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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Chuẩn bị quỹ
đất
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thường đất đai và
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hoang
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Chuẩn bị quỹ đất

• Thực hiện bản đồ hóa, thống kê xác định
vị trí, ranh giới, và quyền sử dụng đất của
các bên liên quan

• Xác định hiện trạng tài sản trên đất (VD8) 

• Quy trình thực hiện có sự tham gia của
các bên liên quan

• Công khai kết quả đo đạc và bản đồ, ranh
giới và các chủ sở hữu đất.
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Ví dụ 8: Xung đột văn hóa

 Khu vực nghĩa trang của người dân bị công ty xâm phạm (nằm trong 
diện tích của một Nông trường). Theo người dân, đây là khu vực nghĩa 
trang cũ của bản, gồm 47 ngôi mộ. Khi công ty đến thì đã san ủi toàn 
bộ, nay chỉ còn dấu vết là một cây to vẫn đang còn sống ở khu vực các 
ngôi mộ trước đây. Về việc này dù người dân nói nhưng công ty không 
tin, cho rằng đấy là hài cốt từ thời chiến tranh biên giới. Ngoài ra, công 
ty cho rằng người Lào (dân tộc đa số) khi chết thì không chôn cất mà 
thực hiện nghi thức hỏa táng. Tuy nhiên, theo người dân thì họ là 
người dân tộc Brâu và vì thế họ vẫn thực hiện chôn cất người chết 
theo phong tục của dân tộc họ. Cho đến nay công ty vẫn không hề chịu 
trách nhiệm gì đối với các mồ mả mà người dân cho rằng công ty đã 
san ủi (người dân còn nêu rõ có 02 cán bộ chỉ đạo san ủi diện tích ở 
Nông trường này).  

 (Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-
23/05/2016)
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Bồi thường đất đai và tài sản

• Thỏa thuận về mức bồi thường

• Mô hình hợp tác Doanh nghiệp –
Người dân trong việc thực hiện
dự án
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Giải phóng mặt bằng/ Khai hoang

• Thông báo về việc thực hiện

• Lựa chọn thời điểm thực hiện

• Lựa chọn cách thức thực hiện

• Xử lý đối với tài sản trên đất do giải
phóng mặt bằng

• Xử lý tranh chấp phát sinh
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Thủ tục đất đai

• Hoàn thiên thủ tục thuê đất, giao đất
hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng/ sở hữu đất đai

• Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan
đến việc giao đất, cấp Giấy chứng
nhận đất đai
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Thủ tục môi trường

• Hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo tác động
môi trường

• Thông báo cho các bên liên quan về báo cáo
đánh giá tác động môi trường được duyệt

• Xây dựng các công trình
• Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến xây dựng

• Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường –
xã hội từ hoạt động xây dựng công trình

• Hoạt động thi công xây dựng

• Máy móc thiết bị
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Xây dựng công trình

• Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến
xây dựng

• Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động
môi trường – xã hội từ hoạt động xây dựng 
công trình

• Hoạt động thi công xây dựng

• Máy móc thiết bị
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THỰC HIỆN ĐẦU TƯ: Vận hành dự án

1. Vấn đề lao động

2. Vấn đề môi trường

3. Vấn đề an ninh trật tự

4. Vấn đề báo cáo 

People and Nature Reconciliation
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VẬN HÀNH DỰ ÁN: Vấn đề lao động

1. Kế hoạch sử dụng lao động địa phương

2. Kế hoạch sử dụng người lao động nước ngoài

3. Xây dựng quy trình tuyển dụng lao động minh 
bạch và công khai

4. Đảm bảo điều kiện lao động

5. Xây dựng văn hóa công ty (VD 13)

6. Xây dựng hình ảnh công ty đối với cộng đồng 
(VD14 và VD17) 

7. Hợp tác Doanh nghiệp – Người dân

People and Nature Reconciliation
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Ví dụ 13: Tổ lao động năng suất

 Sản lượng cao su cao thì 90% đóng góp đến từ lao động. Để đảm bảo năng suất, 
chúng tôi phân lao động theo các tổ. Mỗi tổ lao động có Tổ trưởng là người Việt 
Nam, tổ phó là người Lào và đều được hưởng phụ cấp trách nhiệm để phụ trách 
chấm công tại tổ mình. Tổ trưởng người Việt chấm công cho công nhân Việt Nam, 
tổ phó người Lào chấm công cho công nhân Lào. Mỗi tổ đều có sổ ghi sản lượng, 
công nhân ký nhận hàng ngày. Do đó, mỗi công nhân có thể tính toán ngay được 
mỗi ngày mình làm được bao nhiêu tiền khi căn cứ vào sản lượng và giá và đối 
chiếu với tổng tiền công nhận được vào cuối tháng. Năm 2015 công ty vượt kế 
hoạch 51 ngày được Tổng công ty thưởng 150 triệu đã chia đều cho tất cả người 
Lào và người Việt Nam mà không có sự phân biệt nào. 

 Đầu năm công ty thường phát động thi đua nêu rõ các tiêu chí xếp hạng lao động 
xét thưởng cuối năm bao gồm quy trình kỹ thuật, thời gian làm việc, sản lượng cụ 
thể và Tiền thưởng Tết Lào cho mọi công nhân, có cả hướng dẫn bằng Tiếng Lào 
phát cho các tổ. Các tổ tự bình bầu và báo cáo số lượng và xếp hạng để Công ty 
thưởng căn cứ vào Quỹ tiền thưởng hàng năm công ty chứ không chia đều nhằm 
khuyến khích những lao động chăm chỉ.

 (Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-23/05/2016)

People and Nature Reconciliation
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Ví dụ 14: Cải thiện đời sống cho công nhân và cộng đồng

Tập đoàn đã nghiên cứu và áp dụng nhiều mô hình khác nhau 
nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động trong tình cảnh 
khó khăn. Đối với ba năm đầu cây cao su chưa khép tán, công ty 
khuyến khích người dân trồng xen canh hoa màu. Thâm chí nếu 
dân không có tiền công ty cho vay và mua lại sản phẩm. Công ty 
còn cho phép người lao động chăn nuôi ở những khu vực có 
nước như ngan, ngỗng, gà đẻ trứng  để bán lấy tiền tăng thêm 
thu nhập và cải thiện đời sống. Ở Việt Nam còn trồng café ghép 
ở dưới tán cao su để tăng nguồn thu trong thời điểm giá cao su 
giảm dài và sâu.

 (Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-
23/05/2016)

People and Nature Reconciliation
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Ví dụ 17: Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR)

 Theo tôi, chính sách CSR được hiểu là sử dụng lao động phải đi kèm
với đào tạo chuyênmôn; áp dụng bảo hộ lao động cho công nhân lao
động năng nhọc; đóng góp xây dựng và thực hiện công trình công cộng
và tuân thủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Tôi mới được bổ nhiệm và chuyển đến đây công tác khoảng 1,5 tháng
nhưng quan sát thấy có khoảng trên 30 em không đi học do theo cha 
mẹ đến làm việc trong nông trường. Do đó, sắp tới công ty sẽ thuê cô
giáo và tổ chức lớp học tiếng Lào cho những trẻ em này. Cá nhân tôi và
nhân viên của công ty cũng sẽ phải học thêm lớp này để có thể giao
tiếp được với cộng đồng dân cư xung quanh.

(Đại diện Doanh nghiệp đầu tư ở Lào)

(Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-23/05/2016)

People and Nature Reconciliation
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VẬN HÀNH DỰ ÁN: Vấn đề môi trường

1. Kế hoạch quản lý môi trường (VD18), 

2. Tuân thủ quy trình sử dụng phân bón và hóa chất 
nhằm hạn chế tối đa tác động môi trường (VD19); 

3. Phối hợp với cộng đồng cùng thực hiện bảo vệ môi 
trường 

People and Nature Reconciliation
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Ví dụ 18: Vấn đề môi trường

 Công ty sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật sau Phòng Nông Lâm tỉnh không 
cho phép sử dụng nữa nên họ đã giảm 80% so với trước đây. Người dân đã có 
ý kiến, công ty cũng từng bị cán bộ huyện xử phạt và yêu cầu không dùng 
thuốc diệt cỏ và phải cải thiện môi trường nhưng đến nay chưa có cải thiện gì.

 Chất thải từ bao bì phân bón, thuốc trừ sâu và vệ sinh của công nhân vứt bừa 
bãi do công nhân có ý thức kém. Nhà ở của người Việt có xây nhà vệ sinh 
nhưng người Lào không có, ngoài ra lán tạm của công nhân vào mùa vụ cũng 
không có nhà vệ sinh nên gây ô nhiễm. 

 Việc xây dựng nhà tạm cho công nhân gần các khu sông, suối là không phù 
hợp. Hiện có khoảng 40 công nhân sống trong khu vực đó. Ngoài ra công ty 
còn xây cả nhà ở và trụ sở công ty gần sông suối nên người dân lo sợ ô nhiễm 
từ sinh hoạt và thuốc bảo vệ thực vật chảy xuống suối. Ngoài ra, Hồ chứa 
nước thải của Nhà máy chưa đủ sức chứa, thỉnh thoảng vẫn bị tràn xuống 
suối.

 (Đại diện cộng đồng xung quanh công ty ở Lào)

 (Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-23/05/2016)
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Ví dụ 19: Từ hạn chế đến ưu thế đầu tư.

 Việc sử dụng phôn bón và thuốc trừ sâu ở Lào khó khăn vì người dân theo đạo Phật 
nên không muốn dùng. 

 Chính phủ Lào cấm sử dụng thuốc diệt cỏ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

Hiện nay nếu dùng thuốc bảo vệ thực vật thì công nhân Việt Nam đi phun chứ người 
Lào không làm và phải sau phun 1 tuần người dân mới lên làm lại.

 Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao như café, rau hoa chất lượng cao. Khu vực này thuận lợi vì có khí hậu phù 
hợp, mặt khác do thói quen canh tác dựa vào tự nhiên của người dân nên đất đai chưa 
bị ô nhiễm như ở Việt Nam. Công ty có lộ trình xây dựng quy trình canh tác café sạch 
sử dụng phân bón hữu cơ hướng tới xây dựng thương hiệu café sạch vùng Boloven 
của Việt Nam. Chiến lược này sẽ đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt và nhu cầu sử dụng lao 
động cao hơn. Trong khi đó, trình độ của người dân chỉ là quản canh nên chúng tôi 
cũng tính đến việc đào tạo, tư vấn kỹ thuật cho dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
thâm canh.

 (Đại diện Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Lào)

 (Nguồn: Khảo sát nghiên cứu khảo sát tại Lào, thời gian 15-23/05/2016 và khảo sát 
nghiên cứu tại Việt Nam, thời gian 12-19/06/2016)

 People and Nature Reconciliation
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VẬN HÀNH DỰ ÁN:

Vấn đề an ninh – trật tự: Phối hợp với chính

quyền địa phương và cộng đồng dân cư

Vấn đề báo cáo

1. Báo cáo thuế, 

2. Báo cáo hoạt động đầu tư như sử dụng lao động, 

bảo vệ môi trường cho cơ quan quản lý địa
phương; 

3. Báo cáo cho cơ quan quản lý đầu tư ở ViệtNam


