao, Rủi ro đáng kể, Rủi ro ở mức độ vừa và Rủi ro thấp. Để xác định việc phân loại  
rủi ro phù hợp Ngân hàng sẽ tính đến các vấn đề liên quan như thể loại, vị trí, độ nhạy cảm và qui mô dự 
án; tính chất và mức độ rủi ro và tác động môi trường và xã hội; và năng lực và cam kết của Bên vay (và 
các pháp nhân khác có thể chịu trách nhiệm về dự án) trong việc quản lý các rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội phù hợp với ESS.17 

21. Ngân hàng sẽ thường xuyên xem lại kết quả phân loại dự án, kể cả trong giai đoạn triển khai, 
nhằm đảm bảo rằng kết quả phân loại luôn luôn đúng. 

22. Trong trường hợp Ngân hàng tài trợ thông qua một Môi giới Tài chính thì kết quả phân loại dự 
án sẽ được xác định bởi Ngân hàng trong đó có tính đến loại hình Cấp vốn Dự án Đầu tư được áp dụng, 
tính chất danh mục dự án hiện có của Môi giới Tài chính và mức độ rủi ro liên quan tới các dự án phụ 
được đề xuất.  

B. Sử dụng và Tăng cường Khung Môi trường và Xã hội của Bên vay 

23. Ngân hàng ủng hộ việc sử dụng khung môi trường và xã hội sẵn có của Bên vay trong việc đánh 
giá, xây dựng và triển khai dự án theo hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư với điều kiện rằng nếu làm như 
vậy sẽ tạo điều kiện giải quyết các rủi ro và tác động của dự án và giúp dự án đạt các mục tiêu phù hợp 
về cơ bản với ESS. Ngân hàng sẽ rà soát lại khung môi trường và xã hội của Bên vay liên quan đến công 
tác xây dựng và triển khai dự án đề nghị Ngân hàng tài trợ.18 

24. Khung môi trường và xã hội của Bên vay sẽ bao gồm các vấn đề về chính sách, khung pháp lý và 
thể chế, kể cả các thể chế thực hiện cấp quốc gia, cấp địa phương và ngành, các luật lệ, qui định, qui tắc, 
thủ tục, năng lực triển khai có liên quan đến các rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự án. Nếu 
trong Khung môi trường và xã hội còn mâu thuẫn hay vấn đề gì không rõ ràng liên quan đế nhà chức 
trách hay quyền tài phán thì phải xác định rõ các vấn đề đó. Các vấn đề liên quan trong Khung môi 
trường và xã hội sãn có của Bên vay sẽ khác nhau trong từng dự án tuỳ thuộc vào các yếu tố như thể loại, 
                                                           
 

16
 Chi tiết qui định trong OP10.00. 

17
 Để phân loại dự án Ngân hàng sẽ không tính đến việc áp dụng các biện pháp giảm nhẹ. 

18
 Trong quá trình rà soát Ngân hàng có thể dựa vào và xem xét các kết quả nghiên cứu và báo cáo gần đây do 

Ngân hàng, Bên vay hay chuyên gia bên thứ ba có uy tín thực hiện, trong chừng mực mà những kết quả nghiên cứu 
đó phù hợp với dự án đề xuất và với các rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng. 
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qui mô, địa bàn và các rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm năng của dự án và vai trò và thẩm 
quyền của các cơ quan khác nhau. Trong quá trình rà soát Ngân hàng sẽ đánh giá mức độ mà Khung môi 
trường và xã hội của Bên vay sẽ giải quyết rủi ro và tác động của dự án và tạo điều kiện cho dự án hoàn 
thành các mục đích phù hợp về cơ bản với ESS. 

25. Trong trường hợp Ngân hàng đồng ý sử dụng toàn bộ hoặc một phần Khung môi trường và xã 
hội của Bên vay cho công tác đánh giá, xây dựng và triển khai dự án Ngân hàng sẽ cùng với Bên vay xác 
định và thống nhất các biện pháp và hành động giải quyết khác biệt trong Khung môi trường và xã hội 
trong chừng mực cần thiết để đảm bảo rằng các mục đích phù hợp về cơ bản với ESS. Các biện pháp và 
hành động và khung thời gian thực hiện các biện pháp và hành động đó mà hai bên đã thống nhất sẽ là 
bộ phận cấu thành Kế hoạch ESCP. 

26. Nếu Bên vay thông báo cho Ngân hàng về những thay đổi cơ bản trong Khung môi trường và xã 
hội mà những thay đổi đó có thể tác động tiêu cực lên dự án và, theo quan điểm của Ngân hàng, không 
nhất quán với Khung môi trường và xã hội và Kế hoạch ESCP, thì Ngân hàng có quyền, tuỳ ý mình: (a) đòi 
hỏi sửa đổi Kế hoạch ESCP nếu cần để đáp ứng đòi hỏi của ESS; và/hoặc (b) tiến hành các biện pháp mà 
Ngân hàng cho là phù hợp, kể cả đề nghị bồi thường cho Ngân hàng.19 

C. Thẩm định Môi trường và Xã hội 

27. Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định môi trường và xã hội tất cả các dự án đề xuất trài trợ thông 
qua hình thức Cấp vốn Dự án Đầu tư. Mục đích thẩm định môi trường và xã hội là để giúp Ngân hàng 
quyết định có nên tài trợ dự án đề xuất hay không, và nếu tài trợ thì cách thức giải quyết các rủi ro và 
tác động môi trường và xã hội sẽ được giải quyết như thế nào trong quá trình đánh giá, xây dựng và 
triển khai dự án.  

28. Công tác thẩm định môi trường và xã hội của Ngân hàng sẽ phù hợp với tính chất và qui mô dự 
án, và tương xứng với mức độ rủi ro và tác động môi trường và xã hội và chú ý đúng mức tới hệ thống 
phân cấp giảm nhẹ rủi ro.20 Công tác thẩm định sẽ đánh giá xem có thể xây dựng và triển khai dự án 
theo ESS được không. Kết quả thẩm định môi trường và xã hội sẽ được lồng ghép vào thẩm định dự án. 

29. Trách nhiệm thẩm định của Ngân hàng, tuỳ thuộc tình hình, bao gồm: (a) rà soát thông tin Bên 
vay cung cấp về rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự án,21 và yêu cầu cung cấp thêm thông tin 
phù hợp nếu thấy có lỗ hổng về thông tin làm cho Ngân hàng không thể hoàn thành thẩm định được; và 

                                                           
 

19
 OP 10.00 qui định các biện pháp khắc phục và bồi thường cho Ngân hàng. Vấn đề bồi thường pháp lý được qui 

định trong các thoả thuận pháp lý liên quan.  
20

 Hệ thống phân tầng giảm nhẹ rủi ro được qui định trong ESS1, đoạn Error! Reference source not found..Error! 
Reference source not found.. 
21

 Ví dụ, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu phạm vi, đánh giá môi trường và xã hội quốc gia, giấy phép và sự cho 
phép. 
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(b) đưa ra hướng dẫn giúp Bên vay xây dựng các biện pháp phù hợp với hệ thống phân cấp giảm nhẹ rủi 
ro nhằm giải quyết những rủi ro và tác động môi trường và xã hội theo qui định trong ESS. Bên vay sẽ 
chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thông tin phù hợp được cung cấp cho Ngân hàng để Ngân 
hàng có thể hoàn thành trách nhiệm thẩm định môi trường và xã hội theo qui định của Chính sách này.  

30. Ngân hàng nhận thức rằng các dự án có thể có thông tin ở các cấp độ khác nhau về rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội tại thời điểm Ngân hàng thực hiện thẩm định. Trong trường hợp đó Ngân 
hàng sẽ đánh giá rủi ro và tác động dự án đề xuất dựa trên thông tin sẵn có, cùng với đánh giá về: (a) rủi 
ro và tác động sẵn có nội tại trong thể loại dự án đề xuất xây dựng và triển khai; và (b) năng lực và cam 
kết của Bên vay trong việc xây dựng và triển khai dự án theo qui định của ESS. Ngân hàng sẽ đánh giá 
mức độ thiếu hụt thông tin và rủi ro tiềm năng đi kèm vấn đề thiếu thông tin đó đối với việc hoàn thành 
mục tiêu qui định trong ESS. Ngân hàng sẽ thể hiện đánh giá đó trong các tài liệu dự án thích hợp vào 
thời điểm đề xuất trợ vốn được mang ra trình duyệt. 

31. Trong trường hợp Ngân hàng được đề nghị tài trợ một dự án đang thi công hoặc đã nhận giấy 
phép cấp quốc gia, bao gồm cả phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội địa phương 
thì công tác thẩm định của Ngân hàng sẽ bao gồm cả phân tích khoảng cách giữa thiết kế và triển khai 
dự án với ESS nhằm biết được liệu có cần thực hiện nghiên cứu và/hoặc thực hiện biện pháp giảm nhẹ 
bổ sung nào hay không để đáp ứng đòi hỏi của Ngân hàng.  

32. Tùy theo mức độ tiềm tàng các rủi ro và tác động môi trường và xã hội Ngân hàng sẽ xác định 
xem có cần yêu cầu Bên vay thuê chuyên gia độc lập bên thứ ba để hỗ trợ thực hiện đánh giá tác động 
môi trường và xã hội hay không.  

D. Những vấn đề đặc biệt 

33. Để xác định khả năng áp dụng Tiêu chuẩn ESS7, Ngân hàng sẽ tiến hành sàng lọc nhằm xác định 
xem Dân Bản địa có ở trong hoặc gắn bó tập thể với địa bàn dự án hay không. Trong trường hợp Bên vay 
nêu quan ngại hợp lý22 về vấn đề áp dụng ESS723, và yêu cầu Ngân hàng xem xét một cách tiếp cận khác 
thì Ngân hàng có thể đồng ý với Bên vay về việc chấp nhận một cách tiếp cận như vậy, mà trong đó rủi 
ro và tác động lên Người dân Bản địa sẽ được giải quyết thông qua việc áp dụng các Tiêu chuẩn ESS khác 
thay vì ESS7. Phương pháp tiếp cận khác sẽ được bố trí sao cho các cộng đồng (Dân bản địa) bị ảnh 
hưởng bởi dự án sẽ được đối xử tối thiểu cũng bằng các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án khác. Thỏa 
thuận giữa Ngân hàng và Bên vay về phương pháp tiếp cận này sẽ được qui định trong ESCP. 

                                                           
 

22
 Ngân hàng sẽ một mình chịu trách nhiệm xác định tính xác thực các quan ngại của Bên vay và có thể sử dụng bất 

cứ phương tiện nào mà Ngân hàng thấy phù hợp để làm việc đó, kể cả nhờ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về 
các nhóm xã hội và văn hóa trong địa bàn dự án và lấy ý kiến Người dân Bản địa.  
23

 Xem ESS7, đoạn 9. 
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34. Đối với tất cả các dự án cần phải chuẩn bị và triển khai các dự án phụ,24 Bên vay chịu trách 
nhiệm phân loại dự án phụ, đánh giá môi trường và xã hội, và rà soát kết quả đánh giá đó. Nếu Ngân 
hàng không nhận thấy Bên vay có năng lực phù hợp thì tất cả các dự án phụ Rủi ro cao, bao gồm cả đánh 
giá môi trường và xã hội, sẽ phải được Ngân hàng rà soát và phê duyệt trước.  

35. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay tiến hành đánh giá môi trường và xã hội tất cả các dự án phụ theo 
luật trong nước. Nếu các dự án phụ được xếp vào nhóm Rủi ro cao thì đánh giá môi trường và xã hội 
phải phù hợp với các Tiêu chuẩn từ ESS1 đến ESS8 và ESS10. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay đảm bảo 
rằng các dự án phụ được bố trí sao cho có thể đáp ứng các qui định trong nước về rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội, và nếu các dự án phụ được xếp vào nhóm Rủi ro cao thì chúng cũng phải được bố trí 
sao cho cso thể thỏa mãn các Tiêu chuẩn từ ESS1 đến ESS8 và ESS10.  

36. Trong quá trình đánh giá một dự án đề xuất có sự tham gia của Trung gian Tài chính Ngân hàng 
sẽ xem xét mác độ phù hợp các đòi hỏi về môi trường và xã hội liên quan đến dự án và các dự án phụ 
được đề xuất và năng lực của Trung gian Tài chính trong việc quản lý các vấn đề môi trường và xã hội. 
Trong đó sẽ bao gồm một đánh giá về thủ tục mà Trung gian Tài chính sẽ áp dụng nhằm: (a) thực hiện 
sàng lọc môi trường và xã hội các dự án phụ; (b) đảm bảo rằng các bên vay phụ thực hiện đánh giá môi 
trường và xã hội các dự án phụ được đề xuất; và (c) xem xét kết quả các báo cáo đánh giá đó. Nếu cần, 
Ngân hàng sẽ đảm bảo rằng dự án sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường các thủ tục đó. 

37. Ngân hàng sẽ yêu cầu Trung gian Tài chính xác minh rằng,25 trước khi phê chuẩn một dự án phụ, 
dự án phụ được bố trí phù hợp với các đòi hỏi về môi trường và xã hội theo luật trong nước và, nếu dự 
án phụ nằm trong nhóm Rủi ro cao, phù hợp với các Tiêu chuẩn ESS. 

38. Trong trường hợp các dự án có sự tham gia của Trung gian Tài chính dự định sẽ bao gồm cả các 
dự án phụ Rủi ro cao và Ngân hàng không thỏa mãn với năng lực phân loại, đánh giá môi trường và xã 
hội và/hoặc xem xét kết quả đánh giá đó thì tất cả các dự án phụ Rủi ro cao (kể cả đánh giá môi trường 
và xã hội) sẽ phải được Ngân hàng xem xét và phê duyệt trước.  

E. Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội (ESCP)  

39. Ngân hàng sẽ giúp Bên vay xây dựng kế hoạch ESCP. Kế hoạch ESCP sẽ qui định các biện pháp và 
hành động cơ bản cần có để dự án có thể tuân thủ các Tiêu chuẩn ESS trong một khung thời gian nhất 
định. Kế hoạch ESCP sẽ là một bộ phận cấu thành trong thỏa thuận pháp lý. Thỏa thuận pháp lý sẽ bao 
gồm, nếu cần, nghĩa vụ hỗ trợ Bên vay thực hiện ESCP. 

                                                           
 

24
 Ví dụ các dự án phát triển do cộng đồng.  

25
 Thông qua cán bộ nội bộ, chuyên gia bên ngoài hoặc các cơ quan môi trường sẵn có.  
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40. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay thực hiện các biện pháp và hành động qui định trong ESCP một 
cách kỹ lưỡng, theo khung thời gian ghi trong ESCP, và rà soát tình hình thực hiện ESCP như là một phần 
trong công tác theo dõi và báo cáo của mình.  

41. Nếu cần, Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay chuẩn bị và trình Ngân hàng duyệt một qui trình cho 
phép quản lý linh hoạt các thay đổi nhỏ trong dự án26 hoặc xử lý các tình huống không lường trước. Qui 
trình đó sẽ qui định các thay đổi hoặc tình huống như vậy được quản lý và báo cáo ra sao và phải thực 
hiện bất kỳ thay đổi cần thiết đối với Kế hoạch ESCP như thế nào và qui định các công cụ quản lý do Bên 
vay sử dụng.  

F. Công bố Thông tin 

42. Phù hợp với Tiêu chuẩn ESS10 và Chính sách của Ngân hàng Thế giới về Tiếp cận Thông tin Ngân 
hàng sẽ yêu cầu Bên vay đảm bảo cung cấp thông tin về các rủi ro và tác động tiềm tàng của dự án một 
cách đầy đủ, kịp thời, tại địa điểm có thể truy cập được, theo hình thức và ngôn ngữ có thể hiểu được 
đối với những người dân bị ảnh hưởng của dự án và các bên liên quan khác để họ có thể đóng góp ý kiến 
có giá trị cho công tác thiết kế dự án và các biện pháp giảm nhẹ. 

43. Ngân hàng sẽ áp dụng Chính sách của Ngân hàng Thế giới về Tiếp cận Thông tin đối với tất cả các 
tài liệu do Bên vay cung cấp.  

G. Lấy ý kiến và Tham gia  

44. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay lôi kéo sự tham gia của cộng đồng, các nhóm đối tượng, cá nhân 
bị ảnh hưởng bởi dự án đề xuất, và với xã hội dân sự thông qua công tác công bố thông tin, tham vấn, và 
tham gia có ý thức theo cách tương xứng với mức độ rủi ro và tác động đối với các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. Ngân hàng sẽ có quyền tham gia vào các hoạt động lấy ý kiến nhằm nắm rõ mối quan ngại của 
người dân bị ảnh hưởng và cacsch thức giải quyết các quan ngại đó của Bên vay trong quá trình thiết kế 
dự án và các biện pháp giảm nhẹ theo Tiêu chuẩn ESS10. Đối với các dự án phức tạp thuộc diện Rủi ro 
cao đi kém rủi ro và tác động môi trường và xã hội đáng kể Ngân hàng sẽ có quyền thực hiện các hoạt 
động lấy ý kiến độc lập. 

45. Nếu trong địa bàn dự án đề xuất có Dân Bản địa sống hoặc có sự gắn kết tập thể thì Ngân hàng 
sẽ yêu cầu Bên vay tiến hành qui trình lấy ý kiến có ý nghĩa27 với Dân Bản địa theo cách phù hợp về văn 
hóa và hòa đồng. Ngoài ra, Ngân hàng nhận thấy rằng Dân Bản địa có thể đặc biệt dễ bị mất, hoặc bị gạt 
ra, hoặc bị tước đoạt đất đai và tiếp cận tài nguyên tựu nhiên và văn hóa. Với nhận thức về tính chất dễ 

                                                           
 

26
 Thay đổi nhỏ trong dự án là bất cứ thay đổi nào được đề xuất về phạm vi, thiết kế, thực hiện và vận hành một 

dự án mà dự án đó, theo quan điểm của Ngân hàng, có thể không gây ra hoặc chỉ gây ra thay đổi nhỏ về rủi ro và 
tác động môi trường và xã hội của dự án. 
27

 Xem ESS10. 
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bị tổn thương đó Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay xin chứng nhận Đồng ý Tự nguyện, Trước và Biết rõ 
(Free, Prior and Informed Consent - FPIC) từ Dân Bản địa bị ảnh hưởng nếu xuất hiện các tình huống qui 
định trong ESS7.28 Hiện không có một định nghĩa nào được chấp nhận rộng rãi về FPIC. FPIC không yêu 
cầu phải có sự nhất trí và vẫn có thể đạt được ngay cả khi các cá nhân và nhóm đối tượng trong số Dân 
Bản địa biểu lộ sự không đồng ý một cách rõ ràng. Nếu Ngân hàng không thể tin chắc rằng chứng nhận 
Đồng ý đó được xin từ Dân Bản địa thì Ngân hàng sẽ không tiếp tục tiến hành các hoạt động trong dự án 
liên quan đến Dân Bản địa nữa. Trong những trường hợ pnhư vậy Ngân hàng sẽy êu cầu Bên vay đảm 
bảo rằng dự án sẽ không gây tác động tiêu cực lên nhừng Người dân Bản địa đó.  

H. Theo dõi và Hỗ trợ Thực hiện  

46. Ngân hàng sẽ theo dõi thành tích môi trường và xã hội của dự án dựa trên các đòi hỏi ghi trong 
thỏa thuận pháp lý, bao gồm cả ESCP. Mức độ theo dõi thành tích môi trường và xã hội của Ngân hàng 
sẽ tương ứng với rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của dự án. Ngân hàng sẽ theo dõi dự 
án thường xuyên theo qui định trong OP 10.00.29 Một dự án sẽ chưa được coi là kết thúc trước khi các 
biện pháp và hành động qui định trong thỏa thuận pháp lý (bao gồm cả ESCP) được hoàn thành. Tùy 
theo mức độ đánh giá của Ngân hàng tại thời điểm hoàn thành dự án về việc các biện pháp và hành 
động đó vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ hay mức độ mà các mục tiêu trong ESS vẫn chưa được hoàn thiện, 
Ngân hàng sẽ quyết định xem có cần tiếp tục thực hiện các biện pháp và hành động nữa hay không, bao 
gồm cả công tác theo dõi và hỗ trợ thực hiện của Ngân hàng.  

47. Ngân hàng sẽ hỗ trợ thực hiện các vấn đề môi trường và xã hội trong dự án, trong đó bao gồm 
xem xét báo cáo theo dõi của Bên vay về tuân thủ các qui định trong thỏa thuận pháp lý, kể cả các qui 
định trong ESCP. 

48. Nếu thích hợp, Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay vận động sự tham dự của các bên liên quan và 
bên thứ ba, ví dụ chuyên gia độc lập, cộng đồng địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm 
bổ sung hoặc xác minh thông tin theo dõi dự án. Nếu các cơ quan khác hoặc bên thứ bao chịu trách 
nhiệm quản lý các rủi ro và tác động cụ thể hoặc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ thì Ngân hàng sẽ yêu 
cầu Bên vay hợp tác với các cơ quan và bên thứ ba đó nhằm xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm 
nhẹ đó. 

49. Nếu Ngân hàng đã xác định và thống nhất với Bên vay các biện pháp và hành động sửa sai và 
phòng tránh thì tất cả các biện pháp và hành động quan trọng sẽ được đưa vào trong ESCP. Các biện 
pháp và hành động đó sẽ được giải quyết phù hợp với khung thời gian qui định trong ESCP hoặc, nếu 
không được qui định trong ESCP, trong một khung thời gian vừa phải, theo quan điểm của Ngân hàng. 
Ngân hàng sẽ có quyền, tùy theo quyết định của mình, áp dụng các biện pháp bồi thường cho Ngân hàng 
nếu Bên vay không thực hiện được các biện pháp và hành động đó trong khung thời gian qui định.  

                                                           
 

28
 Chi tiết được qui định trong ESS7, Phần B. 

29
 Ngân hàng sẽ theo dõi và hỗ trợ thực hiện trong khung thời gian qui định trong OP10.00. 
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I. Giải quyết Khiếu nại và Trách nhiệm Giải trình 

50. Ngân hàng sẽ yêu cầu Bên vay cung cấp cơ chế giải quyết khiếu nại, qui trình hoặc thủ tục nhận 
và tạo điều kiện giải quyết quan ngại và khiếu nại của các bên liên quan nảy sinh liên quan đến dự án, 
nhất là về vấn đề thành tích môi trường và xã hội của Bên vay. Cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ có qui mô 
phù hợp với rủi ro và tác động của dự án.30  

51. Cộng đồng và các nhân bị ảnh hưởng bởi dự án có thể nộp đơn khiếu nại liên quan đến dự án do 
Ngân hàng tài trợ lên bộ phận giải quyết khiếu nại dự án, cơ quan giải quyết khiếu nại địa phương thích 
hợp, hoặc Ban Giả quyết Khiếu nại (Grievance Redress Service - GRS) của Ngân hàng Thế giới. GRS đảm 
bảo rằng đơn khiếu nại được nhận và xem xét nhanh chóng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến 
dự án. Sau khi trình bày quan ngại của mình với Ngân hàng Thế giới và đợi một thời gian để Ban Giám 
đốc giải quyết, cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án có thể nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh 
tra độc lập của Ngân hàng Thế giới và yêu cầu tiến hành thanh tra độc lập về tuân thủ nhằm xác định 
xem sự thiệt hại có xảy ra như là hậu quả của việc Ngân hàng Thế giới không tuân thủ với chính sách và 
thủ tục của mình hay không.  

 

Các Phương thức Tổ chức và Thực hiện  

52. Ngân hàng sẽ phân bổ trách nhiệm và nguồn lực thích hợp để hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chính sách này.  

53. Chính sách này có hiệu lực kể từ []. Các dự án cần được phê duyệt ban đầu của Hội đồng Quản trị Ngân 
hàng, trước khi Chính sách này có hiệu lực sẽ áp dụng các chính sách hiện hành của Ngân hàng được xác định trong 
Chú thích 1.  

54. Ngân hàng sẽ phát triển và duy trì các chỉ thị, thủ tục, hướng dẫn và các công cụ thông tin thích hợp để hỗ 
trợ trong việc thực hiện Chính sách này.  

55. Chính sách này sẽ được xem xét trong khi thực hiện và sẽ được sửa đổi và cập nhật cho phù hợp; theo sự 
phê duyệt của Ban Giám đốc.  

56. Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng, cập 
nhật và giải thích Khung Môi trường và Xã hội phù hợp với các nguyên tắc được thiết lập trong Chính sách. Ngoài 
ra, quan chức này còn có trách nhiệm phân công trách nhiệm về Khung Môi trường và Xã hội trong Ngân hàng, và 
về giám sát, báo cáo việc thực hiện và áp dụng Khung Môi trường và Xã hội.  

                                                           
 

30
 Cơ chế giải quyết khiếu nại có thể áp dụng các cơ chế giải quyết khiếu nại chính thức hoặc không chính thức sẵn 

có, với điều kiện rằng các cơ chế đó được thiết kế và thực hiện nghiêm túc và phù hợp với mục đích dự án; những 
cơ chế đó có thể được bổ sung, nếu cần, với các cơ chế chuyên biệt của dự án. 
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 1. 
Đánh giá và Quản lý  

Rủi ro và Tác động tới Môi trường và Xã hội  

Giới thiệu 

1. ESS1 đặt ra trách nhiệm của Bên vay nhằm đánh giá, quản lý và giám sát các rủi ro và tác động tới môi 
trường và xã hội liên quan tới từng giai đoạn của dự án do Ngân hàng hỗ trợ, thông qua việc Tài trợ Dự án Đầu tư, 
nhằm đạt được kết quả về môi trường và xã hội phù hợp với các ESS. ESS1 cũng buộc Bên vay phải cân nhắc các 
yêu cầu của các ESS 2 đến 10.  

2. Bên vay
1
 sẽ tiến hành đánh giá môi trường và xã hội của các dự án đề xuất để Ngân hàng tài trợ, nhằm 

giúp đảm bảo rằng các dự án phải lành mạnh và bền vững vể môi trường và xã hội. Đánh giá môi trường và xã hội 
sẽ tương xứng với những rủi ro và tác động của dự án. Đánh giá sẽ giúp cho thiết kế dự án, và sẽ được sử dụng để 
xác định các biện pháp và hành động giảm thiểu và để cải thiện việc ra quyết định.  

3. Bên vay sẽ quản lý các rủi ro và các tác động về môi trường và xã hội trong suốt vòng đời của dự án một 
cách có hệ thống, phù hợp với tính chất, quy mô của dự án và những rủi ro và tác động tiềm tàng. Bên vay sẽ áp 
dụng ESS10, trong đó vạch ra các yêu cầu liên quan đến sự tham gia của các bên liên quan, cho tất cả các dự án.  

4. Trong khi đánh giá, xây dựng và thực hiện một dự án được hỗ trợ bởi Tài trợ Dự án Đầu tư, Bên vay có thể, 
nếu phù hợp, đồng ý với Ngân hàng để sử dụng tất cả hoặc một phần của khung môi trường và xã hội quốc gia của 
Bên vay để giải quyết các rủi ro và tác động của dự án, với điều kiện việc sử dụng đó sẽ tạo điều kiện cho dự án đạt 
được các mục tiêu phù hợp với các ESS.  

5. ESS1 bao gồm các phụ lục sau đây, mà là một phần của ESS1, và đặt ra một số yêu cầu chi tiết hơn:  

 Phụ lục 1: Đánh giá Môi trường và Xã hội;  

 Phụ lục 2: Kế hoạch Cam kết về Môi trường và Xã hội; và  

 Phụ lục 3: Quản lý các Nhà thầu.  

Mục tiêu  

 Xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động về môi trường và xã hội của dự án một cách 
phù hợp với các ESS.  

                                                           
 

1
 Cần thừa nhận rằng Bên vay có thể không hoàn toàn là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án. Tuy nhiên, Bên vay có 

trách nhiệm đảm bảo rằng dự án được cơ cấu và thực hiện để đáp ứng tất cả các yêu cầu đang được áp dụng của 
các ESS theo phương cách và thời gian được thỏa thuận với Ngân hàng. Bên vay sẽ đảm bảo rằng bất kỳ cơ quan 
nào tham gia vào việc thực hiện dự án sẽ hỗ trợ tất cả các nghĩa vụ và cam kết của Bên vay phù hợp với các yêu 
cầu của các ESS và các điều kiện cụ thể của thỏa thuận pháp lý, bao gồm cả ESCP. Các nhà thầu được giữ lại bởi 
hoặc hành động thay mặt cho Bên vay hoặc cho cơ quan thực hiện được coi là nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của 
Bên vay, và sẽ không được coi là các bên thứ ba đối với các mục đích của ESS 1. 
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 Áp dụng cách tiếp cận hệ thống phân cấp thứ bậc giảm thiểu nhằm:  

(a) Dự đoán và tránh rủi ro và tác động;  

(b) Trường hợp không thể tránh, thì giảm thiểu rủi ro và tác động;  

(c) Khi rủi ro và tác động đã được hạn chế, thì giảm thiểu chúng; và  

(d) Trong trường hợp rủi ro hoặc tác động còn lại vẫn tồn tại, thì bồi thường hoặc bù đắp
2
 một cách 

thích hợp.  

 Sử dụng các tổ chức môi trường và xã hội, các hệ thống, luật pháp, các quy định và thủ tục quốc 
gia trong việc đánh giá, xây dựng và thực hiện các dự án.  

 Thúc đẩy cải thiện kết quả hoạt động của môi trường và xã hội theo cách để có thể nhận biết và 
nâng cao năng lực cho Bên vay.  

Phạm vi Áp dụng  

6. ESS1 áp dụng cho tất cả các dự án được hỗ trợ bởi Ngân hàng thông qua Tài trợ Dự án Đầu tư
3
. Bên vay sẽ 

cơ cấu các dự án để chúng đáp ứng được các yêu cầu của các ESS theo phương thức và khung thời gian có thể 
được Ngân hàng chấp nhận

4
, như được quy định trong ESCP

5
.  

7. Thuật ngữ "dự án" được coi là một tập hợp các hoạt động mà Ngân hàng tài trợ hàm ý tại mục 6 được 
Bên vay lập ra, như đã được xác định trong hợp đồng pháp lý và được Ngân hàng phê duyệt

6
.  

8. Cơ sở vật chất mới và các hoạt động mới cần được Ngân hàng tài trợ sẽ được thiết kế nhằm đáp ứng các 
yêu cầu của các ESS.  

9. Nếu dự án được cấu thành từ, hoặc bao gồm, các tiện ích hiện có hoặc các hoạt động hiện tại mà đang 
không đáp ứng được các yêu cầu của các ESS tại thời điểm Hội đồng (quản trị) phê duyệt, Bên vay sẽ được yêu cầu 
áp dụng và thực hiện các biện pháp mà Ngân hàng thấy thỏa đáng, theo đó, khi mà Ngân hàng thấy cần, thì một số 
khía cạnh cụ thể của các tiện ích và và các hoạt động đó, theo nhận định của Ngân hàng, đáp ứng các yêu cầu của 
các ESS trong một thời gian có thể chấp nhận được đối với Ngân hàng.  

10. Trong trường hợp Ngân hàng đồng tài trợ một dự án cùng với các cơ quan tài trợ đa phương hoặc song 
phương khác, Bên vay sẽ hợp tác với Ngân hàng và các cơ quan đó để đồng ý cách tiếp cận chung để đánh giá và 

                                                           
 

2
 Yêu cầu bù đắp sẽ tính đến tính khả thi về tài chính và kỹ thuật. 

3
 Đây là những dự án mà OP / BP 10.00, Tài trợ Dự án Đầu tư, áp dụng. Chính sách Môi trường và Xã hội và các 

ESS của Ngân hàng Thế giới không áp dụng cho các hoạt động được hỗ trợ bởi Cho vay Chính sách Phát triển (mà 
các điểu khoản về môi trường và xã hội được quy định trong OP / BP 8.60, Cho vay Chính sách Phát triển), hoặc 
những dự án được hỗ trợ bởi Tài trợ Chương trình-vì-Kết quả (mà các quy định về môi trường và xã hội được quy 
định trong OP / BP 9.00, Cấp tài chính cho Chương trình-vì-Kết quả). 
4
 Như được quy định trong Chính sách Môi trường và Xã hội của Ngân hàng Thế giới, khoản 7, Ngân hàng sẽ chỉ hỗ 

trợ các dự án phù hợp và trong phạm vi ranh giới của các Điều khoản của Hiệp định. 
5
 Trường hợp dự án có bao gồm việc cung cấp một bảo lãnh theo OP 10.00, phạm vi áp dụng của các ESS sẽ phụ 

thuộc vào các hoạt động hoặc các cam kết thuộc phạm vi bảo lãnh. 
6
 Phạm vi của những hoạt động có thể được cấp Tài trợ Dự án Đầu tư, cùng với quá trình phê duyệt, được quy định 

trong OP 10.00.  
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quản lý các rủi ro và tác động về môi trường và xã hội liên quan đến dự án. Cách tiếp cận chung sẽ được chấp nhận 
với điều kiện, theo quan điểm của Ngân hàng, cách tiếp cận chung, về bản chất, sẽ không đi chệch khỏi mục tiêu 
của các ESS

7
. Bên vay sẽ được yêu cầu áp dụng cách tiếp cận chung cho dự án (và, nếu có thể, các Tiện ích Liên 

quan) ở vị trí của tất cả, hoặc một số yêu cầu đặt ra trong các ESS.  

11. Trường hợp Ngân hàng đang tài trợ một dự án liên quan đến một Trung gian Tài chính, và các cơ quan tài 
trợ đa phương hoặc song phương khác đã tài trợ cho Trung gian Tài chính đó, Ngân hàng có thể dựa vào các yêu 
cầu của các cơ quan này, bao gồm cả sự sắp đặt về thể chế đã được thiết lập bởi Trung gian Tài chính, ở vị trí của 
tất cả, hoặc một số yêu cầu đặt ra trong các ESS, với điều kiện là, theo quan điểm của Ngân hàng, các yêu cầu đó, 
về bản chất, sẽ không đi chệch khỏi mục tiêu của các ESS.  

12. ESS1 cũng được áp dụng cho tất cả các Tiện ích Liên quan
8
. Các Tiện ích Liên quan sẽ đáp ứng các yêu cầu 

của các ESS như quy định tại khoản 30, tới mức mà Bên vay có quyền kiểm soát và có ảnh hưởng đối với các Tiện 
ích Liên quan

9
.  

13. Các ESS 1-10 áp dụng cho hỗ trợ kỹ thuật được hỗ trợ bởi Ngân hàng thông qua Tài trợ Dự án Đầu tư, 
được cung cấp thông qua một dự án độc lập, hoặc là một phần của một dự án

10
.  

14. Trong trường hợp Bên vay được Ngân hàng coi là: (a) có nhu cầu cấp bách được hỗ trợ vì một thảm họa 
hay xung đột do tự nhiên hoặc do con người; hoặc (b) đang bị hạn chế về năng lực do sự mong manh hoặc tính dễ 
bị tổn thương cụ thể (bao gồm cả cho các quốc gia nhỏ), Bên vay có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của Ngân hàng phù hợp 
với các yêu cầu chính sách cụ thể và cân nhắc đặc biệt được đặt ra trong OP10.00

11
.  

Các Yêu cầu 

15. Bên vay sẽ đánh giá, quản lý và giám sát các rủi ro và tác động về môi trường và xã hội của dự án trong 
suốt vòng đời dự án để đáp ứng các yêu cầu của các ESS theo cách thức và trong khoảng thời gian chấp nhận được 
đối với Ngân hàng

12
.  

                                                           
 

7
 Trong việc xác định cách tiếp cận chung, hoặc các yêu cầu được tham khảo trong khoản 11, có thể chấp nhận 

được hay không, Ngân hàng sẽ xem xét các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện của các nhà tài trợ đa 
phương hoặc song phương. 
8
 Các tiện ích liên quan là các tiện ích, hoặc các hoạt động không được tài trợ như là một phần của dự án và, theo 

đánh giá của Ngân hàng, là: (a) có liên quan trực tiếp và đáng kể đến dự án; và (b) được thực hiện, hoặc dự kiến 
được thực hiện, đồng thời với dự án; và (c) cần thiết để dự án khả thi và sẽ không được xây dựng hoặc mở rộng nếu 
dự án không tồn tại. 
9
 Trong trường hợp các Tiện ích Liên quan đang được tài trợ bởi cơ quan tài trợ đa phương hoặc song phương khác, 

Ngân hàng có thể dựa vào các yêu cầu của các cơ quan này, ở tất cả hoặc một số yêu cầu đặt ra trong các ESS, với 
điều kiện những yêu cầu này không đi chệch khỏi những gì được yêu cầu theo các ESS.  
10

 Trong khi các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật có thể, từ bản thân chúng, không có rủi ro hoặc tác động dự kiến về môi 
trường hoặc xã hội, nhưng rủi ro hoặc ảnh hưởng hậu quả có thể là đáng kể. Vì vậy, các yêu cầu đặt ra trong các 
mục từ 15-17 sẽ được áp dụng cho các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho phù hợp. Các điều khoản tham chiếu, kế 
hoạch công tác hoặc các tài liệu khác xác định phạm vi và kết quả của các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sẽ được soạn 
thảo để đảm bảo rằng những khuyến cáo và hỗ trợ khác được cung cấp là phù hợp với các ESS 1-10. 
11

 Chi tiết cụ thể hơn được ghi trong OP10.00. 
12

 Khi xác lập cách thức và khung thời gian có thể chấp nhận được, Ngân hàng sẽ xem xét tính chất và mức độ của 
những rủi ro và tác động tiềm năng tới môi trường và xã hội, thời gian để xây dựng và thực hiện dự án, năng lực của 
Bên vay và các tổ chức khác tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, và các biện pháp và hành động cụ thể cần 
được đưa ra hoặc được thực hiện bởi Bên vay để giải quyết những rủi ro và tác động này. 
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16. Bên vay sẽ: 

(a) Thực hiện đánh giá môi trường và xã hội của dự án được đề xuất, bao gồm cả sự tham gia của 
các bên liên quan;  

(b) Tiết lộ thông tin thích hợp và thực hiện sự tham gia của các bên liên quan theo quy định của 
ESS10;  

(c) Xây dựng và thực hiện ESCP; và  

(d) Thực hiện giám sát và báo cáo về kết quả hoạt động của môi trường và xã hội của dự án so với 
các ESS.  

17. Dự án sẽ tuân thủ các yêu cầu áp dụng của Hướng dẫn Sức khỏe và An toàn Môi trường (EHSG). Khi các 
yêu cầu của nước chủ nhà khác với các mức độ và các biện pháp được trình bày trong EHSG, Bên vay sẽ được yêu 
cầu phải đạt được hoặc thực hiện theo yêu cầu nào nghiêm ngặt hơn. Nếu các mức độ hoặc các biện pháp ít 
nghiêm ngặt hơn so với những gì được cung cấp trong EHSG là phù hợp trong bối cảnh những khó khăn về kỹ thuật 
và tài chính hạn chế của Bên vay hoặc các trường hợp dự án cụ thể khác, Bên vay sẽ cung cấp các lý lẽ đầy đủ và 
chi tiết cho bất kỳ lựa chọn thay thế nào được đề xuất thông qua đánh giá môi trường và xã hội. Các lý lẽ này phải 
được chứng minh để đảm bảo Ngân hàng thỏa mãn rằng việc lựa chọn bất kỳ hoạt động được thay thế nào đều 
phù hợp với các mục tiêu của các ESS và EHSG đang áp dụng, và không có khả năng gây ra bất kỳ tác hại nào đáng 
kể cho môi trường và xã hội. 

A. Sử dụng Khung ES của Bên vay 

18. Khi một dự án được đề xuất để Ngân hàng hỗ trợ, Bên vay sẽ cung cấp cho Ngân hàng thông tin liên quan 
đến đánh giá của Ngân hàng về khung môi trường và xã hội hiện hành của Bên vay phù hợp với dự án được đề 
xuất (Khung ES).

13,14
 

19. Bên vay, khi tham khảo ý kiến với Ngân hàng, sẽ xác định các biện pháp và hành động để giải quyết bất kỳ 
khoảng trống nào trong khung ES, tới mức mà các biện pháp và hành động như vậy là cần thiết để đảm bảo rằng 
các mục tiêu, về vật chất, phù hợp với các ESS. Các biện pháp và hành động như vậy có thể được thực hiện trong 
quá trình chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án, như đã được thỏa thuận với Ngân hàng, và sẽ bao gồm, khi cần 
thiết, các biện pháp và hành động để giải quyết bất kỳ vấn đề phát triển năng lực nào liên quan đến Bên vay, bất kỳ 
thể chế liên quan nào của quốc gia, địa phương hoặc ngành tổ chức triển khai thực hiện, và bất kỳ cơ quan thực 
hiện nào. Các biện pháp và hành động đã được thỏa thuận, cùng với các khung thời gian để hoàn thành, sẽ tạo 
thành một phần của ESCP.  

                                                           
 

13
 Khung ES sẽ bao gồm những khía cạnh về chính sách, khuôn khổ pháp lý và thể chế của quốc gia, bao gồm các 

thể chế thực hiện cấp quốc gia, địa phương, hoặc các ngành; các luật, quy định, quy tắc, thủ tục và năng lực thực 
hiện có liên quan đến những rủi ro và tác động của dự án tới môi trường và xã hội. Trong trường hợp có mâu thuẫn 
hoặc thiếu rõ ràng trong Khung ES đối với các cơ quan có liên quan hoặc có thẩm quyền, chúng sẽ được xác định 
và thảo luận với Bên vay. Các khía cạnh của Khung ES hiện hành của Bên vay có liên quan sẽ thay đổi từ dự án này 
sang dự án khác, tùy thuộc vào các yếu tố như loại hình, quy mô, địa điểm và rủi ro và tác động tiềm năng của dự án 
tới môi trường và xã hội và vai trò và quyền hạn của các tổ chức khác nhau. 
14

 Thông tin được cung cấp cho Ngân hàng sẽ hỗ trợ Ngân hàng trong việc xác định xem Khung ES có thể được sử 
dụng đến mức độ nào để đạt được mục tiêu vật chất phù hợp với các ESS. Bên vay sẽ cung cấp cho Ngân hàng các 
nghiên cứu và đánh giá được thực hiện gần đây bởi Bên vay hoặc bên thứ ba có uy tín, kể cả về các dự án khác 
được thực hiện trong nước, tới mức độ mà chúng có liên quan đến dự án đề xuất.  
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20. Bên vay sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để duy trì Khung ES, cũng như các thực tiễn thực hiện 
chấp nhận được, hồ sơ giám sát, và năng lực phù hợp với đánh giá của Ngân hàng cùng các biện pháp và hành 
động được xác định trong ESCP, trong suốt thời gian của dự án. Bên vay sẽ thông báo cho Ngân hàng về bất kỳ thay 
đổi đáng kể nào trong Khung ES mà có thể ảnh hưởng đến dự án

15
. Nếu Khung ES được thay đổi một cách không 

phù hợp với các ESS và ESCP, Ngân hàng sẽ, theo quyết định của mình, hoặc là: (a) yêu cầu sửa đổi ESCP nếu cần 
thiết để đáp ứng các yêu cầu của các ESS; và / hoặc (b) thực hiện các biện pháp khác được Ngân hàng coi là thích 
hợp, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp khắc phục của Ngân hàng.  

B. Đánh giá Môi trường và Xã hội  

21. Bên vay sẽ thực hiện đánh giá môi trường và xã hội
16

 của dự án để đánh giá những rủi ro và tác động của 
dự án về môi trường và xã hội trong từng giai đoạn của vòng đời dự án

17
. Việc đánh giá sẽ tương xứng và tỷ lệ 

thuận với nguy cơ và tác động tiềm ẩn của dự án và phân loại dự án mà Ngân hàng giao, và sẽ đánh giá, một cách 
tổng hợp, tất cả các rủi ro và tác động trực tiếp, gián tiếp và tích lũy

18
 có liên quan về môi trường và xã hội trong 

từng giai đoạn của vòng đời dự án, bao gồm cả những vấn đề được xác định cụ thể trong các ESS2-10.  

22. Đánh giá môi trường và xã hội sẽ dựa vào thông tin hiện hành, bao gồm mô tả chính xác và phân định của 
dự án và bất kỳ khía cạnh nào có liên quan, và các dữ liệu cơ bản về môi trường xã hội ở mức độ chi tiết hợp lý đủ 
để gợi ý về cách biểu thị đặc tính và giảm nhẹ tác động. Việc đánh giá sẽ thẩm định các rủi ro và tác động tiềm ẩn 
về môi trường và xã hội của dự án; xem xét các lựa chọn thay thế của dự án; xác định cách cải thiện cách lựa chọn 
dự án, lựa chọn địa điểm, lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện để ngăn chặn, hạn chế, giảm thiểu, hoặc đền bù cho 
các tác động xấu đến môi trường và xã hội, và tăng cường các tác động tích cực của dự án. Đánh giá môi trường và 
xã hội sẽ bao gồm tham vấn các bên liên quan như một phần của đánh giá, phù hợp với ESS10.  

23. Đánh giá môi trường và xã hội sẽ là một đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan và là bản mô tả các rủi ro 
và tác động, được chuẩn bị bởi những người có trình độ và giàu kinh nghiệm. Tùy thuộc vào tầm quan trọng tiềm 
năng của những rủi ro và tác động, Bên vay có thể được yêu cầu thuê các chuyên gia của bên thứ ba độc lập để 
chuẩn bị hoặc xem xét toàn bộ hoặc một phần của đánh giá

19
.  

                                                           
 

15
 Nếu theo ý kiến của Ngân hàng, những thay đổi đó có tác dụng cải thiện Khung ES, Bên vay sẽ áp dụng những 

thay đổi đó cho dự án. 
16

 Bên vay, khi thảo luận với Ngân hàng, sẽ xác định và sử dụng phương pháp và các công cụ thích hợp, bao gồm 
xác định quy mô, phân tích môi trường và xã hội, điều tra, kiểm toán, khảo sát và nghiên cứu, nhằm xác định và 
đánh giá những rủi ro và tác động tới môi trường và xã hội tiềm ẩn có liên quan tới dự án được đề xuất. Các phương 
pháp và công cụ đó sẽ phản ánh tính chất và quy mô của dự án, và sẽ bao gồm một cách thích hợp sự kết hợp 
(hoặc các yếu tố) của: đánh giá tác động môi trường (ĐTM); kiểm toán môi trường; đánh giá nguy cơ hoặc rủi ro; 
phân tích xã hội và xung đột; kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMT & XH); khung quản lý môi trường và 
xã hội (KQLMT&XH); ĐTM khu vực hoặc ngành; đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (ĐGCLMT&XH). Tính 
năng cụ thể của một dự án có thể đòi hỏi Bên vay phải sử dụng các phương pháp và các công cụ chuyên môi để 
đánh giá, ví dụ như một Kế hoạch Quản lý Di sản Văn hóa. Trong trường hợp dự án có thể có tác động ngành hoặc 
khu vực, một ĐTM ngành hoặc khu vực sẽ được yêu cầu thực hiện. 
17

 Điều này có thể bao gồm giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng, vận hành, ngừng hoạt động, đóng cửa và phục hồi/ 
khôi phục lại. 
18

 Quá trình đánh giá sẽ xem xét các tác động tích lũy của dự án, kết hợp với các tác động từ các dự án khác có liên 
quan trong quá khứ, hiện tại và có thể dự đoán một cách hợp lý, cũng như các hoạt động ngoài kế hoạch nhưng có 
thể dự đoán được, do dự án kích hoạt, mà có thể nảy ra sau này hoặc nảy ra tại một địa điểm khác. 
19

 Đối với dự án có Rủi ro Cao, Bên vay sẽ giữ lại các chuyên gia độc lập ở bên ngoài dự án để họ thực hiện đánh 
giá môi trường và xã hội. 
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24. Bên vay sẽ đảm bảo rằng đánh giá môi trường và xã hội sẽ tính đến một cách hợp lý tất cả các vấn đề liên 
quan đến dự án, bao gồm: (a) khung chính sách quốc gia được áp dụng, luật pháp và quy định quốc gia và năng lực 
thể chế (bao gồm cả năng lực thực hiện) liên quan tới các vấn đề môi trường và xã hội; các biến thể trong điều kiện 
đất nước và bối cảnh dự án; các nghiên cứu về môi trường và xã hội trong nước; các kế hoạch hành động môi 
trường và xã hội quốc gia; và các nghĩa vụ của quốc gia áp dụng trực tiếp cho dự án theo các điều ước và thỏa 
thuận quốc tế có liên quan; (b) các yêu cầu đang áp dụng theo các ESS; và (c) các EHSG, và GIIP khác có liên quan. 
Việc đánh giá dự án, và tất cả các đề xuất nêu trong đánh giá, sẽ phù hợp với các yêu cầu của đoạn văn bản này.  

25. Đánh giá môi trường và xã hội sẽ áp dụng một hệ thống giảm nhẹ được phân cấp, trong đó sẽ ưu tiên việc 
tránh các tác động qua giảm thiểu

20
, hoặc giảm các tác động tới mức chấp nhận được, và khi tác động còn lại vẫn 

còn, sẽ bù đắp cho chúng bất cứ khi nào khả thi về mặt kỹ thuật
21

 và tài chính
22

.  

26. Đánh giá môi trường và xã hội, theo phạm vi qui định, sẽ tính đến tất cả những rủi ro và tác động của dự 
án về môi trường và xã hội, bao gồm:  

(a) Những rủi ro và tác động về môi trường, bao gồm: (i) những gì được xác định bởi EHSG; (ii) những gì 
liên quan đến sự an toàn của cộng đồng (bao gồm cả sự an toàn của đập chắn nước và sử dụng an 
toàn thuốc trừ sâu); (iii) những gì liên quan đến biến đổi khí hậu và các tác động xuyên biên giới 
hoặc tác động toàn cầu khác; (iv) bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào tới việc bảo vệ, bảo tồn, bảo trì và 
phục hồi chức năng của môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học; và (v) những gì liên quan đến việc 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên sống, chẳng hạn như thủy sản và rừng;  

(b) Những rủi ro và tác động xã hội bao gồm: (i) các mối đe dọa đối với an ninh con người thông qua sự 
leo thang của các xung đột giữa các cá nhân, các cộng đồng hoặc liên quốc gia, tội phạm và bạo lực; 
(ii) rủi ro khiến dự án có các tác động không cân xứng tới các nhóm thiệt thòi hoặc dễ bị tổn 
thương

23
; (iii) bất kỳ thành kiến hay phân biệt đối xử nào tới các cá nhân hoặc các nhóm người trong 

việc tạo tiếp cận tới các nguồn lực phát triển và các lợi ích của dự án, đặc biệt là trường hợp của các 
nhóm thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương; (iv) tác động kinh tế và xã hội tiêu cực liên quan đến việc 
giao đất không tự nguyện hoặc hạn chế quyền tiếp cận tới tài nguyên thiên nhiên; (v) rủi ro hoặc tác 
động liên quan đến quyền sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm (do có liên quan) các tác 
động tiềm năng của dự án tới các thỏa thuận về phương thức và thời kỳ sử dụng đất ở địa phương, 
khả năng tiếp cận và đất đai sẵn có, an ninh lương thực và giá trị đất, và bất kỳ rủi ro tương ứng nào 

                                                           
 

20
 Hệ thống phân cấp thứ bậc nhằm giảm thiểu nguy cơ và tác động được tiếp tục thảo luận và xác định trong bối 

cảnh của các ESS2-10, nếu có thể được. 
21

 Tính khả thi kỹ thuật được dựa trên việc liệu các biện pháp và hành động được đề xuất có thể được thực hiện với 
kỹ năng thương mại, thiết bị, vật liệu có sẵn, có tính đến các yếu tố chiếm ưu thế tại địa phương như khí hậu, địa lý, 
nhân khẩu học, cơ sở hạ tầng, an ninh, quản trị, năng lực, và độ tin cậy trong vận hành. 
22

 Tính khả thi tài chính dựa trên những cân nhắc về tài chính có liên quan, bao gồm cả mức độ tương đối của các 
chi phí gia tăng từ việc áp dụng các biện pháp và hành động so với chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì của dự án; và 
liệu chi phí gia tăng này có thể làm cho dự án trở thành không khả thi hay không đối với Bên vay. 
23

 Những người yếu thế hay dễ bị tổn thương được coi là những người, ví dụ, vì độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, 
sự khiếm khuyết về thể chất hay địa vị xã hội hoặc dân sự, khuynh hướng tình dục, giới tính, khó khăn kinh tế hay 
tình trạng bản địa, và / hoặc sự phụ thuộc vào các tài nguyên thiên nhiên đặc biệt khiến họ có nhiều khả năng bị ảnh 
hưởng tiêu cực nhiều hơn bởi các tác động của dự án và / hoặc bị hạn chế so với những người khác đối với khả 
năng hưởng lợi từ dự án. Một người/một nhóm như vậy cũng có nhiều khả năng bị loại khỏi / không thể tham gia đầy 
đủ quá trình tham vấn chủ yếu, và như vậy có thể cần có các biện pháp và / hoặc hỗ trợ cụ thể để họ làm được điều 
đó. Các ví dụ liên quan đến tuổi tác bao gồm người già và trẻ vị thành niên, trong các tình huống họ có thể bị tách ra 
khỏi gia đình, cộng đồng, hay các cá nhân khác mà họ bị phụ thuộc vào. 
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liên quan đến xung đột hay tranh cãi về đất đai và tài nguyên thiên nhiên; (vi) các tác động đối với 
sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án; và (vii) các 
rủi ro đối với di sản văn hóa.  

27. Trong trường hợp đánh giá môi trường và xã hội của dự án xác định được các cá nhân hoặc các nhóm cụ 
thể là yếu thế hoặc dễ bị tổn thương, Bên vay sẽ đề xuất và thực hiện các biện pháp khác biệt để các tác động tiêu 
cực không rơi quá nhiều tới những người yếu thế hoặc dễ bị tổn thương, và để họ không bị thiệt thòi trong việc 
chia sẻ bất kỳ lợi ích phát triển và cơ hội nào phát sinh từ dự án.  

28. Trong trường hợp Bên vay lo ngại rằng quá trình xác định các nhóm nhằm mục đích áp dụng ESS7 có thể 
tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng làm trầm trọng thêm căng thẳng sắc tộc hoặc xung đột dân sự, hoặc trong trường 
hợp việc xác định các nhóm có văn hóa khác biệt như đã đề ra trong ESS7 không phù hợp với các quy định của hiến 
pháp quốc gia, Bên vay có thể yêu cầu Ngân hàng đồng ý về một cách tiếp cận thay thế, trong đó các rủi ro và tác 
động của dự án tới Dân bản địa sẽ được giải quyết thông qua việc áp dụng các ESS chứ không phải là ESS7. Bên vay 
sẽ đưa ra yêu cầu về một cách tiếp cận thay thế, thông qua giao tiếp bằng văn bản với Ngân hàng, lập ra một bản 
trình bày lý do chi tiết cho yêu cầu đó. Khi làm như vậy, Bên vay cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết khẳng định rằng 
cách tiếp cận thay thế đó sẽ giải quyết được các rủi ro và tác động của dự án tới Dân bản địa. Cách tiếp cận thay 
thế sẽ được cấu trúc sao cho các cộng đồng (của Dân bản địa) bị ảnh hưởng bởi dự án có liên quan sẽ được cư xử 
ít nhất cũng ngang bằng những người khác bị ảnh hưởng bởi dự án. Các thỏa thuận giữa Ngân hàng và Bên vay liên 
quan đến phương pháp tiếp cận này sẽ được thiết lập trong ESCP.  

29. Nếu dự án bao gồm việc chuẩn bị các tiểu dự án, Bên vay sẽ thực hiện đánh giá môi trường và xã hội phù 
hợp cho mỗi tiểu dự án, phù hợp với luật pháp quốc gia. Trong trường hợp các tiểu dự án được phân loại là có 
Nguy cơ cao, đánh giá môi trường và xã hội sẽ phải phù hợp với các ESS 1 đến 8 và ESS10. Bên vay sẽ đảm bảo rằng 
các tiểu dự án được xây dựng để đáp ứng yêu cầu quy định của quốc gia liên quan đến các rủi ro và tác động tới 
môi trường và xã hội, và khi các tiểu dự án được phân loại là có Nguy cơ cao, chúng cũng được xây dựng để đáp 
ứng các ESS 1-8 và ESS10. Khi Ngân hàng xét thấy cần thiết

24
, Bên vay sẽ chuẩn bị một khung quản lý môi trường và 

xã hội
25

, để hỗ trợ Bên vay trong việc xây dựng và thực hiện các tiểu dự án.  

30. Đánh giá môi trường và xã hội cũng sẽ xác định và đánh giá, tới mức độ thích hợp, những rủi ro và tác 
động tiềm năng tới môi trường và xã hội của các Tiện ích Liên quan. Bên vay sẽ giải quyết các rủi ro và tác động của 
các Tiện ích Liên quan một cách tương xứng với sự kiểm soát và tầm ảnh hưởng của Bên vay tới các Tiện ích Liên 
quan

26
 tới mức độ mà Bên vay không thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến Tiện ích Liên quan nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của các ESS, đánh giá môi trường và xã hội cũng sẽ xác định những rủi ro và tác động mà các Tiện ích Liên 
quan có thể gây ra cho dự án.  

31. Đối với các dự án có Nguy cơ cao hoặc gây tranh cãi, hoặc gây các nguy cơ hoặc tác động nghiêm trọng đa 
chiều về môi trường và xã hội, Bên vay có thể được yêu cầu hợp tác với một hoặc nhiều chuyên gia độc lập được 
quốc tế công nhận. Các chuyên gia đó có thể, tùy thuộc vào dự án, là một phần của một ban cố vấn hoặc, nếu 
không thế, thì được Bên vay thuê, và họ sẽ cung cấp tư vấn và giám sát độc lập cho dự án.  

                                                           
 

24
 Ví dụ, trong trường hợp các tiểu dự án có thể có rủi ro và tác động đáng kể về môi trường và xã hội, hoặc Bên vay 

có khả năng hạn chế trong quản lý các rủi ro và tác động như vậy.  
25

 Xem ESS1, đoạn Error! Reference source not found..Error! Reference source not found.. 
26

 Bên vay sẽ phải chứng minh, để thuyết phục được Ngân hàng, cái mức độ mà không thể kiểm soát được hoặc 
gây ảnh hưởng đến các Tiện ích Liên quan, bằng cách cung cấp các chi tiết của những cân nhắc liên quan, trong đó 
có thể bao gồm các yếu tố pháp lý, pháp chế và thể chế.  
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32. Trường hợp Bên vay có thể thực hiện kiểm soát một cách hợp lý các nhà cung cấp chính của mình, đánh 
giá môi trường và xã hội cũng sẽ xem xét liệu các chuỗi cung ứng chính

27
 thiết yếu cho các chức năng cốt lõi của dự 

án
28

 có khả năng liên quan tới những rủi ro và tác động tới môi trường và xã hội hay không. Nếu có, thì Bên vay sẽ 
thông qua và thực hiện một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng, mà: (a) tương xứng với tính phức tạp của các chuỗi 
cung ứng đó, và những rủi ro và tác động tương ứng tới môi trường và xã hội; và (b) phù hợp với tính chất, quy mô 
của dự án.  

33. Đánh giá môi trường và xã hội sẽ xem xét các rủi ro và tác động xuyên biên giới và toàn cầu tiềm năng liên 
quan tới dự án, chẳng hạn như tác động từ nước thải và khí thải, từ việc sử dụng tăng lên hoặc ô nhiễm các nguồn 
nước quốc tế, phát thải khí nhà kính, các vấn đề về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, và các tác động 
đến các loài di cư có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.  

C. Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội 

34. Bên vay sẽ xây dựng và áp dụng một ESCP, trong đó sẽ đặt ra các biện pháp và hành động cần thiết cho dự 
án để đạt được sự tuân thủ với các ESS trong một khung thời gian quy định. ESCP sẽ được thỏa thuận với Ngân 
hàng và sẽ là một phần của thỏa thuận pháp lý

29
.  

35. ESCP sẽ tính đến các kết quả của đánh giá môi trường và xã hội, thẩm định môi trường và xã hội của Ngân 
hàng, và các kết quả tham vấn các bên liên quan. Nó sẽ là một bản tóm tắt chính xác về các biện pháp vật chất và 
hành động cần thiết để tránh, giảm thiểu, hoặc giảm đi những rủi ro và tác động tiềm năng tới môi trường và xã 
hội của dự án

30
. Thời hạn hoàn thành cho từng hành động sẽ được quy định trong ESCP.  

36. Trong trường hợp ESCP yêu cầu Bên vay lập kế hoạch hoặc thực hiên những biện pháp và hành động cụ 
thể trong một khoảng thời gian quy định để tránh, giảm đi, giảm bớt hoặc giảm thiểu các rủi ro và tác động cụ thể 
của dự án, Bên vay sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dự án mà có thể gây ra những rủi ro 
hoặc tác động tiêu cực nghiêm trọng cho môi trường hoặc xã hội cho đến khi các kế hoạch hoặc hành động có liên 
quan đã được hoàn thành và (nếu cần thiết) được thực hiện một cách thỏa đáng đối với Ngân hàng.  

37. Trong trường hợp cách tiếp cận chung
31

 đã được thỏa thuận giữa Ngân hàng, Bên vay và các cơ quan tài 
trợ khác, ESCP sẽ bao gồm tất cả các biện pháp và hành động đã được sự đồng ý của Bên vay nhằm đạt được sự 
phù hợp với các yêu cầu của cách tiếp cận chung (và của các ESS, nếu có). Nếu có thể, một ESCP duy nhất sẽ được 
thỏa thuận, trong đó kết hợp các yêu cầu của Ngân hàng và của tất cả các cơ quan khác.  

                                                           
 

27
 Các nhà cung cấp chính là những người, theo lộ trình, cung cấp hàng hóa hoặc các vật liệu thiết yếu cho các khía 

cạnh cốt lõi của dự án.  
28

 Các chức năng cốt lõi tạo thành những quá trình sản xuất và / hoặc dịch vụ thiết yếu cho một hoạt động cụ thể của 
dự án mà nếu không có nó, dự án không thể tiếp tục. 
29

 ESCP sẽ là một phụ lục của hiệp ước pháp lý, và sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công bố thông tin tương tự như 
các thỏa thuận pháp lý. 
30

 Việc này sẽ bao gồm bất kỳ biện pháp và hành động nào nhằm giảm thiểu và cải thiện kết quả đã được xây dựng; 
các hành động có thể sẽ được thực hiện xong trước khi được phê duyệt bởi Ban Giám đốc của Ngân hàng; các 
hành động do luật pháp quốc gia đòi hỏi, và các quy định nhằm đáp ứng các yêu cầu của các ESS; các hành động 
nhằm giải quyết những khoảng trống trong Khung ES của Bên vay; và mọi hành động khác được coi là cần thiết để 
dự án đạt được sự phù hợp với các ESS. Các khoảng trống sẽ được đánh giá bằng cách tham khảo những gì sẽ 
được yêu cầu trong ESS có liên quan. 
31

 Xem mục Error! Reference source not found.. Xem mục Error! Reference source not found.. 
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38. ESCP sẽ đưa ra một bản tóm tắt về cơ cấu tổ chức mà Bên vay sẽ thiết lập và duy trì để thực hiện các hành 
động đã thoả thuận trong ESCP. Cơ cấu tổ chức sẽ tính đến vai trò và trách nhiệm của Bên vay và các cơ quan chịu 
trách nhiệm thực hiện dự án, và xác định nhân sự cụ thể với các quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn.  

39. ESCP sẽ đưa ra một bản tóm tắt về đào tạo mà Bên vay sẽ cung cấp nhằm giải quyết các hành động cụ thể 
theo yêu cầu của ESCP, xác định các học viên để đào tạo và các nguồn nhân lực và tài chính cần thiết.  

40. ESCP sẽ đặt ra các hệ thống, nguồn lực và nhân lực mà Bên vay sẽ đưa ra để thực hiện giám sát, và sẽ xác 
định bất kỳ bên thứ ba nào sẽ được sử dụng để bổ sung hoặc xác minh hoạt động giám sát của Bên vay.  

41. Khi phù hợp, ESCP sẽ yêu cầu Bên vay chuẩn bị và nộp cho Ngân hàng để xem xét một quy trình cho phép 
việc quản lý có thể thích ứng được đối với các thay đổi nhỏ được đề xuất của dự án

32
 hoặc các tình huống không 

được lường trước. Quá trình này sẽ quy định về việc những thay đổi hoặc những tình huống như vậy sẽ được quản 
lý và báo cáo như thế nào, và bất kỳ thay đổi cần thiết nào sẽ được thực hiện với ESCP, và các công cụ quản lý có 
liên quan.  

D. Thực hiện ESCP 

42. Bên vay sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp và hành động được xác định trong ESCP phù hợp với 
khung thời gian quy định, và sẽ xem xét tình hình thực hiện ESCP như là một phần của công tác giám sát và báo 
cáo

33
.  

43. Bên vay sẽ duy trì và tăng cường khi cần thiết, trong suốt vòng đời của dự án, cơ cấu tổ chức được thành 
lập để giám sát các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án. Các trách nhiệm xã hội và môi trường chủ yếu sẽ 
được xác định rõ, và thông báo cho tất cả cán bộ tham gia. Cam kết đầy đủ ở cấp cao, và các nguồn nhân lực và tài 
chính sẽ được cung cấp theo lộ trình thực hiện ESCP.  

44. Bên vay sẽ đảm bảo rằng những người có trách nhiệm trực tiếp đối với các hoạt động liên quan đến việc 
thực hiện ESCP có trình độ và được đào tạo đầy đủ, để họ có kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện công 
việc của họ. Bên vay, hoặc trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án, sẽ đào tạo 
nhằm giải quyết các biện pháp và hành động cụ thể theo yêu cầu của ESCP, và hỗ trợ các kết quả hoạt động xã hội 
và môi trường một cách hiệu quả và liên tục.  

45. ESCP sẽ xác định các công cụ quản lý khác nhau mà Bên vay sẽ sử dụng để xây dựng và thực hiện các biện 
pháp và hành động được đề ra trong ESCP. Những công cụ quản lý đó sẽ bao gồm, nếu thích hợp, các kế hoạch 
quản lý môi trường và xã hội, các khung quản lý môi trường và xã hội, các chính sách vận hành, các hướng dẫn vận 
hành, các hệ thống quản lý, các thủ tục, thực hành và đầu tư vốn. Tất cả các công cụ quản lý sẽ áp dụng các hệ 
thống phân cấp thứ bậc giảm thiểu, và kết hợp các biện pháp để dự án đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật và 
các quy định hiện hành và của các ESS

34
, phù hợp với ESCP trong suốt thời gian của dự án.  

46. Mức độ chi tiết và phức tạp của các công cụ quản lý sẽ tương xứng với các rủi ro và tác động của dự án, và 
các biện pháp và hành động được xác định để giải quyết các rủi ro và tác động này. Công cụ quản lý sẽ tính đến 

                                                           
 

32
 thay đổi nhỏ của dự án là bất cứ thay đổi nào được đề xuất cho quy mô, thiết kế, thực hiện hoặc vận hành của dự 

án mà, theo ý kiến của Ngân hàng, không thể gây ra, hoặc chỉ gây ra một thay đổi nhỏ trong các rủi ro hoặc tác động 
của dự án về môi trường hoặc xã hội. 
33

 Xem Mục E. 
34

 Bao gồm GIIP có liên quan. 
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kinh nghiệm và năng lực của các bên tham gia vào dự án, bao gồm các cơ quan thực hiện, các cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi dự án và các bên liên quan khác; và nhằm hỗ trợ cải thiện kết quả hoạt động môi trường và xã hội. Các 
công cụ quản lý sẽ xác định các kết quả mong muốn có thể đo lường được (ví dụ, so với các điều kiện ban đầu) đến 
mức độ có thể, với các yếu tố như các mục tiêu và các chỉ số kết quả hoạt động có thể giám sát được trong những 
khoảng thời gian xác định.  

47. Nhận thức được tính chất năng động của quá trình xây dựng và thực hiện dự án, các công cụ quản lý sẽ sử 
dụng cách tiếp cận dài hạn được chia thành các giai đoạn; và chúng được thiết kế để đáp ứng với những thay đổi 
trong các tình huống của dự án, các sự kiện bất ngờ, những thay đổi pháp lý và các kết quả giám sát và xem xét.  

48. Bên vay sẽ thông báo kịp thời cho Ngân hàng về bất cứ thay đổi nào được đề xuất về phạm vi, thiết kế, 
thực hiện hoặc vận hành của dự án mà có khả năng gây ra một sự thay đổi đáng kể trong các rủi ro hoặc tác động 
của dự án về môi trường và xã hội. Nếu cần Bên vay sẽ tiến hành đánh giá bổ sung thích hợp và tham vấn các bên 
liên quan theo quy định của các ESS, và đề xuất những thay đổi cho ESCP và các công cụ quản lý có liên quan, phù 
hợp với các kết quả của đánh giá và tham vấn, để Ngân hàng phê duyệt.  

E. Giám sát và Báo cáo Dự án 

49. Bên vay sẽ giám sát và đo lường kết quả hoạt động môi trường và xã hội của dự án phù hợp với các thỏa 
thuận pháp lý (bao gồm cả ESCP). Mức độ giám sát sẽ được thoả thuận với Ngân hàng, và sẽ tương xứng với tính 
chất của dự án, với các rủi ro và tác động của dự án tới môi trường và xã hội và các yêu cầu tuân thủ. Bên vay sẽ 
đảm bảo rằng có đủ các hệ thống, nguồn lực và nhân sự được đưa ra để thực hiện giám sát. Khi thích hợp, Bên vay 
sẽ tham vấn các bên liên quan và các bên thứ ba, chẳng hạn như các chuyên gia độc lập, cộng đồng địa phương 
hoặc các tổ chức phi chính phủ, để bổ sung hoặc xác minh hoạt động giám sát của mình. Trong trường hợp các cơ 
quan khác hoặc các bên thứ ba có trách nhiệm quản lý các rủi ro và tác động cụ thể và thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu, Bên vay sẽ phối hợp với các cơ quan và các bên thứ ba đó để thiết lập và giám sát các biện pháp giảm 
thiểu này.  

50. Công tác giám sát thường sẽ bao gồm việc ghi lại thông tin để theo dõi việc thực hiện và thiết lập sự kiểm 
soát vận hành có liên quan nhằm xác minh và so sánh sự tuân thủ và tiến độ. Công tác giám sát sẽ được điều chỉnh 
theo kinh nghiệm thực hiện, cũng như theo các hoạt động được cơ quan quản lý có liên quan yêu cầu, và theo 
thông tin phản hồi từ các bên liên quan, chẳng hạn như các thành viên cộng đồng. Bên vay sẽ ghi lại các kết quả 
giám sát.  

51. Bên vay sẽ cung cấp các báo cáo định kỳ theo quy định trong ESCP (trong mọi trường hợp, không dưới 
một năm) cho Ngân hàng về kết quả giám sát. Các báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chính xác và khách quan về 
việc thực hiện dự án, bao gồm việc tuân thủ ESCP và các yêu cầu của các ESS. Bên vay và các cơ quan thực hiện dự 
án, sẽ chỉ định các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm xem xét các báo cáo.  

52. Dựa trên các kết quả giám sát, Bên vay sẽ xác định bất cứ hành động khắc phục và phòng ngừa nào cần 
thiết, và sẽ kết hợp chúng trong ESCP hoặc công cụ quản lý có liên quan được sửa đổi, theo cách có thể chấp nhận 
được đối với Ngân hàng. Bên vay sẽ thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa đã được thỏa thuận phù 
hợp với ESCP hoặc công cụ quản lý có liên quan đã được sửa đổi, và giám sát, báo cáo về những hành động này.  

53. Theo yêu cầu của Ngân hàng, Bên vay sẽ tạo điều kiện cho cán bộ của Ngân hàng, hoặc chuyên gia tư vấn 
đại diện cho Ngân hàng, tới thăm hiện trường.  

54. Bên vay sẽ thông báo kịp thời cho Ngân hàng về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào liên quan đến dự án, mà đã 
gây hoặc có thể gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể tới môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, công chúng hoặc 
người lao động. Việc thông báo sẽ cung cấp đầy đủ các chi tiết liên quan đến sự cố hoặc tai nạn, bao gồm bất kỳ 
trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng nào. Bên vay sẽ có biện pháp để giải quyết ngay lập tức các sự cố hay tai 
nạn, và để ngăn chặn bất kỳ sự tái phát nào, phù hợp với luật pháp quốc gia và các ESS.  
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55. Bên vay sẽ báo cáo về tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án, phù hợp với ESS10.  
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ESS1 – PHỤ LỤC 1. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

[Mục này sẽ xác định những vấn đề cần được giải quyết trong đánh giá môi trường và xã hội.]  
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ESS1 – PHỤ LỤC 2. KẾ HOẠCH CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

[sẽ bao gồm các yêu cầu bổ sung cho phù hợp] 

ESCP sẽ đặt ra các biện pháp chi tiết về vật chất và các hành động theo hợp phần đã được thoả thuận giữa Bên vay 
và Ngân hàng cho dự án để đạt được sự tuân thủ theo các ESS trong một khung thời gian quy định. Mỗi biện pháp 
và hành động theo hợp phần sẽ có một khoảng thời gian thỏa thuận để hoàn tất.  
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ESS1 – PHỤ LỤC 3. QUẢN LÝ CÁC NHÀ THẦU 

[sẽ có các yêu cầu bổ sung cho phù hợp] 

Bên vay sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu tham gia dự án này sẽ vận hành một cách phù hợp với các yêu cầu 
của các ESS, bao gồm các yêu cầu cụ thể đặt ra trong ESCP. Bên vay sẽ quản lý tất cả các nhà thầu một cách hiệu 
quả, bao gồm:  

(a) Đánh giá các rủi ro và tác động về môi trường và xã hội liên quan đến các hợp đồng đó;  

(b) Kết hợp tất cả các khía cạnh liên quan của ESCP vào hồ sơ mời thầu;  

(c) Trong hợp đồng, yêu cầu các nhà thầu phải áp dụng các khía cạnh liên quan của ESCP và các công cụ 
quản lý phù hợp, bao gồm cả các biện pháp khắc phục sự không tuân thủ một cách phù hợp và hiệu 
quả;  

(d) Đảm bảo rằng các nhà thầu liên quan tham gia dự án là các doanh nghiệp có uy tín và hợp pháp, và 
có kiến thức và các kỹ năng để thực hiện các công việc của họ phù hợp với các cam kết theo hợp 
đồng;  

(e) Giám sát việc tuân thủ của các nhà thầu với các cam kết theo hợp đồng của họ; và  

(f) Trong trường hợp có thầu lại, cần yêu cầu các nhà thầu phải có thỏa thuận tương tự với các nhà 
thầu phụ của họ. 
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 2.  

Lao động và Điều kiện Làm việc 

Giới thiệu 

1. ESS2 nhận tầm quan trọng của việc tạo ra việc làm và thu nhập trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và tăng 
trưởng kinh tế. Bằng cách đảm bảo người lao động trong dự án được đối xử công bằng và tạo điều kiện làm 
việc an toàn và lành mạnh. Bên vay có thể thúc đẩy mối quan hệ quản lý người lao động một cách đúng đắn 
và tăng cường lợi ích phát triển của dự án.  

Mục tiêu  

 Tăng cường các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh. 

 Thúc đẩy đối xử công bằng, không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng cho người lao động dự án. 

 Bảo vệ người lao động, bao gồm các đối tượng người lao động dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em (trong độ 
tuổi lao động, phù hợp với ESS này), và lao động nhập cư. 

 Tránh việc sử dụng lao động cưỡng bức và trẻ em. 

Phạm vi Áp dụng 

2. ESS2 được áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội được mô tả trong ESS1, trong đó Bên 
vay sẽ xác định các yêu cầu liên quan của ESS2 và làm thế nào để các yêu cầu đó được giải quyết trong dự án.  

3. Thuật ngữ "người lao động dự án" được dùng để chỉ những người làm việc hoặc tham gia trực tiếp của 
Bên vay, bên đề xuất dự án và / hoặc cơ quan thực hiện dự án làm việc cụ thể liên quan đến dự án.

1
 ESS2 áp dụng 

cho lao động toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời, theo mùa và di cư.
2
  

4. Trường hợp cán bộ nhà nước đang làm việc có liên quan đến dự án, bất kể toàn thời gian hoặc bán thời 
gian, họ sẽ vẫn tuân theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng lao động làm việc trong khu vực nhà nước hiện 
có. ESS2 sẽ không áp dụng đối với cán bộ nhà nước này, ngoại trừ quy định tại mục 15 đến 19 (Bảo vệ Lực lượng 
lao động) và mục 20 và 21 (An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp). 

Yêu cầu 

A. Điều kiện Làm việc và Quản lý các Mối quan hệ lao động 

5. Bên vay sẽ có các quy trình quản lý lao động áp dụng đối với dự án. Những quy trình này sẽ đặt ra cách 
thức quản lý công nhân dự án, phù hợp với các yêu cầu của luật pháp quốc gia và ESS này.

3
  

                                                           
 

1
 ESS2 sẽ không áp dụng đối với những người lao động khác của Bên vay, bên đề xuất dự án và các cơ quan thực 

hiện dự án. 
2
 Lao động di cư là những người lao động di cư từ một tỉnh đến tỉnh khác hoặc từ một phần của một tỉnh đến phần 

khác của tỉnh đó. 
3
 Trong phạm vi mà pháp luật quốc gia đáp ứng các yêu cầu của ESS này, dự án sẽ dựa vào luật pháp quốc gia, và 

Bên vay sẽ không phải nêu lại yêu cầu này trong quy trình quản lý lao động. 
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Các Điều khoản và Điều kiện Việc làm 

6. Người lao động dự án sẽ được cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu về điều kiện làm việc của họ. Các 
thông tin này chỉ ra quyền của họ theo luật quốc gia về lao động và việc làm (trong đó sẽ bao gồm bất kỳ thoả ước 
tập thể nào), bao gồm quyền của họ liên quan đến giờ làm việc, tiền lương, làm thêm giờ, bồi thường và quyền lợi. 
Thông tin này sẽ được cung cấp khi bắt đầu ký kết hợp đồng lao động và khi bất kỳ thay đổi quan trọng nào xảy ra.  

7. Người lao động dự án sẽ được thanh toán thường xuyên theo quy định của luật quốc gia. Các khoản khấu 
trừ từ tiền lương sẽ chỉ được thực hiện theo luật pháp quốc gia và người lao động của dự án sẽ được thông báo về 
việc khấu trừ sẽ được thực hiện. Tất cả người lao động của dự án sẽ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mỗi tuần, nghỉ lễ 
hàng năm và nghỉ ốm, theo luật quốc gia. 

8. Về việc chấm dứt việc làm, tất cả người lao động dự án sẽ nhận được thông báo thôi việc và thanh toán sa 
thải theo yêu cầu của luật pháp quốc gia một cách kịp thời. Tất cả các khoản chưa được trả, lợi ích an sinh xã hội, 
đóng góp lương hưu và các chế độ khác sẽ được trả trực tiếp cho người lao động hoặc bằng cách thích hợp khác vì 
lợi ích của người lao động của dự án. Trường hợp các khoản thanh toán được thực hiện vì lợi ích của người lao 
động dự án, người lao động dự án sẽ được cung cấp bằng chứng về khoản thanh toán đó.  

Không Kỳ thị và Bình đẳng 

9. Các quyết định liên quan đến việc làm của người lao động sẽ không được thực hiện trên cơ sở các đặc 
điểm cá nhân không liên quan đến yêu cầu công việc. Việc làm của người lao động sẽ dựa trên nguyên tắc cơ hội 
bình đẳng và đối xử công bằng, sẽ không có phân biệt đối xử đối với bất kỳ khía cạnh nào của quan hệ lao động, 
chẳng hạn như tuyển dụng và thuê, bồi thường thiệt hại (bao gồm cả tiền lương và lợi ích), điều kiện làm việc và 
các điều khoản lao động, cơ hội đào tạo, phân công công việc, thăng tiến, thôi việc hoặc nghỉ hưu, hoặc chấp hành 
kỷ luật. Các chính sách và thủ tục nguồn nhân lực sẽ đặt ra các biện pháp để ngăn chặn và giải quyết sự quấy nhiễu, 
hăm dọa và / hoặc bóc lột. Trong trường hợp pháp luật quốc gia không phù hợp với phân khúc này, dự án sẽ tìm 
cách thực hiện các hoạt động dự án một cách phù hợp với mục đích của đoạn này đến mức có thể và không trái với 
pháp luật quốc gia.  

10. Các biện pháp đặc biệt bảo vệ hoặc hỗ trợ khắc phục phân biệt đối xử trong quá khứ hay lựa chọn cho 
một công việc cụ thể dựa trên các yêu cầu của công việc sẽ không được coi là phân biệt đối xử, miễn là chúng phù 
hợp với luật pháp quốc gia. 

Các Tổ chức của Người Lao động  

11. Ở những nước mà luật pháp quốc gia công nhận quyền thành lập và lựa chọn tham gia các tổ chức của 
công nhân mà không có sự can thiệp và thương lượng tập thể, dự án sẽ thực hiện theo luật pháp quốc gia. Trong 
hoàn cảnh như vậy, vai trò của các tổ chức của người lao động và đại diện hợp pháp của người lao động sẽ được 
tôn trọng và họ sẽ được cung cấp thông tin cần thiết để đàm phán có ý nghĩa một cách kịp thời. 

Cơ chế Giải quyết Khiếu nại 

12. Một cơ chế khiếu nại sẽ được công bố cho tất cả người lao động của dự án (và, nếu có thể, các tổ chức 
của họ) để nâng cao mối quan tâm nơi làm việc. Tất cả người lao động của dự án sẽ được thông báo về cơ chế 
khiếu nại tại thời điểm tuyển dụng và các biện pháp sẽ được thực hiện để người lao động dễ dàng tiếp cận các 
thông tin này.  

13. Cơ chế khiếu nại sẽ được thiết lập để giải quyết các mối quan tâm kịp thời, sử dụng một qui trình dễ hiểu 
và minh bạch, cung cấp thông tin phản hồi kịp thời cho những người có liên quan mà không có bất kỳ sự trừng 
phạt và sẽ hoạt động một cách độc lập và khách quan. 
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14. Cơ chế này sẽ không cản trở việc tiếp cận với các biện pháp tư pháp hoặc hành chính khác theo luật pháp 
hoặc thông qua thủ tục trọng tài hiện có, hoặc thay thế cho cơ chế khiếu nại nêu trong thoả ước lao động. 

B. Bảo vệ Lực lượng Lao động 

Lao động Trẻ em 

15. Thủ tục quản lý lao động sẽ quy định độ tuổi lao động tối thiểu có liên hệ với dự án, được xác định bởi 
luật pháp quốc gia. 

16. Trẻ em dưới 18 tuổi có thể không được sử dụng trong các công việc có liên quan tới dự án theo cách có 
thể gây nguy hại

4
 hoặc cản trở việc học tập của trẻ em hoặc có hại cho sức khỏe hoặc phát triển thể chất, trí tuệ, 

tinh thần, đạo đức hay xã hội. 

17. Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi có thể được sử dụng trong các công việc liên quan với dự án, đánh giá rủi 
ro thích hợp cùng với giám sát thường xuyên về sức khỏe, điều kiện làm việc và giờ làm việc. 

Lao động Cưỡng bức  

18. Lao động cưỡng bức bao gồm bất kỳ công việc hoặc dịch vụ không tự nguyện từ một cá nhân bị đe dọa 
bởi vũ lực hoặc hình phạt, sẽ không được sử dụng trong kết nối với dự án. Điều cấm này bao gồm bất kỳ loại lao 
động không tự nguyện hoặc bắt buộc, chẳng hạn như giao kèo lao động bắt buộc trong một khoảng thời gian, lao 
động giống như nô lệ để trả nợ, hoặc các hợp đồng lao động tương tự. Không có người bị buôn bán trong các công 
việc có liên quan với dự án.

5
  

19. Trường hợp lao động cộng đồng có thể là một phần của dự án, chẳng hạn như trong các dự án phát triển 
theo định hướng cộng đồng, biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để xác định liệu lao động này sẽ được cung 
cấp trên cơ sở tự nguyện, như là một kết quả của thỏa thuận cá nhân hoặc cộng đồng. 

C. An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) 

20.  Các quy định an toàn nghề nghiệp có liên quan trong EHSGs Chung và, EHSGs theo Ngành cụ thể sẽ được 
áp dụng cho dự án, và yêu cầu này sẽ được đưa ra trong thỏa thuận pháp lý và ESCP. 

6
 Các biện pháp sẽ được thiết 

                                                           
 

4
 Ví dụ về các hoạt động công việc nguy hiểm bao gồm các công việc: (a) có tiếp xúc với tình trạng lạm dụng về thể 

chất, tâm lý hoặc tình dục; (b) dưới lòng đất, dưới nước, làm việc ở độ cao hoặc trong không gian hạn chế; (c) với 
máy móc, thiết bị hoặc công cụ nguy hiểm, hoặc liên quan đến việc xử lý các vật nặng; (d) trong môi trường không 
an toàn khiến người lao động phải tiếp xúc với các chất độc hại, các đại lý, quy trình, nhiệt độ, tiếng ồn, độ rung gây 
tổn hại cho sức khỏe; hoặc (e) trong điều kiện khó khăn như thời gian dài, làm giờ muộn hoặc bị giam giữ bởi người 
sử dụng lao động. 
5
 Buôn bán người được định nghĩa là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp nhận người 

bằng việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hoặc các hình thức ép buộc, bắt cóc, gian lận, lừa đảo, lạm dụng quyền lực, 
hoặc lạm dùng trường hợp dễ bị tổn thương, hoặc sử dụng việc cho hoặc nhận các khoản tiền hoặc lợi ích để đạt 
được quyền kiểm soát đối với người khác, với mục đích khai thác. Phụ nữ và trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương với 
các hành vi buôn bán. 
6
 Phần 2 của EHSG Chung về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp áp dụng đối với tất cả các dự án và có thể được 

tìm thấy tại 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band
%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES. Mỗi hướng dẫn theo ngành cụ thể giải quyết các vấn đề an toàn nghề nghiệp liên 
quan đến một ngành cụ thể. Liên kết để truy cập các hướng dẫn này có thể được tìm thấy tại 

 
 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
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kế và thực hiện phù hợp với luật pháp quốc gia và EHSGs để: (a) xác định các mối nguy hại tiềm tàng đối với người 
lao động của dự án, đặc biệt là những nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng; (b) cung cấp các biện pháp phòng ngừa 
và bảo vệ, bao gồm cả sửa đổi, thay thế, hoặc loại bỏ các điều kiện hoặc các chất nguy hại; (c) đào tạo người lao 
động dự án và duy trì các hồ sơ đào tạo của dự án; (d) ghi chép và báo cáo tai nạn lao động, bệnh tật và sự cố; và 
(e) kế hoạch phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó trường hợp khẩn cấp.  

21. Tất cả người lao động của dự án sẽ được cung cấp các phương tiện phù hợp với hoàn cảnh công việc, bao 
gồm cả tiếp cận căng tin, phương tiện vệ sinh và các khu vực phù hợp để nghỉ ngơi. Trường hợp dịch vụ nơi ăn nghỉ 
7
 được cung cấp cho người lao động, các chính sách về quản lý và chất lượng nhà ở, an toàn, tiếp cân và cung cấp 

các dịch vụ cơ bản.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainabi
lity+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/ 
7
 Những dịch vụ có thể được cung cấp một cách trực tiếp bởi Bên vay hoặc các bên thứ ba. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 3. 
Hiệu quả tài nguyên và Phòng tránh Ô nhiễm 

Giới thiệu 

1. ESS này vạch ra một cách tiếp cận dự án để sử dụng tài nguyên hiệu quả, quy trình sản xuất sạch hơn và 
quản lý 

1
 ô nhiễm môi trường

2
 phù hợp với công nghệ và thông lệ quốc tế phổ biến. Theo đó, ESS này cung cấp một 

bộ nguyên tắc mà dự án sẽ tuân theo trong thời gian chuẩn bị và thực hiện. Ngoài ra, ESS này thúc đẩy khả năng 
của dự án để xác định và đánh giá việc áp dụng các công nghệ thay thế và thực hành dựa trên GIIP

3
 kết hợp tính 

khả thi về kỹ thuật
4
 và tài chính

5
. 

Mục tiêu 

 Tránh hoặc giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và môi trường bằng cách tránh hoặc giảm thiểu ô 
nhiễm từ các hoạt động của dự án. 

 Thúc đẩy sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, bao gồm cả năng lượng và nước. 

 Giảm lượng khí thải nhà kính liên quan đến dự án.  

Phạm vi Áp dụng 

2. ESS này được áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội được mô tả trong ESS1. 

Yêu cầu 

3. Bên vay sẽ xem xét các điều kiện môi trường xung quanh và áp dụng sử dụng tài nguyên hiệu quả và biện 
pháp phòng ngừa ô nhiễm phù hợp với trình tự giảm thiểu. Các biện pháp này sẽ tương xứng với những rủi ro và 
tác động liên quan đến dự án và phù hợp với GIIP như được nêu trong các biện pháp được quốc tế công nhận, bao 
gồm cả EHSGs.  

                                                           
 

1
 Trừ khi có ghi chú khác trong ESS này ", quản lý ô nhiễm môi trường" bao gồm các biện pháp nhằm giảm phát thải 

khí nhà kính, việc xem xét các biện pháp mà có xu hướng khuyến khích giảm năng lượng và sử dụng nguyên vật 
liệu, cũng như phát thải các chất ô nhiễm tại nơi đó, cũng thường dẫn đến khuyến khích giảm khí thải nhà kính. 
2
 Thuật ngữ "ô nhiễm" được dùng để chỉ cả các chất ô nhiễm hoá chất độc hại và không nguy hại ở thể rắn, lỏng, 

hoặc khí, và bao gồm các thành phần khác như sâu bệnh, tác nhân gây bệnh, chất xả nhiệt vào nước, khí thải nhà 
kính, mùi khó chịu, tiếng ồn , độ rung, bức xạ, năng lượng điện từ, và tạo ra các tác động thị giác tiềm năng bao gồm 
cả ánh sáng. 
3
 GIIP được định nghĩa là việc thực hiện các kỹ năng chuyên nghiệp, siêng năng, cẩn trọng, và tầm nhìn xa một cách 

hợp lý sẽ được dự kiến từ các chuyên gia có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm tham gia vào cùng một loại cam kết 
trong các trường hợp giống nhau hoặc tương tự trên toàn cầu hoặc khu vực. Kết quả của thực hành này nên là dự 
án sử dụng các công nghệ thích hợp nhất trong các trường hợp dự án cụ thể. 
4
 Tính khả thi kỹ thuật dựa trên các biện pháp và hành động được đề xuất có thể được thực hiện với kỹ năng, thiết bị 

và vật liệu thương mại có sẵn, có tính đến các yếu tố phổ biến tại địa phương như khí hậu, địa lý, nhân khẩu học, cơ 
sở hạ tầng, an ninh, quản trị, năng lực, và độ tin cậy hoạt động.  
5
 Tính khả thi tài chính dựa trên mức độ tương đối của các chi phí gia tăng của việc áp dụng các biện pháp và hành 

động so với chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì của dự án, và dựa trên liệu chi phí gia tăng này có thể làm cho dự án 
không khả thi đối với Bên vay. 
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Sử dụng Tài nguyên Hiệu quả 

4. Bên vay sẽ thực hiện các biện pháp khả thi về kỹ thuật và tài chính để nâng cao hiệu quả trong tiêu thụ 
năng lượng và nước, cũng như các nguồn lực khác và nguyên liệu đầu vào, trong đó tập trung vào các lĩnh vực 
được coi là hoạt động kinh doanh chính. Các biện pháp này sẽ tích hợp các nguyên tắc sản xuất sạch hơn vào thiết 
kế sản phẩm và quy trình sản xuất với mục tiêu bảo tồn nguyên liệu, năng lượng và nước. Trong trường hợp dữ 
liệu tiêu chuẩn có sẵn, Bên vay sẽ so sánh để thiết lập mức độ hiệu quả tương đối. 

A. Khí Nhà kính 

5. Ngoài các biện pháp quản lý hiệu quả tài nguyên mô tả ở trên, Bên vay sẽ xem xét các giải pháp thay thế 
và thực hiện giải pháp hiệu quả và khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính để giảm lượng khí thải nhà kính liên quan 
đến dự án trong quá trình thiết kế và hoạt động của dự án.

6
 

6. Đối với dự án được dự kiến hoặc hiện đang sản xuất hơn 25.000 tấn CO2 tương đương hàng năm,
 7

 Bên 
vay sẽ, nếu khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính, định lượng khí thải trực tiếp từ các cơ sở thuộc sở hữu hoặc kiểm 
soát trong phạm vi ranh giới tự nhiên của dự án

8
 cũng như khí thải gián tiếp kết hợp với sản xuất năng lượng sử 

dụng cho dự án bên ngoài khu vực dự án 
9
. Định lượng khí thải nhà kính theo phương pháp được quốc tế công 

nhận và thực tiễn tốt. 

B. Sử dụng Nước 

7. Khi dự án là một nguồn tiêu thụ nước tiềm năng đáng kể, Bên vay ngoài việc áp dụng các yêu cầu sử dụng 
tài nguyên hiệu quả của ESS này sẽ áp dụng các biện pháp, trong phạm vi có thể về mặt kỹ thuật hoặc tài chính, 
tránh hoặc giảm thiểu sử dụng nước để việc tiêu thụ nước của dự án không gây tác động tiêu cực lớn đối với 
những đối tượng khác. Những biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng thêm các biện pháp kỹ 
thuật khả thi để bảo tồn nước trong hoạt động của Bên vay, sử dụng các nguồn nước thay thế, hiệu số tiêu thụ 
nước để duy trì tổng nhu cầu về nước trong các nguồn sẵn có và đánh giá các lựa chọn địa điểm dự án khác. 

8. Đối với các dự án có nhu cầu nước cao (lớn hơn 5.000 m3 / ngày), các đề xuất sau đây sẽ được áp dụng: 

 Hệ thống cân bằng nước chi tiết sẽ được thiết kế, duy trì và báo cáo hàng năm;  

 Cơ hội cải tiến liên tục về hiệu quả sử dụng nước phải được xác định;  

 Sử dụng nước cụ thể (đo bằng lượng nước sử dụng cho mỗi đơn vị sản xuất) sẽ được đánh giá; và  

 Các hoạt động phải được quy chuẩn với tiêu chuẩn công nghiệp về sử dụng nước hiệu quả. 

                                                           
 

6
 Các giải pháp này có thể bao gồm việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo hoặc carbon thấp; nông nghiệp, lâm 

nghiệp và cách thức quản lý vật nuôi bền vững; giảm phát thải không bền và khí gas; phân tách cacbon và lưu trữ. 
7
 Định lượng phát thải sẽ xem xét tất cả các nguồn đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, bao gồm các nguồn không 

liên quan đến năng lượng như metan và nitrous oxide, trong số những nguồn khác. 
8
 Dự án gây ra những thay đổi trong thành phần carbon của đất hoặc trên sinh khối mặt đất và dự án gây ra phân 

hủy các chất hữu cơ có thể đóng góp vào nguồn phát thải trực tiếp và sẽ được bao gồm trong định lượng phát thải 
khí thải, trong trường hợp khí thải dự kiến sẽ là đáng kể. 
9
 Những khí thải là kết quả từ việc phát thải từ việc sản xuất ngoài khu vực dự án các loại năng lượng từ điện, sưởi 

ấm và làm mát được sử dụng trong dự án.  
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9. Bên vay sẽ đánh giá, như là một phần của việc đánh giá môi trường và xã hội, các tác động tích lũy tiềm 
tàng của việc sử dụng nước đối với cộng đồng, những người dùng khác và môi trường, và sẽ chứng minh việc sử 
dụng nước được đề xuất là không có khả năng gây tác động tiêu cực về tài nguyên nước . Bên vay sẽ xác định và 
thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp.  

Ngăn ngừa Ô nhiễm 

10. Bên vay sẽ tránh thải các chất ô nhiễm hoặc khi tránh là không khả thi, giảm thiểu và / hoặc kiểm soát 
cường độ và lưu lượng phát thải bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và biện pháp quy định tại luật pháp quốc gia 
hoặc EHSGs, áp dụng bên nào nghiêm ngặt nhất. Điều này áp dụng đối với việc phát thải các chất ô nhiễm ra không 
khí, nước và đất trong trường hợp thường xuyên, không thường xuyên, hay bất ngờ, cùng với tiềm tàng ở cấp độ 
địa phương, khu vực và xuyên biên giới. 

11. Trường hợp dự án liên quan đến ô nhiễm môi trường có tính lịch sử,
 10

 Bên vay sẽ thiết lập một quy trình 
để xác định các bên chịu trách nhiệm. Nếu Bên vay là một trong những bên có trách nhiệm hoặc nếu tình trạng ô 
nhiễm có tính lịch sử có thể gây ra rủi ro đáng kể đối với sức khỏe con người và môi trường, Bên vay sẽ thực hiện 
đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn

11
 của ô nhiễm hiện tại vì nó ảnh hưởng đến cộng đồng, người lao động và 

môi trường. Xử lý ô nhiễm tại chỗ sẽ được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc gia và GIIP.
 12

 

12. Để giải quyết những tác động tiêu cực từ dự án đối với điều kiện môi trường xung quanh hiện có,
 13

 Bên 
vay sẽ xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm, ví dụ: (a) điều kiện môi trường xung quanh hiện có; (b) khả năng 
đồng hoá

14
 hữu hạn của môi trường; (c) việc sử dụng đất hiện tại và trong tương lai; (d) khoảng cách của dự án đến 

các khu vực quan trọng đối với đa dạng sinh học; và (e) khả năng tác động tích lũy với những hậu quả không chắc 
chắn và / hoặc không thể đảo ngược. 

13. Ngoài việc áp dụng sử dụng tài nguyên hiệu quả và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm theo yêu cầu trong 
ESS này, khi dự án có nguy là một nguồn khí đáng kể trong một khu vực đã bị suy thoái, Bên vay sẽ xem xét các 
chiến lược bổ sung và áp dụng các biện pháp tránh hoặc giảm tác động tiêu cực. Những chiến lược này bao gồm, 
nhưng không giới hạn, đánh giá các lựa chọn thay thế vị trí của dự án. 

A. Chất thải 

14. Bên vay sẽ tránh việc tạo ra các chất thải nguy hại và không nguy hại. Trong trường hợp không thể tránh 
khỏi phát sinh chất thải, Bên vay sẽ giảm phát sinh chất thải, và phục hồi và tái sử dụng chất thải một cách an toàn 
cho sức khỏe con người và môi trường. Trong trường hợp không thể thu hồi hoặc tái sử dụng, Bên vay sẽ xử lý, 
tiêu hủy, hoặc vứt bỏ một cách phù hợp với môi trường bao gồm kiểm soát thích hợp của khí thải và chất thải tồn 
dư từ việc thu gom và xử lý các vật liệu phế thải.  

                                                           
 

10
 Ô nhiễm có tính lịch sử được xác định là ô nhiễm từ các hoạt động trong quá khứ, như ô nhiễm đất, nước ngầm, 

mà không có bên nào đã thừa nhận hoặc được giao trách nhiệm giải quyết và thực hiện các yêu cầu khắc phục hậu 
quả. 
11

 Đánh giá như vậy sẽ làm theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro phù hợp với GIIP như được phản ánh trong EHSGs. 
12

 Nếu một hoặc các bên thứ ba chịu trách nhiệm cho tình trạng ô nhiễm có tính lịch sử, Bên vay sẽ tìm kiếm giải 
pháp từ các bên liên quan để đảm bảo rằng ô nhiễm đó được giải quyết phù hợp với pháp luật quốc gia hoặc GIIP. 
Bên vay sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng ô nhiễm lịch sử tại địa điểm không gây nên nguy cơ 
đáng kể đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động và cộng đồng. 
13

 Chẳng hạn như không khí, nước mặt và nước ngầm và đất. 
14

 Khả năng đồng hoá đề cập đến khả năng của môi trường hấp thụ một lượng gia tăng của các chất gây ô nhiễm 
trong khi giữ dưới một ngưỡng rủi ro không thể chấp nhận đối với sức khỏe con người và môi trường. 
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15. Nếu các chất thải phát sinh được coi là nguy hại,
 15

 Bên vay sẽ thực hiện theo yêu cầu quản lý hiện có (bao 
gồm lưu trữ, vận chuyển và thải) chất thải nguy hại bao gồm cả yêu cầu của luật quốc gia và các công ước quốc tế 
hiện hành, kể cả những quy định liên quan đến vận chuyển xuyên biên giới. Trong trường hợp không có, Bên vay sẽ 
áp dụng lựa chọn thay thế GIIP cho việc quản lý và thải phù hợp với môi trường. Khi quản lý chất thải nguy hại 
được thực hiện bởi các bên thứ ba, Bên vay sẽ sử dụng các nhà thầu là doanh nghiệp có uy tín và có giấy phép hợp 
pháp của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, nếu liên quan đến vận chuyển và thải cần có hồ sơ các tài liệu lưu 
giữ đến điểm cuối cùng. Bên vay sẽ xác định xem liệu các bãi thải được cấp phép đang được vận hành theo tiêu 
chuẩn chấp nhận được và vị trí các điểm đó, Bên vay sẽ sử dụng các địa điểm này. Trong trường hợp khác, Bên vay 
sẽ giảm chất thải đến các vị trí đó và xem xét các phương án đổ thải thay thế, bao gồm cả khả năng xây dựng các 
phương tiện đổ thải hoặc tự xử lý riêng tại địa điểm dự án hoặc nơi khác. 

B. Quản lý Vật liệu Nguy hại 

16. Bên vay sẽ tránh việc sản xuất, buôn bán và sử dụng hóa chất và các chất độc hại thuộc diện quốc tế cấm, 
hạn chế hoặc ngừng trừ cho mục đích chấp nhận được theo quy định của các công ước hoặc các giao thức hoặc 
nếu Bên vay đã được miễn trừ, phù hợp với các cam kết của chính phủ Bên vay theo các điều ước quốc tế.  

17. Bên vay sẽ giảm thiểu và kiểm soát việc sản xuất và sử dụng các chất độc hại. Việc sản xuất, vận chuyển, 
xử lý, lưu trữ và sử dụng các vật liệu nguy hại cho các hoạt động dự án sẽ được đánh giá thông qua đánh giá môi 
trường và xã hội. Bên vay sẽ xem xét vật liệu ít nguy hại hơn trong trường hợp vật liệu nguy hiểm được dự định sẽ 
được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc các hoạt động khác.  

C. Sử dụng và Quản lý Thuốc trừ sâu 

18. Trường hợp dự án liên quan đến sử dụng các biện pháp quản lý dịch hại, Bên vay sẽ ưu tiên cho phương 
pháp tiếp cận quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

 16
 hoặc quản lý tổng hợp (IVM)

 17
 sử dụng chiến thuật kết nối hoặc 

kết hợp. 

19. Trong quá trình mua bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào, Bên vay sẽ đánh giá tính chất, mức độ rủi ro liên quan, 
có tính đến đề xuất việc sử dụng và những người sử dụng.

 18
 Bên vay sẽ không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc trừ 

sâu có chứa hoạt chất được liệt kê trong Phụ lục A, B và những loại đáp ứng các tiêu chí của Phụ lục D của Công 
ước Stockholm, những loại được liệt kê trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam, hoặc hạn chế theo Nghị định 
thư Montreal , trừ trường hợp cho mục đích chấp nhận được theo quy định của Công ước hoặc Nghị định thư nêu 
trên, hoặc nếu Bên vay được miễn trừ bởi các Công ước hoặc Nghị định thư nói trên, phù hợp với các cam kết vay 
theo các điều ước quốc tế này hoăc các điều ước quốc tế khác. Bên vay sẽ không sử dụng sản phẩm thuộc phân 

                                                           
 

15
 Theo định nghĩa của EHSGs và luật pháp quốc gia có liên quan. 

16
 IPM đề cập đến một kết hợp các hoạt động kiểm soát dịch hại dựa trên sinh thái và điều khiển bởi nông dân, tìm 

cách giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học tổng hợp. Nó bao gồm: (a) quản lý sâu bệnh (giữ chúng dưới 
mức gây thiệt hại về kinh tế) chứ không phải là tìm cách loại trừ chúng; (b) đến mức có thể, dựa vào các phương 
pháp không hóa chất để giữ cho dân số sâu bệnh thấp; và (c) lựa chọn và áp dụng thuốc trừ sâu, khi cần phải sử 
dụng, một cách để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến sinh vật có ích, con người và môi trường. 
17

 IVM "là một quá trình ra quyết định hợp lý cho việc sử dụng tối ưu các nguồn lực để kiểm soát vật chủ trung gian. 
Cách tiếp cận này tìm cách cải thiện hiệu quả, chi phí hiệu quả, lành mạnh sinh thái và tính bền vững của kiểm soát 
vật chủ trung gian và bệnh dịch. " Tổ chức Y tế Thế giới tường trình quan điểm về IVM: 
 http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_HTM_NTD_VEM_2008.2_eng.pdf  
18

 Việc đánh giá này được thực hiện trong bối cảnh của việc đánh giá tác động môi trường và xã hội. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_HTM_NTD_VEM_2008.2_eng.pdf
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loại WHO
19

 Ia và Ib, hoặc công thức của sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc 
tính ảnh hưởng tới sinh sản (loại 1A và 1B) của Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi Nhãn Hóa chất (GHS).

 

20
 Bên vay sẽ không sử dụng công thức thuốc trừ sâu các sản phẩm loại II của WHO, nếu: (a) quốc gia đó thiếu quy 

định về phân phối, quản lý và sử dụng; hoặc (b) chúng có thể được sử dụng bởi, hoặc có thể tiếp cận bởi nhân viên 
không chuyên nghiệp, nông dân, hoặc những người khác không được đào tạo, thiết bị và phương tiện để xử lý, lưu 
trữ, và sử dụng các sản phẩm này đúng cách. 

20. Các tiêu chí bổ sung sau đây áp dụng đối với việc lựa chọn và sử dụng các loại thuốc trừ sâu: (a) chúng sẽ 
có những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người; (b) chúng sẽ được chứng tỏ có hiệu quả chống lại các loài mục 
tiêu; (c) chúng sẽ có hiệu lực tối thiểu vào các loài không phải mục tiêu và môi trường tự nhiên. Các phương pháp, 
thời gian và tần số sử dụng thuốc trừ sâu nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại cho thiên địch. Thuốc trừ sâu được 
sử dụng trong các chương trình y tế công cộng được chứng minh là an toàn cho người dân và vật nuôi trong các 
khu vực điều trị, cũng như cho người sử dụng; (d) sử dụng chúng sẽ phải tính đến sự cần thiết phải ngăn chặn sự 
phát triển sức đề kháng của sâu bệnh; (e) nếu đăng ký, tất cả các thuốc trừ sâu sẽ được đăng ký hoặc được phép 
sử dụng cho các loại cây trồng  thuộc dự án. 

21. Bên vay sẽ đảm bảo tất cả các loại thuốc trừ sâu được sản xuất, thu mua, đóng gói, dán nhãn, xử lý, lưu 
trữ, thải, tuân thủ theo Điều lệ Quốc tế về Cách thức Quản lý Thuốc trừ sâu (năm 2013)

 21
 của Tổ chức Lương Liên 

Hợp Quốc. 

22. Đối với bất kỳ dự án liên quan đến vấn đề quản lý dịch hại đáng kể 
22

 hoặc bất kỳ hoạt động dự kiến của 
dự án có thể dẫn đến các vấn đề quản lý dịch hại và thuốc trừ sâu đáng kể,

23
 Bên vay sẽ chuẩn bị Kế hoạch Quản lý 

Dịch hại (PMP). Kế hoạch quản lý dịch hại cũng sẽ được chuẩn bị khi đề xuất tài chính của các sản phẩm kiểm soát 
dịch hại chiếm một phần lớn của dự án.

24
 

D. Theo dõi và Tuân thủ 

23. Bên vay sẽ theo dõi lượng thải ra môi trường và tác động của chúng đối với môi trường, cộng đồng và 
người lao động bị ảnh hưởng bởi dự án. Bên vay cũng sẽ giám sát việc thực hiện các công nghệ kiểm soát ô nhiễm 
để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả. Ngoài các yêu cầu pháp lý có thể được áp dụng đối với Bên vay, Bên vay sẽ 
khắc phục bất kỳ trường hợp không tuân thủ với các điều kiện được phép cũng như tiêu chuẩn lượng khí thải và 
nước thải trong EHSGs đã được áp dụng cho dự án. ESCP sẽ bao gồm kế hoạch giám sát. 

                                                           
 

19
 Tổ chức Y tế thế giới đề xuất Phân loại thuốc trừ sâu theo mối nguy hại và hướng dẫn để phân loại (Geneva - 

2009): http://www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class_2009.pdf 
20

 Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) của Liên Hợp Quốc là một phương pháp tiếp 
cận toàn diện để tiêu chuẩn hóa và hài hòa việc phân loại và ghi nhãn hóa chất. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/English/ST-SG-AC10-30-Rev5e.pdf 
21

 http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code2013.pdf 
22 

Những vấn đề này bao gồm: (a) kiểm soát châu chấu di cư; (b) kiểm soát muỗi hoặc vật chủ mang bệnh khác; (c) 
kiểm soát gia cầm; (d) kiểm soát động vật gặm nhấm, vv 
23

 Chẳng hạn như: (a) phát triển sử dụng đất mới hoặc thay đổi tập quán canh tác trong khu vực; (b) mở rộng đáng 
kể các khu vực mới; (c) đa dạng hoá cây trồng mới trong nông nghiệp; (d) làm mạnh thêm các hệ thống công nghệ 
thấp hiện có; (e) đề xuất mua sắm các sản phẩm kiểm soát sâu bệnh tương đối nguy hiểm hoặc các phương pháp; 
hoặc (f) vấn đề môi trường và sức khỏe cụ thể (ví dụ, gần các khu bảo tồn hoặc nguồn lợi thủy sản quan trọng, an 
toàn lao động). 
24

 Là khi tài trợ với số lượng lớn thuốc trừ sâu dự kiến. Một kế hoạch quản lý dịch hại không cần thiết cho việc mua 
sắm hoặc sử dụng màn ngủ ngâm tẩm thuốc để kiểm soát bệnh sốt rét, hoặc thuốc trừ sâu Loại III của WHO để 
phun trên toàn quốc để kiểm soát bệnh sốt rét.  

http://www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class_2009.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/English/ST-SG-AC10-30-Rev5e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code2013.pdf
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 4. 
Sức khỏe và An toàn Cộng đồng 

Giới thiệu 

1. ESS4 công nhận rằng hoạt động, thiết bị và cơ sở hạ tầng có thể tăng tiếp xúc của cộng đồng với những rủi ro 
và tác động. Ngoài việc đã phải chịu tác động từ biến đổi khí hậu cũng có thể trải nghiệm sự tăng với cường 
độ lớn hơn do các hoạt động của dự án.  

2. ESS4 hướng tới các rủi ro về sức khỏe, an toàn và an ninh và tác động đến các cộng đồng bị ảnh hưởng 
bởi dự án và trách nhiệm tương ứng của Bên vay để tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro và các tác động này, đặc 
biệt chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương.  

3. Ngoài các yêu cầu chung của ESS này, Bên vay phải thực hiện các yêu cầu của luật pháp quốc gia và địa 
phương bổ sung bằng các biện pháp quy định tại EHSGs. 

Mục tiêu 

 Để dự đoán và tránh các tác động xấu đến sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng bị ảnh hưởng trong vòng 
đời dự án từ cả trường hợp thường xuyên và không thường xuyên. 

 Để đảm bảo việc bảo vệ nhân viên và tài sản được thực hiện đúng đắn, tránh hoặc giảm thiểu rủi ro cho các 
cộng đồng bị ảnh hưởng.  

Phạm vi Áp dụng 

4. ESS này được áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội được mô tả trong ESS1.  

5. ESS này đề cập đến những rủi ro và tác động tiềm tàng đến các cộng đồng bị ảnh hưởng từ hoạt động của 
dự án. Các yêu cầu về sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động được quy định trong ESS2. Các tiêu chuẩn 
môi trường để tránh hoặc giảm thiểu tác động đối với sức khỏe con người và môi trường do ô nhiễm đang diễn ra 
hoặc tồn tại từ trước được quy định trong ESS3.  

Các Yêu cầu 

A. Sức khỏe và An toàn của Cộng đồng 

6. Bên vay sẽ đánh giá những rủi ro và tác động đối với sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng bị ảnh 
hưởng trong vòng đời dự án và sẽ thiết lập biện pháp phòng ngừa và kiểm soát phù hợp với công ước và nghị định 
thư quốc tế được áp dụng, yêu cầu pháp lý quốc gia. Nếu thiếu chúng thì thay bằng GIIP, chẳng hạn trước hết sử 
dụng EHSGs hoặc các nguồn quốc tế công nhận. Bên vay sẽ xác định các rủi ro và tác động và đề xuất các biện pháp 
phù hợp với thứ tự giảm thiểu. 

7. Bên vay sẽ đảm bảo có một cơ chế khiếu nại phù hợp với ESS10 càng sớm càng tốt trong việc phát triển 
dự án để giải quyết các mối quan tâm cụ thể của cộng đồng theo ESS này. 
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Thiết kế và An toàn Cơ sở Hạ tầng và Trang thiết bị 

 
8. Bên vay sẽ thiết kế, xây dựng, vận hành và ngừng vận hành các công trình thành phần của dự án phù hợp 
với yêu cầu pháp lý quốc gia và GIIP, có tính đến những rủi ro an toàn của bên thứ ba hoặc các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. Khi các tòa nhà mới và các công trình được công chúng, Bên vay sẽ xem xét những rủi ro tiềm tàng công 
chúng gặp tai nạn hay thiên tai; Bên vay cũng sẽ áp dụng các nguyên tắc tiếp cận phổ cập. 

1
 Các thành phần sẽ 

được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia có năng lực và được chứng nhận hoặc chấp thuận của cơ quan chức 
năng hoặc các chuyên gia có thẩm quyền. Thiết kế kết cấu sẽ xem xét đến biến đổi khí hậu nếu phù hợp và khả thi. 

9. Khi các công trình của các dự án nằm ở những vị trí có nguy cơ cao và sự cố hoặc trục trặc của chúng có 
thể đe dọa sự an toàn của cộng đồng, Bên vay sẽ mời một hoặc nhiều chuyên gia bên ngoài với kinh nghiệm phù 
hợp trong các dự án tương tự, không phải những người chịu trách nhiệm về thiết kế và xây dựng, để tiến hành 
xem xét càng sớm càng tốt trong quá trình phát triển dự án và trong suốt các giai đoạn thiết kế, xây dựng, vận 
hành, và ngừng hoạt động của dự án. Những yêu cầu cụ thể hơn về an toàn đập được quy định trong Phụ lục 1.  

10. Tùy trường hợp, kiểm tra an toàn phòng cháy và cuộc sống bên thứ ba đối với những tòa nhà đang được 
sử dụng cho các mục đích công cộng và cho các tòa nhà mới trước khi vận hành thử hoặc đưa vào sử dụng.  

An toàn Sản phẩm và Dịch vụ 

11. Trường hợp dự án liên quan đến việc sản xuất và / hoặc kinh doanh sản phẩm tiêu dùng, Bên vay sẽ đảm 
bảo an toàn sản phẩm thông qua thiết kế và quy trình sản xuất tốt cho hoạt động sản xuất cũng như lưu trữ đầy đủ, 
xử lý và vận chuyển cho việc phân phối sản phẩm. GIIP nên được theo, bao gồm yêu cầu an toàn chung cụ thể cho 
các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm và các quy trình thực hiện trong một lĩnh vực kinh doanh nhất định.  

12. Bên vay sẽ xác định và đánh giá rủi ro và tác động tiềm tàng của các sản phẩm của họ đối với sức khỏe và 
sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình đánh giá dự án. Cách tiếp cận an toàn sản phẩm sẽ tuân thủ các hệ 
thống phân cấp giảm thiểu và đảm bảo thông tin đầy đủ về sức khỏe và an toàn rủi ro của sản phẩm được cung cấp 
cho người tiêu dùng. Đối với các tình huống liên quan đến sản phẩm mà sau này được xác định là mối đe dọa sức 
khỏe nghiêm trọng, Bên vay sẽ đảm bảo thu hồi sản phẩm và đưa ra chính sách và thủ tục thu hồi sản phẩm.  

13. Bên vay sẽ tuân thủ các giới hạn an toàn đặt ra, sẽ không sử dụng các chất bị cấm bởi quy định quốc gia 
hoặc quốc tế và sẽ ghi nhãn sản phẩm với các cảnh báo về tác động đối với sức khỏe và sự an toàn của người tiêu 
dùng.  

14. Trường hợp dự án liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho cộng đồng, Bên vay sẽ đảm bảo an toàn và 
chất lượng dịch vụ thông qua hệ thống quản lý chất lượng phù hợp để đảm bảo rằng dịch vụ đó không gây ra rủi ro 
hoặc có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng.  

An toàn Giao thông và Đường bộ  

15. Bên vay sẽ xác định, đánh giá và giám sát tiềm ẩn an toàn giao thông và đường bộ cho người lao động và 
cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng trong suốt vòng đời dự án và khi thích hợp, sẽ xây dựng các biện pháp và kế 
hoạch để giải quyết chúng. 

                                                           
 

1
 “Tiếp cân phổ cập” có nghĩa là tiếp cận miễn phí cho mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng trong các tình huống 

khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau.  
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16. Bên vay sẽ sử dụng các công cụ như Xem xét Năng lực Quản lý An toàn Đường bộ (RSMR),
 2

 để xác định 
các biện pháp an toàn đường bộ và kết hợp các thành phần an toàn đường bộ có tính khả thi về mặt kỹ thuật và tài 
chính trong việc thiết kế dự án để giảm thiểu tác động an toàn đường bộ tiềm ẩn lên các cộng đồng bị ảnh hưởng 
tại địa phương. Khi thích hợp, Bên vay sẽ thực hiện kiểm toán an toàn đường bộ cho từng giai đoạn của dự án và 
thường xuyên theo dõi sự cố và báo cáo tai nạn để xác định và giải quyết vấn đề hoặc các xu hướng tiêu cực về an 
toàn. Đối với Bên vay có các phương tiện hoặc các đội xe (thuộc sở hữu hoặc cho thuê), Bên vay sẽ cung cấp đào 
tạo phù hợp về an toàn xe cộ và lái xe. Bên vay sẽ đảm bảo duy trì thường xuyên tất cả các xe của dự án.  

17. Đối với dự án hoạt động xây dựng và di động khác trên đường công cộng hoặc nơi việc sử dụng các thiết 
bị dự án có thể có ảnh hưởng đến đường công cộng hoặc cơ sở hạ tầng công cộng khác, Bên vay sẽ tìm cách để 
tránh xảy ra sự cố và gây thương tích cho cộng đồng có liên quan đến hoạt động của thiết bị đó. 

Tác động tới Môi trường 

18. Do tác động trực tiếp của dự án đối với môi trường có thể dẫn đến nguy cơ sức khỏe và an toàn và tác 
động đến các cộng đồng,

 3
 Bên vay sẽ xác định những rủi ro tiềm tàng và các tác động. Khi thích hợp và khả thi, 

xem xét những tác động này có thể trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Tác động tiêu cực có thể tránh được, 
nhưng khi không thể tránh được, Bên vay sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

Cộng đồng Tiếp xúc với Dịch bệnh 

19. Bên vay sẽ tránh hoặc giảm thiểu khả năng cộng đồng tiếp xúc với các bệnh dựa trên nước, liên quan đến 
nước, lây truyền qua nước, các bệnh do vật chủ trung gian truyền, và các bệnh truyền nhiễm có thể được sinh ra 
từ các hoạt động dự án, cân nhắc tới mức độ tiếp xúc khác nhau và độ nhạy cảm hơn của các nhóm dễ bị tổn 
thương. Trường hợp bệnh cụ thể đặc biệt chỉ có trong các cộng đồng trong vùng dự án, khuyến khích để khám phá 
các cơ hội trong vòng đời dự án cải thiện điều kiện môi trường giúp giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh. 

20. Bên vay sẽ có biện pháp tránh hoặc giảm thiểu lây truyền các bệnh truyền nhiễm có thể liên quan đến  lao 
động dự án tạm thời hoặc vĩnh viễn.  

Quản lý Vật liệu Nguy hại và An toàn 

21. Bên vay sẽ tránh hoặc giảm thiểu khả năng cộng đồng tiếp xúc với chất và vật liệu độc hại có thể được 
phát thải bởi dự án. Trường hợp có khả năng công chúng (bao gồm cả người lao động và gia đình của họ) tiếp xúc 
với các mối nguy hại có thể đe dọa tính mạng, Bên vay sẽ thực hiện chăm sóc đặc biệt để tránh hoặc giảm thiểu 
tiếp xúc của họ bằng cách sửa đổi, thay thế, hoặc loại bỏ các điều kiện hoặc các vật liệu gây ra mối nguy hại tiềm 
tàng. Trường hợp vật liệu nguy hại là một phần của cơ sở hạ tầng dự án hoặc các thành phần hiện có, Bên vay sẽ 
quan tâm đúng đắn trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án, kể cả khi ngừng hoạt động để tránh tiếp xúc với 
cộng đồng. Bên vay sẽ thực hiện mọi nỗ lực có tính khả thi để kiểm soát sự an toàn của việc giao hàng các chất độc 
hại, và vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, và sẽ thực hiện các biện pháp để tránh hoặc tiếp xúc với cộng đồng 
đối với các vật liệu hại đó.  

                                                           
 

2
 Các RSMR là kết quả của Quỹ An toàn Đường bộ Toàn cầu do Ngân hàng Thế giới quản lý 

http://siteresources.worldbank.org/INTTOPGLOROASAF/Resources/GRSF-strategic-plan-2013-2020.pdf 
3
 Ví dụ, thay đổi sử dụng đất hoặc mất vùng đệm tự nhiên, chẳng hạn như vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn và 

rừng núi cao, trong đó giảm thiểu tác động của thiên tai như lũ lụt, lở đất và cháy, có thể dẫn đến tăng tính dễ tổn 
thương và rủi ro liên quan đến an toàn cộng đồng và các tác động. Sự giảm bớt hoặc suy thoái tài nguyên thiên 
nhiên, chẳng hạn như ảnh hưởng xấu đến chất lượng, số lượng và sự có sẵn của nước ngọt, có thể dẫn đến rủi ro 
và tác động liên quan đến sức khỏe. 
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Chuẩn bị Sẵn sàng và Ứng phó Khẩn cấp  

22. Sự kiện khẩn cấp là sự cố bất ngờ, phát sinh từ cả thảm họa thiên nhiên và nhân tạo, thường dưới hình 
thức hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc tràn, có thể xảy ra 

4
 vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả sai phạm khi thực hiện các 

thủ tục điều hành được thiết kế để ngăn chặn các sự cố. Bên vay sẽ xác định và thực hiện các biện pháp để giải 
quyết các sự cố như vậy. Các biện pháp sẽ được thiết kế để ngăn chặn sự cố bất ngờ gây thương tích cho sức khỏe 
và sự an toàn của cộng đồng bị ảnh hưởng, và để giảm thiểu, giảm nhẹ và bồi thường đối với bất kỳ tác động có 
thể xảy ra. 

23. Bên vay tham gia vào các dự án có khả năng gây ra sự cố khẩn cấp
5
 sẽ tiến hành Đánh giá Hiểm họa Rủi ro 

(RHA) như là một phần của đánh giá môi trường và xã hội thực hiện theo quy định ESS1. Dựa trên kết quả của RHA, 
Bên vay sẽ phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan và cộng đồng bị ảnh hưởng. 

24. ERP sẽ bao gồm: (a) kiểm soát kỹ thuật (chẳng hạn như ngăn chặn, báo động tự động, và các hệ thống 
ngắt) tương xứng với tính chất, quy mô của mối nguy hại; (b) xác định và tiếp cận an toàn các thiết bị khẩn cấp có 
sẵn tại chỗ và lân cận; (c) các thủ tục thông báo cho nhân viên cấp cứu được chỉ định; (d) các kênh truyền thông 
thông báo đa dạng cho cộng đồng bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác; (e) một chương trình đào tạo cho các 
nhân viên cấp cứu trong đó có diễn tập đều đặn; (f) thủ tục sơ tán công cộng; (g) điều phối viên được chỉ định để 
thực hiện ERP; và (h) các biện pháp phục hồi và làm sạch môi trường sau bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nào.  

25. Bên vay sẽ tư liệu về hoạt động chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, nguồn lực của mình, và trách nhiệm, và sẽ 
tiết lộ những thông tin thích hợp, cũng như bất kỳ thay đổi tiếp theo, tới các cộng đồng bị ảnh hưởng, cơ quan 
chính phủ có liên quan, hoặc các bên có liên quan khác.  

B. Nhân viên Bảo vệ 

26. Khi Bên có người lao động trực tiếp hoặc ký hợp đồng để bảo vệ nhân viên và tài sản của mình, họ sẽ 
đánh giá rủi ro do thỏa thuận an ninh của mình cho những người trong và ngoài khu vực dự án. Trong việc đưa ra 
thỏa thuận này, Bên vay sẽ tuân theo những nguyên tắc tương xứng và GIIP,

 6
 và của luật áp dụng, liên quan đến 

tuyển dụng, quy tắc ứng xử, đào tạo, trang bị và giám sát người lao động. 

27. Bên vay sẽ thực hiện yêu cầu hợp lý để đảm bảo rằng nhân viên an ninh không liên quan đến lạm dụng 
trong quá khứ; sẽ đào tạo họ đầy đủ (hoặc xác định rằng họ được đào tạo đúng) trong việc sử dụng vũ lực (và nếu 
có thể, súng) và ứng xử thích hợp đối với người lao động và cộng đồng bị ảnh hưởng; và đòi hỏi họ phải hành động 
trong phạm vi pháp luật hiện hành.  

28. Bên vay sẽ không xử phạt việc sử dụng vũ lực khi được sử dụng cho mục đích phòng ngừa và phòng thủ 
tương ứng với tính chất, mức độ của các mối đe dọa. Bên vay sẽ có cơ chế khiếu nại cho các cộng đồng bị ảnh 
hưởng để họ bày tỏ lo ngại về hoạt động an ninh và hành vi của nhân viên an ninh.  

                                                           
 

4
 Sự cố này có thể bắt nguồn từ bên trong hoặc bên ngoài ranh giới tài sản, bao gồm cả trên đường công cộng hoặc 

các khu vực lưu trữ do dự án sở hữu hoặc thuê liên quan đến vận chuyển, lưu trữ các vật liệu của dự án. 
5
 Các dự án này thường được xác định bởi tham chiếu đến ngưỡng số lượng các chất chính thức công nhận là độc 

hại hay gây độc cho sức khỏe con người và / hoặc môi trường tự nhiên.  
6
 Bao gồm hành vi phù hợp với Quy tắc Ứng xử cho các Quan chức Thực thi Pháp luật của Liên hợp quốc (UN), và 

các Nguyên tắc Cơ bản của Liên Hợp Quốc về việc Sử dụng Vũ lực và Súng bởi các Quan chức Thực thi Pháp luật.  
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29. Bên vay sẽ tìm cách đảm bảo nhân viên an ninh chính phủ cung cấp dịch vụ an ninh một cách phù hợp với 

mục Error! Reference source not found. và Error! Reference source not found. ở trên, khuyến khích các cơ 

quan chức năng công bố công tác an ninh của các cơ sở của Bên vay cho công chúng, tùy thuộc vào vấn đề an ninh 
hàng đầu. 

30. Bên vay sẽ xem xét và khi thích hợp, điều tra tất cả các cáo buộc về hành vi trái pháp luật hoặc lạm dụng 
của các nhân viên an ninh, hành động (hoặc kêu gọi các bên thích hợp để hành động) để ngăn ngừa tái phát, và 
báo cáo hành vi trái pháp luật và lạm dụng cho các cơ quan có liên quan khi thích hợp. 
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ESS4 – PHỤ LỤC 1. AN TOÀN ĐẬP 

 

A. Đập mới 

1. Bên vay sẽ đảm bảo rằng việc thiết kế và xây dựng các đập mới được giám sát bởi các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm và chuyên trách, và chủ sở hữu của đập thông qua và thực hiện các biện pháp an toàn đập trong 
quá trình thiết kế, đấu thầu, xây dựng, vận hành và bảo trì đập và các công trình liên quan. 

2. Các yêu cầu an toàn đập quy định tại Phụ lục này
1
 áp dụng đối với: 

(a) "Đập lớn" như quy định trong Hiến pháp của Ủy ban Quốc tế về các Đập Lớn (ICOLD);
2
  

(b) Tất cả các đập khác (gọi là "đập nhỏ") có thể gây ra nguy cơ an toàn, chẳng hạn như yêu cầu xử lý 
lũ lớn bất thường, nằm trong một khu vực động đất cao, nền móng phức tạp và khó khăn để 
chuẩn bị, lưu trữ vật liệu độc hại, hoặc khả năng tác động lên khu vực hạ lưu. Đập này có thể bao 
gồm nước trang trại, đập ngăn bùn địa phương, và hồ chứa kè thấp; và 

(c) Đập nhỏ được dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong vòng đời hoạt động.  

3. Đối với đập lớn phải: 

(a) Được đánh giá bởi một ủy ban độc lập các chuyên gia (Ban hội thẩm) về điều tra, thiết kế và xây 
dựng đập và bắt đầu hoạt động; 

(b) Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch chi tiết: kế hoạch giám sát thi công và đảm bảo chất lượng, kế 
hoạch thiết bị đo đạc, kế vận hành và bảo dưỡng và kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Thông tin chi 
tiết của kế hoạch này được mô tả dưới đây ("Báo cáo An toàn Đập: Nội dung và Thời gian"); 

(c) Sơ tuyển nhà thầu trong quá trình đấu thầu và đấu thầu mua sắm, và 

(d) Kiểm tra an toàn định kỳ của đập sau khi hoàn thành. 

4. Ban hội thẩm bao gồm ba hoặc nhiều hơn các chuyên gia, do Bên vay chỉ định và được chấp nhận bởi 
Ngân hàng, có chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau có liên quan đến các khía cạnh an toàn của đập 

                                                           
 

1
 Bất kỳ đập nào không được nêu tại khoản Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. đến Error! Reference source not 
found.,Error! Reference source not found., đòi hỏi phải có các biện pháp an toàn đập chung được thiết kế bởi các 

kỹ sư có trình độ. 
2
 2011 ICOLD Hiến pháp định nghĩa một "đập lớn" như là một đập với chiều cao từ 15 mét trở lên từ nền tảng thấp 

nhất đến đỉnh hoặc một con đập từ 5 mét đến 15 mét với trọng lượng hơn 3 triệu mét khối, và xác định chi tiết hơn 
trong Đăng ký Đập Thế giới, http://www.icold-cigb.org/GB/World_register/world_register.asp 
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cụ thể.
3
 Ban hội thẩm sẽ xem xét và tư vấn cho Bên vay về các vấn đề liên quan đến an toàn đập và các khía cạnh 

quan trọng khác của đập, cấu trúc xả tràn, diện tích lưu vực, khu vực xung quanh hồ chứa và vùng hạ lưu. Bên vay 
thông thường sẽ mở rộng thành phần của Ban hội thẩm và điều khoản tham chiếu về an toàn đập, bao gồm các 
lĩnh vực như hình thành dự án; thiết kế kỹ thuật; thủ tục xây dựng; và, đối với các đập chứa nước, các công trình 
như thiết bị điện, dẫn dòng trong xây dựng, hạng mục nâng tàu, và thang cá. 

5. Bên vay ký các hợp đồng dịch vụ với Ban hội thẩm và hỗ trợ hành chính cho các hoạt động của Ban. Chuẩn 
bị dự án càng sớm càng tốt, Bên vay sắp xếp các cuộc họp ban và đánh giá định kỳ, trong giai đoạn điều tra, thiết 
kế, xây dựng và tích nước ban đầu và khởi động đập.

4
 Bên vay thông báo cho Ngân hàng các cuộc họp của Ban hội 

thẩm, và Ngân hàng thường cử quan sát viên đến các cuộc họp này. Sau mỗi cuộc họp, Ban hội thẩm cung cấp cho 
Bên vay một báo cáo bằng văn bản kết luận và khuyến nghị của mình, có chữ ký của từng thành viên tham gia; Bên 
vay cung cấp một bản sao của báo cáo cho Ngân hàng. Sau khi làm đầy hồ chứa và khởi động đập, Ngân hàng đánh 
giá kết quả và khuyến nghị của Ban hội thẩm. Nếu không gặp khó khăn đáng kể đang trong việc làm đầy và khởi 
động đập, Bên vay có thể giải thể Ban hội thẩm. 

B. Đập hiện Có và Đập đang Xây dựng 

6. Trường hợp dự án phụ thuộc hoặc có thể dựa vào hoạt động của một đập hiện có hoặc một đập đang 
được xây dựng (DUC) trên lãnh thổ của Bên vay, Bên vay sẽ bố trí một hoặc nhiều chuyên gia độc lập về đập: (a) 
Kiểm tra, đánh giá tình trạng của đập hiện có hoặc DUC, các hạng mục phụ của đập và lịch sử hoạt động của đập; 
(b) xem xét và đánh giá hoạt động và bảo dưỡng của chủ sở hữu; và (c) cung cấp một báo cáo bằng văn bản về kết 
quả và các khuyến nghị cho bất kỳ công việc khắc phục hậu quả hoặc các biện pháp an toàn liên quan cần thiết để 
nâng cấp các đập hiện có hoặc DUC theo tiêu chuẩn chấp nhận được về an toàn. 

7. Dự án đó bao gồm, ví dụ, các nhà máy điện hoặc các hệ thống cung cấp nước trực tiếp từ một hồ chứa 
điều khiển bởi một đập hiện có hoặc một DUC; đập dẫn dòng hoặc cấu trúc thủy lực ở hạ nguồn từ một đập hiện 
có hoặc một DUC, nơi mà khi đập thượng nguồn có thể gây ra thiệt hại lớn hoặc phá hoại các cơ sở hạ tầng của dự 
án; và dự án thủy lợi hay cấp nước sẽ phụ thuộc vào việc lưu trữ và hoạt động của đập hiện có hoặc một DUC để 
cung cấp nước cho dự án và không thể hoạt động nếu đập bị vỡ. Chúng cũng bao gồm các dự án đòi hỏi phải tăng 
công suất của một đập hiện có, hoặc thay đổi tính chất của vật liệu giữ nước, trong đó khi đập hiện có có thể gây ra 
thiệt hại lớn phá hoại các cơ sở của dự án. 

8. Bên vay có thể sử dụng một đánh giá an toàn đập đã được chuẩn bị trước hoặc khuyến nghị cải thiện cần 
thiết cho một đập hiện có hoặc DUC, nếu: (a) một chương trình an toàn đập hiệu quả; và (b) kiểm tra đầy đủ và 
đánh giá an toàn đập của đập hiện tại hoặc DUC đã được tiến hành và lưu trữ tài liệu và đáp ứng yêu cầu của Ngân 
hàng. 

9. Đối với dự án bao gồm các biện pháp an toàn đập bổ sung hoặc yêu cầu công việc khắc phục hậu quả, Bên 
vay sẽ đảm bảo rằng: (a) đập được thiết kế và việc xây dựng được giám sát bởi các chuyên gia chuyên trách; và (b) 

các báo cáo và kế hoạch cần thiết cho một đập mới (xem đoạn 3 Error! Reference source not found. của Phụ 

lục này) được chuẩn bị và thực hiện. Đối với trường hợp có nguy hiểm cao liên quan đến việc khắc phục hậu quả 

                                                           
 

3
 Số lượng, bề rộng chuyên môn, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm của các thành viên Ban phù hợp với quy mô, 

tính phức tạp và nguy hiểm tiềm ẩn của đập đang được xem xét. Đối với đập nguy hiểm cao, đặc biệt, các thành viên 
Ban nên là các chuyên gia được quốc tế biết đến trong lĩnh vực của họ.  
4
 Nếu sự tham gia của Ngân hàng bắt đầu ở giai đoạn sau giai đoạn chuẩn bị dự án, Ban hội thẩm cần được thành 

lập càng sớm càng tốt và đánh giá bất kỳ phần việc nào của dự án đã được thực hiện. 
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quan trọng và phức tạp, Bên vay cũng sẽ sử dụng một Ban gồm các chuyên gia độc lập trên cơ sở tương tự như đối 

với một đập mới (xem đoạn Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. và 

Error! Reference source not found. của Phụ lục này). 

10. Khi chủ sở hữu của các đập hiện có hoặc DUC là một thực thể khác so với Bên vay, Bên vay ký kết hợp 

đồng hoặc thỏa thuận cung cấp cho các biện pháp đã nêu tại khoản Error! Reference source not found.-Error! 
Reference source not found. được thực hiện bởi chủ sở hữu. 

11. Khi thích hợp, Bên vay có thể thảo luận với Ngân hàng bất kỳ biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn 
khổ thể chế, quy phạm pháp luật cho các chương trình an toàn đập trong nước. 

C. Báo cáo An toàn Đập: Nội dung và Thời gian 

12. Báo cáo an toàn đập nên bao gồm những mục sau đây: 

(a) Kế hoạch giám sát thi công và đảm bảo chất lượng. Kế hoạch này bao gồm các tổ chức, biên chế các 
cấp, thủ tục, thiết bị và trình độ để giám sát việc xây dựng một con đập mới hoặc công việc khắc 
phục hậu quả trên một con đập hiện có. Đối với một con đập không chỉ là đập chứa nước, kế hoạch 
này sẽ xem xét thời gian xây dựng dài thông thường, bao gồm các yêu cầu giám sát như chiều cao 
của đập phát triển, với bất kỳ thay đổi kèm theo của vật liệu xây dựng hoặc các đặc tính của vật liệu 
giữ nước trong một khoảng thời gian nhiều năm. 

(b) Kế hoạch thiết lập công cụ. Đây là một kế hoạch chi tiết cho việc cài đặt các công cụ để theo dõi và 
ghi lại hành vi của đập và các yếu tố khí tượng thủy văn, cấu trúc và địa chấn liên quan. Kế hoạch 

này được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế, trước khi đấu thầu, và cung cấp cho một Ban độc lập.  

(c) Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng (O & M). Kế hoạch chi tiết này bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân 
viên, chuyên môn kỹ thuật và đào tạo cần thiết; thiết bị và phương tiện cần có để vận hành và duy 

trì các đập; thủ tục O & M; và việc bố trí kinh phí O & M, bao gồm bảo dưỡng và kiểm tra an toàn 
lâu dài. Kế hoạch O & M cho một đập không chỉ là một đập chứa nước, đặc biệt là phản ánh những 

thay đổi trong cấu trúc của đập hay trong bản chất của vật liệu giữ nước có thể được dự kiến trong 

khoảng thời gian vài năm. Các công việc cần thiết để hoàn thành kế hoạch và bắt đầu hoạt động 

được tài trợ bình thường theo dự án.  

(d) Kế hoạch chuẩn bị trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch này xác định vai trò chịu trách nhiệm của các bên 
khi vỡ đập được xem là sắp xảy ra, hoặc khi dự kiến sẽ phát hành dòng chảy hoạt động đe dọa cuộc 

sống ở hạ nguồn, tài sản, hoặc các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào mức độ dòng chảy của sông. Kế 

hoạch bao gồm các mục sau đây: báo cáo rõ ràng về trách nhiệm cho việc ra quyết định về hoạt 

động đập và cho liên lạc khẩn cấp liên quan; bản đồ phác thảo mức độ ngập lụt trong các điều kiện 
khẩn cấp khác nhau; đặc điểm hệ thống cảnh báo lũ lụt; và thủ tục sơ tán khu vực bị đe dọa và huy 

động lực lượng và trang thiết bị cấp cứu. Kế hoạch này có thể được chuẩn bị trong thời gian thực 
hiện, không muộn hơn một năm trước ngày dự kiến ban đầu làm đầy hồ chứa. a. 
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 5: 
Thu hồi đất, Hạn chế Sử dụng đất và Tái định cư Bắt buộc 

Giới thiệu 

1. ESS5 nhận thấy rằng việc thu hồi đất và hạn chế sử dụng đất có liên quan đến dự án có thể có những tác 
động tiêu cực đến cộng đồng và người dân. Viec thu hồi đất

1
 hoặc hạn chế sử dụng đất

2
 liên quan đến dự án có thể 

gây ra di chuyển (di chuyển, mất đất ở hoặc mất nhà), thay đổi kinh tế (mất đất, tài sản hoặc sự tiếp cận với tài sản, 
dẫn đến mất các nguồn thu nhập hoặc các sinh kế khác),

3
 hoặc cả hai. Thuật ngữ “tái định cư bắt buộc” đề cập đến 

những tác động này. Tái định cư được coi là bắt buộc khi người dân hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng không có quyền 
từ chối việc thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất dẫn đến việc phải di dời. 

2. Trừ khi được quản lý một cách hiệu quả, tái định cư bắt buộc có thể dẫn đến những khó khăn và nghèo 
khổ lâu dài cho những người bị ảnh hưởng, cũng như những tác động hủy hoại môi trường và những tác động tiêu 
cực đến kinh tế xã hội trong những khu vực mà họ bị di dời. Vì những lý do này, nên tránh việc tái định cư bắt 
buộc.

4
 Ở những nơi mà tái định cư bắt buộc không thể tránh được, cần phải hạn chế đến mức tối thiểu và các biện 

pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến những người bị di dời (và đến những cộng đồng tiếp nhận 
những người bị di dời) sẽ cần phải được lập kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận.  

Mục tiêu 

 Tránh việc tái định cư bắt buộc hoặc khi không thể tránh được, hạn chế tối đa tái định cư bắt buộc thông qua 
việc thăm dò các khả năng thiết kế khác của dự án. 

                                                           
 

1
 “Thu hồi đất” đề cập đến tất cả các biện pháp lấy lại đất cho các mục đích của dự án mà có thể bao gồm việc mua 

lại toànđấttoàn bộ, sung công đất và thu hồi quyền tiếp cận đất, ví dụ quyềnhành lang bảo vệ công trình hay hành 
lang an toàn giao thôngquyền xây dựng hoặc quyền đi lại. Thu hồi đất cũng có thể bao gồm (a) thu hồi đất bị bỏ 
không hoặc không được sử dụng bất kể người sở hữu đất có dựa vào đất này để tạo ra thu nhập hoặc cho mục đích 
sinh sống hay không; và (b) tái sở hữu đất công mà được sử dụng hoặc chiếm hữu bởi các cá nhân hoặc hộ gia 
đình. “đất” bao gồm bất cư thứ gì mọc trên đất hoặc gắn cố định trên đất, ví dụ mùa màng, các tòa nhà và các công 
trình phụ trợ kèm theo. 
2
 “Các qui định hạn chế sử dụng đất” đề cập đến những thay đổi hoặc cấm sử dụng đất vào mục đích nông 

nghiệp,để ở, thương mại hoặc các mục đích khác mà được đưa vào trực tiếp hoặc làm cho có hiệu lực như một 
phần thực hiện của dự án. Những hạn chế này có thể bao gồm quyền xâm nhập các côngkhu vựccông viên và các 
vùng đất được phânbảo vệ theo luậtphân bổ hợp pháp, hạn chế xâm nhập các nguồn tài sản công, hạn chế sử dụng 
đất trong phạm vi đi lại công cộng hoặc trong các vùnghành lang bảo vệ công trình hay hành langvùng an toàn giao 
thông…. 
3
 “Sinh kế” đề cập đến tất cá các phương thức mà cá nhân, gia đình và cộng đồng sử dụng để kiếm sống, ví dụ thu 

nhập dựa vào tiền lương, sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, khai thác, sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên, buôn bán 
nhỏ.  
4
 “ Tránh” là một cách tiếp cận được ưa thích phùtheophù hợp với thứ bậc giảm thiểu trong ESS1. Điều đặc biệt 

quan trọng là tránh biếnbị di chuyển hoặc ảnh hưởngbiến động vể cơ học và kinh tế của những người dễ gặp khó 
khăn về xã hội hoặc kinh tế. Tuy nhiên, tránh có thể không là một cách tiếp cận được ưa thich trong những tình 
huống nơi mà sức khỏe và an toàn công cộng có thể bị ảnh hưởng xấu. Cũng có thể có những tình huống mà việc 
tái định cư có thể cung cấp các cơ hội phát triển trực tiếp cho các gia đình vàhoăcvà cộng đồng, bao gồm các điều 
kiện về nhà ở và y tế công được cải thiện, quyền ở lâu dài được củng cố hoặc các cải thiên tiêu chuẩn sống khác 
của địa phương.  
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 Tránh cưỡng chế đuổi dân.
5
  

 Giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực không thể tránh được về kinh tế và xã hội từ việc thu hồi hoặc hạn chế sử 
dụng đất thông qua (a) bồi thường đúng thời hạn cho tài sản bị mất theo giá trị thay thế 

6
 và (b) đảm bảo rằng 

các hoạt động tái định cư được thực hiện cùng với việc cung cấp thông tin, tư vấn rõ ràng và có sự tham gia 
được thông báo trước của những người bị ảnh hưởng. 

 Hỗ trợ những người phải di dời kết hợp với những cố gắng của họ để cải thiện, hoặc ít nhất để phục hồi lại 
sinh kế và các tiêu chuẩn sống của họ. 

 Cải thiện điều kiện sống của những người nghèo hoặc những người dễ bị tổn thương phải di dời thông qua việc 
cung cấp nơi ở phù hợp, tiếp cận các dịch vụ và phương tiện công cộng và đảm bảo quyền ở/sử dụng lâu dài.

7
  

Phạm vi Áp dụng 

3. Việc áp dụng tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 5 được thiết lập trong quá trình đánh giá môi trường và xã 
hội như được mô tả trong ESS1. 

4. ESS này áp dụng đối với việc mất tạm thời hoặc vĩnh viễn đất hoặc tài sản, hoặc qui định hạn chế sử dụng 
đất bắt nguồn từ các giao dịch có liên quan đến đất sau đây:  

(a) Quyền sở hữu đất hoặc quyền sử dụng đất bị thu hồi hoặc bị hạn chế thông qua việc sung công 
hoặc các thủ tục bắt buộc khác phù hợp với luật quốc gia;  

                                                           
 

5
 “Cưỡng chế đuổi dân” được định nghĩa là việc loạidi chuyểnloại bỏ vĩnh viễn hoặc tạm thời trái với ý muốn của các 

cá nhân, gia đình, và / hoặc cộng đồng khỏi nhà ở và / hoặc đất mà họ đang chiếm hữu mà không có sự cung cấp và 
tiếp cận với các hình thức bảo vệ về pháp luật hoặc bảo vệ khác thích hợp, bao gồm tất cả các thủ tục và nguyên tắc 
có thể áp dụng được trong ESS này. Việc thực hiện cácquyềncác thủ tục chính, thu hồi đất của Nhà nước, thu hồi 
đất bắt buộc hoặc các quyền hạn tương tự của Bên vay sẽ không được coi là thucưỡng chế đuổi dânthu hồi bắt 
buộc miễn là nó tuân thủ các yêu cầu của luật quốc gia và các quy định của ESS5, và được tiến hành một cách nhất 
quán với các nguyên tắc cơ bản của một qui trình đúng đắn (bao gồm cả việc thông báo trước đầy đủ, có cơ hội thực 
sự đểchođể tham gia khiếu nại và kháng cáo, và tránh sử dụng vũ lực không cần thiết, không thích hợp hoặc quá 
nhiềumứcnhiều).  
6
 “Chi phí thay thế” được định nghĩa là phương pháp định giá xác định chi phí bồi thường đủ để thay thế tài sản cộng 

với các chi phí giao dịch cần thiết đi kèm để thay thế tài sản. Ở những nơi mà thị trường tồn tại, chi phí thay thế là 
chi phí thị trường được xác định thông qua các nhà định giá bất động sản độc lập và có đủ năng lực, cộng với các 
chi phí giao dịch. Nơi thị trường không tồn tại, chi phí thay thế có thể được xác định qua các công cụ thay thế, chẳng 
hạn tính toán các giá trị đầu ra cho đất hoặc tài sản sinh lợi hoặc giá trị mới của các vật liệu thay thế và nhân công 
xây dựng hoặc các tài sản cố định khác, cộng với các chi phí giao dịch. Trong tất cả các trường hợp mà sự di dời cơ 
học dẫn đến mất nhà, chi phí thay thế ít nhất phải đủ để có thể mua lại hoặc xây dựng nhà đáp ứng các tiêu chuẩn 
cộng đồng tối thiểu có thể chấp nhận được về chất lượng và an toàn. Phương pháp định giá để xác định giá trị thay 
thế cóphảicó thể được lập thành văn bản và đưa vào các tài liệu lập kế hoạch tái định cư thích hợp. Các chi phí giao 
dịch bao gồm chi phí hành chính, phí trước bạ hoặc sang tên, các chi phí di chuyển hợp lý và các chi phí tương tự 
mà người bị ảnh hưởng sẽ phải chịu. Để đảm bảo bồi thường chi phí thay thế, tỉgiátỉ lệ bồi thường dự kiến theo kế 
hoạch có thể phải yêuđượcyêu cầu cập nhật trong các vùng dự án nơi có tỉ lệ lạm phát cao hoặc giai đoạn giữa tính 
toán tỉgiátỉ lệ bồi thường và thưc tế chi trả bồi thường cách nhau một khoảng thời gian dài. . 
7
 “Đảm bảo quyển ở lâu dài” có nghĩa là các cá nhân hoặc cộng đồng được định cư tại nơi mà họ có thể được ở một 

cách hợp pháp, nơi mà họ được bảo vệ khỏi những rủi ro bị thu hồi và nơi mà quyền ở giao cho họ không ngắn hơn 
quyền họ đã có trên những thửa đất hoặc những tài sản mà họ bị dimấtdi dời.  
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(b) Quyền sở hữu đất hoặc quyền sử dụng đất bị thu hồi hoặc hạn chế sử dụng thông qua  thỏa 
thuận với những người chủ tài sản hoặc với những người có quyền sở hữu đất hợp pháp, nếu 
việc thỏa thuận này không đạt được sẽ dẫn đến việc thu hồi hoặc các thủ tục bắt buộc khác;

8
  

(c) Việc hạn chế sử dụng đất và tiếp cận các nguồn lợi tự nhiên gây ra việc không sử dụng được các 
nguồn lợi đối với một cộng đồng hoặc các nhóm trong cộng đồng đang sở hữu những nguồn lợi 
này theo truyền thống hoặc có quyền sử dụng đã được công nhận. Việc này có thể bao gồm các 
tình huống nơi mà các khu vực được bảo hộ theo luật, các cánh rừng, các vùng sinh thái hoăc các 
khu đệm được thiết lập có liên quan đến dự án;

9
  

(d) Di chuyển những người đang chiếm hữu hoặc sử dụng đất mà không có quyền sử dụng chính 
thức, theo truyền thống hoặc được công nhận trước ngày khóa sổ cụ thể của dự án;   

(e) Hạn chế về tiếp cân đất đai hoặc sử dụng các nguồn lợi khác bao gồm các tài sản chung của cộng 
đồng hoặc các nguồn lợi tự nhiên như nguồn thủy sản và hải sản, các sản phẩm gỗ và ngoài gỗ 
thu được từ rừng, nước ngọt, các loại cây thuốc nam, săn bắn và bãi chăn thả, đồng cỏ và các 
vùng đất trồng hoa màu.  

(f) Quyền sở hữu đất hoặc yêu cầu về đất hoặc các nguồn lợi được từ bỏ bởi các cá nhân hoặc cộng 
đồng mà không có bồi thường đầy đủ 

10
 và 

(g) Thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất xảy ra trước dự án nhưng đã được thực hiện hoặc bất đầu 
thực hiện để đón đầu dự án hoặc để chuẩn bị cho dự án.  

5. ESS này không áp dụng đối với:  

(a) Những giao dich thị trường tự nguyện và được hợp pháp hóa trong đó người bán đã nhận được 
cơ hội thực sự để từ chối việc bán đất và giữ lại đất, và được thông báo đầy đủ về các lựa chọn 
có sẵn và các tác động của chúng;

11
  

                                                           
 

8
 Ngoài việc áp dụng ESS cho những tình huống này, Bên vay được khuyến khích để đạt được thỏa thuận định cư 

với những người bị ảnh hưởng trong chừng mực đáp ứng được những yêu cầu của ESS này, nhằm tránh khỏi 
những chậm trễ về hành chính hoặc pháp lý đi kèm với việc cưỡng chế chính thức . áp dụng thu hồi đất bắt buộc và, 
trong khả năng có thể, giảm thiểu tác động tới những người bị ảnh hưởng do áp dung thu hồi đất bắt buộc. cưỡng 
chế chính thức .  
9
 Trong những tình huống này, những người bị ảnh hưởng thường là không có quyền sở hữu chính thức. Có thể bao 

gồm nguồn nước ngọt và nướcmôi trườngnước biển.....  
10

Trong những trường hợp cá biệt cụ thể, có thể đề xuất một phần hoặc toàn bộ đất sử dụng bởi dự án được hiến 

tặng trên tinh thần tự nguyện mà không đòi hỏi thanh toán đầy đủ. Với sự thông qua trước của Ngân hàng, cách tiếp 
cận thu hồi đất này có thể được chấp nhận nếu BênVay chứng tỏ rằng: (a) những người hoặc cộng đồng bị ảnh 

hưởng đã được thông báo và tưthamtư vấn một cách đầy đủ về dự án và có các lựa chọn khác cho họ, bao gồm 
quyền được đền bù và các quyền lợi khác sẽ được giao cho họ theo ESS5; và (b) những người bị ảnh hưởng đã 
nhận được những cơ hội thực sự để chấpđượcchấp nhận đền bù và các quyền lợi khác; và đã xác nhận là họ đồng 
ý vớikhông nhậnvới đền bù và các quyền lợi này; (c) lượng đất được hiến tặng cho dự án là không lớn do vậy không 
ảnh hưởng đến những người hiến tặng; và (d) những người bị ảnh hưởng hy vọng là sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ 
dự án. Bên Vay sẽ ghi chép rõ ràng về tất cả những tưthamtư vấn và thỏa thuận đã đạt được . Bên Vay cũng sẽ đảm 
bảo rằng thỏa thuận đã đạt được và được ký nhận với từng cá nhân đang sử dụng hoăc tiếp cận với đất và nguồn 

lợi cộng đồng vàmàvà sẽ bị từ bỏ nhũng quyền lợi này. 
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(b) Ảnh hưởng về thu nhập hoặc sinh kế không phải là do tác động trực tiếp từ việc thu hồi đất 
hoặc qui định hạn chế sử dụng đất từ dự án đối với đất của những người hoặc cộng đồng bị ảnh 
hưởng;

12
  

(c) Quản lý những người chạy nạn hoặc phải di dời trong vùng do những thảm họa thiên nhiên, xung 
đột, tôi phạm và bạo lực;  

(d) Các hoạt động về cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất/về khuôn khổ lập pháp; hoặc; 

(e) Qui định hoặc lập kế hoạch về các nguồn lợi tự nhiên hoặc sử dụng đất ở cấp địa phương hoặc 
cấp quốc gia để thúc đẩy tính bền vững. 

Tuy nhiên, trong tất cả các hoạt động này, việc đánh giá về xã hội, luật pháp và thể chế có thể được yêu cầu phù 
hợp với ESS1, để xác định các rủi ro và ảnh hưởng tiềm tàng, cùng với các lựa chọn hoặc phương pháp thiết kế 
thích hợp để hạn chế và giảm thiểu các tác động xấu về kinh tế và xã hội, đặc biệt những tác động làm ảnh hưởng 
đến nhóm nghèo và dễ bị tổn thương. 

Các Yêu cầu 

A. Yêu cầu Chung 

Các Tiêu chuẩn đền bù, hỗ trợ 

6. Những người bị ảnh hưởng được phân loại là những người:  

(a) Có quyền chính thức và theo luật đối với đất và tài sản;  

(b) Không có quyền chính thức và theo luật đối với đất và tài sản nhưng có quyền đối với đất và tài sản 
mà đã được công nhận hoặc có thể được công nhận theo luật quốc gia;

13
 hoặc 

(c) Không có quyền có thể được luật pháp công nhận hoặc đòi hỏi đối với đất hoặc tài sản đang chiếm 
hữu hoặc sử dụng.  

Việc điều tra dân số sẽ xác định tình trạng của những người bị ảnh hưởng.  

                                                                                                                                                                                           
 

11
 Trường hợp các giao dịch tự nguyện dẫn đến sự di dời không tự nguyện của những người ngoài người bán mà 

đang chiếm hữu hoặc sử dụng đất sẽ được bànbán nàythìbàn giao cho dự án, ESS này sẽ được áp dụng cho những 
diảnh hưởng đódi dời này. Cần chú ý đặc biệt đến những giao dịch tự nguyện với những khu đất lớn (ví dụ trong 
trường hợp chuyển giao những thửa đất lớn cho mục đích đầu tư nông nghiệp) để đảm bảo: (a) thửa đất và quyền 
sử dụng đất của tất cả những người bị ảnh hưởng được tôn trọng; (b) các cá nhân, nhóm người hoặc cộng đồng bị 
ảnh hưởng bởi sự chuyển giao đất được thông báo vể quyền của họ, được tiếp cận đầy đủ những thông tin đáng tin 
cây có liên quan đến các tác động về kinh tế, xã hội và môi trường và có năng lực để đàm phán giá trị công bằng và 
các điều kiệnthích hợp cho việc chuyển giao đất của họ.; (c) cơ chế chia sẻ quyền lợi và khiếu kiện đã được đặt ra; 
và (d) các điều khoản và điều kiện chuyển giao là minh bạch. 
12

 Các tác động chung không liên quan trực tiếp từ việc thu hồi đất hoặc qui định hạn chế sử dụng đất được bao gồm 

trong ESS1  
13

 Quyền này có thể xuất phát từ sởsự xâm chiếm bất hợp pháp, hoặc sử dụngsở hữu đất theo truyền đờithốngđời 

hoặc theo tập quán. 
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Thiết kế Dự án  

7. Bên Vay sẽ chứng minh rằng việc thu hồi đất bắt buộc hoặc hạn chế sử dụng đất đã được giới hạn đối với 
những yêu cầu trực tiếp của dự án cho những mục đích cụ thể rõ ràng trong một khoảng thời gian cụ thể rõ ràng. 
Bên vay sẽ xem xét các thiết kế dự án thay thế khả thi để tránh hoặc tối thiểu hóa việc thu hồi đất hoặc hạn chế sử 
dụng đất, đặc biệt với những nơi mà việc làm này có thể dẫn đến ảnh hưởng về kinh tế và di dời dân, cùng với việc 
làm cân bằng các chi phí và lợi ích về tài chính, xã hội và môi trường, và đặc biệt chú ý tới ảnh hưởng đối với người 
nghèo và dễ bi tổn thương.  

Đền bù và Quyền lợi cho những Người bị Ảnh hưởng  

8. Khi việc thu hồi đất và qui định hạn chế sử dụng đất (tạm thời hay vĩnh viễn) không thể tránh được, Bên 
Vay sẽ đề nghị bồi thường cho những người bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế, và các hỗ trợ khác có thể cần thiết 
để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất khôi phục lại các tiêu chuẩn sống hoặc sinh kế, phù hợp với các điều kiện trong các 
đoạn từ 22 đến 32 của ESS này.

14
  

9. Các tiêu chuẩn bồi thường cho các loại đất và tài sản cố định sẽ được thông báo và áp dụng một cách nhất 
quán (mặc dù giá bồi thường có thể phải điều chỉnh lên ở những nơi mà việc đàm phán được triển khai). Trong tất 
cả các trường hợp, cơ sở rõ ràng để tính toán bồi thường sẽ được lập thành tài liệu và bồi thường được trả tuân 
theo các thủ tục minh bạch.   

10. Những nơi mà sinh kế của những người bị ảnh hưởng dựa vào đất,
15

 hoăc nơi mà đất đai được sở hữu tập 
thể, Bên Vay sẽ cung cấp cho những người bị ảnh hưởng phương án thay thế bằng đất, trừ khi có thể chứng minh 
được là đất thay thế tương đương là không có sẵn. Khi chức năng và mục tiêu của dự án có thể cho phép, Bên vay 
cũng sẽ cung cấp các cơ hội cho các cộng đồng và những người bị ảnh hưởng tiếp nhận những quyền lợi phát triển 
phù hợp từ dự án. Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng nằm trong mục 6(c), hỗ trợ tái định cư sẽ được 
cung cấp thay cho bồi thường đất, như được môt tả trong mục 25 và 30 (c).  

11. Bên Vay sẽ được sở hữu đất thu hồi và các tài sản có liên quan chỉ sau khi bồi thường theo các điều kiên 
của ESS này đã được tiến hành và, nếu có thể, các địa điểm tái định cư và chi phí di chuyển đã được cấp cho những 
người bị di dời ngoài khoản bồi thường.  

12. Trong những trường hợp nhất định, có thể có những khó khăn đáng kể liên quan đến việc chi trả bồi 
thường đối với những người bị ảnh hưởng cụ thể, ví dụ, khi tình trạng sở hữu đất và tính pháp lý của việc sử dụng 
hoặc chiếm dụng đất đang có tranh chấp trong thời gian dài, nơi mà những nỗ lực lặp đi lặp lại để gặp những 
người chủ vắng mặt bất thành hoặc nơi các cá nhân đã từ chối nhận bồi thường được tính toán phù hợp với kế 
hoạch được phê duyệt. Trường hợp ngoại lệ, với sự đồng ý trước của Ngân hang và khi mà Bên vay đã chứng tỏ 
rằng tất cả những nỗ lực hợp lý để giải quyết các vấn đề này đã được thực hiện, Bên Vay có thể đặt cọc khoản tiền 
bồi thường theo kế hoạch đặt ra vào tài khoản giao kèo và tiến hành các hoạt động dự án thích hợp. Khoản tiền bồi 
thường để vào tài khoản giao kèo sẽ được thanh toán cho những người được hưởng đúng thời gian khi các bất 
đồng đã được giải quyết.  

                                                           
 

14
 Theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng, có thể cần phải thu hồi toàn bộ các lô đất nếu việc thu hồi một phần 

sẽ khiến cho phần đất còn lại không còn giá trị về mặt kinh tế, hoặc làm cho lô đất còn lại không an toàn hoặc không 
tiếp cận sử dụng hoăc chiếm hữu được.  
 
15

 Thuật ngữ “dựa vào đất” bao gồm các hoạt động sinh kế chẳngnhưchẳng hạn các cây trồng mùatrọtmùa vụ và bãi 

chăn nuôi gia súc cũng như thu hoạch từ các nguồn lợi tự nhiên.  
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13. Bồi thường có thể được thanh toán dần nếu việc trả tiền mặt toàn bộ có thể hủy hoại các mục tiêu xã hội 
hoặc tái định cư, hoặc khi có các ảnh hưởng tiếp diễn tới các hoạt động sinh kế. Trong những trường hợp này, 
thanh toán lần đầu sẽ ít nhất đủ để đáp ứng các chi phí tái định cư và nhu cầu sinh kế trước mắt và sẽ được trả 
trước khi di dời. Kế hoạch trả phần tiền còn lại phải được nêu chi tiết trong kế hoạch, và tiền bồi thường cho phần 
còn lại sẽ được đảm bảo thông qua tài khoản giao kèo (được lập và nộp đầy đủ trước khi di dời) hoặc qua các biện 
pháp tương tự. 

Sự Tham gia của Cộng đồng 

14. Bên Vay sẽ liên kết với cộng đồng bị ảnh hưởng, kể cả các cộng đồng tiếp nhận dân tái đinh cư, thông qua 
quá trình tham gia của các bên có liên quan (stakeholder) được mô tả trong ESS10. Quá trình ra quyết định liên 
quan đến tái định cư và khôi phục sinh kế sẽ bao gồm các phương án và khả năng mà những người bị ảnh hưởng 
có thể lựa chọn. Việc công bố thông tin thích hợp và sự tham gia của những người và cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ 
diễn ra thông qua việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá quá trình bồi thường, các hoạt đồng khôi phục 
sinh kế và qui trình tái định cư.

16
 Những điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng cho quá trình tham vấn với Dân bản 

địa, phù hợp với ESS7.  

Cơ chế Khiếu nại  

15. Bên vay sẽ đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại được lập cho dự án, phù hợp với ESS10, sớm nhất có thể trong 
quá trình phát triển dự án để giải quyết các mối quan tâm cụ thể về vấn đề bồi thường, các biện pháp tái định cư 
hoặc khôi phục sinh kế nêu ra bởi những người bị ảnh hưởng (hoặc những người khác) trong thời gian thích hợp. 
Khi có thể, cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ sử dụng các cơ chế chính thức hoặc không chính thức sẵn có phù hợp với 
mục đích của dự án, được bổ sung khi cần trong quá trình thu xếp dự án và được thiết kế để giải quyết các tranh 
chấp phát sinh một cách công bằng.   

Lập Kế hoạch và Thực hiện  

16. Khi việc thu hồi đất và hạn chế quyền sử dụng là không thể tránh khỏi, Bên vay sẽ, như một phần của việc 
đánh giá môi trường và xã hội, tiến hành một cuộc điều tra để nhận dạng những người sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, 
để kê khai lượng đất và tài sản bị ảnh hưởng,

17
 nhằm xác định ai sẽ được hưởng bồi thường và trợ giúp,

18
 và ngăn 

cản những người không được hưởng quyền, ví dụ những kẻ cơ hội, khỏi việc đòi hỏi quyền lợi. Đánh giá xã hội 
cũng sẽ đề cập đến những yêu cầu của các cộng đồng, những người do lý do chính đáng không thể có mặt tại vùng 
dự án trong quá trình điều tra, ví dụ những người sử dụng nguồn lợi theo mùa vụ. Cùng với việc tiến hành điều tra, 

                                                           
 

16
 Quá trình tham vấn sẽ đảm bảo rằng tươngquan điểmtương lai của phụ nữ được tìm hiểu và thu thập và, các mối 

quan tâm của họ sẽ được tính đến trong mọi phương diện của quá trình lập kế hoạch và thực hiện tái định cư. Việc 
tính toán đến các ảnh hưởng sinh kế có thể cần phân tích nội bộ gia đình trong những trường hợp nơi mà sinh kế 
của phụ nữ và nam giới bị ảnh hưởng khác nhau. Sự ưa thích của phụ nữ và nam giới về cơ chế bồi thường, chẳng 
hạn bằng hiện vật thay vì bằng tiền, phải được tìm hiểu. .  
17

 Kê khai này cần bao gồm một thống kê chi tiết có được thông qua quá trình tham vấn, gồm đầy đủ các quyền về 
đất đai của người bị ảnh hưởng, bao gồm cả các quyền được thừa hưởng từ đời trước, quyền theo phong tục tập 
quán, quyền thứ cấp ví dụ quyền tiếp cận hoặc sử dụng cho các mục đích sinh kế, quyền sử dụng chung. 
18

 Tài liệu giấy tờ về sở hữu hoặc chiếm hữu và thanh toán đền bù cần được ban hành có cả tên của cả hai vợ 
chồng hoặc đồng chủ hộ, các hỗ trợ tái định cư khác ví dụ đào tạo, tiếp cận nguồn vốn, các cơ hội nghề nghiệp cũng 
cần được phân bổ bình đẳng cho phụ nữ và phù hợp với nhu cầu của họ. Nơi mà hệ thống sở hữu và luật nhà nước 
không thừa nhận phụ nữ được quyền nắm giữ hoặc ký hợp đồng tài sản, cần xem xét các biện pháp để bảo vệ phụ 
nữ ở mức tốt nhất có thể với mục tiêu đạt được bình đẳng giữa nam và nữ.  
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Bên vay sẽ đinh ra ngày khóa sổ về quyền bồi thường. Thông tin về ngày khóa sổ sẽ được đưa vào văn bản và 
thông báo rộng rãi trong vùng dự án.  

17. Để xem xét các vấn đề đã được nhận dạng trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội, Bên vay sẽ 
chuẩn bị một kế hoạch 

19
 tương xứng với các rủi ro và ảnh hưởng đi kèm với dự án:  

(a) Cho các dự án mà đất bị thu hồi và hạn chế sử dụng đất không nhiều do đó ảnh hưởng đến thu nhập 
và sinh kế không lớn, kế hoạch sẽ lập ra tiêu chuẩn được bồi thường cho những người bị ảnh hưởng, đặt 
ra những thủ tục và tiêu chuẩn bồi thường, tổ chức tham vấn, giám sát và các qui định về giải quyết 
khiếu nại;  

(b) Cho các dự án mà gây ra việc di dời cơ học, kế hoach sẽ đưa ra thêm các biện pháp phù hợp để 
tái định cư những người bị ảnh hưởng; 

© Cho các dự án có gây biến động về kinh tế với những ảnh hưởng đến sinh kế và tạo thu nhập, kế 
hoạch sẽ đề ra thêm các biện pháp liên quan đến cải thiên hoặc khôi phục sinh kế; và 

(d) Cho các dự án đòi hỏi những thay đổi về sử dụng đất mà hạn chế việc tiếp cận các nguồn lợi trong 
những khu vực hoặc các vùng đất được bảo hộ theo luật hoặc những nguồn tài sản sử dụng chung 
mà người dân địa phương dựa vào đó cho các mục đích sinh kế, kế hoạch sẽ bao gồm sự tham gia 
của người dân để xác định các qui định hạn chế sử dụng đất phù hợp và đề ra các biện pháp làm 
giảm thiểu các tác động xấu tới sinh kế gây ra do các qui định hạn chế sử dụng đất này.   

18. Kế hoạch của Bên vay sẽ xác định vai trò và trách nhiệm liên quan đến tài chính và thực hiện, bao gồm cả 
thu xếp tài chính dự phòng để đáp ứng các chi phí không lường trước được, cũng như bố trí để phản ứng kịp thời 
với những tình huống bất ngờ cản trở tiến độ thực hiện các kết quả mong muốn của dự án.

20
 

19. Bên vay sẽ đề ra các thủ tục để giám sát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch và sẽ điều chỉnh khi cần 
trong quá trình thực hiện để đạt được các mục tiêu của ESS này. Phạm vi của các hoạt động giám sát phải tương 
xứng với các rủi ro và ảnh hưởng của dự án. Đối với tất cả các dự án có những ảnh hưởng đáng kể về tái định cư 
bắt buộc, Bên vay sẽ cần có đủ chuyên môn về tái định cư để giám sát quá trình thực hiện các kế hoạch tái định cư, 
thiêt kế điều chỉnh khi cần, tư vấn về tuân thủ với ESS này và cung cấp các báo cáo giám sát thường kỳ. Những 
người bị ảnh hưởng sẽ được tham vấn trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát thường kỳ sẽ được chuẩn bị 
và những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về kết quả giám sát.   

20. Việc thực hiện kế hoạch của Bên vay sẽ được xem là kết thúc khi những ảnh hưởng tiêu cực của tái định 
cư đã được giải quyết trên cơ sở phù hợp với mục tiêu của ESS này. Cho tất cả các dự án mà có ảnh hưởng đáng kể 
đến tái định cư bắt buộc, Bên vay sẽ sử dụng kiểm toán bên ngoài để đánh giá mức độ hoàn thành khi tất cả các 
biện pháp giảm thiểu đã xong về cơ bản. Kiểm toán sẽ được thực hiện bởi các nhà chuyên môn có đủ năng lực 
đánh giá tái định cư, sẽ đánh giá xem liệu các tiêu chuẩn sống và sinh kế có được cải thiện hoặc ít nhất có được 
phục hồi hay không và nếu cần, sẽ đề xuất những điều chỉnh để đáp ứng những mục tiêu chưa đạt được.  

                                                           
 

19
 Kế hoạch của Bên vay có thể là kế hoạch tái định cư hoặc kế hoach khôi phục sinh kế, hoặc kết hợp cả hai. Phụ 

thuộc vào các tác động được xác định thông qua đánh giá xã hội và môi trường. 
20

 Đối với những dự án mà có ảnh hưởng đáng kể đến tái định cư và các biện pháp giảm thiểu đồngphức tạpđồng bộ, 

Bên vay có thể cân nhắc chuẩn bị một dự án tái định cư độc lập để Ngân hàng hỗ trợ. 
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21. Khi việc thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất có khả năng gây ra những biến động cơ học và/hoặc kinh tế 
mà chưa được biết đến trong quá trình chuẩn bị dự án, Bên vay sẽ xây dựng một khung chính sách với các nguyên 
tắc và thủ tục chung tương ứng với ESS này. Một khi từng cấu phần dự án đươc xác định và thông tin cần thiết có 
sẵn, khung chính sách này sẽ được mở rộng thành một kế hoạch cụ thể tương ứng với các rủi ro và các ảnh hưởng 
tiềm tàng.  

B. Di dời 

Di chuyển Chỗ ở 

22. Trong trường hợp di chuyển chỗ ở, Bên vay sẽ phát triển một kế hoạch bao gồm, ở mức tối thiểu, các yêu 
cầu áp dụng ESS này bất kể số người bị ảnh hưởng nhiều hay ít. Kế hoạch sẽ được thiết kế để giảm thiểu các ảnh 
hưởng tiêu cực của việc di dời và, như một sự bảo đảm, xác định các cơ hội phát triển. Nó sẽ bao gồm ngân sách 
tái định cư và kế hoạch thực hiện, và lập ra các quyền được hưởng cho tất cả các loại hình của người bị ảnh hưởng 
(bao gồm cả cộng đồng tiếp nhận). Cần chú ý đặc biệt đến các nhu cầu của những người nghèo và dễ bị tổn thương. 
Bên vay sẽ ghi chép lại tất cả các giao dịch thu hồi quyền sử dụng đất, trả bồi thường và các hỗ trợ khác đi kèm với 
các hoạt động tái định cư. 

23. Nếu những người sống trong vùng dự án bị yêu cầu di chuyển tới địa điểm khác, Bên vay sẽ: (a) đề nghị 
những người phải di dời lựa chọn trong số các phương án tái định cư khả thi, bao gồm nhà ở thay thế tương 
đương hoặc bồi thường bằng tiền và (b) cung cấp hỗ trợ tái định cư phù hợp với nhu cầu của mỗi nhóm người bị 
ảnh hưởng. Các địa điểm tái định cư mới được xây dựng cho những người bị di dời sẽ có các điều kiện sống ít nhất 
phải bằng với nơi ở trước đây, hoặc phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu hiện hành, tùy vào tiêu chuẩn nào cao hơn. 
Nếu địa điểm tái định cư mới được chuẩn bị, cộng đồng tiếp nhận sẽ được tham vấn về các phương án dự tính, và 
các kế hoạch tái định cư sẽ đảm bảo, ít nhất như mức độ hoặc tiêu chuẩn hiện tại, cho các cộng đồng tiếp nhận 
tiếp tục tiếp cân với các phương tiện và dịch vụ. Nguyện vọng của những người phải di dời muốn được di chuyển 
cùng với các cộng đồng và nhóm người của họ sẽ được xem xét. Các tập tục về văn hóa và xã hội hiện tại của 
những người bị di dời và của cộng đồng tiếp nhận sẽ được tôn trọng.  

24. Trường hợp những người phải di chuyển chỗ ở nằm trong mục 6(a) hoặc 6(b), Bên vay sẽ đưa ra lựa chọn 
tài sản thay thế với giá trị tương đương hoặc cao hơn, có đảm bảo về thời gian ở tương đương hoặc tốt hơn, 
những địa điểm thuận lợi, hoặc bồi thường bằng tiền theo giá trị thay thế. Nơi mà sinh kế của những người phải di 
dời phụ thuộc chủ yếu vào đất, bồi thường bằng đất sẽ được xem xét ở những nơi có thể, thay vì bồi thường bằng 
tiền.

21
 

 

25. Trường hợp những người phải di chuyển chỗ ở nằm trong mục 6(c), Bên vay sẽ thu xếp để tạo điều kiện 
cho họ có được nhà ở phù hợp với đảm bảo về thời gian ở. Nơi mà những người phải di chuyển này có sở hữu và 
có nhà cửa, công trình đang ở, Bên vay sẽ đền bù cho họ các mất mát về tài sản không phải là đất, ví dụ nhà ở và 
những phần bao quanh nhà trên thửa đất, theo chi phí thay thế. 

22
 Dựa trên tham vấn với những người phải di dời, 

                                                           
 

21
 Bồi thường bằng tiền cho việc mất đất và các tài sản khác có thể thich hợp khi: (a) Sinh kế không dựa vào đất; (b) 

Sinh kế dựa vào đất nhưng đất bàn giao cho dự án chỉ là một phần nhỏ trong số những tài sản bị ảnh hưởng và đất 
còn lại vẫn đủ sinh lợi; hoặc (c) thị trường đất, nhà ở và nhân công có sẵn, những người bị ảnh hưởng sử dụng 

những thị trường này và có đủ cung về đất ở;  
22

 Nếu Bên vay chứng minh được rằng người bị ảnh hưởng là một “chủ nhà cơ hôi ” nhận được một nguồn thu nhập 

đáng kể từ những khu nhà cho thuê trái phép, bồi thường cho những tài sản không phải là đất lẽ ra được phân bổ 
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Bên vay sẽ hỗ trợ để họ di chuyển thay cho bồi thường bằng đất đủ để khôi phục lại các tiêu chuẩn sống của họ tại 
địa điểm mới.

23
  

26. Người Vay không phải bồi thường hoặc hỗ trợ những người lấn chiếm khu vực dự án sau ngày khóa sổ của  
dự án, miễn là ngày này được ấn định và thông báo cho công chúng.  

27. Người Vay sẽ không tiến hành viêc cưỡng chế đuổi dân
24

 đối với những người bị ảnh hưởng.  

28. Như lựa chọn khác cho việc di dời, Bên vay có thể xem xét thỏa thuận phát triển đất tại chỗ nơi mà những 
người bị ảnh hưởng có thể đồng ý chấp nhận mất một phần đất hoặc di dời trong khu vực để đổi lấy những cải 
thiện mà sẽ làm tăng giá trị tài sản của họ sau khi phát triển. Bất kỳ người nào không muốn tham gia sẽ được phép 
lựa chọn bồi thường đầy đủ và nhận các hỗ trợ khác theo yêu cầu của ESS này.   

Tác động về Kinh tế  

29. Trường hợp các dự án ảnh hưởng đến sinh kế hoặc các hoạt động tạo ra thu nhập, kế hoạch của Bên vay 
sẽ bao gồm các biện pháp cho phép những người bị ảnh hưởng cải thiện, hoặc ít nhất khôi phục lại thu nhập hoặc 
sinh kế của họ. Kế hoạch sẽ đưa ra các quyền lợi cho những người và/hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng và sẽ đảm bảo 
rằng những quyền lợi này được cung cấp trên cơ sở minh bạch, đồng nhất và công bằng.  Kế hoạch sẽ bao gồm việc 
giám sát tính hiệu quả của các phương tiện sinh kế trong quá trình thực hiện, cũng như đánh giá sau khi quá trình 
thực hiện kết thúc. Việc giảm thiểu tác động về kinh tế sẽ được xem là hoàn tất khi kiểm toán kết luận rằng những 
người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng đã nhận được tất cả các trợ giúp mà họ có quyền nhận, và đã được cung cấp 
đủ các cơ hội để tái thiết cuộc sống của họ.   

30. Những người bị tác động về kinh tế mà phải đối mặt với mất tài sản hoặc không tiếp cận được với tài sản 
sẽ được bồi thường cho những mất mát này theo giá trị thay thế:  

(a) Với những trường hợp mà việc thu hồi đất hoặc qui định hạn chế sử dụng ảnh hưởng đến các 
doanh nghiệp thương mại,

25
 những người chủ kinh doanh bị ảnh hưởng sẽ được đền bù các chi 

phí tìm địa điểm thay thế khả thi; mất thu nhập ròng trong giai đoạn chuyển giao; các chi phí 
chuyển và lắp đặt lại máy móc, thiết bị và lập lại các hoạt động thương mại. Những nhân viên bị 
ảnh hưởng sẽ nhận được trợ cấp mất tiền lương tạm thời và nếu cần, trợ giúp trong việc tìm ra 
những cơ hội việc làm khác;   

(b) Với những trường hợp những người bị ảnh hưởng có quyền hợp pháp hoặc quyền yêu cầu đối 
với đất mà đã được công nhận hoặc có thể được công nhận theo luật quốc gia (xem mục 6 (a) và 

                                                                                                                                                                                           
 

cho người đó trong mục này có thể bị giảm đi với sự đồng ý trước của Ngân hàng, để phản ánh tốt hơn mục tiêu của 
ESS này.  
23

 Việc thaydi chuyểnthay đổi địa điêm cho những người định cư không chính thức tại các vùng đô thị có thể bao gồm 

sự đánh đổi, ví dụ các gia đình được bố trí lại có thể nhận được bảo đảm ở lâu dài, nhưng họ có thể mất đi những 
thuận lợi có được từ nơi ở cũ mà rất cần cho cuộc sống của họ, đặc biệt là đối với những người nghèo hoặc dễ bị 
tổn thương. Những thay đổi tại địa điểm mà có thể ảnh hưởng các cơ hội sinh kế cósẽ phảicó thể được xemgiải 
quyếtxem xét phù hợp với các nguyên tắc của ESS này (xem mục 30 (c) ).  
24

 Như được định nghĩa trong chú thích 5  
 
25

 Bao gồm cửa hiệu, nhà hàng, dịch vụ, các công ty sản xuất và các doanh nghiệp khác, bất kể qui mô và có hoặc 

không có giấy phép.  
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(b), tài sản thay thế (ví dụ, các vị trí thương mại hoặc đất nông nghiệp) với giá trị tương đương 
hoặc tốt hơn sẽ được cung cấp hoặc, ở những nơi phù hợp, bồi thường bằng tiền với giá trị thay 
thế; và 

(c) Những người bị xáo trộn về kinh tế mà không có quyền có thể được luật pháp công nhận đối với 
đất (xem mục 6 (c)) sẽ được bồi thường mất tài sản chứ không phải là đất (ví dụ mùa màng, cơ sở 
hạ tầng thủy lợi và các công trình phụ trợ trên đất), theo giá trị thay thế. Thêm vào đó, Bên vay 
sẽ cung cấp trợ giúp thay cho bồi thường cho đất đủ để những người này có cơ hội để tái thiết 
cuộc sống ở nơi khác. Bên vay không bị yêu cầu đền bù hoặc trợ giúp những người lấn  chiếm đất 
dự án sau ngày khóa sổ của dự án. 

31. Những người bị xáo trộn về kinh tế sẽ được tạo các cơ hội để cải thiện, hoặc ít nhất khôi phục lại các 
phương tiện tạo ra thu nhập, mức độ sản xuất và các tiêu chuẩn sống.   

(a) Đối với những người mà sinh kế dựa vào đất, nếu khả thi sẽ được cung cấp đất thay thế mà kết 
hợp được tiềm năng sản xuất, lợi thế vị trí và các nhân tố khác tối thiểu phải tương đương với 
đất đã bị mất. Nơi mà không thể cung cấp đất thay thế, những người bị xáo trộn về kinh tế sẽ 
được đền bù theo giá trị thay thế cho đất (và các tài sản bị mất khác);   

(b) Đối với những người mà sinh kế dựa vào các nguồn lợi tự nhiên và nơi áp dụng các hạn chế có 
liên quan đến dự án đối với việc tiếp cận các nguồn lợi này được dự đoán trong mục 4 (c), các 
biện pháp sẽ được thực hiện để hoặc là cho phép tiếp tục tiếp cận tới các nguồn bị ảnh hưởng 
hoặc được tiếp cận các nguồn khác có tiềm năng tạo thu nhập và khả năng tiếp cận tương 
đương. Nơi mà các nguồn tài sản công cộng bị ảnh hưởng , các quyền lợi và đền bù gắn với việc 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên có thể mang tính tập thể; và  

(c) Nếu chứng minh được là đất hoặc các nguồn thay thế không sẵn có, Bên vay sẽ tạo ra cơ hội cho 
những người bị xáo trộn về kinh tế để kiếm thu nhập khác, ví dụ tiếp cận vốn vay. Đào tạo kỹ 
năng, giúp khởi nghiêp, các cơ hội việc làm hoặc trợ giúp tiền mặt ngoài phần đền bù cho tài sản. 
Tuy nhiên nếu chỉ với trợ giúp tiền mặt, thường là không thể giúp những người bị ảnh hưởng có 
được những phương tiện hoặc kỹ năng hiệu quả để khôi phục sinh kế.   

32. Hỗ trợ chuyển giao sẽ được cung cấp khi cần cho tất cả những người bị xáo trộn kinh tế, dựa trên việc tính 
toán hợp lý thời gian để phục hồi khả năng tạo thu nhập, mức độ sản xuất và tiêu chuẩn sống của họ. 

C. Hợp tác với các Cơ quan có Trách nhiệm khác hoặc Các Cơ quan Pháp luật Địa phương  

33. Bên vay sẽ đề ra các cách thức hợp tác với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan pháp luật địa phương có 
trách nhiệm với tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, kế hoạch tái định cư hoặc cung cấp các hỗ trợ cần 
thiết. Thêm vào đó, khi năng lực của các cơ quan có trách nhiệm khác bị hạn chế, Bên vay sẽ chủ động hỗ trợ lập 
kế hoạch, thực hiện và giám sát quá trình tái định cư. Nếu các thủ tục hoặc tiêu chuẩn thực hiện của các cơ quan 
chức năng khác không đáp ứng yêu cầu thích hợp của ESS này, Bên vay sẽ chuẩn bị những phần bổ sung để đưa 
vào kế hoạch tái định cư để giải quyết những thiếu hụt đã được biết. Kế hoạch cũng sẽ chỉ ra những trách nhiệm 
tài chính cho mỗi cơ quan có liên quan, thời gian thích hợp và trình tự các bước thực hiện và cách thức phối hợp 
để giải quyết các yêu cầu về tài chính hoặc phản ứng với các tình huống chưa lường trước được. 

34. Bên vay có thể yêu cầu trợ giúp kỹ thuật từ Ngân hàng để củng cố năng lực của mình hoặc của các cơ 
quan có trách nhiệm khác trong các công việc lập kế hoach, thực hiện và giám sát tái định cư. Các trợ giúp có thể 
gồm đào tạo nhân viên, giúp lập ra các qui định hoặc chính sách mới có liên quan đến thu hồi đất hoặc những vấn 
đề khác của tái định cư, cấp vốn cho việc đánh giá hoặc các chi phí đầu tư khác đi kèm với sự di chuyển nhà ở và 
tác động kinh tế hoặc cho các mục đích khác.  
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35. Bên vay có thể yêu cầu Ngân hàng tài trợ hoặc cho một hợp phần của dự án đầu tư chính gây tác động và 
yêu cầu tái định cư, hoặc cho dự án tái định cư độc lập với những điều kiện chéo thích hợp, được xử lý và thực 
hiện song song với dự án đầu tư . Bên vay cũng có thể đề nghị Ngân hàng cấp vốn tái định cư mặc dù Ngân hàng 
không cấp vốn cho dự án đầu tư mà cần đến tái đinh cư.   
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 6 
Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Quản lý Bền vững nguồn Tài nguyên Thiên nhiên Sống  

Giới thiệu  

1. ESS6 nhận rằng gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học và quản ly bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
sống là rất quan trọng đối với phát triển bền vững. ESS này định nghĩa đa dạng sinh học là thuộc tính thay 
đổi trong số những sinh vật sống từ tất cả các nguồn, bao gồm, nhưng không giới hạn, hệ sinh thái trên 
cạn, ở biển và dưới nước và các quần thể sinh thái mà chúng tham gia. Tính đa dạng bao gồm trong phạm 
vi một loài, giữa các loài và các hệ sinh thái.   

2. ESS6 nhận tầm quan trọng của việc duy trì các chức năng sinh thái cơ bản về môi trường sống và đa dạng 
sinh học và rằng tất cả các môi trường sống hỗ trợ quần thể các sinh vật sống và thay đổi về tính đa dạng, số lượng 
và tầm quan trọng. Mục tiêu của bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
sống phải được cân bằng với tiềm năng sử dụng các giá trị về văn hóa, xã hội và kinh tế phức hợp của đa dạng sinh 
học và các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống một cách tối ưu.   

3. ESS6 cũng đề cập đến sự cần thiết phải cân nhắc sinh kế của Dân bản địa và các cộng đồng bị ảnh hưởng, 
những người được tiếp cận hoặc sử dụng các hệ đa dạng sinh học hoặc các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống mà 
có thể bị ảnh hưởng bởi dự án. Vai trò tiềm năng và tích cực của Dân bản địa và các cộng đồng bị ảnh hưởng trong 
việc bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống cũng sẽ được xem xét.   

Mục tiêu  

 Giữ gìn và bảo tồn đa dạng sinh học sử dụng phương pháp tiếp cận phòng ngừa.  

 Đẩy mạnh quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống thông qua việc ứng dụng các thực tiễn kết 
hợp được các nhu cầu bảo tồn và các ưu tiên phát triển.  

Phạm vi áp dụng  

4. ESS này được áp dụng trong quá trình đánh giá xã hội và môi trường được mô tả trong ESS1. 

5. Dựa trên đánh giá môi trường và xã hội, yêu cầu của ESS này được áp dụng cho tất cả các dự án có khả 
năng gây ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, hoặc sự thành công phụ thuộc vào tính đa 
dạng sinh học.   

6. ESS này cũng áp dụng cho các dự án có liên quan đến sản xuất sơ cấp của các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên sống hoặc những nơi mà các nguồn lợi này đóng vai trò trung tâm đối với chức năng chính của dự án (xem 
chi tiết trong các mục 25-31)  

Các Yêu cầu 

A. Yêu cầu chung 

7. Môi trường sống được định nghĩa là một môi trường trên cạn, nước ngọt, hay đơn vị địa lý biển hoặc trên 
không hỗ trợ tập hợp của các sinh vật sống và tương tác của chúng với môi trường vô sinh. Môi trường sống khác 
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nhau về độ nhạy cảm của mình đối với các tác động và về các giá trị xã hội khác được qui cho chúng. ESS này đòi 
hỏi một cách tiếp cận quản lý rủi ro môi trường sống khác biệt dựa trên độ nhạy cảm và các giá trị đó. ESS này đề 
cập đến tất cả môi trường sống; môi trường sống nhạy cảm hơn được chia thành "môi trường sống quan trọng"

1
, 

"khu vực có giá trị đa dạng sinh học được quốc tế công nhận và được bảo vệ về mặt pháp lý”  và "tính đa dạng sinh 
học ưu tiên"

2
. 

8. Đánh giá môi trường và xã hội được quy định trong ESS1 sẽ xem xét tác động trực tiếp và gián tiếp của dự 
án về đa dạng sinh học. Quá trình này sẽ xem xét mối đe dọa đến đa dạng sinh học, ví dụ như mất môi trường sống, 
suy thoái và phân khúc, các loài ngoại lai xâm nhập, khai thác quá mức, thay đổi thủy văn, chất dinh dưỡng, ô 
nhiễm và mất ngẫu nhiên, cũng như tác động của biến đổi khí hậu dự kiến. Nó cũng sẽ xem xét các giá trị khác 
nhau gắn liền với đa dạng sinh học của các cộng đồng bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác. Trường hợp mục 15 
đến 19 được áp dụng, Bên vay sẽ xem xét các tác động của dự án đến cảnh hoặc cảnh biển có khả năng bị ảnh 
hưởng. 

9.  Bên vay sẽ tránh ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh học. Khi việc tránh tác động tiêu cực là không thể, Bên 
vay sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực và phục hồi đa dạng sinh học. Bên vay sẽ đảm bảo 
chuyên gia đa dạng sinh học có năng lực được sử dụng để thực hiện đánh giá môi trường và xã hội, hỗ trợ trong 
việc phát triển một hệ thống thứ bậc giảm thiểu phù hợp với ESS này, và để thẩm định việc thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu. Khi thích hợp, Bên vay sẽ xây dựng một kế hoạch hành động đa dạng sinh học. 

10. Bên vay sẽ không sử dụng bất kỳ nguồn vốn nào của Ngân hàng để cấp vốn hoặc hỗ trợ: (a) các dự án cây 
trồng có liên quan đến bất kỳ sự chuyển đổi hoặc hủy hoại  môi trường sống trọng yếu nào, bao gồm cả môi 

                                                           
 

1
 Môi trường sống quan trọng được xác định là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, bao gồm: (a) sự tồn tại của 

môi trường sống bị đe dọa cao; (b) các loài bị đe dọa hoặc bị đe dọa nghiêm trọng như được liệt kê vào Danh sách 
đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN); (c) các loài bị giới hạn về địa lý; (d) các loài 
di cư hoặc tập hợp; hoặc (e) các tính năng đa dạng sinh học mà có tính chất sống còn để duy trì sự tồn tại của các 
tính năng đa dạng sinh học nêu ở phần (a) đến (d). Việc xác định môi trường sống quan trọng dựa trên các danh 
sách khác với Danh sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa như sau: (i) nếu các loài được liệt kê ở cấp quốc gia / 
khu vực có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng hoặc nguy cơ tuyệt chủng tại các nước tuân thủ hướng dẫn của IUCN, 
việc xác định môi trường sống quan trọng sẽ được thực hiện trên từng dự án có sự tham vấn với các chuyên gia có 
năng lực; và (ii) trong trường hợp Phân Loại các loài được liệt kê cấp quốc gia hoặc khu vực "không tương ứng với 
phân loại của IUCN (ví dụ, một số nước liệt kê chung các loài là" được bảo vệ "hoặc" bị hạn chế "), việc đánh giá sẽ 
được tiến hành để xác định tính hợp lý và mục đích của việc liệt kê. Trong trường hợp này, việc xác định môi trường 
sống quan trọng sẽ được dựa trên đánh giá này.  
 
2
 Tính năng đa dạng sinh học ưu tiên được định nghĩa là một tiểu tập hợp của đa dạng sinh học mà không thể thay 

thế hoặc dễ bị tổn thương, nhưng ở mức độ ưu tiên thấp hơn so với môi trường sống quan trọng (như được định 
nghĩa trong chú thích 1 của ESS này). Như vậy, chúng bao gồm tập hợp quan trọng của ít nhất một trong các đặc 
điểm sau: (a) đe dọa môi trường sống; (b) các loài dễ bị tổn thương; (c) các tính năng đa dạng sinh học lớn được 
xác định bởi một nhóm các bên liên quan hoặc chính phủ (chẳng hạn các khu vực đa dạng sinh học chủ yếu hoặc 
các vùng chim quan trọng); và (d) các cấu trúc sinh thái và các chức năng cần thiết để duy trì sự tồn tại của các tính 
năng đa dạng sinh học ưu tiên. 
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trường sống trọng yếu liền kề hoặc cuối nguồn;
 3

 hoặc (b) các dự án mà theo ý kiến của Ngân hàng, có liên quan 
đến chuyển đổi đáng kể hoặc hủy hoại môi trường sống cơ bản, bao gồm cả các diện tích rừng. 

 

Đánh giá các Rủi ro và tác động  

11. Thông qua đánh giá môi trường và xã hội, Bên vay sẽ xác định các rủi ro tiềm tàng liên quan đến dự án và 
ảnh hưởng đến môi trường sống và đa dạng sinh học mà họ hỗ trợ. Việc đánh giá được thực hiện bởi Bên vay sẽ 
bao gồm xem xét các rủi ro tiềm tàng và các tác động đến tính toàn vẹn sinh thái của môi trường sống, không lệ 
thuộc vào hiện trạng bảo tồn  và không tính đến mức độ hiện tại

4
 của sự xáo trộn hoặc suy thoái của chúng. Phạm 

vi đánh giá sẽ đủ để mô tả những rủi ro và tác động, dựa trên khả năng xảy ra,  độ lớn  và mức độ nghiêm trọng 
của chúng, và phản ánh mối quan tâm của cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng và, nếu có thể, các bên liên quan 
khác. 

12. Đánh giá của Bên vay sẽ bao gồm các điều kiện cơ bản tương ứng và cụ thể đối với các rủi ro dự kiến và 
mức độ đáng kể của các tác động. Trong quá trình lập kế hoạch và tiến hành đánh giá cơ bản và đánh giá tác động 
có liên quan đến đa dạng sinh học, Bên vay sẽ tham khảo các EHSGs và GIIP khác có liên quan, sử dụng phương 
pháp tiếp cận hiện trường kết hợp nghiên cứu khi cần. Nếu cần điều tra thêm về mức độ của các ảnh hưởng tiềm 
tàng, Bên vay sẽ thực hiện các nghiên cứu và / hoặc theo dõi bổ sung trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào có 
liên quan đến dự án có thể gây ra tác động bất lợi đáng kể đến môi trường sống và đa dạng sinh học bị ảnh hưởng. 

13. Trường hợp có thể được, đánh giá sẽ xem xét việc sử dụng và mức độ phụ thuộc vào tài nguyên thiên 
nhiên của Dân bản địa và cộng đồng bị ảnh hưởng, những người sống trong hoặc xung quanh khu vực dự án và có 
sử dụng các nguồn tài nguyên đa dạng sinh học có thể bị ảnh hưởng bởi dự án, cũng như vai trò tiềm năng của họ 
trong việc sử dụng, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học này. 

14. Trường hợp đánh giá đã xác định được tác động tiềm tàng đối với đa dạng sinh học, Bên vay sẽ quản lý 
những tác động này phù hợp với hệ thống phân cấp thứ bậc giảm thiểu và GIIP. Bên vay cũng sẽ chọn cách tiếp cận 
thận trọng và áp dụng thực tiễn quản lý thích ứng, trong đó có việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý 
đáp ứng với những điều kiện thay đổi và kết quả giám sát dự án. 

Bảo tồn Đa dạng Sinh học 

15. Đối với việc gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học, phân cấp thứ bậc giảm thiểu bao gồm bù đắp đa dạng 
sinh học mà sẽ được xem xét chỉ sau khi các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu và phục đã được áp dụng 

5
 Việc bù 

                                                           
 

3
 Rừng trồng nên được định vị tại các vị trí không phải là rừng hoặc đất đã được chuyển đổi (trừ đất đã được chuyển 

đổi theo dự đoán dự án). Về khả năng các dự án trồng rừng sẽ đưa vào các loài ngoại lai xâm hại và đe dọa đa dạng 
sinh học, các dự án này phải được thiết kế để ngăn chặn và giảm thiểu các mối đe dọa tiềm năng này đối với môi 
trường sống tự nhiên. 
4
 Trước dự án. 

5
 Bù đắp đa dạng sinh học dẫn đến kết quả bảo tồn có thể đo lường được là kết quả của các hành động được thiết 

kế để bù lại cho các tác động bất lợi đến đa dạng sinh học từ các dự án mà vẫn có tác động sau khi các biện pháp 
phòng tránh, giảm thiểu và phục hồi thích hợp đã được thực hiện. Bù đắp đa dạng sinh học nên theo GIIP và được 
phát triển với các bên liên quan thích hợp.  
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đắp đa dạng sinh học sẽ được thiết kế và thực hiện để đạt được các kết quả bảo tồn có thể đo lường
6
 mà có thể 

được kỳ vọng là đạt được kết quả không làm tổn hại - và mong muốn có thể là đem lại lợi ich thuần- đến đa dạng 
sinh học; trong trường hợp các môi trường sống cơ bản, yêu cầu đạt được lợi ích thuần

7
. Các thiết kế bù đắp đa 

dạng sinh học sẽ tuân thủ nguyên tắc "tương đương hoặc tốt hơn"
8
  và sẽ được thực hiện cùng với GIIP. Khi Bên 

vay đang cân nhắc phát triển bù đắp như một phần của chiến lược giảm thiểu, các chuyên gia bên ngoài có kiến 
thức về thiết kế và thực hiện bù đắp sẽ cùng tham gia.  

16. Nếu các tính năng đa dạng sinh học ưu tiên được xác định là một phần của đánh giá, Bên vay sẽ tìm cách 
để tránh ảnh hưởng xấu đến chúng phù hợp với các hệ thống phân cấp thứ bậc giảm thiểu. Trường hợp các tính 
năng đa dạng sinh học ưu tiên có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, Bên vay sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động 
nào có liên quan đến dự án, trừ khi: 

(a) Không có lựa chọn nào khả thi về tài chính và kỹ thuật; và  

(b) Các biện pháp giảm thiểu thích hợp được đưa ra, phù hợp với các hệ thống phân cấp thứ bậc giảm 
thiểu, để đảm bảo không có mất mát và hy vọng  là đạt được lợi ích ròng của các tính năng đa dạng 
sinh học ưu tiên trong thời gian dài, hoặc, nếu phù hợp và được hỗ trợ bởi các bên liên quan, việc 
bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng lớn hơn. Trong trường hợp vẫn còn bất kỳ  tác động 
tiêu cực nào, Bên vay sẽ xem xét việc sử dụng các biện pháp đền bù, chẳng hạn bù đắp đa dạng sinh 
học. 

17. Trong trường hợp môi trường sống bị ảnh hưởng bất lợi bởi dự án được coi là môi trường sống thiết yếu, 
không được chuyển đổi hoặc làm suy thoái thêm đến mức mà sự toàn vẹn sinh thái  hoặc tính quan trọng của đa 
dạng sinh học của môi trường này bị hư hại. Do đó, trong các vùng môi trường sống thiết yếu, Bên vay sẽ không 
thực hiện bất kỳ hoạt động dự án nào, trừ khi các điều kiện sau đây được thỏa mãn: 

(a) Không tồn tại giải pháp thay thế khả thi khác trong khu vực để phát triển dự án trong các môi trường 
sống có giá trị đa dạng sinh học thấp hơn; 

                                                           
 

6
 Kết quả bảo tồn đa dạng sinh học có thể đo lường phải được thể hiện tại chỗ và trên một quy mô địa lý thích hợp 

(ví dụ, cảnh quan ở cấp địa phương, quốc gia hoặc khu vực). 
7
 Lợi ích thuần là kết quả bảo tồn gia tăng có thể đạt được đối với các giá trị đa dạng sinh học mà qua đó các môi 

trường sống quan trọng đã được phân định. Lợi ích thuần có thể đạt được thông qua sự phát triển của việc bù đắp 
đa dạng sinh học và / hoặc, trong trường hợp Bên vay có thể đáp ứng các yêu cầu của mục17 của ESS này mà 
không cần bù đắp đa dạng sinh học, thông qua việc thực hiện các chương trình tại chỗ (on-the-ground ) để nâng cao 

môi trường sống, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học.. 
8
 Nguyên tắc "tương đương hoặc tốt hơn" chỉ ra rằng bù đắp đa dạng sinh học phải được thiết kế để bảo tồn cùng 

các giá trị đa dạng sinh học đang bị ảnh hưởng bởi dự án (bù đắp “hiện vật”). Tuy nhiên, trong những tình huống 
nhất định, khu vực đa dạng sinh học bị ảnh hưởng bởi dự án có thể không phải là ưu tiên cả của quốc gia cũng như 
địa phương, và có thể các khu vực đa dạng sinh học khác có giá trị tương đương được ưu tiên bảo tồn và sử dụng 
bền vững hơn và đang chịu sự đe dọa nội tại hoặc cần được bảo vệ hoặc quản lý hiệu quả. Trong những trường 
hợp này, việc xem xét bù đắp "không phải hiện vật" mà liên quan đến "đánh đổi" (tức là, nơi mà bù đắp nhằm vào đa 
dạng sinh học được ưu tiên hơn so với đa dạng sinh học bị ảnh hưởng bởi dự án) có thể là thích hợp , sẽ đáp ứng 
các yêu cầu của mục 17 của ESS này cho các môi trương sống thiết yếu. 
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(b) Tuân thủ bất kỳ thủ tục cần thiết nào được yêu cầu theo nghĩa vụ quốc tế hoặc luật quốc gia mà là 
điều kiện tiên quyết để một quốc gia thông qua các hoạt động dự án trong hoặc liền kề với môi 
trường sống thiết yếu; 

(c) Các tác động tiêu cực tiềm tàng, hoặc có khả năng có, đối với môi trường sống sẽ không làm suy 
giảm khả năng hoạt động của nó; 

(d) Dự án được thiết kế để đem lại lợi ích thuần cho các chức năng sinh học đa dạng chủ yếu bị ảnh 
hưởng bởi dự án;  

(e) Dự án không biết trước là sẽ dẫn đến việc suy giảm số lượng
9
 của bất kỳ loài bị đe dọa hoặc bị đe 

dọa nghiêm trọng qua một gian đoạn hợp lý
10

; và  

(f) Một chương trình quản lý và đánh giá đa dạng sinh học dài hạn được thiết kế phù họp nhằm đánh 
giá hiện trạng của môi trường sống thiết yếu sẽ được đưa vào chương trình quản lý của Bên vay.   

18. Trường hợp Bên vay thỏa mãn các điều kiện quy định tại mục 17, chiến lược giảm thiểu của dự án sẽ được 
mô tả trong Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học và quy định trong thỏa thuận pháp lý (bao gồm cả ESCP). 

19. Trường hợp bù đắp đa dạng sinh học được đề xuất như một phần của hệ thống phân cấp thứ bậc giảm 
thiểu, Bên vay sẽ chứng minh thông qua đánh giá rằng những tác động tiêu cực đáng kể của dự án đa dạng sinh 
học sẽ được giảm thiểu đủ để đáp ứng các điều kiện trong mục 17. 

Các Khu vực có Giá trị Đa dạng Sinh học đã được Quốc tế Công nhận hoặc Được Bảo vệ về mặt Pháp lý  

20. Trường hợp dự án xảy ra khả năng gây ảnh hưởng đến một khu vực được pháp lý hoặc được quốc tế công 

nhận hoặc được chỉ định để bảo vệ, Bên vay sẽ xác định và đánh giá tác động tiềm tàng liên quan đến dự án và áp 

dụng các hệ thống phân cấp thứ bậc giảm thiểu để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động xấu từ các dự án có thể 
làm ảnh hưởng tới tính toàn vẹn, mục tiêu bảo tồn hoặc tầm quan trọng đa dạng sinh học của khu vực đó. 

21. Khi có thể được, Bên vay sẽ đáp ứng các yêu cầu của mục 15 đến 19 của ESS này. Thêm vào đó Bên vay sẽ:  

(a) Chứng minh rằng phát triển dự kiến trong các vùng này được pháp luật cho phép. 

(b) Hoạt động phù hợp với các kế hoạch quản lý đã được công nhận của chính phủ cho các vùng này;  

                                                           
 

9
 Giảm ròng là sự mất mát đơn lẻ hoặc tích tụ của từng loài mà ảnh hưởng đến khả năng để loài đó tồn tại ở qui mô 

quốc gia/ khu vực và/hoặc quốc tế trải qua nhiều thế hệ trong một khoảng thời gian dài. Quy mô (nghĩa là toàn cầu 
và / hoặc quốc gia / khu vực) của việc giảm ròng tiềm năng được xác định dựa vào danh sách các loài được liệt 
trong hoặc Sách đỏ của IUCN (toàn cầu) và/hoăc trong các danh sách của khu vực / quốc gia. Đối với các loài được 
liệt kê trên cả hai Sách đỏ IUCN (toàn cầu) và danh sách trong khu vực /quốc gia, giảm ròng sẽ được dựa trên số 
lượng trong khu vực/ quốc gia. 
10

 Khung thời gian mà trong đó những Người vay phải chứng minh "không có giảm ròng" của các loài bị Đe dọa hoặc 

Đe dọa nghiêm trọng, sẽ được xác định trên cơ sở từng trường hợp, khi cần, tham khảo ý kiến với các chuyên gia 

bên ngoài. 
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(c) Tham vấn với các nhà tài trợ và các nhà quản lý của khu vực đã được bảo vệ, các cộng đồng bị ảnh 
hưởng, Dân bản địa và các bên liên quan khác về dự án dự kiến, khi phù hợp; và 

(d) Khi cần, thực hiện các chương trình bổ sung để thúc đẩy và tăng cường các mục đích bảo tồn và 
quản lý hiệu quả khu vực. 

Các Loài Ngoại lai Xâm hại  

22. Việc đưa vào ngẫu nhiên hoặc có chủ đích các loài thực vật hoặc động vật từ bên ngoài hoặc từ nước khác 
vào các khu vực nơi thường là không thấy các loài này có thể là mối đe dọa đáng kể đối với đa dạng sinh học, vì 
một số loài ngoại lai có thể trở thành loài xâm hại, phát tán nhanh chóng và đánh bật các loài trong nước.   

23. Bên vay sẽ không chủ đích bất kỳ loài ngoại lai mới nào (hiện không có trong nước hoặc khu vực của dự 
án) trừ khi việc đó được thực hiện phù hợp với các khuôn khổ pháp lý hiện hành. Mặc dù vậy, Bên vay sẽ không 
chủ ý giới thiệu bất kỳ loài ngoại lai có nguy cơ cao về hành vi xâm hại bất kể việc giới thiệu này có được phép 
trong khuôn khổ pháp lý hiện hành hay không. Việc đưa vào các loài ngoại lai sẽ phải yêu cầu đánh giá rủi ro (như 
một phần của đánh giá môi trường và xã hội của Bên vay) để xác định khả năng của hành vi xâm hại. Bên vay sẽ 
thực hiện các biện pháp để tránh khả năng giới thiệu vô tình hoặc không có chủ ý bao gồm việc vận chuyển các 
chất nền và vectơ (như đất, chấn lưu, và nguyên liệu thực vật) có thể nuôi dưỡng các loài ngoại lai.  

24. Khi các loài ngoại lai đã tồn tại trong nước hoặc vùng dự kiến của dự án, Bên vay sẽ hết sức cố gắng để 
không phát tán thêm các loài này vào những khu vực mà chúng chưa xâm lấn. Nếu khả thi, Bên vay sẽ thực hiện 
các biện pháp để diệt trừ các loài này từ các môi trường sống tự nhiên mà Bên vay có quyền quản lý.  

Quản lý Bền vững Nguồn Tài nguyên Thiên nhiên Sống  

25. Bên vay với các dự án liên quan đến việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên sống sẽ đánh giá tính bền 
vững của các nguồn tài nguyên và việc sử dụng chúng. Nếu có thể, Bên vay sẽ xác định các dự án lâm nghiệp và 

nông nghiệp thương mại dựa vào đất 11 (đặc biệt là các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng hoặc trồng rừng) 

trên vùng đất đã được chuyển đổi hoặc bị suy thoái. Khi Bên vay đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp trong các khu 
rừng tự nhiên, các khu rừng này cần được quản lý một cách bền vững. Bên vay sẽ quản lý tài nguyên thiên nhiên 
sống một cách bền vững, thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tốt cho ngành cụ thể và các công nghệ có 
sẵn. Trường hợp các tập quán sản xuất chủ yếu này đã được hệ thống hóa trong các tiêu chuẩn đã được công nhận 
trên toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia, Bên vay sẽ thực hiện các thực tiễn quản lý bền vững tuân theo một hoặc 
nhiều tiêu chuẩn nêu trên, được chứng thực hoặc xác nhận độc lập. 

26. Các tiêu chuẩn quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống đã được công nhận ở cấp quốc 
gia, khu vực hoặc toàn cầu là các tiêu chuẩn: (a) khách quan và có thể đạt được ; (b) được phát hiện trong quá 
trình tham vấn nhiều bên liên quan; (c) khuyến khích cải thiện không ngừng và thông minh; và (d) dùng để chứng 

thực hoặc xác nhận độc lập thông qua các cơ quan cấp chứng nhận tiêu chuẩn uy tín.12 

                                                           
 

11
 Không bao gồm dự án phát triển thể chế về quản trị, luật pháp và chính sách  

12
 Một hệ thống chứng nhận đáng tin cậy sẽ là một hệ thống độc lập, chi phí hiệu quả, dựa trên các tiêu chuẩn khách 

quan và có thể đo lường và được phát triển thông qua tham vấn với các bên liên quan, chẳng hạn như Dân địa 
phương và cộng đồng, Dân bản địa, và các tổ chức xã hội dân sự đại diện cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và các 
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27. Bên vay tham gia vào việc sản xuất các loại cây trồng và chăn nuôi gia súc nên tuân theo GIIP để 
tránh hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi và tiêu tốn tài nguyên. Bên vay liên quan đến dự án nuôi động 
vật lấy thịt hoặc phụ phẩm (như sữa, trứng, lông cừu) nên sử dụng GIIP về kỹ thuật chăn nuôi, với việc cân 
nhắc kỹ lưỡng những nguyên tắc tôn giáo và văn hóa. 

28. Trường hợp đã có các tiêu chuẩn phù hợp và đáng tin cậy, nhưng Bên vay vẫn chưa có được xác 
thực hoặc chứng nhận độc lập cho các tiêu chuẩn này, Bên vay sẽ tiến hành đánh giá trước về tính tuân 
thủ của mình với các tiêu chuẩn ứng dụng và tiến hành thu thập xác thực hoặc chứng nhận trong khoảng 
thời gian Ngân hàng chấp nhận được.  

29. Bên vay có thể tiến hành hoạt động thu hoạch do các nhà sản xuất quy mô nhỏ, cộng đồng địa 
phương thực hiện dưới sự quản lý rừng của cộng đồng, hoặc bởi các pháp nhân theo các thỏa thuận cùng 

quản lý rừng, nếu các hoạt động này: (a) đã đạt tiêu chuẩn quản lý rừng được phát triển với sự tham gia 

thực sự của cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng, phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý rừng 

nêu trong mục 25, ngay cả khi chưa được xác nhận chính thức; hoặc (b) tuân theo một kế hoạch hành 
động có giới hạn thời gian để đạt được tiêu chuẩn như vậy. Kế hoạch hành động phải được phát triển 

với sự tham gia thực sự của cộng đồng và được Ngân hàng chấp nhận. Bên vay sẽ giám sát tất cả các 
hoạt động này với sự tham gia thực sự của các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng.  

30. Nếu một dự án do Ngân hàng cấp vốn bao gồm giải phóng hiện trường và tận thu khai thác gỗ mà 

không thể tuân theo các chứng nhận được quốc tế công nhận theo mục 25 của ESS này, Bên vay sẽ đảm bảo rằng 
khu vực khai thác gỗ được giữ ở mức tối thiểu và tuân theo các yêu cầu kỹ thuật của dự án, và rằng luật pháp quốc 
gia và các tiêu chuẩn phù hợp khác được tuân thủ. 

31. Trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, khu vực hoặc quốc tế đáng tin cậy và phù hợp cho tài nguyên 
thiên nhiên sống tại nước liên quan, Bên vay sẽ cam kết tuân thủ GIIP. 

B. Chuỗi Cung ứng  

32. Trường hợp Bên vay thu mua những sản phẩm sơ cấp (đặc biệt nhưng không phải duy nhất - các sản 
phẩm lương thực và gỗ) ở những nơi mà có rủi ro chuyển đổi đáng kể đến môi trường sống tự nhiên và/hoặc môi 
trường sống quan trọng, các hệ thống và thực tiễn sẽ được đánh giá như một phần của đánh giá môi trường và xã 
hội của Bên vay để đánh giá các nhà cung cấp chủ yếu.

13
 Các hệ thống và xác nhận sẽ: (a) xác định xem nguồn cung 

ứng đến từ đâu và loại môi trường sống của vùng này; (b) cung cấp thông tin để đánh giá các chuỗi cung ứng cơ 
bản của Bên vay; (c) giới hạn thu mua chỉ với các nhà cung cấp mà thể hiện rằng họ không liên quan vào sự chuyển 
đổi đáng kể môi trường sống tự nhiên và/hoặc cơ bản (việc này có thể thể hiện thông qua cung cấp chứng nhận 
sản phẩm, hoặc xác thực quá trình đang sản xuất sản phẩm hoặc xác nhận theo kế hoạch đáng tin cậy đối với 
những hàng hóa và /hoặc các địa điểm nhất định); và (d) khi có thể được, yêu cầu hành động để qua một gian 

                                                                                                                                                                                           
 

mối quan tâm bảo tồn . Hệ thống này có các thủ tục ra quyết định công bằng, minh bạch và độc lập, tránh xung đột 
lợi ích 

 
13

 Những nhà cung cấp chủ yếu là những người cung cấp hàng hóa hoặc nguyên vật liệu cơ bản cho công việc sản 

xuất chính của dự án.  
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đoạn thời gian chuyển chuỗi cung ứng của Bên vay sang các nhà cung cấp mà thể hiện rằng họ không gây ra những 
ảnh hưởng tiêu cực lớn đến những vùng này. Khả năng giải quyết các rủi ro này của Bên vay sẽ phụ thuộc vào mức 
độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng với các nhà cung cấp chủ yếu của họ.  
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 7. 
Người Bản địa  

Giới thiệu  

1. ESS7 đóng góp cho phát triển bền vững và giảm nghèo qua sự đảm bảo rằng các dự án Ngân hàng hỗ trợ 
củng cố các cơ hội cho Người Bản địa tham gia và hưởng lợi từ các chương trình phát triển theo các cách mà không 
đe dọa đến bản sắc văn hóa và kinh tế của họ .

1
  

2. ESS này nhận thức rằng Người bản địa có những bản sắc và nguyện vọng khác biệt với các nhóm chủ đạo 
trong xã hội và thường bị thiệt thòi bởi các mô hình phát triển truyền thống. Trong nhiều trường hợp, họ nằm 
trong số những bộ phận dân cư bị thiệt thòi nhất về kinh tế và dễ bị tổn thương. Tình trạng kinh tế, xã hội và pháp 
lý của họ thường hạn chế khả năng bảo vệ các quyền và mối quan tâm của họ về đất đai, vùng lãnh thổ và các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, và có thể hạn chế khả năng của họ để tham gia và hưởng lợi từ các dự án 
phát triển. Trong nhiều trường hợp, họ không được tiếp cận bình đẳng đối với các lợi ích của dự án, hoặc các 
quyền lợi mà không  được đưa ra hoặc được chuyển giao theo hình thức thích hợp về văn hóa, và có thể không 
phải lúc nào họ cũng được tư vấn đầy đủ về thiết kế hoặc thực hiện các dự án mà ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc 
sống hoặc cộng đồng của họ. ESS này công nhận rằng vai trò của nam giới và phụ nữ trong các nền văn hóa bản địa 
thường khác so với của những người trong nhóm chủ đạo, và rằng phụ nữ và trẻ em thường xuyên bị thiệt thòi cả 
trong phạm vi cộng đồng của họ và là hậu quả của sự phát triển bên ngoài, và có thể có những nhu cầu cụ thể.  

3. Người bản địa gắn bó chặt chẽ với mảnh đất mà họ đang sống và phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên. Do đó, họ đặc biệt dễ bị tổn thương nếu đất đai và các nguồn lực của họ bị chuyển đổi, lấn chiếm, 
hoặc xuống cấp đáng kể. Dự án cũng có thể làm tổn hại việc sử dụng ngôn ngữ, tập quán văn hóa, thể chế, và niềm 
tin tôn giáo hoặc tinh thần mà Người bản địa xem là cốt lõi với bản sắc và hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, dự án cũng 
có thể tạo ra cơ hội lớn cho Người bản địa để cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của họ. Dự án có thể cải 
thiện tiếp cận thị trường, trường học, trạm y tế và các dịch vụ khác để nâng cao điều kiện sống. Các dự án có thể 
tạo cơ hội cho Người bản địa tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động liên quan đến dự án mà có thể giúp họ thực 
hiện nguyện vọng đóng một vai trò tích cực và thực sự như những công dân và đối tác trong quá trình phát triển. 
Hơn nữa, ESS này nhận ra rằng người bản địa đóng một vai trò nòng cốt trong phát triển bền vững 

 

Mục tiêu  

 Đảm bảo rằng quá trình phát triển hoàn toàn tôn trọng các quyền con người, nhân phẩm, nguyện vọng, bản 
sắc, văn hóa và sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên của Người bản địa.  

 Để tránh tác động bất lợi của dự án đối với Người bản địa, hoặc khi việc tránh là không thể, hạn chế tối đa, 
giảm thiểu và / hoặc bù đắp cho các tác động này 

 

                                                           
 

1
 ESS này nhận thức rằng Dân bản địa có sự hiểu biết và quan điểm hạnh phúc riêng của mình và rằng nói chung, 

đây là một khái niệm cócótổng thể liên quan đến mối quan hệ bản chất đối của họ với đất đai và những tập quán 
truyền thống và phản chiếu cách sống của họ. Khái niệm này nắm bắt được các nguyên tắc cốt lõi và nguyện vọng 
vươn tới sự hài hòa với môi trường xung quanh, và đạt tới sự đoàn kết, hỗ trợ và cuộc sống cộng đồng. 
 



BẢN DỰ THẢO PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN THAM VẤN, NGÀY 30/7/2014 

ESS7. DânDânNgười Bản địa 

72 
 

 Thúc đẩy lợi ích và cơ hội phát triển bền vững cho Người bản địa theo phương cách có thể tiếp cận được, phù 
hợp và toàn diện về văn hóa.  

 Cải thiện thiết kế dự án và thúc đẩy hỗ trợ địa phương bằng cách thiết lập và duy trì một mối quan hệ đang có 
dựa trên tham khảo ý kiến thực sự với Người bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án trong suốt chu kỳ của dự án. 

 Đảm bảo sự đồng thuận trước, tự nguyện, và đầy đủ thông tin (FPIC) của Người bản địa bị ảnh hưởng trong ba 
tình huống được môt tả trong ESS này.  

 Công nhận, tôn trọng và bảo tồn văn hoá, kiến thức và thực hành của Người bản địa, và cung cấp cho họ cơ 
hội để thích ứng với những điều kiện thay đổi theo cách thức và trong một khoảng thời gian chấp nhận được 
đối với họ 

Qui mô áp dụng  

4. ESS này áp dụng bất cứ khi nào có sư hiện diện của Người bản đia tại hoặc gắn bó với khu vực dự án dự 
kiến, như được xác định trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội. ESS này áp dụng bất kể Người bản địa bị 
ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, và bất kể mức độ ảnh hưởng ra sao

2
. ESS này cũng áp dụng bất kể có hay không 

các tổn thương về xã hội, chính trị và kinh tế rõ rệt, mặc dù tính chất và mức độ dễ bị tổn thương sẽ là một biến số 
quan trọng trong việc thiết kế các kế hoạch thúc đẩy tiếp cận bình đẳng các lợi ích hoặc giảm thiểu tác động tiêu 
cực. 

5. Không có định nghĩa Người bản địa được chấp nhận toàn cầu. Người bản địa có thể được gọi bằng các 
thuật ngữ khác nhau ở các nước khác nhau như "người thiểu số bản địa", "thổ dân", "bộ tộc miền núi", "dân tộc 
thiểu số", "bộ tộc", "dân tộc đầu tiên," hoặc " các nhóm bộ lạc." Vì sự áp dụng thuật ngữ này thay đổi từ nước này 
sang nước khác, Bên vay có thể thỏa thuận với Ngân hàng về thuật ngữ cho Người bản địa phù hợp với hoàn cảnh 
của Bên vay. 

6. Trong ESS này, thuật ngữ "Người bản địa" được dùng theo nghĩa chung để chỉ một nhóm văn hóa và xã 
hội riêng biệt có các đặc điểm sau đây ở các mức độ khác nhau:  

(a) Tự xác định là các thành viên của một nhóm văn hóa và xã hội bản xứ riêng biệt và sự thừa nhận của 
những người khác về bản sắc này ; và 

(b) Gắn bó tập thể
3
 với môi trường sống tách biệt về mặt địa lý, vùng lãnh thổ của tổ tiên, hoặc các khu 

vực sử dụng theo mùa vụ hoặc nghề nghiệp, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các 
khu vực này; và 

(c) các thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị hay phong tục khác biệt hay tách biệt với thể chế của 
xã hội hoặc văn hóa chủ đạo; và 

                                                           
 

2
 Phạm vi và quy mô tư vấn, cũng như quá trình lập kế hoạch và lập văn kiện dự án sau đó, sẽ tương xứng với phạm 

vi và quy mô của rủi ro và tác động tiềm tàng của dự án vì chúng có thể ảnh hưởng đến DânDânNgười bản địa. xem 
mụcmụcXem đoạn 10.  
 
3
 Gắn bó lâu đờiđờitập thể nghĩa là quaquatừ nhiều thế hệ làm ănănđã có sự hiện diện và sinh sống gắn liềnliềnràng 

buộc kinh tế với đất đai và các vùng lãnh thổ được sở hữu truyền thống, sử dụng hoặc chiếm hữu theo tập quán bởi 
các nhóm có liên quan, bao gồm cả các khu vực có tầm quan trọng đặc biệt ví dụ các địa điểm tâm linh.  
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(d) Ngôn ngữ hoặc phương ngữ khác biệt, thường là khác với ngôn ngữ chính thức hoặc các ngôn ngữ 
của quốc gia hoặc vùng nơi họ cư trú. 

 

7. ESS này áp dụng cho các cộng đồng hoặc các nhóm Người bản địa, những người mà trong suốt cuộc đời 
đã bị mất sự gắn bó của họ với môi trường sống riêng biệt hoặc vùng lãnh thổ của tổ tiên nằm trong vùng dự án do 
sụ gián đoạn bắt buộc, xung đột, các chương trình tái định cư của chính phủ, tước quyền sở hữu đất đai của họ, 
thiên tai, hoặc sát nhập vùng lãnh thổ của họ vào một khu đô thị.

 4
 ESS này cũng áp dụng cho cư dân trong rừng, 

người đi săn bắn, hái lượm, người chăn gia súc hoặc các nhóm du mục khác, tùy thuộc vào việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn trong mục 6.     

8. Sau khi Ngân hàng Thế giới xác định là có Người bản địa sinh sống hoặc gắn bó lâu đời với khu vực dự án, 
Bên vay có thể được yêu cầu tìm hỗ trợ từ các chuyên gia phù hợp để đáp ứng về tham vấn, lập kế hoạch, hoặc các 
yêu cầu khác của ESS này.  

9. Trường hợp Bên vay lo ngại rằng quá trình xác định các nhóm để áp dụng ESS này sẽ gây nguy cơ nghiêm 
trọng về căng thẳng sắc tộc hoặc xung đột dân sự, hoặc trong trường hợp xác định các nhóm văn hóa khác biệt 
như đã đề ra trong ESS này không phù hợp với các quy định của hiến pháp quốc gia, Bên vay có thể yêu cầu Ngân 
hàng chấp thuận phương pháp thay thế theo đó rủi ro và tác động của dự án về Người bản địa sẽ được giải quyết 
thông qua việc áp dụng các ESS khác hơn là ESS7. Bên vay sẽ khởi xướng đề nghị phương pháp thay thế này bằng 
văn bản với Ngân hàng, đưa ra luận điểm cụ thể cho đề nghị thay thế này. Khi làm việc này, Bên vay cũng sẽ cung 
cấp thông tin mô tả chi tiết cách tiếp cận thay thế này sẽ giải quyết như thế nào các rủi ro và tác động của các dự 
án về Người bản địa. Phương pháp thay thế sẽ được lập sao cho các cộng đồng (Người bản địa) bị ảnh hưởng bởi 
dự án có liên quan sẽ được cư xử ít nhất cũng ngang bằng như những người khác bị ảnh hưởng bởi dự án. Các 
thỏa thuận giữa Ngân hàng và Bên vay về phương pháp này sẽ được đưa ra trong ESCP. 

 

Yêu cầu  

A. Yêu cầu Chung 

10. Mục đích chính của ESS này là để đảm bảo rằng Người bản địa ở tại hoặc gắn bó lâu đời vớii khu vực dự 
án được tham vấn đầy đủ và có cơ hội tham gia tích cực trong quá trình thiết kế và tổ chức thực hiện dự án. Phạm 
vi và quy mô của tham vấn, cũng như quá trình lập kế hoạch và tài liệu hóa dự án sau đó, sẽ tương ứng với phạm vi 
và quy mô của rủi ro và tác động tiềm năng của dự án vì chúng có thể ảnh hưởng đến Người bản địa. 

11. Bên vay sẽ đánh giá tính chất và mức độ của các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp về kinh tế, xã hội, văn 
hóa (bao gồm cả di sản văn hóa),

 5
 môi trường với Người  bản địa sinh sống tại, hoặc gắn bó lâu đời với khu vực dự 

án. Bên vay sẽ chuẩn bị một chiến lược tham vấn và xác định các phương thức mà qua đó Người bản địa bị ảnh 

                                                           
 

4
 Cần cẩn thận trong việc ứng dụng ESS này ở các khu vực đô thị. Nói chung, tiêu chuẩn này không áp dụng cho các 

cá nhân hoặc nhóm nhỏ di chuyển đến các khu vực đô thị để tìm kiếm cơ hội kinh tế. Tuy nhiên, tiêu chuẩn có thể áp 
dụng ở những nơi mà Dân bản địa đã thành lập các cộng đồng khác biệt trong hoặc gần khu vực đô thị nhưng vẫn 
có những đặc điểm nêu tại mục 6. 
5
 Các yêu cầu thêm về bảo vệ di sản văn hóa được đặt ra trong ESS8.  
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hưởng sẽ tham gia vào thiết kế và thực hiện dự án. Việc thiết kế dự án và tài liệu hóa có hiệu quả sau này sẽ được 
phát triển như được trình bày dưới đây.  

 

Các Dự án được Thiết kế Đặc biệt để Đem lợi cho Người bản địa  

12. Đối với dự án được thiết kế đặc biệt để mang lại lợi ích trực tiếp cho Người bản địa, Bên vay sẽ chủ động 
tham gia với Người bản địa có liên quan để đảm bảo quyền sở hữu và sự tham gia của họ trong thiết kế, thực hiện, 
giám sát và đánh giá dự án. Bên vay cũng sẽ tham khảo ý kiến với họ về sự phù hợp về văn hóa của các dịch vụ 
hoặc các tiện nghi dự kiến, và sẽ tìm cách xác định và giải quyết bất cứ khó khăn kinh tế, xã hội (bao gồm cả những 
trở ngại liên quan đến giới) nào mà có thể hạn chế các cơ hội được hưởng lợi từ, hoặc tham gia dự án. 

13. Khi Người bản địa là duy nhất, hoặc chiếm đa số đối tượng thụ hưởng dự án trực tiếp, các nhân tố của kế 
hoạch hành động có thể đưa vào thiết kế dự án tổng thể và việc chuẩn bị một kế hoạch riêng là không cần thiết 

Tiếp cận Bình đẳng các Quyền lợi của Dự án  

14. Khi Người bản địa không phải là đối tượng thụ hưởng dự án duy nhất, yêu cầu lập kế hoạch sẽ thay đổi 
theo từng hoàn cảnh. Bên vay sẽ thiết kế và thực hiện dự án theo phương thức tạo cơ hội cho Người bản địa bị 
ảnh hưởng tiếp cận công bằng với các quyền lợi của dự án. Các mối quan tâm hay sở thích của Người bản địa sẽ 
được giải quyết thông qua tham vấn và thiết kế dự án và tài liệu dự án sẽ tóm tắt kết quả tham khảo ý kiến và mô 
tả cách thức các vấn đề của Người bản địa được giải quyết ra sao trong thiết kế dự án. Thu xếp cho việc tham vấn 
tiếp tục trong quá trình thực hiện và giám sát cũng sẽ được trình bày.  

15. Nếu các hoạt động cụ thể liên quan đến cơ hội tiếp cận công bằng các lợi ích dự án sẽ được tiến hành 
trong giai đoạn thực hiện, Bên vay sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành động có thời hạn, chẳng hạn như Kế hoạch 
Người bản địa. Ngoài ra, kế hoạch tích hợp phát triển cộng đồng rộng hơn bao gồm các thông tin cần thiết liên 
quan đến Người bản địa bị ảnh hưởng có thể được chuẩn bị khi cần thiết. 

6
 

Tránh hoặc Giảm thiểu các Ảnh hưởng Tiêu cực  

16. Những tác động tiêu cực đến Người bản địa sẽ được tránh nếu có thể. Nếu các phương án thay thế đã 
được tính đến, nhưng tác động tiêu cực là không thể tránh khỏi, Bên vay sẽ giảm thiểu và / hoặc bù đắp cho những 
tác động này theo các cách thức phù hợp về văn hóa tương xứng với tính chất và quy mô, hình thức và mức độ dễ 
bị tổn thương của Người bản địa bị ảnh hưởng. Các hành động đề xuất của Bên vay sẽ được phát triển có tham vấn 
với Người bản địa bị ảnh hưởng và được đưa vào kế hoạch có giới hạn thời gian, ví dụ kế hoạch Người bản địa. Khi 
cần thiết, có thể cần chuẩn bị kế hoạch phát triển cộng đồng tích hợp có các thông tin cần thiết liên quan đến 
Người bản địa. 

7
 

                                                           
 

6
Format và tên kế hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh dự án hoặc quốc gia. Phạm vi kế hoạch 

phải phù hợp với những rủi ro và tác động. Việc xác định phạm vi kế hoach phù hợp, cũng như xác định các biện 
pháp giảm nhẹ thích hợp, có thể yêu cầu đầu vào của các chuyên gia có thẩm quyền. Kế hoạch phát triển cộng đồng 
có thể thích hợp trong những bối cảnh khi những người khác, cũng như Dân bản địa, sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động 
bất lợi hoặc các rủi ro của dự án, trong đó bao gồm hơn một nhóm Dân bản địa, hoặc trong trường hợp các dự án đã 
lên kế hoạch của khu vực hoặc quốc gia đã bao gồm các nhóm dân cư khác. Khi tất cả các thông tin cần thiết không 
thể cung cấp được do việc thiết kế dự án hoặc lựa chọn địa điểm chưa hoàn thành, việc chuẩn bị một khung kế 
hoạch là cần thiết.  
7
 Xem chú thích 6. 
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17. Có thể có các tình huống liên quan đến tình trạng bị tổn thương ngoại lệ của các nhóm vùng sâu ít tiếp xúc 
với bên ngoài, được biết đến như những người " bị cô lập tự nguyện" hoặc " lần đầu tiếp xúc." Các dự án có những 
tác động tiềm tàng đến những người này cần có các biện pháp thích hợp để nhận biết, tôn trọng và bảo vệ đất đai 
và vùng lãnh thổ, môi trường, y tế và văn hóa của họ, cũng như các biện pháp để tránh tiếp xúc không mong muốn 
với họ như là một hệ quả của dự án.  

Tham vấn có ý nghĩa với Người bản địa  

18. Để đảm bảo thiết kế dự án hiệu quả,  xây dựng sự ủng hộ  hoặc sở hữu dự án địa phương, và để giảm 
nguy cơ chậm trễ hoặc các ý kiến trái ngược có liên quan đến dự án, Bên vay sẽ thực hiện một quá trình có sự 
tham gia của Người bản địa bị ảnh hưởng, theo yêu cầu trong ESS10. Quá trình tham gia này sẽ bao gồm phân tích 
các bên liên quan và lập kế hoạch tham gia, công bố thông tin, tham vấn có ý nghĩa, theo cách phù hợp với văn hóa, 
giới và bao gồm các thế hệ. Ngoài ra, quá trình này sẽ: 

(a) Bao gồm các cơ quan và tổ chức đại diện cho Người bản địa
8
  (ví dụ, Hội người già hoặc các ủy 

ban làng hoặc các già làng) và nếu cần thành viên của các cộng đồng khác;;  

(b) Dành đủ thời gian cho việc ra quyết định của Người bản địa;
 9

 và  

(c) Nếu có thể, cho phép sự tham gia có hiệu quả của Người bản địa trong việc thiết kế các hoạt 
động của dự án hoặc các biện pháp giảm thiểu các tác động có thể ảnh hưởng đến họ một cách 
tích cực hay tiêu cực 

B. Các Tình huống Yêu cầu FPIC 

19. Người bản địa có thể đặc biệt dễ bị tổn thương đối với mất mát, bị tách ra khỏi hoặc khai thác đất đai và 
với việc tiếp cận các nguồn văn hóa và tài nguyên thiên nhiên của họ. Thừa nhận tính dễ tổn thương này, ngoài các 
Yêu cầu Chung của ESS này (Phần A) và những quy định trong ESS 1 và 10, Bên vay sẽ thu thập FPIC của Người bản 
địa bị ảnh hưởng khi dự án sẽ: (a) có những tác động về đất đai và tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào quyền sở 
hữu theo truyền thống hoặc sử dụng theo thói quen; (b)gây ra việc di dời Người bản địa khỏi đất đai và tài nguyên 
thiên nhiên phụ thuộc vào quyền sở hữu truyền thống hoặc sử dụng theo thói quen hoặc (c) có những tác động 
đáng kể đối với di sản văn hóa của Người bản địa. Trong những trường hợp này, Bên vay sẽ mời các chuyên gia độc 
lập hỗ trợ việc xác định các rủi ro và tác động của dự án 

20. Không có định nghĩa của FPIC được thống nhất thừa nhận. Với  mục tiêu của các ESS này, FPIC được hiểu 
như sau:  

(a) Phạm vi của FPIC áp dụng cho thiết kế, tổ chức thực hiện và kết quả mong đợi của dự án liên 
quan đến các rủi ro và tác động vào Người bản địa bị ảnh hưởng; 

                                                           
 

8
 Đối với các dự án có phạm vi khu vực hoặc quốc gia, quá trình tham vấn thực sự có thể được thực hiện với các tổ 

chức Dân tộc hoặc các đại diện ở các cấp quốc gia và khu vực phù hợp. Các tổ chức hoặc các đại diện sẽ được xác 
định trong quá trình tham gia của các bên liên quan được mô tả trong ESS10. 
9 Quá trình ra quyết định nội bộ nói chung nhưng không phải luôn luôn mang tính chất tập thể. Có thể có những bất 

đồng nội bộ, và các quyết định có thể bị thách thức bởi một vài người trong cộng đồng. Quá trình tham vấn nên nhạy 

bén với các động thái như vậy và cho phép đủ thời gian cho quá trình ra quyết định nội bộ để đi đến kết luận được 

coi là hợp pháp bởi đa số những người tham gia có liên quan 
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(b) FPIC xây dựng và mở rộng trong quá trình tham vấn có ý nghĩa được mô tả trong đoạn 18 trên 
đây và ESS10, và sẽ được thành lập thông qua đàm phán thiện chí giữa Bên vay và người Người 
bản địa bị ảnh hưởng;  

(c) Bên vay sẽ tài liệu hóa: (i) quá trình được chấp nhận đôi bên giữa Bên vay và Người bản địa; và 
(ii) bằng chứng về thỏa thuận giữa các bên về kết quả của các cuộc đàm phán; và  

(d) FPIC không đòi hỏi sự thống nhất tuyệt đối và có thể đạt được ngay cả khi các cá nhân hay các 
nhóm trong hoặc giữa các nhóm Người bản địa bị ảnh hưởng phản đối công khai.  

21. Khi FPIC của Người bản địa bị ảnh hưởng không thể kiểm chứng bởi Ngân hàng, không được tiếp tục xử lý 
các khía cạnh của dự án có liên quan đến Người bản địa. Trong trường hợp này, Bên vay sẽ đảm bảo rằng dự án sẽ 
không gây ra ảnh hưởng xấu đến Người bản địa.  

22. Thoả thuận đạt được giữa Bên vay và Người bản địa bị ảnh hưởng, cùng với các hành động cần thiết để 
thực hiện thỏa thuận này sẽ được mô tả và bao gồm trong ESCP. Trong quá trình thực hiện, Bên vay sẽ đảm bảo 
rằng các hành động cần thiết được triển khai, và các lợi ích và cải thiện  dịch vụ đã thống nhất sẽ được thực hiện 
để duy trì sự hỗ trợ của  Người bản địa đối với dự án. 

Các Ảnh hưởng đối với Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên có Sở hữu Lâu đời hoặc được Sử dụng hoặc Chiếm 
hữu theo Tập quán.  

23. Người bản địa thường gắn kết chặt chẽ với đất và tài nguyên thiên nhiên có liên quan.
 10

 Thông thường, 
đất được sở hữu lâu đời hoặc sử dụng theo tập quán hoặc theo nghề nghiệp. Trong khi Người bản địa có thể không 
có quyền pháp lý đối với đất đai theo quy định của luật quốc gia, việc sử dụng đất, bao gồm cả sử dụng theo mùa 
vụ hoặc theo chu kỳ, cho sinh kế của họ, hoặc cho các mục đích văn hóa, nghi lễ và tinh thần, những cái làm nên 
bản sắc của họ và cộng đồng, thường được xác minh và ghi nhận. Trường hợp dự án có thể có tác động đáng kể 
trên mảnh đất thuộc sở hữu lâu đời hoặc theo tập quán sử dụng hoặc theo nghề nghiệp của Người bản địa,

11
 Bên 

vay sẽ chuẩn bị kế hoạch để công nhận pháp lý về quyền nắm giữ hoặc sử dung lâu dài hoặc vĩnh viễn của họ.    

24. Nếu Bên vay đề xuất đặt một dự án, hoặc phát triển thương mại tài nguyên thiên nhiên trên đất thuộc sở 
hữu lâu đời, hoặc sử dụng theo tập quán hoặc theo nghề nghiệp của Người bản địa, và dự kiến có thể có các tác 
động tiêu cực 

12
, Bên vay sẽ thực hiện các bước sau đây và đạt được FPIC của họ: 

(a) Tài liệu hóa  những nỗ lực để tránh và nếu không thì hạn chế tối đa diện tich đất dự kiến cho dự 
án; 

(b) Tài liệu hóa  những nỗ lực để tránh và nếu không được thì hạn chế tối đa ảnh hưởng của dự án 
đối với tài nguyên thiên được sở hữu lâu đời hoặc sử dụng theo tập quán hoặc theo nghề nghiệp;   

                                                           
 

10
 Các ví dụ bao gồm biển và nguồn lợi thủy sản, lâm sản ngoài gỗ và lâm sản gỗ, cây dược liệu, khu săn bắn và tụ 

họp và chăn thả gia súc và các khu vực mùa màng.  
11

 Ví dụ, các ngành công nghiệp khai khoáng, các khu bảo tồn, các chương trình phát triển nông nghiệp, phát triển 
cơ sở hạ tầng xanh, quản lý đất đai hoặc các chương trình cấp quyền sở hữu 
 
12

Những tác động tiêu cực này có thể bao gồm tác động không tiếp cận được với tài sản hoặc các nguồn tài nguyên 

hoặc hạn chế việc sử dụng đất gây ra từ các hoạt động của dự án.  
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(c) Tìm hiểu và xem xét tất cả mối quan tâm về tài sản, tình trạng sở hữu và việc sử dụng nguồn lợi 
lâu đời trước khi mua, thuê hoặc lựa chọn cuối cùng, thu hồi đất;  

(d) Đánh giá và tài liệu hóa việc sử dụng tài nguyên của Người bản địa mà không định kiến bất cứ 
khẳng định quyền sở hữu đất nào của Người bản địa. Việc đánh giá đất đai và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên sẽ tính đến vấn đề giới và đặc biệt là xem xét vai trò của phụ nữ trong quản lý và sử 
dụng các nguồn lực này.  

(e) Đảm bảo rằng Người bản địa bị ảnh hưởng được thông báo về: (i) quyền sử dụng đất của họ theo 
luật quốc gia, bao gồm bất kỳ văn bản luật nào thừa nhận quyền sử dụng theo tập quán; (ii) 
phạm vi và tính chất của dự án; và (iii) các tác động tiềm năng của dự án; và 

(f) Trường hợp dự án thúc đẩy phát triển thương mại với đất hoặc tài nguyên của họ, cần có quy 
trình thích hợp, và đề xuất bồi thường đi kèm với các cơ hôi phát triển bền vững phù hợp về văn 
hóa cho Người bản địa, ít nhất tương đương với những gì mà người sở hữu đất với đầy đủ quyền 
pháp lý được hưởng, Bao gồm: 

(i) Thu xếp việc thuê hợp lý hoặc, khi thu hồi đất là cần thiết, bồi thường đất đổi đất hoặc bồi 
thường bằng hiện vật thay cho bồi thường bằng tiền nếu khả thi; 

13
 

(ii) Bảo đảm việc tiếp tục tiếp cận các tài nguyên tự nhiên, tìm kiếm các nguồn thay thế tương 
đương, hoặc, lựa chọn cuối cùng, bồi thường và tìm kiếm các nguồn sinh kế thay thế nếu 
phát triển dự án dẫn đến việc không tiếp cận được và mất mát các nguồn lợi tự nhiên 
không phụ thuộc vào việc thu hồi đất của dự án;  

(iii) Đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý các lợi ích gắn liền với việc sử dụng các nguồn tài 
nguyên của dự án nếu Bên vay dự định sử dụng tài nguyên thiên nhiên mà là cốt lõi đối với 
bản sắc và sinh kế của Người bản địa bị ảnh hưởng và việc sử dụng sau đó của dự án làm 
tăng thêm rủi ro sinh kế; và 

(iv) Cung câp cho Người bản địa bị ảnh hưởng việc tiếp cận, sử dụng và di chuyển trên đất Bên 
vay đang phát triển tùy thuộc vào  những cân nhắc quan trong vể sức khỏe, an toàn và an 
ninh.  

Di chuyển Người bản địa từ Đất và các Nguồn tài nguyên có Sở hữu Lâu đời hoặc Sử dụng hoặc chiếm giữ theo 
Tập quán  

25. Bên vay sẽ cân nhắc các phương án thiết kế khả thi khác để tránh việc di dời Người bản địa ra khỏi đất của 
cộng đồng hoặc có gắn kết tập thể và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có sở hữu lâu đời hoặc được sử dungj, 
chiếm giữ theo tập quán

14
. Nếu việc tái định cư này là không thể tránh khỏi Bên vay sẽ không tiến hành thực hiện 

                                                           
 

13
 Nếu hoàn cảnh cản trở Bên vay từ việc cung cấp đất thay thế phù hợp, Bên vay phải cung cấp chứng cớ xác thực 

việc này. Với những tình huống như vây, Bên vay sẽ cung cấp các cơ hội tạo thu nhập không dựa vào đất ngoài bồi 
thường bằng tiền mặt cho Dân bản địa bị ảnh hưởng.  
 
14

 Thông thường, Dân bản địa yêu cầu các quyền được tiếp cận và sử dụng đất đai và các nguồn lợi từ lâu đời hoặc 

theo phong tục, nhiều trong số đó bao gồm các quyền đối với tài sản của cộng đồng. Những quyền lợi có từ ngàn 
đời đối với đất và tài nguyên có thể không được công nhận theo luât quốc gia. Trường hợp Dân bản địa có quyền 
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dự án trừ khi đã thu thập được FPIC như mô tả trên đây; Bên vay sẽ không sử dụng việc cưỡng chế,
 15

 , và bất kỳ 
việc tái định cư nào của Người bản địa sẽ phải phù hợp với các yêu cầu của ESS5. Nếu có thể, Người bản địa phải di 
dời có thể được quay lại với đất lâu đời hoặc tập quán của họ, nếu lý do khiến họ phải di chuyển không còn tồn tại. 

Di sản Văn hóa  

26. Trường hợp dự án có thể gây tác động đáng kể đến di sản văn hóa
16

 mà liên quan đến bản sắc và / hoặc 
các phương diện văn hóa, nghi lễ, hoặc tinh thần của Người bản địa, cần ưu tiên để tránh những tác động tiêu cực 
này. Trường hợp tác động đáng kể của dự án là không thể tránh khỏi, Bên vay sẽ thu thập FPIC của Người bản địa 
bị ảnh hưởng.  

27. Trường hợp dự án đề xuất sử dụng di sản văn hóa bao gồm kiến thức, sáng kiến hoặc thực hành của 
Người bản địa cho các mục đích thương mại, Bên vay sẽ thông báo cho Người bản địa bị ảnh hưởng: (a) Các quyền 
của họ theo luật pháp quốc gia; (b) phạm vi và tính chất của phát triển thương mại dự kiến; và (c) những hậu quả 
tiềm năng của việc phát triển này và thu thập FPIC của họ. Bên vay sẽ đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng và bình 
đẳng từ việc thương mại hóa các kiến thức, sáng kiến hoặc thực hành, phù hợp với phong tục và truyền thống của 
Người bản địa. 

 

C. Biện pháp giảm thiểu và các lợi ích phát triển  

28. Bên vay và Người bản địa bị ảnh hưởng sẽ xác định các biện pháp giảm thiểu phù hợp với hệ thống phân 
cấp thứ bậc mô tả trong ESS1 cũng như các cơ hội cho các lợi ích phát triển bền vững và phù hợp về văn hóa. Phạm 
vi đánh giá và các biện giảm thiểu sẽ bao gồm các tác động văn hóa

17
 cũng như các tác động khác. Bên vay sẽ đảm 

bảo thực hiện kịp thời các biện pháp đã được đồng ý với Người bản địa bị ảnh hưởng. 

29. Việc xác định, triển khai và phân bổ bồi thường và lợi ích được chia sẻ với Người bản địa bị ảnh hưởng sẽ 
cân nhăc đến luật, thể chế và phong tục của Người bản địa bị ảnh hưởng cũng như mức độ hội nhập với xã hội. 
Tiêu chí nhân bồi thường có thể dựa trên hoặc cá nhân hoặc tập thể hoặc kết hợp cả hai. 

18
 Trường hợp bồi thường 

thiệt hại theo tập thể, cơ chế thúc đẩy phân phối bồi thường hiệu quả cho tất cả các thành viên đủ điều kiện, hoặc 
sử dụng chung khoản bồi thương theo cách có lợi cho tất cả các thành viên của nhóm, sẽ được xác định và thực 
hiện. 

30. Các yếu tố đa dạng bao gồm (nhưng không giới hạn ở), tính chất của dự án, bối cảnh dự án và tính dễ bị 
tổn thương của Người bản địa sẽ xác định cách thức để Người bản địa được hưởng lợi từ dự án. Các cơ hội xác 
định sẽ nhằm giải quyết các mục tiêu và sở thích của Người bản địa, bao gồm cả việc cải thiện mức sống và sinh kế 

                                                                                                                                                                                           
 

pháp lý, hoặc trong trường hợp pháp luật quốc gia công nhận các quyền theo tập quán cho các cá nhân, các yêu cầu 
của ESS5 sẽ được áp dụng mà không phải là yêu cầu theo mục 25 của ESS này.  
15

 Xem chú thích 5 của ESS5. 
16

 Bao gồm các vùng tự nhiên có giá trị văn hóa và/hoặc tinh thần ví dụ như vùng rừng thiêng , vùng nước thiêng, đá 

thiêng và cây thiêng.  
17

 Ví dụ về những cân nhắc liên quan đến các tác động về văn hóa có thể bao gồm: ngôn ngữ hướng dẫn và nội dụng 

giảng dạy liên quan đến những dự án giáo dục, những nhạy cảm về giới tính và văn hóa đối với các dự án y tế.....  
18

 Trường hợp việc kiểm soát các nguồn tài nguyên, tài sản và ra quyết định chủ yếu là mang tính tập thể , cần nỗ 

lực để đảm bảo rằng, nếu có thể, các quyền lợi và bồi thường cũng là cho tập thể, và có tính đến sự khác biệt và 
nhu cầu giữa các thế hệ. 
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của họ theo cách phù hợp về văn hóa, và để thúc đẩy sự bền vững lâu dài của các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà 
họ phụ thuộc vào.  

D. Cơ chế Giải quyết Khiếu nại  

31. Bên vay sẽ đảm bảo rằng một cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp về văn hóa và có thể tiếp cận được cho 
Người bản địa bị ảnh hưởng sẽ được xây dựng cho dự án, như mô tả trong ESS10, có tính đến sự sẵn có của nguồn 
lực pháp lý  và cơ chế giải quyết tranh chấp sẵn có theo phong tục giữa những Người bản địa.  

E. Người bản địa và Kế hoạch Phát triển Rộng hơn  

32. Bên vay có thể yêu cầu Ngân hàng hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính, theo khuôn khổ dự án cụ thể hoặc như 
một hoạt động riêng biệt, để chuẩn bị các kế hoạch, chiến lược hoặc các hoạt động khác nhằm tăng cường sự xem 
xét và tham gia của Người bản địa trong quá trình phát triển. Việc này có thể bao gồm một loạt các sáng kiến được 
đưa ra, ví dụ, để: (a) tăng cường pháp chế địa phương đối với việc công nhận quyền sử dụng đất theo truyền thống 
hoặc thói quen; (b) giải quyết các vấn đề về giới và giữa các thế hệ tồn tại trong Người bản địa; (c) bảo vệ kiến thức 
bản địa bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ; (d) củng cố năng lực của Người bản địa để tham gia lập kế hoạch 
hoặc chương trình phát triển; và (e) củng cố năng lực của các cơ quan chính phủ cung cấp các dịch vụ cho Người 
bản địa 

34. Người bản địa bị ảnh hưởng có thể tự tìm kiếm hỗ trợ cho các sáng kiến khác nhau và Bên vay và Ngân 
hàng nên xem xét việc này bao gồm: (a) hỗ trợ cho các ưu tiên phát triển Người bản địa qua các chương trình (ví 
dụ chương trình phát triển dựa vào cộng đồng và các quỹ xã hội địa phương quản lý) được phát triển bởi chính 
phủ phối hợp với Người bản địa (b) chuẩn bị hồ sở tham gia của Người bản địa để tập hợp thành văn bản về văn 
hóa, cơ cấu dân số, giới và quan hệ giữa các thế hệ và các tổ chức xã hội, thiết chế, hệ thống sản xuất, tín ngưỡng 
tôn giáo, và các mô hình sử dụng tài nguyên; (c) tạo thuận lợi cho các quan hệ đối tác giữa chính phủ, các tổ chức 
Người bản địa (IPO), các tổ chức XHDS, và khu vực tư nhân để thúc đẩy chương trình phát triển cho Người bản địa.  
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Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 8. 
Di sản Văn hóa 

Giới thiệu 

1. ESS8 công nhận tầm quan trọng của di sản văn hóa đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, coi như là một 
nguồn thông tin khoa học và lịch sử có giá trị, một tài sản cho phát triển kinh tế xã hội, và là một phần tất yếu của 
nhận dạng văn hóa, các thông lệ và tính liên tục của một dân tộc. ESS8 nhằm đảm bảo rằng Bên vay bảo vệ được di 
sản văn hóa trong suốt vòng đời của dự án.  

2. ESS8 công nhận tầm quan trọng của các luật lệ và quy định liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm các luật 
lệ và quy định liên quan đến di sản văn hóa của Dân bản địa.  

Mục tiêu 

 Bảo vệ di sản văn hóa khỏi các tác động tiêu cực của các hoạt động dự án và hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa.  

 Chú trọng coi di sản văn hóa như là một phần không thể tách rời của phát triển bền vững. 

 Đẩy mạnh sự chia sẻ công bằng các lợi ích mang lại từ việc sử dụng di sản văn hóa. 

Phạm vi áp dụng  

3. Tiêu chuẩn này đã được áp dụng trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội được mô tả trong ESS1.
1
 

4. Thuật ngữ “di sản văn hóa” được định nghĩa là các nguồn được xác định độc lập về sở hữu, phản ánh và 
biểu hiện các giá trị trường tồn, lòng tin, kiến thức và truyền thống của họ. Di sản văn hóa có thể có giá trị ở cấp 
địa phương, vùng miền và quốc gia, hoặc trong cộng đồng quốc tế.  

5. ESS8 áp dụng đối với các dự án có khả năng có các tác động tiêu cực đến di sản văn hóa. Ngoài ra, ESS8 sẽ 
áp dụng khi dự án liên quan đến: 

(a) Việc đào bới lớn, phá dỡ, di chuyển đất, gây lụt lội hay các thay đổi khác về môi trường vật lý; 
hoặc  

(b) Các dự án nằm tại hoặc ở vùng phụ cận của một khu di sản văn hóa đã được công nhận. 

6. Yêu cầu của ESS8 áp dụng đối với di sản văn hóa bất kể di sản đó đã được pháp luật bảo vệ hay trước đó 
đã được phát hiện hoặc bị xâm phạm. 

7. Trong trường hợp các yêu cầu của ESS8 khác với các điều khoản quy định trong ESS7 áp dụng đối với di 
sản văn hóa của Dân bản địa, thì các điều khoản của ESS7 sẽ được áp dụng. 

                                                           
 

1
 ESS8 cũng áp dụng đối với các dự án thiết kế cụ thể nhằm hỗ trợ việc quản lý và bảo tồn di sản văn hóa. 



DRAFT FOR CONSULTATION JULY 30, 2014 

ESS8. Di sản Văn hóa 

81 
 

Các yêu cầu  

A. Yêu cầu chung  

8. Đánh giá môi trường và xã hội, như đã nêu trong ESS1, sẽ xem xét các tác động trực tiếp, gián tiếp và cụ 
thể của dự án đối với di sản văn hóa. Qua đánh giá môi trường và xã hội này, Bên vay sẽ xác định xem các hoạt 
động đề xuất của dự án có nằm trong khu vực có hoặc có khả năng tồn tại di sản văn hóa không.  

9. Bên vay sẽ tránh các tác động lên di sản văn hóa. Khi các tác động là không thể tránh được, Bên vay sẽ xác 
định và thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt các tác động lên di sản văn hóa, theo hệ thống phân cấp thứ bậc 
giảm thiểu. Khi phù hợp, Bên vay sẽ xây dựng Kế hoạch Quản lý Di sản Văn hóa.

2
  

10. Nếu đánh giá môi trường và xã hội xác định rằng dự án, tại một thời điểm bất kỳ, có tác động lên di sản 
văn hóa, Bên vay sẽ: (a) thuê các chuyên gia có năng lực nhằm trợ giúp việc xác định và bảo vệ di sản văn hóa; và 
(b) đảm bảo rằng các thông lệ quốc tế về nghiên cứu tại thực địa, ghi chép tài liệu và bảo vệ di sản văn hóa được 
thực hiện, bao gồm các công việc của các nhà thầu và các bên thứ ba. Theo thông lệ quốc tế, Bên Vay sẽ xây dựng 
một quy trình thủ tục khi phát hiện dấu vết di sản văn hóa

3
 nhằm quản lý khi phát hiện dấu vết di sản văn hóa,

4
 quy 

trình thủ tục này sẽ là một phần của tất cả các hợp đồng liên quan đến phần xây dựng của dự án.   

11. Bên vay, trên cơ sở tham vấn với các bên liên quan như mô tả trong mục 14 dưới đây và các yêu cầu pháp 
áp dụng, sẽ xây dựng và thực hiện các biện pháp phù hợp

5
 để ứng phó với các tác động đến di sản văn hóa, có tuân 

thủ các yêu cầu thêm đưa ra dưới đây cho các phân loại di sản văn hóa. 

12. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được đưa ra trong thỏa thuận pháp (bao gồm cả ESCP).  

B. Xác định các Bên liên quan và Tham vấn  

13. Đánh giá môi trường và xã hội sẽ xác định tất cả các bên liên quan đến di sản văn hóa đã được biết đến 
hoặc có khả năng phát hiện trong vòng đời của dự án, thông qua việc áp dụng ESS10. Các bên liên quan bao gồm: 
(a) các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án tại vùng thực hiện dự án, những người sử dụng hoặc đã sử dụng trong 
ký ức di sản văn hóa cho mục đích văn hóa dài lâu; (b) các cơ quan lập pháp quốc gia và địa phương có liên quan 
được giao trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa; và (c) các tổ chức phi chính phủ và chuyên gia, bao gồm cả các tổ 
chức di sản văn hóa thế giới. 

                                                           
 

2
 Kế hoạch Quản lý Di sản Văn hóa sẽ bao gồm một lộ trình thực hiện và ước tính các nguồn lực cần thiết cho mỗi 

biện pháp giảm thiểu. Kế hoạch này có thể được xây dựng như một kế hoạch độc lập hoặc tùy thuộc vào bản chất 
và phạm vi các rủi ro và tác động của dự án, được đưa vào nội dung của ESCP. 
3
 Quy trình thủ tục khi phát hiện dấu vết di sản văn hóa và một quy trình thủ tục cụ thể của dự án đưa ra các hành 

động cần phải thực hiện và các thủ tục phải tiến hành nếu phát hiện một di sản văn hóa chưa được biết đến trước đó. 
Thủ tục này sẽ bao gồm một yêu cầu nhằm thông báo cho các cơ quan hữu quan về các vật thể hay các khu di tích 
đã được phát hiện; tập huấn cho cán bộ dự án về quy trình thủ tục khi phát hiện dấu vết di sản văn hóa; lập hàng rào 
bảo vệ khu vực phát hiện để tránh bất cứ khả năng gây ảnh hưởng thêm nào.; và không gây thêm bất cứ ảnh hưởng 
nào cho đến khi có đánh giá của các chuyên gia và có các hành động tuân thủ các yêu cầu của ESS này và luật 
quốc gia đã được công bố. 
4
 Hiện vật khảo cổ học được phát hiện tình cờ trong quá trình xây dựng hoặc vận hành dự án. 

5
 Các biện pháp giảm thiểu phù hợp bao gồm các quy trình thủ tục khi phát hiện dấu vết; các biện pháp tăng cường 

năng lực của các vụ viện quốc gia và cấp địa phương chịu trách nhiệm quản lý di sản văn hóa bị tác động bởi dự án; 
thiết lập một hệ thống theo dõi để theo dõi tiến trình và tác động của các hoạt động này; xây dựng một kế hoạch thực 
hiện và ngân sách cần thiết cho các biện pháp giảm thiểu đã được xác định; và ghi vào danh mục các phát hiện.  
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14. Bên vay sẽ tham vấn với các bên liên quan, và khuyến khích họ tham gia vào việc xác định và đưa ra giá 
trị

6
 của di sản văn hóa bị tác động bởi dự án

7
, đánh giá các tác động tiềm tàng và tìm kiếm các giải pháp tránh và 

giảm bớt.  

Công khai Thông tin và Bí mật 

15. Bên vay, qua tham vấn với Ngân hàng và các chuyên gia có chuyên môn phù hợp, sẽ quyết định theo các 
ESS việc công khai thông tin về di sản văn hóa có ẩn chứa đe doạ hay gây nguy hiểm đến sự an toàn hay tình trạng 
nguyên vẹn của di sản văn hóa hay không. Trong trường hợp đó, các thông tin nhạy cảm có thể không được công 
khai. 

Tiếp cận Của Cộng đồng 

16. Trường hợp dự án của Bên vay thực hiện ở nơi có di sản văn hóa hoặc cản trở việc tiếp cận đối với các khu 
di sản văn hóa từng được tiếp cận trước đó, Bên vay sẽ dựa trên tham vấn với người sử dụng khu vực đó, cho 
phép được tiếp tục tiếp cận với hiện trường văn hóa đó, hoặc sẽ làm lối đi vào thay thế. Tiếp tục tiếp cận sẽ được 
thiết kế có tính đến các vấn đề sức khỏe, an toàn và an ninh. 

C. Các Điều khoản về Các Loại Di sản Văn hóa Cụ thể  

Khu vực và Các Vật Tạo tác Khảo cổ học  

17. Khu vực khảo cổ học bao gồm bất cứ tập hợp nào của các chứng tích về cấu trúc, vật tạo tác và các yếu tố 
sinh học. Một hiện trường có thể hoàn toàn nằm dưới, môt phần ở trên hay hoàn toàn ở trên mặt đất hay mặt 
nước.  

18. Trường hợp có bằng chứng về nơi ở của con người trong quá khứ trong khu vực của dự án, Bên vay sẽ 
tiến hành khảo sát bề mặt rồi lập tài liệu, vẽ bản đồ và điều tra các chứng tích khảo cổ còn lại.

8
 Bên vay sẽ lập tài 

liệu về vị trí và đặc điểm của hiện trường và vật tạo tác khảo cổ học đã phát hiện trong quá trình thực hiện dự án 
và cung cấp các tài liệu này cho các cơ quan có thẩm quyền cấp quốc gia hoặc địa phương về di sản văn hóa. 

19. Bên vay sẽ xác định xem cách chứng tích còn lại và vật tạo tác khảo cổ học được phát hiện trong khi thực 
hiện dự án cần: (a) chỉ ghi chép tài liệu; (b) đào bới và ghi chép tài liệu; hay (c) bảo tồn hiện trường; để quản lý cho 
phù hợp. Bên vay sẽ xác định sở hữu và trách nhiệm cất giữ đối với các vật tạo tác theo luật quốc gia và cấp địa 
phương, và sẽ sắp xếp việc xác định, lưu trữ cho mục đích nghiên cứu, phân tích và công bố trong tương lai bởi các 
chuyên gia. 

Các Cấu trúc Lịch sử  

20. Các cấu trúc lịch sử là một hoặc một nhóm các công trình kiến trúc ở đô thị hay nông thôn như là một 
bằng chứng về một nền văn minh cụ thể, một sự phát triển quan trọng hay một sự kiện lịch sử. Cấu trúc lịch sử bao 

                                                           
 

6
 Giá trị của di sản văn hóa vật thể được xác đinh và gắn ý nghĩa theo các hệ thống giá trị và sự quan tâm của các 

nhóm bị ảnh hưởng và các bên liên quan quan tâm đến việc bảo vệ và sử dụng thích hợp các di sản vật thể. 
7
 Bên vay sẽ đảm bảo có sự tham gia đầy đủ và hợp tác của các bên liên quan khác nhau thông qua đối thoại với 

các cơ quan có thẩm quyền phù hợp, bao gồm các cơ quan quy định cấp quốc gia và địa phương có liên quan được 
ủy quyền bảo vệ di sản văn hóa, nhằm thiết lập các phương tiện hiệu quả nhất để phản ánh quan điểm và các mối 
quan tâm của các bên liên quan và hướng cho họ tham gia vào việc bảo vệ và quản lý di sản văn hóa.  
8
 Bên vay sẽ thuê các chuyên gia phù hợp và áp dụng biện pháp phù hợp, có thể thực hiện được với chi phí hiệu 

quả. 



DRAFT FOR CONSULTATION JULY 30, 2014 

ESS8. Di sản Văn hóa 

83 
 

gồm nhóm các công trình xây dựng, các kết cấu và các không gian mở tạo nên nơi sinh sống của con người mà đã 
được công nhận là có sự kết dính và có giá trị về kiến trúc, tiền sử, mỹ thuật, tâm linh hay văn hóa xã hội đương đại.  

21. Trường hợp dự án có tác động trực tiếp đến một hay một nhóm các cấu trúc di sản văn hóa, Bên vay sẽ 
xác định các biện pháp giảm thiểu phù hợp, có thể chỉ là ghi chép lập tài liệu cho đến bảo tồn hay khôi phục đúng 
vị trí, di chuyển và bảo tồn hoặc khôi phục. Trong bất cứ quá trình khôi phục hay trùng tu các cấu trúc di sản văn 
hóa nào, Bên vay sẽ đảm bảo rằng tính xác thực của các hình thái, vật liệu xây dựng và các kỹ thuật của cấu trúc 
phải được giữ gìn.

9
  

22. Bên vay sẽ bảo tồn khung cảnh vật lý và trực quan của các cấu trúc đơn lẻ hay nhóm qua việc xem xét sự 
phù hợp và hiệu quả của cơ sở hạ tầng dự án đã đề xuất cho vị trí trong tầm cảnh quan.  

Đặc điểm Tự nhiên có Ý nghĩa Văn hóa  

23. Các đặc điểm tự nhiên có thể mang đậm ý nghĩa di sản văn hóa 
10

. Thường thì danh hiệu của di sản văn 
hóa được giữ bí mật, chỉ dân địa phương mới biết, và gắn với các hoạt động hay sự kiện tâm linh. Đặc tính thiêng 
liêng của các di sản này có thể gây khó khăn trong việc quyết định làm thế nào để tránh hay giảm bớt hư hại. Giá trị 
của các di sản này có thể nằm trong các nhóm địa phương nhỏ hoặc Dân bản địa, và chỉ có ý nghĩa hạn chế trong 
ngữ cảnh địa phương.  

24. Bên vay sẽ xác định các đặc điểm tự nhiên có ý nghĩa di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi dự án, cư dân đánh 
giá các đặc điểm này, và các cá nhân hay nhóm có thẩm quyền làm đại diện và đàm phán về vị trí, cách bảo vệ và 
sử dụng những địa điểm di sản này. Bên vay sẽ xác định xem có thể chuyển giao di sản văn hóa và/hoặc các đặc 
điểm thiêng liêng của một địa điểm đến một vị trí khác. Nếu làm như vậy, thỏa thuận đạt được sẽ tôn trọng và tạo 
điều kiện cho các thực hành truyền thống được tiếp tục. 

25. Nếu vị trí, đặc điểm hay việc sử dụng theo truyền thống các đặc điểm tự nhiên có ý nghĩa di sản văn hóa 
được giữ bí mật bởi các cộng đồng bị ảnh hưởng, Bên vay sẽ tôn trọng nhu cầu giữ bí mật.  

Di sản Văn hóa Có thể Di chuyển 

26. Di sản văn hóa có thể di chuyển bao gồm các vật thể như: sách và các bản viết tay lịch sử hay thuộc loại 
hiếm; tranh, bức vẽ, tác phẩm điêu khắc, hình tượng và hình khắc; các vật tác tạo mang tính tôn giáo hiện đại hay 
lịch sử, trang phục lịch sử, đồ trang sức và vải dệt; mảnh của công trình hay tòa nhà lịch sử; các vật tác tạo khảo cổ 
học; và các bộ sưu tập lịch sử tự nhiên như vỏ sò, hoa, hay khoáng sản. Các khám phá và tiếp cận do việc thực hiện 
dự án có thể làm tăng khả năng bị trộm cắp hay bị lạm dụng các vật tác tạo có giá trị văn hóa.  

27. Bên vay sẽ xác định các vật thể di sản văn hóa có thể di chuyển được mà có khả năng bị nguy hại bởi dự 
án và xây dựng các điều khoản để bảo vệ trong suốt vòng đời của dự án. Bên vay sẽ thông báo cho các bên có thẩm 
quyền về tôn giáo hay đồ cổ hay các cơ quan lưu trữ khác với trách nhiệm giám sát và bảo vệ các vật tác tạo theo 
kế hoạc hoạt động của dự án và cảnh báo họ về mối nguy tiềm tàng đối với các vật tác tạo thuộc di sản văn hóa có 
thể di chuyển được. Bên vay sẽ sử dụng các biện pháp nhằm bảo vệ khỏi việc trộm cắp và buôn bán trái phép các 

                                                           
 

9
Theo luật quốc gia và địa phương được áp dụng và/hoặc các quy định của vùng miền  

10
 Ví dụ bao gồm đồi núi, cảnh quan, sông suối, thác nước, hang động và núi đá thiêng, cây cối thiêng, hầm mộ và 

rừng, hình khắc hay tranh vẽ trên bề mặt các vách đá hay trong hang động; và các lớp địa chất cổ sinh học của 
người tiền sử, động vật hay các hóa thạch còn sót lại.  
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vật tác tạo thuộc di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi dự án và sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng chịu trách 
nhiệm về các hoạt động này. 

D. Thương mại hóa Di sản Văn hóa Phi vật thể  

28. Khi một dự án có ý định sử dụng di sản văn hóa, bao gồm kiến thức, những cách tân hay thực hành của 
các cộng đồng địa phương, cho mục đích thương mại, Bên vay sẽ thông báo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng về: 
(a) quyền lợi của họ theo luật quốc gia; (b) phạm vi và bản chất của việc phát triển thương mại và các tác động 
tiềm tàng; và (c) hậu quả tiềm tàng từ việc phát triển này và các tác động đi kèm.  

29. Bên vay sẽ không tiến hành dự án nếu không: (a) thực hiện tham vấn có ý nghĩa như mô tả trong ESS10; 
(b) thực hiện phân phối công bằng và hợp tình hợp lý các lợi ích đem lại từ việc thương mại hóa di sản văn hóa này, 
phù hợp với phong tục và truyền thống của các cộng đồng bị ảnh hưởng; và (c) tìm các biện pháp giảm bớt tác 
động theo hệ thống phân chia mức độ giảm bớt. 
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Tiêu chuẩn Môi trường và xã hội 9. 
Trung gian Tài chính 

Giới thiệu 

1. Ngân hàng cam kết hỗ trợ phát triển ngành tài chính theo hướng bền vững và nâng cao vai trò của thị 
trường vốn và tài chính trong nước. Thông qua cam kết của mình, Ngân hàng hỗ trợ sự phát triển năng lực của 
trung gian tài chính nhằm quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội. Bản chất của cung cấp tài chính qua trung gian 
tức là các trung gian tài chính đương nhiên phải có trách nhiệm đánh giá tác động môi trường và xã hội, quản lý và 
giám sát, cũng như quản lý danh mục chung. Bản chất của trách nhiệm này có thể dưới các hình thức khác nhau, 
tùy thuộc vào các xem xét, bao gồm năng lực của trung gian tài chính, bản chất và phạm vi cung cấp tài chính của 
các trung gian tài chính. 

2. Các trung gian tài chính được yêu cầu áp dụng và thực hiện các thủ tục môi trường và xã hội hiệu quả 
nhằm đảm bảo rằng các trung gian này cho vay một cách có trách nhiệm.  

Mục tiêu 

 Nhằm đưa ra cách mà các trung gian tài chính sẽ đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội gắn với 
các đầu tư có liên quan của dự án hay các dự án thứ cấp, và thúc đẩy việc thực hành các thông lệ kinh doanh 
tốt cho môi trường và xã hội trong các dự án thứ cấp mà họ cung cấp tài chính  

 Nhằm thúc đẩy việc quản lý tốt các nguồn lực con người và môi trường trong các trung gian tài chính. 

Phạm vi áp dụng  

3. Cho mục đích của ESS này, thuật ngữ “dự án thứ cấp” là để chỉ các dự án do các trung gian tài chính cấp 
vốn hoạt động. Nếu dự án có sử dụng vốn vay của một trung gian tài chính qua một trung gian tài chính khác, thì 
thuật ngữ “dự án thứ cấp” sẽ bao gồm các dự án thứ cấp của mỗi trung gian tài chính sau đó.   

4. Khi hỗ trợ của Ngân hàng được cung cấp cho trung gian tài chính để cấp vốn cho các dự án thứ cấp đã 
được xác định rõ ràng

1
, các yêu cầu của ESS này sẽ áp dụng đối với các dự án thứ cấp đã xác định đó. 

5. Khi hỗ trợ của Ngân hàng được cung cấp cho các trung gian tài chính cho một mục đích chung mà không 
thể theo dõi theo từng dự án thứ cấp cụ thể thì yêu cầu của ESS này sẽ áp dụng cho toàn bộ danh mục của các dự 
án thứ cấp trong tương lai của trung gian tài chính đó kể từ ngày thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực.   

Các yêu cầu 

6. Trung gian tài chính sẽ sàng lọc, thẩm định và giám sát tất cả các dự án thứ cấp, theo nội dung rủi ro môi 
trường và xã hội của từng dự án. Tất cả các dự án thứ cấp sẽ được cấu trúc sao cho đáp ứng được các yêu cầu môi 
trường và xã hội phù hợp theo luật quốc gia.  

7. Khi trung gian tài chính đề xuất cung cấp tài chính cho các dự án thứ cấp thuộc loại Rủi ro cao , thì các dự 
án thứ cấp này cũng sẽ được cấu trúc nhằm đáp ứng các yêu cầu của ESS 1-8 và ESS10.  

                                                           
 

1
 Như đã đề ra bởi Ngân hàng trong khi thẩm định và trong thỏa thuận hợp pháp  
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8. Một trung gian tài chính có thể được yêu cầu áp dụng và thực hiện các yêu cầu môi trường và xã hội bổ 
sung, tùy thuộc rủi ro môi trường và xã hội và tác động của các dự án thứ cấp tiềm tàng và ngành mà trung gian tài 
chính đó đang hoạt động.  

A. Năng lực Tổ chức của Trung gian Tài chính  

9. Trung gian tài chính phải có và duy trì quy trình thủ tục quản lý nguồn lực con người có thể áp dụng cho 
dự án theo yêu cầu của ESS2. Trung gian tài chính sẽ cung cấp một môi trường làm việc an toàn và tốt theo các yêu 
cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc gia. 

10. Trung gian tài chính sẽ cử một đại diện thuộc đội ngũ quản lý cấp cao của trung gian tài chính đó chịu 
trách nhiệm toàn bộ về kết quả thực hiện môi trường và xã hội của dự án và dự án thứ cấp, bao gồm việc thực 
hiện ESS này và ESS2. Người đại diện quản lý cấp cao chịu trách nhiệm này sẽ: (a) cử một cán bộ chịu trách nhiệm 
cho việc thực hiện hàng ngày các yêu cầu về môi trường và xã hội và hỗ trợ việc thực hiện; (b) đảm bảo các nguồn 
lực đầy đủ và sẵn có cho việc tập huấn về môi trường và xã hội; và (c) phải đảm bảo chuyên môn kỹ thuật đầy đủ, 
của tổ chức hay thuê ngoài để tiến hành đánh giá và quản lý các dự án thứ cấp có thể phát sinh rủi ro môi trường 
hay xã hội hay tác động lớn không mong muốn  

B. Quy trình Thủ tục Môi trường và Xã hội  

11. Trung gian tài chính sẽ phải áp dụng quy trình thủ tục môi trường và xã hội được định nghĩa rõ ràng với 
bản chất của trung gian tài chính đó và mức độ rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng gắn với dự án và 
các dự án thứ cấp.  

12. Trong trường hợp trung gian tài chính có thể chứng minh được là đã có quy trình thủ tục môi trường và xã 
hội phù hợp, trung gian tài chính đó cần phải cung cấp bằng chứng được ghi chép đầy đủ về các quy trình thủ tục 
này cho Ngân hàng.  

13. Trong trường hợp các dự án của một trung gian tài chính có khả năng gây ảnh hưởng rất nhỏ hoặc không 
gây ảnh hưởng hay tác động tiêu cực đối với môi trường thì trung gian tài chính đó không phải áp dụng và thực 
hiện các quy trình thủ tục về rủi ro môi trường và xã hội ngoài các yêu cầu theo luật quốc gia. 

2
 

14. Quy trình thủ tục môi trường và xã hội của trung gian tài chính sẽ bao gồm cơ chế thẩm định và giám sát 
rủi ro phù hợp, bao gồm: 

(a) Sàng lọc tất cả các dự án thứ cấp theo Danh sách Loại trừ ảnh hưởng Môi trường và xã hội của 
trung gian tài chính đó;

 3
 

(b) Phân loại các rủi ro đối với môi trường và xã hội của các dự án thứ cấp đề xuất;  

(c) Yêu cầu bên vay thứ cấp thực hiện đánh giá môi trường và xã hội theo luật quốc gia và những rủi 
ro và tác động đã được xác định đối với môi trường và xã hội; nếu một dự án thứ cấp được phân 

                                                           
 

2
 Ví dụ, trong điều khoản của các khoản vay tiêu dùng. Điều khoản này dựa trên đánh giá về năng lực của trung gian 

tài chính và dự án thứ cấp cụ thể mà trung gian tài chính đó đang đề xuất cung cấp tài chính.  
3
Đường dẫn sẽ được cung cấp. 
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loại thuộc nhóm Rủi ro cao, thì đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ phải tuân thủ ESS1-8 và 
ESS10;   

(d) Đảm bảo rằng các dự án thứ cấp được cấu trúc nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc gia quy định liên 
quan đến rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội và nếu các dự án thứ cấp được phân loại 
thuộc nhóm Rủi ro cao, thì các dự án này cũng sẽ phải cấu trúc để đáp ứng các yêu cầu của ESS1-
8 và ESS10;  

(e) Đảm bảo rằng bất cứ biện pháp cần thiết nào nhằm thỏa mãn yêu cầu (c) và (d) nêu trên được 
đưa ra trong thỏa thuận hợp pháp giữa trung gian tài chính và bên vay thứ cấp;  

(f) Duy trì và cập nhật các ghi chép về môi trường và xã hội của các dự án thứ cấp; và  

(g) Giám sát danh mục cho vay của trung gian tài chính cho các dự án rủi ro môi trường và xã hội.  

15. Trung gian tài chính cần phải đảm bảo rằng các yêu cầu của ESS này và ESS2 được truyền đạt rõ ràng tới 
tất cả các nhân sự có liên quan, và cung cấp các khóa tập huấn phù hợp nhằm đảm bảo rằng những người này có 
năng lực cần thiết và hỗ trợ họ thực hiện các yêu cầu.   

C. Cam kết của Bên Liên quan  

16. Trung gian tài chính cần phải tuân thủ các yêu cầu của ESS10  

17. Trung gian tài chính cần phải thực hiện các thủ tục về truyền đạt thông tin ra bên ngoài về các vấn đề môi 
trường và xã hội tương ứng với các rủi ro và tác động của các dự án thứ cấp, và mô tả sơ lược rủi ro của danh mục 
các khoản cho vay của trung gian tài chính. Trung gian tài chính sẽ cần phản hồi kịp thời đối với các thắc mắc và lo 
ngại của công chúng. Trung gian tài chính sẽ đưa lên trang mạng của mình danh sách các đường dẫn để xem được 
các báo cáo đánh giá môi trường và xã hội của các dự án thứ cấp có Rủi ro cao mà trung gian tài chính cấp vốn.   

D. Báo cáo với Ngân hàng 

18. Trung gian tài chính sẽ đệ trình lên Ngân hàng Báo cáo Môi trường và Xã hội hàng năm về việc thực hiện 
quy trình thủ tục môi trường và xã hội của mình, ESS này và ESS2, cũng như việc thực hiện các yêu cầu về môi 
trường và xã hội các danh mục các dự án thứ cấp. Báo cáo hàng năm sẽ bao gồm chi tiết về các yêu cầu của ESS 
này được đáp ứng như thế nào, bản chất của các dự án thứ cấp được cấp vốn thông qua dự án, và rủi ro tổng thể 
của danh mục cho vay, được mô tả theo ngành. 
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Tiêu chuẩn Môi trường và xã hội 10. 
Công khai Thông tin và Sự tham gia của các Bên liên quan  

Giới thiệu 

1. ESS này thừa nhận tầm quan trọng của sự tham gia mở và minh bạch giữa Bên vay, các cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi dự án, nhân viên dự án, và, khi phù hợp, các bên liên quan khác như là một yếu tố quan trọng của thực 
hành tốt thông lệ quốc tế. Sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan có thể cải thiện tính bền vững về môi trường 
và xã hội của các dự án, và làm tăng sự chấp nhận dự án. Cụ thể, sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan phù 
hợp với bản chất và quy mô của dự án sẽ thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp môi trường và xã hội tốt và bền 
vững, và có thể dẫn đến các kết quả tài chính, xã hội và môi trường được cải thiện, và lợi ích của cộng đồng được 
nâng cao. Trọng tâm là nhằm xây dựng các mối quan hệ vững chắc, trên tinh thần xây dựng và có trách nhiệm, đây 
chính là điều chủ chốt để quản lý thành công rủi ro và tác động môi trường và xã hội của một dự án. Sự tham gia 
của các bên liên quan đạt hiệu quả nhất khi thực hiện ngay từ các giai đoạn đầu tiên, và tiếp tục trong suốt vòng 
đời của dự án. Đây là một phần tất yếu trong đánh giá, quản lý và giám sát rủi ro và tác động môi trường và xã hội 
của dự án. 

2. ESS này coi sự tham gia của các bên liên quan như một quá trình liên tục bao gồm: (a) xác định các bên 
liên quan và các mối quan tâm của họ; (b) công khai các thông tin của dự án một cách phù hợp; (c) có tham vấn có 
ý nghĩa với các bên liên quan; và (d) tạo dựng một cơ chế trong đó người dân có thể tham gia góp ý về các đề xuất 
và kết quả thực hiện dự án hay đưa ra khiếu nại.  

3. ESS này sẽ được thực hiện cùng với ESS1. Các yêu cầu liên quan đến sự tham gia của nhân viên dự án nằm 
trong ESS2. Các điều khoản đặc biệt về chuẩn bị và đối phó với các tình huống khẩn cấp được nêu trong ESS4. 
Trong trường hợp các dự án liên quan đến việc tái định cư bắt buộc và/hoặc dịch chuyển mang tính kinh tế, gây 
ảnh hưởng đến Dân bản địa và có tác động không tốt đến di sản văn hóa, Bên vay cũng sẽ áp dụng các yêu cầu về 
công khai thông tin và tham vấn đặc biệt đã đề ra trong ESS5, ESS7 và ESS8. 

Mục tiêu 

 Phác thảo cách tiếp cận có hệ thống sự tham gia của các bên liên quan, qua đó giúp Bên vay xây dựng và duy 
trì một mối quan hệ trên tinh thần xây dựng với các bên liên quan, cụ thể là các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
dự án.  

 Thúc đẩy việc cải thiện thực hiện tốt môi trường và xã hội của Bên vay thông qua việc tham gia hiệu quả của 
các bên liên quan. 

 Thúc đẩy và cung cấp phương tiện cho việc tham gia đầy đủ của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án trong 
suốt chu kỳ dự án về các vấn đề có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến họ và đảm bảo rằng các thông tin môi trường 
và xã hội có ý nghĩa được công khai với họ và các bên liên quan khác.  

 Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có thể tiếp cận được với các thông tin của dự án và giải quyết các vấn 
đề.  

 Đảm bảo rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án có các phương tiện có thể tiếp cận được để đưa ra các 
vấn đề và khiếu nại, và Bên vay giải quyết và quản lý các vấn đề này một cách hợp lý. 
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Phạm vi áp dụng 

4. ESS10 áp dụng cho tất cả các dự án được hỗ trợ bởi Ngân hàng thông qua Cấp tài chính cho Dự án Đầu tư. 
Bên vay được kỳ vọng có được sự tham gia của các bên liên quan như là một phần tất yếu của đánh giá môi trường 
và xã hội và việc thực hiện dự án, như đã đề ra trong ESS1. 

5. Cho mục đích của ESS này, “bên liên quan” là các cộng đồng bị dự án ảnh hưởng và, khi phù hợp, là các 
bên liên quan khác.

1
  

Các yêu cầu 

6. Bên vay sẽ nhận được sự tham gia của các bên liên quan qua việc cho họ tiếp cận các thông tin kịp thời, có 
liên quan, có thể hiểu được và có thể tiếp cận được, và bằng cách tham vấn một cách phù hợp và có văn hóa, 
không thao túng, can thiệp, ép buộc hay dọa dẫm.   

7. Sự tham gia của các bên liên quan sẽ bao gồm, khi phù hợp, các yếu tố sau: xác định và phân tích các bên 
liên quan, lập kế hoạch có sự tham gia của các bên liên quan, công khai thông tin, tư vấn và có sự tham gia, chấp 
nhận và phản hồi khiếu nại, và báo cáo đầy đủ với các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

8. Bản chất, phạm vi và tần suất tham gia của các bên liên quan sẽ tương xứng và tương ứng với bản chất và 
qui mô của dự án và các tác động tiềm tàng đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng, sự nhạy cảm của môi trường và 
mức độ quan tâm của công chúng. Để làm cho thích ứng với hoàn cảnh cụ thể của Bên vay và dự án, điều chủ chốt 
là Bên vay phải xác định và phân tích các bên liên quan như đã được đề ra sau đây.  

A. Công khai Thông tin 

9. Cho tất cả các dự án, Bên vay sẽ tham vấn với các bên liên quan để xác định các vấn đề và các mối quan 
ngại để thông tin cho việc đánh giá môi trường và xã hội và thiết kế và thực hiện dự án.  

10. Công khai thông tin về dự án liên quan sẽ giúp cho các bên liên quan hiểu về các rủi ro, tác động và cơ hội 
của dự án. Nếu các cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi tác động lên môi trường hay xã hội của dự án, Bên vay sẽ 
để họ được tiếp cận các thông tin sau:  

(a) Mục đích, bản chất và quy mô của dự án;  

(b) Thời gian thực hiện của các hoạt động dự án đã đề xuất  

(c) Bất cứ rủi ro và tác động tiềm tàng nào đối với cộng đồng và kế hoạch đề xuất để giảm bớt ;  

(d) Quá trình tham gia của các bên liên quan được vạch ra, nếu có và các cơ hội và cách thức mà các 
bên liên quan có thể tham gia; 

(e) Thời gian và địa điểm của bất cứ cuộc họp tham vấn công khai nào đã được vạch ra, và quá trình 
các cuộc họp được thông báo, tổng kết và báo cáo; và  

                                                           
 

1
 Các bên liên quan khác là những đối tượng không bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án nhưng có quan tâm trong đó. 

Các đối tượng này có thể bao gồm các cơ quan có thẩm quyền cấp quốc gia và địa phương, các dự án cận kề hay 
các tổ chức phi chính phủ.  



DRAFT FOR CONSULTATION JULY 30, 2014 

ESS10. Công khai Thông tin và Sự tham gia của các Bên liên quan 

90 
 

(f) Quá trình và phương tiện để các khiếu nại được thực hiện và quản lý 

11. Thông tin sẽ được công bố bằng (các) ngôn ngữ địa phương và theo cách dễ tiếp cận và phù hợp với văn 
hóa, có lưu ý tới các nhu cầu đặc biệt của những nhóm người có thể chịu tác động theo cách khác hoặc không 
tương xứng từ dự án do vị thế của họ hoặc do các nhóm người trong dân số có nhu cầu thông tin đặc biệt (ví dụ, 
khả năng biết chữ, giới tính, khác biệt văn hóa hoặc khả năng tiếp cận thông tin kỹ thuật). 

B.  Sự Tham gia Trong Giai đoạn Chuẩn bị Dự án 

Xác định và Phân tích Bên Liên quan 

12. Bên vay sẽ xác định các cá nhân và nhóm người: (a) bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi dự án (các 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án); hoặc (b) có lợi ích trong dự án (các bên liên quan khác).

2
 

13. Bên vay sẽ xác định các cá nhân và nhóm người có thể bị ảnh hưởng theo cách khác hoặc không tương 
xứng từ dự án do vị thế thiệt thòi hoặc dễ tổn thương của họ.

3
 Trong trường hợp cần thiết, Bên vay cũng sẽ nhận 

dạng các lợi ích khác nhau trong các nhóm đã được xác định, ví dụ, khi họ đại diện cho các lứa tuổi, giới tính khác 
nhau và đa dạng về chủng tộc và văn hóa, những người có thể có những mối quan tâm và ưu tiên khác nhau về các 
tác động, cơ chế giảm thiểu và lợi ích của dự án, và cũng là những người cần các phương thức tham gia khác nhau, 
hoặc riêng lẻ. Bên vay cũng sẽ xác định xem mỗi nhóm người liên quan sẽ bị tác động như thế nào và phạm vi ảnh 
hưởng ra sao. Một mức độ chi tiết phù hợp sẽ được đưa vào quy trình xác định và phân tích bên liên quan nhằm 
quyết định mức độ thông tin phù hợp với dự án. 

Kế hoạch Tham gia của Bên Liên quan 

14. Bên vay sẽ xây dựng và thực hiện Kế hoạch Tham gia của Bên liên quan (SEP). SEP sẽ mô tả về thời gian và 
các phương thức tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án và các bên liên quan khác trong suốt vòng 
đời của dự án. SEP cũng sẽ mô tả về phạm vi thông tin sẽ được cung cấp cho các bên liên quan, cũng như các thông 
tin họ sẽ tìm kiếm. Sự tham gia sẽ phải tương xứng với tính chất và mức độ của rủi ro, tác động và giai đoạn phát 
triển của dự án, và với tính chất và mức độ của tầm ảnh hưởng và mối quan tâm của bên liên quan. Đối với các dự 
án có ít hoặc không hề có tác động tới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, sự tham gia của các bên liên quan sẽ 
là rất nhỏ. SEP sẽ được tiết lộ công khai.  

15. SEP sẽ được soạn thảo riêng cho từng trường hợp, chú ý tới các đặc điểm và lợi ích chính của các bên liên 
quan, và các mức độ tham gia và tham vấn khác nhau để phù hợp với các bên liên quan khác nhau. SEP sẽ chỉ ra 
cách thức tiến hành việc trao đổi thông tin với các bên liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, 
bao gồm cả cơ chế khiếu nại như yêu cầu. Tần suất và hình thức tham gia sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh. 

                                                           
 

2
 Xem mục Error! Reference source not found.. Xem mục Error! Reference source not found.. 

3
 Những nhóm người thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương là những người mà vì các lý do như tuổi tác, giới tính, chủng 

tộc, tôn giáo, khuyết tật về thể chất hay trí tuệ, vị thế xã hội và công dân, xu hướng giới tính, nhận thức giới tính, 
thiệt thòi về mặt kinh tế hay vị thế bản địa, và/hoặc phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên độc nhất, dễ có 
khả năng chịu tác động bất lợi từ dự án và/hoặc bị hạn chế hưởng lợi từ dự án hơn các đối tượng khác. Những cá 
nhân/nhóm người này cũng dễ bị loại trừ khỏi/hoặc không có khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn 
chính và do đó, đòi hỏi phải có giải pháp và/hoặc hỗ trợ cụ thể để làm được điều trên. Sự cân nhắc về tuổi tác bao 
gồm nhóm người già và trẻ nhỏ, trong đó có các trường hợp nơi họ bị tách khỏi gia đình, cộng đồng và các cá nhân 
khác mà họ phải phụ thuộc vào. 
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16. SEP sẽ mô tả các giải pháp cần được áp dụng để xóa bỏ các rào cản chống lại sự tham gia, ví dụ như các 
rào cản về giới tính, tuổi tác, hoặc các khác biệt khác, và cách để ghi nhận quan điểm của những nhóm người bị 
ảnh hưởng theo cách khác. Trong trường hợp cần thiết, SEP cũng sẽ bao gồm các giải pháp đặc biệt nhằm cho 
phép sự tham gia hiệu quả của những đối tượng được coi là thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương. Các cách tiếp cận 
chuyên biệt và nguồn lực dồi dào hơn có thể sẽ cần để có thể giao tiếp với những nhóm người bị ảnh hưởng theo 
cách khác này, để họ có thể nhận được thông tin họ cần liên quan tới các vấn đề có khả năng ảnh hưởng tới họ. Khi 
sự tham gia của bên liên quan phụ thuộc đáng kể vào các đại diện ở địa phương,

4
 Bên vay sẽ tiến hành các nỗ lực 

phù hợp để kiểm tra rằng những người này thực sự đại diện cho quan điểm của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
dự án và rằng họ đang thúc đẩy cho quá trình thông tin bằng cách truyền đạt chính xác các thông tin về dự án cho 
các cộng đồng liên quan, và cũng truyền đạt những lời nhận xét và mối quan tâm của các cộng đồng này tới Bên 
vay và các cấp chính quyền, khi phù hợp. 

17. Trong trường hợp Ngân hàng vẫn chưa biết vị trí cụ thể của dự án tại thời điểm khảo sát tính khả thi ban 
đầu, SEP sẽ có dạng như cách tiếp cận khuôn khổ, phác thảo ra các nguyên tắc chung và một chiến lược xác định 
các bên liên quan và kế hoạch cho quá trình tham gia, phù hợp với ESS sẽ được triển khai khi vị trí của dự án được 
xác định. Đối với các dự án có phạm vi vùng hoặc quốc gia, liên quan tới nhiều địa điểm khác nhau, SEP có thể 
được soạn thảo trên cơ sở một bản mẫu, bao gồm các biến số về địa lý, pháp lý, và nhân khẩu, trong đó có các 
nhóm người có thể rất dễ bị tổn thương bởi các tác động hoặc bị loại trừ khỏi các lợi ích của dự án. Một khung khổ 
SEP sẽ bao gồm các bản SEP riêng từ các dự án cấu thành nếu cần thiết. 

Tham vấn có Ý nghĩa 

18. Sự cần thiết và tính chất của mỗi tham vấn cụ thể sẽ được xác định dựa trên việc nhận dạng và phân tích 
bên liên quan. Trong trường hợp các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án phải đối mặt với nguy cơ rủi ro và tác động 
bất lợi đáng kể từ dự án, Bên vay sẽ tiến hành một quá trình tham vấn có ý nghĩa nhằm mang đến cho các bên liên 
quan cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình về các rủi ro, tác động của dự án, các giải pháp giảm thiểu chúng, và 
cho phép Bên vay xem xét và phản hồi lại. Quá trình tham vấn có ý nghĩa sẽ được tiến hành một cách liên tục do 
tính chất của các vấn đề, các tác động và cơ hội luôn biến chuyển không ngừng. Bên vay sẽ lưu giữ các bằng chứng 
về sự tham gia của bên liên quan một cách đầy đủ.  

19. Quá trình tham vấn với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được thực hiện một cách bao trùm và 
phù hợp với văn hóa, và đại diện cho quan điểm và các nhu cầu đặc biệt của nhiều nhóm người như SEP đã nhận 
dạng hoặc do Bên vay đã phát hiện trong quá trình triển khai SEP. Khi cần thiết, quá trình tham vấn cũng sẽ bao 
gồm, ngoài các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, bất cứ nhóm người hoặc cá nhân nào đã được xác định là các 
bên liên quan khác. Tham vấn có ý nghĩa là một quá trình hai chiều mà sẽ: 

(g) Bắt đầu sớm từ quá trình nhận dạng các rủi ro và tác động về mặt môi trường và xã hội và tiếp 
diễn không ngừng do các rủi ro và tác động sẽ nảy sinh; 

(h) Dựa trên các thông tin liên quan, minh bạch, khách quan, có ý nghĩa và dễ dàng tiếp cận mà đã 
được tiết lộ và phổ biến trước đó, và các thông tin này được diễn đạt bằng (các) ngôn ngữ địa 
phương và dưới dạng phù hợp với văn hóa và sao cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án có 
thể hiểu được; 

                                                           
 

4
 Ví dụ, những người đứng đầu cộng đồng hoặc tôn giáo, các đại diện chính quyền địa phương, đại diện xã hội dân 

sự, chính trị gia, giáo viên, và/hoặc những đối tượng khác đại diện cho một hoặc nhiều nhóm người bị ảnh hưởng 
bởi dự án. 
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(i) Bao gồm các phản hồi, khi cần thiết; 

(j) Tập trung vào sự tham gia đông đảo của các cộng động bị ảnh hưởng bởi dự án; 

(k) Không chịu sự lôi kéo, can thiệp, áp bức, hăm dọa từ bên ngoài; 

(l) Cho phép quá trình tham gia có ý nghĩa, khi cần thiết; và 

(m) Do Bên vay chuẩn bị. 

20. Bên vay sẽ soạn thảo quá trình tham vấn tùy theo yêu cầu ngôn ngữ cụ thể của từng cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi dự án, quá trình ra quyết định của họ, và dựa theo yêu cầu của những nhóm thiệt thòi hoặc dễ bị tổn 
thương. Bên vay sẽ thông báo kịp thời tới những đối tượng đã tham gia vào quá trình tham vấn công cộng về 
quyết định cuối cùng của dự án, các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội và bất kỳ lợi ích nào của dự 
án đối với các cộng đồng địa phương, bên cạnh các nguyên nhân và cân nhắc khi đưa ra quyết định, và các cơ chế 
hoặc quy trình phản biện hoặc khiếu nại có thể sử dụng. 

C. Sự tham gia trong giai đoạn Thực hiện Dự án và Báo cáo với Bên ngoài  

21. Bên vay sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, phù hợp với tính chất 
của dự án và những nguy cơ rủi ro và tác động về môi trường và xã hội, và mức độ quan tâm của công chúng trong 
suốt vòng đời của dự án. Các thông tin khác có thể sẽ được tiết lộ ở các giai đoạn chủ chốt trong vòng đời dự án, ví 
dụ như trước khi khởi động các hoạt động, và về bất kỳ vấn đề cụ thể nào mà quá trình tiết lộ và tham vấn hoặc cơ 
chế khiếu nại đã xác định là mối quan tâm của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án. Sự tham gia liên tục này sẽ 
được xây dựng trên các kênh thông tin và tham gia đã có từ khi tiến hành quá trình tham gia của bên liên quan, 
một phần của quá trình đánh giá môi trường và xã hội và được sửa đổi định kỳ. Các Bên vay cần sử dụng các 
phương thức thu hút sự tham gia của bên liên quan phù hợp để tiết lộ thông tin và tiếp nhận phản hồi về tính hiệu 
quả của dự án và việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro và tác động trong ESCP, cũng như các lợi ích và mối 
quan tâm liên tục về dự án của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án. Khi cần thiết, các bên liên quan khác cũng 
có thể được đưa vào quá trình tham gia tiếp diễn. 

22. Nếu dự án có những thay đổi quan trọng mà hệ quả là có thêm rủi ro và tác động đáng lo ngại đối với các 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, Bên vay sẽ thông báo cho họ về cách giải quyết các rủi ro và tác động này, đồng 
thời công bố bản ESCP cập nhật và tuân theo SEP. 

D. Giải quyết Khiếu nại5 

23. Bên vay sẽ phản hồi lại các mối quan tâm của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án một cách kịp thời. Để 
đạt được điều này, Bên vay sẽ đưa ra một cơ chế, quy trình hay thủ tục khiếu nại và tạo điều kiện giải quyết các 
mối quan tâm và khiếu nại của các bên liên quan về việc giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội của Bên vay. Cơ 
chế khiếu nại sẽ có quy mô tương xứng với các rủi ro và nguy cơ tác động bất lợi của dự án. Nếu có thể, cơ chế 
khiếu nại này sẽ sử dụng các cơ chế khiếu nại chính thống hoặc không chính thống hiện hành mà phù hợp với mục 
đích của dự án, được bổ sung thêm theo yêu cầu đặc thù của dự án. Các yêu cầu khác về các cơ chế khiếu nại được 
liệt kê chi tiết ở Phụ lục 1.  

                                                           
 

5
. Cơ chế khiếu nại đươc cung cấp trong ESS này có thể được sử dụng là cơ chế khiếu nại yêu cầu ở các ESS khác 

(xem ESS 4, 5, 7). Tuy nhiên, cơ chế khiếu nại đối với các cán bộ dự án do ESS2 yêu cầu thì cần được lập riêng biệt. 
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(a) Cơ chế, quy trình hay thủ tục khiếu nại cần phải giải quyết các lo ngại một cách nhanh chóng và 
hiệu quả, minh bạch, phù hợp với văn hóa và dễ dàng được tiếp cận bởi tất cả các thành phần 
của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, không mất phí hay bị phạt. Cơ chế, quy trình hay thủ tục 
này sẽ không ngăn cản việc tiếp cận các biện pháp pháp lý hay hành chính. Bên vay sẽ thông báo 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án về quy trình khiếu nại trong các hoạt động thu hút sự 
tham gia của cộng đồng, và sẽ công khai rộng rãi ghi chép tất cả các phản hồi trả lời cho các khiếu 
nại đã nhận được; và 

(b) Việc giải quyết các khiếu nại sẽ được thực hiện theo cách phù hợp với văn hóa và tế nhị, khách 
quan, nhạy cảm và thông cảm với các nhu cầu và mối quan tâm của các cộng đồng bị ảnh hưởng 
bởi dự án. Khi có đe dọa về sự trả thù, cơ chế này cũng sẽ cho phép các khiếu nại nặc danh được 
đưa lên và giải quyết. 

E. Năng lực và Cam kết Tổ chức 

24. Bên vay sẽ xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cũng như chỉ định nhân lực cụ thể chịu trách 
nhiệm cho việc thực hiện và giám sát các hoạt động thu hút sự tham gia của bên liên quan và tuân thủ với ESS này. 
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ESS10 – PHỤ LỤC 1. CƠ CHẾ KHIẾU NẠI 

[bổ sung thêm yêu cầu, nếu cần] 

1. Phạm vi, quy mô và thể loại của cơ chế, quy trình hoặc thủ tục giải quyết khiếu nại yêu cầu sẽ tương ứng 
với tính chất và quy mô của các rủi ro và nguy cơ tác động bất lợi của dự án. 

2. Cơ chế, quy trình hoặc thủ tục giải quyết khiếu nại sẽ bao gồm các yếu tố sau: 

(a) Tập hợp các phương thức để người dùng có thể đệ trình khiếu nại của mình, bao gồm, nhưng 
không giới hạn, đệ trình trực tiếp, qua điện thoại, tin nhắn, thư tay, thư điện tử hoặc website; 

(b) Hồ sơ ghi chép khi tất cả các khiếu nại được ghi bằng tay và lưu giữ như một cơ sở dữ liệu 

(c) Các tiêu chuẩn dịch vụ được công bố công khai, chỉ ra khoảng thời gian người dùng phải chờ để 
được xác nhận, trả lời và giải quyết khiếu nại;  

(d) Minh bạch về quy trình khiếu nại, cơ cấu quản lý và những người đưa ra quyết định; 

(e) Phương án chuyển sang hòa giải trong trường hợp các bên khiếu nại không thỏa mãn với các giải 
pháp đề xuất khi cần thiết; và 

(f) Một quy trình kháng cáo (bao gồm tới tòa án nhà nước) có thể giới thiệu cho các bên khiếu nại 
chưa hài lòng, trong trường hợp chưa đạt được sự đồng thuận với giải pháp bằng các phương 
thức khác. 
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Chú giải thuật ngữ 

 Khả năng đồng hóa ám chỉ khả năng của môi trường có thể hấp thụ được một lượng lớn các chất gây 
ô nhiễm nhưng vẫn ở dưới mức có thể gây ra rủi ro không thể chấp nhận được cho sức khỏe con 
người và môi trường. 

 Đa dạng sinh học là sự đa dạng giữa các cơ thể sống từ tất cả các nguồn, bao gồm, nhưng không giới 
hạn, hệ sinh thái trên đất liền, dưới biển và các hệ sinh thái trong nước khác và các liên hợp sinh thái 
mà chúng cấu thành; bao gồm sự đa dạng ở bên trong các loài, giữa các loài, và sự đa dạng của các hệ 
sinh thái.  

 Phát hiện tình cờ (thủ tục). Phát hiện tình cờ là tư liệu khảo cổ học được bất ngờ phát hiện trong quá 
trình xây dựng hoặc vận hành dự án. Thủ tục phát hiện tình cờ là một thủ tục riêng của dự án, chỉ ra 
các hành động cần thực hiện và các thủ tục phải tuân theo nếu bắt gặp di sản văn hóa mà trước đó 
chưa được biết tới. Thủ tục này thường bao gồm yêu cầu phải thông báo cho các cơ quan chức năng 
liên quan về những đồ vật hoặc địa điểm mới phát hiện; phải đào tạo cán bộ dự án về các thủ tục 
phát hiện tình cờ; phải bảo vệ các khu vực có phát hiện mới để tránh nguy cơ gây xáo trộn khác; phải 
không làm ảnh hưởng tới các phát hiện tình cờ khác cho tới khi các chuyên gia có năng lực đã tiến 
hành đánh giá và đã xác định được các hành động phù hợp với các yêu cầu liên quan. 

 Sự gắn bó tập thể tức là trong suốt nhiều thế hệ đã có sự hiện diện thực tế và ràng buộc kinh tế 
tại/đối với các mảnh đất và lãnh thổ vốn đã được sở hữu, hoặc thường được sử dụng hoặc đóng 
chiếm, bởi nhóm người liên quan, bao gồm các khu vực mà đối với họ có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như 
các vùng đất thiêng. 

 Chức năng nòng cốt là những quy trình sản xuất và/hoặc dịch vụ thiết yếu đối với một hoạt động cụ 
thể của dự án mà nếu không có nó thì hoạt động của dự án không thể vận hành được. 

 Môi trường sống nguy cơ là những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, bao gồm: (a) sự tồn tại 
của các môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng; (b) các loài bị nguy hiểm và các loài bị nguy 
hiểm nghiêm trọng theo như phân loại trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN); (c) các loài bị hạn chế về địa lý; (d) các loài di trú hoặc sống theo bày đàn; hoặc (e) các đặc 
tính đa dạng sinh học rất quan trọng đối với việc duy trì sự tồn tại của các đặc tính đa dạng sinh học 
đã mô tả từ điểm (a) tới (d). Việc xác định môi trường sống nguy cơ theo các yếu tố ngoài Sách đỏ 
của IUCN bao gồm: (i) nếu ở tầm quốc gia/khu vực, các loài được liệt kê là bị đe dọa hoặc bị đe dọa 
nghiêm trọng ở những quốc gia đã tham gia vào hướng dẫn của IUCN, việc xác định môi trường sống 
nguy cơ sẽ được thực hiện đối với từng dự án cụ thể, dựa trên tham vấn với các chuyên gia có năng 
lực; và (ii) trong trường hợp sự phân loại các loài ở tầm quốc gia hay khu vực không tương ứng với 
sự phân loại của IUCN (ví dụ, nhiều quốc gia chỉ phân loại các loài một cách chung chung là “loài 
được bảo vệ” hoặc “loài bị giới hạn”), sẽ tiến hành đánh giá để xác định lý do và mục đích của sự 
phân loại đó. Trong trường hợp này, việc xác định môi trường sống nguy cơ sẽ dựa trên sự đánh giá 
này.   

 Di sản văn hóa là những tài sản mà, không phụ thuộc vào quyền sở hữu, được con người xác định là 
sự phản ánh và thể hiện các giá trị, tín ngưỡng, kiến thức và truyền thống luôn không ngừng phát 
triển của họ,  

 Những nhóm người thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương là những người mà vì các lý do như tuổi tác, 
giới tính, chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật về thể chất hay trí tuệ, vị thế xã hội và công dân, xu hướng 
giới tính, nhận thức giới tính, thiệt thòi về mặt kinh tế hay vị thế bản địa, và/hoặc phụ thuộc vào các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên độc nhất, dễ có khả năng chịu tác động bất lợi từ dự án và/hoặc bị hạn 
chế hưởng lợi từ dự án hơn các đối tượng khác. Những cá nhân/nhóm người này cũng dễ bị loại trừ 
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khỏi/hoặc không có khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn chính và do đó, đòi hỏi phải có 
giải pháp và/hoặc hỗ trợ cụ thể để làm được điều trên. Sự cân nhắc liên quan đến tuổi tác bao gồm 
nhóm người già và trẻ nhỏ, bao gồm các trường hợp nơi họ bị tách khỏi gia đình, cộng đồng và các cá 
nhân khác mà họ phải phụ thuộc vào. 

 Tính khả thi tài chính được thực hiện dựa trên các đánh giá tài chính phù hợp, bao gồm mức độ 
tương đối của các chi phí gia tăng nếu áp dụng các giải pháp và hành động này, so với các chi phí đầu 
tư, vận hành, và bảo trì dự án, và dựa trên việc xem xét liệu rằng các chi phí gia tăng này có khiến cho 
dự án trở nên bất khả thi đối với Bên vay hay không.  

 Cưỡng chế đất có nghĩa là di dời vĩnh viễn hoặc tạm thời, và ngoài ý muốn của họ, các cá nhân, gia 
đình, và/hoặc cộng đồng khỏi nhà ở và/hoặc đất đai nơi họ cư trú mà không cung cấp, hoặc cho tiếp 
cận, các hình thức pháp lý hoặc bảo vệ phù hợp, bao gồm các thủ tục hoặc nguyên tắc có thể áp dụng 
được nêu trong ESS5. Hành động sung công đất, thu đất bắt buộc hoặc tương tự của Bên vay sẽ 
không được coi là cưỡng chế đất nếu tuân theo các yêu cầu của luật pháp quốc gia và các điều khoản 
trong ESS5, và được thực hiện nhất quán với các nguyên tắc cơ bản của quy trình thích đáng (bao 
gồm việc đưa ra thông báo trước, vô số cơ hội để đệ trình khiếu nại và kháng cáo, và tránh sử dụng 
tác động không cần thiết, không tương xứng hoặc quá mức).  

 Quy chuẩn Công nghiệp Quốc tế (GIIP) có nghĩa là việc sử dụng kỹ năng nghề nghiệp, tính trách 
nhiệm, thận trọng, và khả năng tiên đoán mà có thể được trông chờ từ một chuyên gia có kỹ năng và 
kinh nghiệm tiến hành các công việc tương tự ở trong trường hợp tương tự ở khu vực hoặc trên thế 
giới. Kết quả của việc này là dự án phải sử dụng các công nghệ phù hợp nhất với hoàn cảnh riêng của 
dự án. 

 Môi trường sống là đơn vị địa lý ở trên đất liền, vùng nước ngọt, hoặc biển hoặc trên không hỗ trợ 
cho sự tập hợp của các cơ thể sống và sự tương tác của chúng với môi trường không có sự sống. Các 
môi trường sống khác nhau ở mức độ chịu tác động ảnh hưởng và ở các giá trị khác nhau mà xã hội 
gán cho chúng. 

 Ô nhiễm lịch sử là ô nhiễm gây ra bởi các hoạt động diễn ra từ trước, ví dụ như ô nhiễm đất hoặc 
nước ngầm, mà chưa có bên nào chịu trách nhiệm gây ra hoặc chưa được gán trách nhiệm để giải 
quyết và thực hiện các biện pháp khắc phục được yêu cầu. 

 Bao trùm có nghĩa là trao quyền cho tất cả công dân được tham gia vào, và hưởng lợi từ, quá trình 
phát triển. Nó bao gồm các chính sách thúc đẩy công bằng cơ hội bằng cách củng cố cho người nghèo 
và người thiệt thòi được tiếp cận với giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, năng lượng vừa túi 
tiền, việc làm, các dịch vụ tài chính, và tài sản sản xuất; và, tiến hành các hoạt động để gỡ bỏ các rào 
cản chống lại những đối tượng thường bị loại trừ, ví dụ như phụ nữ, trẻ em, thanh niên, và các nhóm 
thiểu số; và đảm bảo rằng tiếng nói của tất cả các công dân đều được lắng nghe.  

 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là tập hợp các phương thức phòng trừ dịch hại do người nông dân 
điều khiển và dựa trên sinh thái học nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại thuốc trừ sâu hóa học 
tổng hợp. Chúng bao gồm (a) chế ngự dịch hại (giữ chúng ở dưới mức gây ra thiệt hại kinh tế) thay vì 
tìm cách tiêu diệt chúng; (b) tùy mức độ cho phép, sử dụng các biện pháp phi hóa học để chế ngự cho 
lượng dịch hại ở mức thấp; và (c) lựa chọn và sử dụng thuốc trừ sâu, trong trường hợp cần thiết, theo 
cách giảm đến mức tối thiểu các tác động bất lợi lên các cơ thể sống có lợi, con người, và môi trường. 

 Quản lý vec tơ lồng ghép (IVM) “là một quy trình đưa ra quyết định có lý để tối ưu hóa việc sử dụng 
các nguồn lực trong quản lý vec tơ. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chi phí, tính 
hợp lý và bền vững sinh thái của việc quản lý vec tơ bệnh tật.” Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới về 
IVM:  http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_HTM_NTD_VEM_2008.2_eng.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_HTM_NTD_VEM_2008.2_eng.pdf
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 Tái định cư bắt buộc. Việc thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất phục vụ dự án thường gây ra dịch 
chuyền cơ học (di chuyển sang vị trí khác, mất đất định cư hoặc mất nhà ở), dịch chuyển kinh tế (mất 
đất, tài sản hoặc tiếp cận tài sản, bao gồm các tài sản dẫn tới mất nguồn thu và các phương tiện sinh 
kế khác), hoặc cả hai. Khái niệm “tái định cư bắt buộc” đề cập tới các tác động này. Tái định cư được 
coi là bắt buộc nếu những người hoặc những cộng đồng bị ảnh hưởng không có quyền từ chối việc 
thu hồi đất hoặc hạn chế sử dụng đất mà sau đó dẫn tới việc dịch chuyển. 

 Thu hồi đất đề cập tới tất cả các phương thức thu hồi đất phục vụ dự án, có thể bao gồm việc mua 
đất trực tiếp, chiếm đoạt đất hoặc lấy quyền tiếp cận đất, ví dụ như quyền đi qua hoặc quyền lối đi. 
Thu hồi đất cũng có thể bao gồm: thu hồi đất trống hoặc đất không được sử dụng bất kể người giữ 
đất có phụ thuộc hay không vào nguồn đất này để có thu nhập hoặc phục vụ sinh kế; và (b) chiếm 
hữu đất công đã từng được sử dụng hoặc chiếm đóng bởi các cá nhân hoặc hộ gia đình. “Đất” bao 
gồm tất cả những thứ mọc trên hoặc được gắn cố định vào đất, ví dụ như cây trồng, các tòa nhà và 
các cải tiến khác. 

 Sinh kế tức là tất cả các phương tiện mà các cá nhân, gia đình, và cộng đồng sử dụng để kiếm ăn, ví 
dụ như nguồn thu dựa trên tiền lương, nông nghiệp, ngư nghiệp, cắt cỏ, các nguồn sinh kế dựa vào 
các tài nguyên tự nhiên khác, buôn bán nhỏ lẻ, hoặc trao đổi hàng hóa trực tiếp.  

 Các cơ sở nguy hiểm lớn là các cơ sở sản xuất, chế biến, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hoặc lưu trữ, tạm 
thời hoặc vĩnh viễn, một hoặc nhiều chất hoặc loại chất nguy hiểm với khối lượng vượt quá một mức 
cụ thể. 

 Ô nhiễm. Ô nhiễm được dùng để nhắc tới cả các hóa chất gây ô nhiễm nguy hiểm và không nguy hiểm 
ở dạng rắn, lỏng, hoặc khí, và bao gồm các thành phần như dịch hại, mầm bệnh, sự tỏa nhiệt cho tới 
nước, phát thải khí nhà kính, các mùi độc, tiếng ồn, sự rung động, phát xạ, năng lượng điện từ, và sự 
tạo thành các hiệu ứng thị giác như ánh sáng. 

 Quản lý ô nhiễm bao gồm các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, xét rằng các biện 
pháp thúc đẩy việc hạn chế sử dụng năng lượng và nguyên liệu thô, cũng như phát thải các chất gây ô 
nhiễm ở địa phương, cũng thường dẫn tới việc thúc đẩy hạn chế phát thải khí nhà kính. 

 Nhà cung ứng chính là các nhà cung ứng sản phẩm hoặc vật liệu thiết yếu đối với quy trình kinh 
doanh nòng cốt của dự án. 

 Các vùng đa dạng sinh học ưu tiên là một tập hợp con trong đa dạng sinh học đặc biệt không thể 
thay thế được hoặc dễ bị tổn thương, nhưng ở mức độ ưu tiên thấp hơn môi trường sống nguy cơ. 
Theo đó, chúng bao gồm những tập hợp lớn của ít nhất một trong những thành phần sau: (a) các môi 
trường sống bị đe dọa; (b) các loài dễ bị tổn thương; (c) các khu vực đa dạng sinh học lớn do nhiều 
bên liên quan hoặc chính phủ xác định (ví dụ như Vùng đa dạng sinh học chủ yếu hoặc Vùng chim 
quan trọng); và (d) các cấu trúc và chức năng sinh thái cần thiết để duy trì sự sống của các vùng đa 
dạng sinh học ưu tiên này. 

 Dự án là tập hợp các hoạt động mà Bên vay tìm kiếm sự hỗ trợ của Ngân hàng thông qua phương 
thức Tài trợ Dự án Đầu tư, như được nêu trong thỏa thuận pháp lý và được Ngân hàng chấp thuận. 
Đây là những dự án áp dụng chính sách Tài trợ Dự án Đầu tư OP/BP 10.00. Chính sách Môi trường và 
Xã hội của Ngân hàng Thế giới không áp dụng cho các hoạt động được hỗ trợ bởi Chính sách cho vay 
phát triển (trong trường hợp này các điều khoản về môi trường được nêu ở OP/BP 8.60, Chính sách 
Cho vay Phát triển), hoặc các hoạt động được hỗ trợ bởi phương thức Tài trợ Chương trình-vì-Kết quả 
(trong trường hợp này các điều khoản về môi trường được nêu ở OP/BP 9.00, Tài trợ Chương trình-
vì-Kết quả). 
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 Nhân viên dự án được dùng để chỉ những người được Bên vay, bên đề xuất dự án và/hoặc các cơ 
quan thực hiện dự án thuê làm hoặc cho phép tham gia trực tiếp để chuyên làm việc phục vụ dự án. 
Họ bao gồm các nhân viên làm việc toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời, theo thời vụ hoặc nhân 
viên nhập cư. Nhân viên nhập cư là các nhân viên đã di chuyển từ vùng này sang vùng khác hoặc từ 
một phần của một vùng sang phần khác.  

 Chi phí thay thế được xác định là phương pháp định giá mức đền phù phát sinh đủ để thay thế các tài 
sản, và các chi phí giao dịch cần thiết liên quan đến việc thay thế tài sản. Trong trường hợp có thị 
trường vận hành, chi phí thay thế là giá thị trường như đã được xác định thông qua cơ quan định giá 
bất động sản độc lập và có năng lực, cộng các chi phí giao dịch. Còn trong trường hợp không có thị 
trường vận hành, chi phí thay thế có thể được xác định thông qua các phương thức khác, ví dụ như 
bằng cách tính giá trị sản lượng của đất hoặc các tài sản sản xuất, hoặc giá trị không bị sụt giá của vật 
liệu và lao động thay thế phục vụ xây dựng các cấu trúc hoặc các tài sản cố định khác, cộng với chi phí 
giao dịch. Trong tất cả các trường hợp khi việc dịch chuyển thực tế dẫn tới việc mất nhà ở, chi phí 
thay thế ít nhất phải đủ để cho phép mua được hoặc xây dựng được nhà ở đạt mức chuẩn tối thiểu 
có thể chấp nhận được của cộng đồng về chất lượng và độ an toàn. Phương pháp định giá xác định 
chi phí thay thế cần phải được tổng hợp và đưa vào các tài liệu quy hoạch tái định cư liên quan. Các 
chi phí giao dịch bao gồm các lệ phí hành chính, phí đăng ký và xác nhận tình trạng đất, các chi phí di 
dời hợp lý, và bất kể các chi phí tương tự mà người bị ảnh hưởng phải chịu. Để đảm bảo đền bù mức 
chi phí thay thế, mức phí đền bù dự kiến có thể phải được cập nhật ở các vùng dự án nơi có lạm phát 
cao hoặc khi có khoảng thời gian dài giữa thời điểm tính toán mức đền phù và chi trả tiền đền bù. 

 Hạn chế sử dụng đất đề cập đến những thay đổi hoặc ngăn cấm trong việc sử dụng đất nông nghiệp, 
đất thổ cư, đất thương mại hoặc các loại đất khác mà được trực tiếp đưa ra và ban hành trong quá 
trình thực hiện dự án. Chúng bao gồm các hạn chế về việc tiếp cận các khu đất được chỉ định pháp lý 
và các vùng được bảo vệ, hạn chế tiếp cận các vùng đất chung, hạn chế sử dụng đất nằm trong các 
khu vực công ích hoặc vùng an ninh, vv.  

 Cư trú an toàn có nghĩa là các cá nhân hoặc cộng đồng tái định cư được tái định cư vào vùng đất mà 
họ có quyền chiếm đóng hợp pháp, nơi họ được bảo vệ khỏi nguy cơ bị đuổi ra khỏi vùng đất này, và 
nơi quyền cư trú trao cho họ không kém hơn quyền cư trú mà trước đây họ được hưởng ở mảnh đất 
hoặc tài sản mà họ đã rời bỏ. 

 Tính khả thi kỹ thuật được đánh giá dựa trên việc các giải pháp và hoạt động đề xuất có thể được 
thực thi bằng các kỹ năng, thiết bị, và vật liệu thương mại có sẵn hay không, có xét tới các yếu tố địa 
phương nổi bật như khí hậu, địa lý, nhân khẩu học, cơ sở hạ tầng, an ninh, quản trị, năng lực, và sụ 
tin cậy trong vận hành. 

 Tiếp cận phổ cập có nghĩa là tiếp cận miễn phí dành cho mọi người ở mọi độ tuổi, khả năng, trong các 
điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. 

 


