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1 LỜI GIỚI THIỆU              

Các toàn cầu Quỹ Rạn san hô - Window Đầu tư ( “GCFR” hay “Quỹ”) tìm cách để tăng cường khả năng phục hồi 
và khả năng thích ứng của các hệ sinh thái rạn san hô, các cộng đồng, các hệ thống sản xuất và các doanh 
nghiệp phụ thuộc vào chúng . Quỹ sẽ đầu tư vào các công ty, dự án và / hoặc công nghệ trong các lĩnh vực sau: 
  

1. Sản xuất đại dương bền vững để giải quyết tình trạng đánh bắt quá mức, các kỹ thuật 
đánh bắt hủy diệt và đẩy nhanh quá trình phục hồi: 

a. Thủy sản bền vững (ví dụ giảm sản lượng đánh bắt, giảm lưới ma, 
kiểm soát giám sát và giám sát, chế biến sau đánh bắt, truy xuất nguồn gốc 
chuỗi cung ứng) 
b. Nuôi trồng thủy sản bền vững (ví dụ như nuôi trồng rong biển, nuôi 
cá có vây hoặc tôm) 
c. Nuôi trồng thủy sản bền vững (ví dụ: tôm, thức ăn thay thế, v.v.) 
d. Nuôi san hô (ví dụ: liên doanh rạn san hô nhân tạo, công ty công 
nghệ tiến hóa được hỗ trợ, liên doanh làm vườn san hô và nhân giống hữu 
tính) 

  
2. Du lịch sinh thái để giải quyết tình trạng du lịch không bền vững và đẩy nhanh quá 
trình phục hồi: 

a. Các khu nghỉ dưỡng khách sạn được quản lý bền vững (có thể bao 
gồm việc thực hiện các phương pháp và công nghệ phục hồi san hô ở các rạn 
san hô xung quanh) 
b. Hoạt động du lịch (lướt sóng, lặn biển, lặn với ống thở, du ngoạn 
trên biển) 

  
3. cơ sở hạ tầng bền vững giải quyết ô nhiễm: 

a. quản lý chất thải nhựa (ví dụ: vật liệu thay thế, thu gom và phân 
loại chất thải, tái chế nhựa, AI và phân loại kỹ thuật số) 
b. xử lý nước thải và nước thải 
c. Năng lượng sạch ngoài khơi 
d. Các cơ sở tiếp nhận tại cảng để giải quyết chất thải lỏng do tàu thải 
ra 
e. Nông nghiệp bền vững để giảm thiểu chất dinh dưỡng cạn kiệt (ví 
dụ như sử dụng phân bón thay thế, canh tác hữu cơ, canh tác chính xác, tái 
chế / thu giữ chất dinh dưỡng). 
f. Công viên nông nghiệp trên đảo 

  
Là một phần trong cam kết quản lý rủi ro E&S hợp lý, hoạt động có trách nhiệm và phát triển bền vững, Quỹ sẽ 
vận hành Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của các Tổ 
chức Tài chính Phát triển (DFI) và đặc biệt là các Quỹ Khí hậu Xanh và Tiêu chuẩn Hoạt động của IFC. Do đó, 
Quỹ sẽ đóng góp vào một số Mục tiêu Phát triển Bền vững (“SDGs”), cụ thể là SDG 1 (Xóa đói giảm nghèo) SDG 
2 (An ninh lương thực), SDG 5 (Bình đẳng giới), SDG 6 (Nước và Vệ sinh), SDG 8 (Bao trùm Tăng trưởng bền 
vững), SDG 13 (Biến đổi khí hậu), SDG 14 (Cuộc sống dưới nước) và SDG 15 (Hệ sinh thái trên cạn). 
  
2              GFCR - CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

  
Giới thiệu 
Các toàn cầu Quỹ Rạn san hô - Window Đầu tư ( “GFCR” hoặc các “Quỹ”) cam kết tăng cường khả năng phục hồi 
các rạn san hô, hệ sinh thái liên quan và các quần thể phụ thuộc vào chúng . 
  
Các GFCR được quản lý bởi Pegasus Capital Advisors, một tư nhân, alter làm cơ sở ở Mỹ công ty quản lý tài 
sản có nguồn gốc công nhận với Quỹ Khí hậu Xanh. Quỹ sẽ tìm cách làm việc với các nhà phát triển địa phương 
và các nhà tài trợ dự án khác để thúc đẩy năng lực của địa phương. 



  
Pegasus Capital Advisors, LP . là một công ty cổ phần tư nhân được thành lập và lãnh đạo bởi Craig 
Cogut. Kể từ khi thành lập vào năm 1996, Pegasus đã đầu tư vào năm quỹ cổ phần tư nhân và triển khai hơn 
2,6 tỷ đô la . Công ty đầu tư vào các công ty trong các lĩnh vực sức khỏe và bền vững đang tìm kiếm nguồn vốn 
tăng trưởng chiến lược. 
  
Nguyên tắc và giá trị 
  
Các GFCR là hoàn toàn phù hợp với, và góp phần vào Pegasus Mục Tiêu 'biến đổi khí hậu chiến đấu và tăng 
cường khả năng phục hồi của những người bị ảnh hưởng bởi nó , trong khi cung cấp tại lợi nhuận kéo các nhà 
đầu tư. 
  
Các GFCR cam kết đầu tư có trách nhiệm và hy vọng cam kết này cùng từ các tổ chức đối tác của mình[1] . 
  
Các GFCR ưu tiên quản lý hiệu quả của E nvironmental và S ocial (E & S) rủi ro và tác động liên quan đến các 
khoản đầu tư của mình. Các GFCR được đặc biệt quan tâm đến việc m aximising đa dạng sinh học bền bỉ qua 
một khu vực hoặc không gian địa lý, duy trì các dịch vụ môi trường cho một dân số mục tiêu hoặc khu vực và 
tối đa hóa sự tồn tại của cộng đồng sinh thái dễ bị tổn thương hoặc loài 
  
Các GFCR cũng ưu tiên các dự án có ý nghĩa và cách đo đóng góp vào sự SDGs, đặc biệt là SDG 1 (End nghèo) 
SDG 2 (an ninh lương thực), SDG 5 (Bình đẳng giới), SDG 6 (Nước và Vệ sinh), SDG 8 (Inclusive tăng trưởng bền 
vững) , SDG 13 (Biến đổi khí hậu), SDG 14 (Cuộc sống dưới nước) và SDG 15 (Hệ sinh thái trên cạn). 
  
Các GFCR cam kết duy trì, thực hiện và không ngừng nâng cao một hệ thống quản lý xã hội về môi trường và tài 
liệu (ESMS) để đảm bảo thực hiện chính sách này. Các ESMS bao gồm một hệ thống phân loại E & S đó là phù 
hợp với thông lệ tương đương với Tổng công ty Tài chính Quốc tế ( IFC ) , Ngân hàng Đầu tư châu Âu ( EIB ) và 
khác D evelopment F inance tôi nstitutions (DFIs) . 
  
Phạm vi và khả năng áp dụng 
Các GFCR là tập trung vào các lĩnh vực sau: 

1. Sản xuất đại dương bền vững để giải quyết tình trạng đánh bắt quá mức, các kỹ thuật 
đánh bắt hủy diệt và đẩy nhanh quá trình phục hồi: 

a. Thủy sản bền vững (ví dụ giảm sản lượng đánh bắt, giảm lưới ma, 
kiểm soát giám sát và giám sát, chế biến sau đánh bắt, truy xuất nguồn gốc 
chuỗi cung ứng) 
b. Nuôi trồng thủy sản bền vững (ví dụ như nuôi trồng rong biển, nuôi 
cá có vây hoặc tôm) 
c. Nuôi trồng thủy sản bền vững (ví dụ: tôm, thức ăn thay thế, v.v.) 
d. Nuôi san hô (ví dụ: liên doanh rạn san hô nhân tạo, công ty công nghệ 
tiến hóa được hỗ trợ, liên doanh làm vườn san hô và nhân giống hữu tính) 

  
2. Du lịch sinh thái để giải quyết tình trạng du lịch không bền vững và đẩy nhanh quá 
trình phục hồi: 

a. Các khu nghỉ dưỡng khách sạn được quản lý bền vững (có thể bao 
gồm việc thực hiện các phương pháp và công nghệ phục hồi san hô ở các rạn 
san hô xung quanh) 
b. Hoạt động du lịch (lướt sóng, lặn biển, lặn với ống thở, du ngoạn trên 
biển) 

  
3. cơ sở hạ tầng bền vững giải quyết ô nhiễm: 

a. quản lý chất thải nhựa (ví dụ: vật liệu thay thế, thu gom và phân loại 
chất thải, tái chế nhựa, AI và phân loại kỹ thuật số) 
b. xử lý nước thải và nước thải 
c. Năng lượng sạch ngoài khơi 
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d.   Các cơ sở tiếp nhận tại cảng để giải quyết chất thải lỏng do tàu thải 
ra 
e. Nông nghiệp bền vững để giảm thiểu chất dinh dưỡng cạn kiệt (ví dụ 
như sử dụng phân bón thay thế, canh tác hữu cơ, canh tác chính xác, tái chế / 
thu giữ chất dinh dưỡng). 
f. Công viên nông nghiệp trên đảo 

  
E & S Chính sách này áp dụng cho các GFCR , cũng như để công ty đầu tư / dự án. 
  
Danh sách loại trừ 
Các GFCR đã thông qua một danh sách loại trừ tuân thủ danh sách loại trừ các tổ chức tài chính phát triển, bao 
gồm IFC, KfW , EIB, Ngân hàng Châu Âu Tái thiết và Phát triển ( EBRD ) vv  GFCR đòi hỏi các đối tác để thực hiện 
các hoạt động của họ phù hợp với quốc gia luật, và theo cách nhất quán với Tiêu chuẩn hoạt động của IFC (PS) và 
thông lệ tốt của ngành quốc tế, bao gồm các Hướng dẫn về An toàn & Sức khỏe Môi trường ( EHS ) của Nhóm 
Ngân hàng Thế giới liên quan và các nguyên tắc và tiêu chuẩn có trong luật môi trường của Liên minh Châu Âu 
( EU ) , nếu có . Quỹ cũng cam kết tuân thủ tám công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tuyên 
ngôn Nhân quyền Quốc tế, các điều khoản chính được phản ánh trong các Tiêu chuẩn hoạt động của IFC có liên 
quan. (Xem ESMS cho đầy đủ Các GFCR Danh mục loại trừ trong Phụ lục 1 ). 
  
Các GFCR kế hoạch để áp dụng các tiêu chuẩn hiệu suất IFC để đáp ứng các yêu cầu của EIB, KfW , và Quỹ Khí 
hậu Xanh ( GCF ) , đồng thời cũng tôn trọng các quy định của nước chủ nhà, và hoàn toàn hy vọng công ty đầu 
tư / dự án để làm như vậy . Các GFCR đã cam kết bản thân cũng để các nguyên tắc Xích đạo (EP) để tạo điều 
kiện đầu tư tư nhân của đường xích đạo Nguyên tắc tài chính tổ chức (EPFIs) , các Liên Hiệp Quốc ( LHQ ) ước 
Toàn cầu cũng như U N Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (UNPRI). Các GFCR được cam kết làm việc thực tế và 
thực dụng đối với việc áp dụng các tiêu chuẩn này theo thời gian. 
  
Thực thi chính sách 
Để thực hiện chính sách, Các GFCR đã phát triển một hệ thống quản lý xã hội và môi trường ( ESMS ) để đảm 
bảo rằng chính sách này được thực hiện đầy đủ trong suốt chuỗi giá trị (xác định dự án, phát triển, đầu tư, giám 
sát và báo cáo). 
  
Khuôn khổ của ESMS bao gồm các yếu tố sau: 

• Chính sách E&S 
• Các thủ tục, được tích hợp đầy đủ với chu kỳ đầu tư tổng thể của quỹ 

o Kiểm tra giao dịch (bao gồm danh sách loại trừ) 
o Phân loại rủi ro 
o Thẩm định E&S 

• Công cụ 
• Tài liệu hướng dẫn và giao thức báo cáo 

  
Trách nhiệm của E&S 
Các GFCR ‘s Ủy ban Đầu tư (IC) có trách nhiệm tổng thể cho việc thiết lập chính sách này và giám sát thực 
hiện. Các IC đã xác định được một trình độ E & S Manager (ESM) để quản lý việc thực hiện các chính sách và 
ESMS E & S và báo cáo cho hội đồng quản trị về việc thực hiện ESMS (xem thêm trách nhiệm của ESM trong 
chương 4 của ESMS ). 
  
IC có trách nhiệm đảm bảo có ngân sách và nguồn lực thích hợp để thực hiện chính sách này. 
  
Báo cáo và trách nhiệm giải trình 
Các GFCR ‘s Ủy ban Đầu tư và thành viên góp vốn sẽ nhận được báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và hiệu quả 
của ESMS của Quỹ và phù hợp với nội E & S bảo hiểm này. 
  
Các GFCR có ý định cung cấp thông tin S E có liên quan & sẵn cho công chúng qua Pegasus' trang web. Điều này 
bao gồm việc xuất bản chính sách E&S trên trang web GFCR và chèn thông tin tóm tắt vào báo cáo hàng năm 
của nó. 



  
Các GFCR có một cơ chế giải quyết khiếu nại cho phép bên thứ ba để lo ngại tăng về việc tuân thủ của Quỹ với 
chính sách này và / hoặc các tác động E & S các dự án tài trợ của nó. Cơ chế Khiếu nại có thể truy cập thông 
qua trang web của Pegasus . Pegasus duy trì địa chỉ email “Phản hồi” ( feedback@pcalp.com ) trên trang “Liên 
hệ với chúng tôi” trên trang web của mình : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
Thêm nữa, các GFCR sẽ yêu cầu tất cả các dự án để thực hiện một cơ chế khiếu nại , đặc biệt là về hiệu suất môi 
trường và xã hội , trong đó sẽ tương ứng với những rủi ro và tác động của dự án. (Xem Phụ lục 11 và 12) 
Các bên liên quan cũng sẽ được thông báo về cơ chế giải quyết độc lập của GCF 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) để nộp đơn khiếu nại . Các bên liên quan được 
thông báo kịp thời về cơ chế khiếu nại trước khi thực hiện dự án (ví dụ: trong quá trình tham vấn các bên liên 
quan). 
  
Sự chấp thuận 
Đây E & S Policy và ESMS đã được tạm thời chấp thuận bởi các GFCR IC , mà phương tiện đó P lãnh đạo cấp cao 
egasus đã thông qua việc nộp đề nghị tài trợ và tất cả các phụ lục, trong đó có ESMS. 
  
                                                        
3              HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMS) - MỤC ĐÍCH VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 

Các GFCR cam kết quản lý rủi ro môi trường và xã hội và hiệu suất, bắt đầu với các hoạt động riêng của mình. Các 
nhân viên của các GFCR do đó được hướng dẫn bởi các quỹ E nội & chính sách S và nguồn nhân lực, mà đã được 
áp dụng từ Pegasus và phù hợp với IFC PS2. Các chính sách nội bộ này đảm bảo rằng các nhân viên 
của GFCR được đối xử công bằng, được cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và thực hành bảo vệ môi 
trường theo luật pháp của nước sở tại . Bản sao của các chính sách nội bộ này có sẵn theo yêu cầu. 

Th là ESMS bao gồm một tập hợp các thủ tục sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng chúng tôi đầu tư đáp 
ứng các GFCR ‘s môi trường và S ocial ( E & S ) P olicy. Điều này bao gồm một quy trình sàng lọc các khoản đầu 
tư tiềm năng đối với Danh sách loại trừ trước khi đưa ra quyết định Đi / Không đi, để đảm bảo rằng không có 
khoản đầu tư nào được thực hiện vào các dự án hoặc công ty đang hoạt động với các hoạt động bị loại trừ.   Quá 
trình sàng lọc cho phép tạm thời phân loại các dự án được đề xuất thành các dự án rủi ro cao hơn, trung bình 
và thấp hơn (loại A, B hoặc C tương ứng) và sau đó xác định mức độ thẩm định E&S cần thiết và các hành động 
cần thực hiện để giảm thiểu các tác động tiềm ẩn. Tất cả các dự án được tài trợ bởi các GFCR được thực hiện 
theo yêu cầu của nước sở tại quy định, các liên quan Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC và tốt thực tiễn ngành , tương 
ứng Hướng dẫn EHS của Nhóm Ngân hàng Thế giới . 

ESMS bao gồm việc đánh giá dự án ban đầu, phát triển dự án, xây dựng và vận hành, từ đầu đến cuối dự án (từ 
quỹ) và bao gồm các nội dung sau: 

• Đánh giá và sàng lọc ban đầu 

• Phân loại các rủi ro E&S tiềm ẩn 

• Đánh giá chi tiết dự án / thẩm định và xác định các tiêu chuẩn E&S 

• Xác định các biện pháp giảm thiểu, giám sát và quản lý cần thiết để đảm bảo tuân thủ các tiêu 
chuẩn thích hợp 

• Tham vấn và tham gia các bên liên quan được thông báo (Phụ lục 13) 

• Cơ chế khiếu nại 

• Đưa các yêu cầu E&S vào tài liệu pháp lý của dự án 

• Giám sát việc thực hiện dự án để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cho đến khi ra khỏi dự án 

• Báo cáo nội bộ về hiệu quả E&S của các dự án được tài trợ cho GFCR 

• Báo cáo bên ngoài cho các bên liên quan  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.pcalp.com/contact/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint


Tóm tắt quy trình (xem sơ đồ lưu đồ bên dưới): 

  

 
  
4              TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM 

Các GFCR có một thiết kế E & S Giám đốc (ESM) người có giám sát thi hành ESMS. ESM có quyền truy cập 
vào môi trường doanh nghiệp và các nguồn lực bền vững của Pegasus , cũng như bất kỳ chuyên gia và nhà tư 
vấn bên ngoài địa phương / quốc tế bổ sung nào được yêu cầu , để đảm bảo rằng các khoản đầu tư được thực 
hiện phù hợp với chính sách E&S. 

Các trách nhiệm của ESM bao gồm: 

• Giám sát việc thực hiện ESMS và các đánh giá , cải tiến và sửa đổi định kỳ của nó ; 
• Báo cáo thường xuyên cho ông GFCR IC về hiệu suất ESMS 
• Đảm bảo rằng mỗi dự án đã được trình chiếu so với GFCR E & S chính sách, trừ Danh sách , và 
rằng dự án đề xuất đã được phân loại cho tiềm năng E & S có nguy cơ ; 
• Đảm bảo rằng các điều khoản tham chiếu của ESIA tuân thủ Chính sách GFCR E&S; 
• Dur ing dự án do siêng năng , đảm bảo rằng các GFCR E & S thủ tục xem xét, hướng dẫn và 
danh sách kiểm tra có được tuân thủ và rằng các dự án môi trường al performanc e / tuân 
thủ chống lại yêu cầu áp dụng đã được đánh giá; 
• Đảm bảo rằng các dự án trong danh mục đầu tư được giám sát và theo dõi so với việc đang tiến 
hành tuân thủ các yêu cầu hiện hành ; 
• Xem xét tất cả các báo cáo giám sát E&S của dự án đã nộp 
• Chuẩn bị một e hàng năm nvironment và xã hội hiệu suất r Báo cáo thường, dựa trên định 
kỳ giám sát báo cáo s trước pared bởi bên nhận đầu tư công ty E khác, và báo cáo & S có thể được 
yêu cầu ; 
• Cung cấp t mưa để đầu tư t Eam trên E & S chính sách và thủ tục ; 
• Làm việc với GFCR và bộ phận quản lý cấp cao của Pegasus để đảm bảo rằng có đủ nguồn lực 
để triển khai hiệu quả các chính sách và thủ tục E&S ; 
• Duy trì một hồ sơ các nhà tư vấn và chuyên gia môi trường có đủ năng lực , những người có 
thể được kêu gọi để hỗ trợ thực hiện các đánh giá , kiểm toán và ESIA về môi trường ; (xem Phụ 
lục 10) 
• Đảm bảo rằng một Cơ chế Khiếu nại được áp dụng và các nhận xét được quản lý tuân thủ Chính 
sách GFCR E&S ; (xem Phụ lục es 11 và 12 ) 



• Đảm bảo rằng các tài liệu E&S của dự án được quản lý và lưu trữ đúng cách theo chính sách 
lưu giữ tài liệu của Pegasus 

  

Tóm tắt các trách nhiệm E&S (xem sơ đồ lưu đồ bên dưới): 

  

 

  

  

  

  

  

  

Ngân sách ước tính để thực hiện ESMS 

Các hoạt động ESMS sẽ chủ yếu tập trung trong thời gian đầu tư của quỹ (khoảng 7 năm). Sau đó, E&S Manager 
sẽ chủ yếu tập trung vào báo cáo hàng năm và các khiếu nại có thể phát sinh. 

  

Hoạt động Chi phí hàng năm 
tính bằng USD $ 

Tổng chi phí trong 
7 năm đầu tính 
bằng USD $ 

Thí điểm và tinh chỉnh ESMS (“vừa học vừa làm”) 
trong sáu tháng đầu tiên 

15.000 15.000 

Đào tạo nhân viên GFCR ở cấp độ hoạt động (đào tạo 
ban đầu và định kỳ) 

10.000 70.000 

Dịch vụ nâng cao năng lực với những người đề xuất dự 
án địa phương (hội thảo ESMS và đào tạo E&S thực 
hành trong các chuyến thăm thực địa dự án) 

20.000 140.000 

Nhóm E&S của Quỹ 300.000 2.100.000 

Các chuyên gia bên ngoài ( ví dụ: để xem xét ESIA, 
ESAP và các tài liệu khác) 

100.000 700.000 

Logistics, du lịch, v.v. 40.000 280.000 

Báo cáo hàng năm (giám sát, thiết kế, xuất bản) 40.000 280.000 

      

TỔNG MỖI NĂM 525.000   

TỔNG CỘNG HƠN 7 NĂM   3, 585 , 000 

  

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



  
5              SÀNG LỌC VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO TIỀM ẨN 

Phần này áp dụng cho việc xem xét E&S sớm về các dự án và phê duyệt để tiến hành dự án như là kết quả của 
cuộc họp quyết định Đi / Không đi sớm. Điều này bao gồm danh sách loại trừ sàng lọc, xác định rủi ro ban đầu, 
tiềm năng E & các vấn đề S, giao PSs áp dụng, chuyển nhượng của E tạm thời & S c ategorization và thông tin 
liên lạc của phát hiện này cho người quản lý dự án. 

P roposed p rojects được trình chiếu so với GFCR E & S chính sách và exc danh sách lusion (xem Phụ lục 1) tại 
poi sớm n t của sự gắn kết để xác định xem dự án có thể chấp nhận. Điều này bao gồm việc sàng lọc tất cả IFC 
PS để đánh giá khả năng áp dụng và mức độ rủi ro của chúng. Nếu đây liên quan đến một hoạt động loại trừ, 
hoặc dự án không phải là phù hợp với chính sách E & S , sau đó dự án sẽ không được coi bất kỳ hơn nữa.   Đối 
với dự án không thuộc danh mục loại trừ, các ESM sẽ đảm bảo rằng ban đầu đánh giá tiềm năng E & S rủi ro đang 
khiến dựa trên dự án i thông tin chảy được cung cấp bởi các nhà quản lý dự án ở giai đoạn đó , và một lần trang 
web khi áp dụng . U hát mẫu danh sách kiểm tra quy định tại Phụ lục 5 , E S M sẽ đảm bảo rằng một tạm 
thời c ategory được gán cho dự án và danh sách có ý nghĩa dự đoán E & S rủi ro. Các yếu tố rủi ro liên quan đến 
khí hậu cũng được xem xét phù hợp với Lực lượng đặc nhiệm về công khai tài chính liên quan đến khí hậu 
(TCFD). Điều này bao gồm việc đánh giá các rủi ro vật lý và chuyển tiếp do biến đổi khí hậu gây ra có thể ảnh 
hưởng đến tài chính đối với các dự án. Mục đích của việc này là để xác định mức độ nỗ lực trong việc đánh giá 
E & S rủi ro trong quá preparatio n của dự án, và mức độ chi tiết E & S mẫn cán cần thiết để thông báo cho Go / 
No Go Nghị quyết Đại hội s . T ông c ategory của tổng thể dự án có nguy cơ là accordi ng vào bảng dưới đây : 

Phân loại rủi ro E & S 
Loại   Các ví dụ 

MỘT 

Các hoạt động kinh doanh tiềm 
ẩn những rủi ro và / hoặc tác 
động bất lợi đáng kể đến môi 
trường hoặc xã hội, đa dạng, 
không thể đảo ngược hoặc chưa 
từng có. 

Sản xuất đại dương bền vững 
- Đánh bắt cá bằng lưới rift quy mô lớn trong môi trường 

biển            
Du lịch sinh thái 

- Hoạt động của tuyến hành trình lớn s          
Cơ sở hạ tầng bền vững 

- Quản lý chất thải nguy hại          
- Năng lượng ngoài khơi lớn          

NS 

Hoạt động kinh doanh có tiềm 
năng hạn chế rủi ro xấu đến môi 
trường hoặc xã hội và / hoặc tác 
động mà rất ít về số lượng, nói 
chung là trang web cụ thể, chủ yếu 
là đảo ngược, và sẵn sàng giải 
quyết thông qua các biện pháp 
giảm thiểu. 

Sản xuất đại dương bền vững 
- Nghề cá, nuôi trồng và nuôi trồng thủy sản bền vững (ví 

dụ như nuôi trồng rong biển, nuôi cá có vây hoặc tôm - 
và nuôi trồng thủy sản)          

- Nuôi san hô          
Du lịch sinh thái : 

- Các khu nghỉ dưỡng khách sạn được quản lý bền vững          
  

Cơ sở hạ tầng bền vững 
- Cải thiện việc phân loại rác :          

• Dây chuyền phân loại MSW 
• Nhà máy ủ phân 
• Tiêu hóa kỵ khí 
• Nhà máy tái chế 
• Nhiệt phân và khí hóa (không có 
oxy)[2] 

- Nông nghiệp tái sinh          
- Tưới tiêu bền vững          
- Nước và vệ sinh:          

• Nhà máy xử lý nước thải 

NS 
Các hoạt động kinh doanh ít hoặc 
không có rủi ro và / hoặc tác động 
xấu đến môi trường hoặc xã hội. 

Sản xuất đại dương bền vững 
- Các dự án truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng          

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


Du lịch sinh thái 
- Các hoạt động du thuyền cỡ nhỏ : Lướt sóng, lặn biển, lặn 

với ống thở          
  

Cơ sở hạ tầng bền vững 
- Trang bị thêm cơ sở hạ tầng bền vững hiện có ( e, g , trang 

bị thêm hệ thống thủy lợi hiện có)          
  

Quá trình sàng lọc và phân loại các khoản đầu tư được đề xuất dẫn đến việc phân loại rủi ro tiềm tàng. Điều này 
xác định mức độ các yêu cầu E&S phải được thực hiện như sau: 

• Tất cả các giao dịch Loại A (tức là những giao dịch có khả năng kích hoạt PS 5-8) đều phải có 
Đánh giá Tác động Xã hội và Môi trường (ESIA) chính thức được chuẩn bị tuân thủ các quy định 
của IFC PS1 và các yêu cầu pháp lý của nước sở tại. ESIA sẽ được thực hiện bởi một nhà tư vấn 
có năng lực và phải bao gồm một Kế hoạch Giám sát & Quản lý Môi trường và Xã hội 
(ESMMP). Phụ lục 2 bao gồm mô tả về các PS và các yêu cầu và Phụ lục 6 là danh sách kiểm tra 
để kiểm tra sự tuân thủ đối với các PS , đây cũng là đề cương cho ESIA và ESMMP . Hơn nữa, 
Pegasus không được GCF công nhận cho các dự án Loại A và do đó, GFCR sẽ không đầu tư vào bất 
kỳ dự án Loại A nào trừ khi và cho đến thời điểm đó (nếu có) việc công nhận của Pegasus được 
nâng cấp để cho phép đầu tư vào các dự án Loại A. 

• Tất cả loại B giao dịch yêu cầu a / hạn chế tập trung ESIA mà cũng bao gồm một môi trường 
và quản lý xã hội và giám sát kế hoạch ( ES M MP ) để quản lý rủi ro được xác định. chuẩn bị 
bởi các nhà phát triển dự án và ES Manager hoặc bởi một nhà tư vấn có trình độ khi cần thiết để 
đáp ứng yêu cầu nước chủ nhà và các áp dụng IFC PSs ( s ee Phụ lục 2) . Đối với các dự án kích 
hoạt PS 5-8 (ví dụ như một số loại hình tái định cư), kế hoạch hành động tái định cư (ví dụ theo 
Sổ tay IFC về Chuẩn bị Kế hoạch Hành động Tái định cư) hoặc kế hoạch hành động phục hồi sinh 
kế và đa dạng sinh học , chẳng hạn, phải được chuẩn bị trong giai đoạn chuẩn bị của các dự 
án (xem Phụ lục 15 và Phụ lục 16) . Việc phát triển kế hoạch hành động đa dạng sinh học 
phải tuân theo Hướng dẫn 6 của IFC (IFC, 2012b) và các tiêu chuẩn liên quan của ngành . Các 
biện pháp bảo vệ được nêu trong Phụ lục 15 và 16 cũng là tài liệu tham khảo về những vấn đề 
cần được giải quyết trong các kế hoạch hành động . 

• Mọi giao dịch đề xuất với một loại C phân loại sẽ được yêu cầu để phù hợp với yêu cầu nước 
sở tại quy phạm pháp luật và bất cứ nơi nào practica l GS Yêu cầu . Các dự án sẽ được theo dõi 
trong suốt vòng đời của chúng để xác định xem liệu rủi ro có còn thấp hay không hoặc liệu có cần 
phải đánh giá thêm hay không. 

Vai trò / Trách nhiệm của ESM 

• Đảm bảo rằng mỗi dự án đã được sàng lọc theo Chính sách E&S của GFCR , Danh sách loại trừ , 
và sau đó được phân loại theo rủi ro E&S tiềm ẩn; 
• Chuẩn bị Bản ghi nhớ sàng lọc E&S (tham khảo bản ghi nhớ sàng lọc trong Phụ lục 5 ); 

• Tiếp tục xem xét việc phân loại rủi ro và điều chỉnh khi cần thiết; 

Hồ sơ và tài liệu sẽ bao gồm những điều sau: 
• Các từ ngữ xem xét E&S được ghi trong danh sách kiểm tra G o / N o G o (Phụ lục 5) ; 
• Khi nào và nếu một nhiệm vụ tiền độ được tiến hành, Nhiệm vụ xác định phạm vi BTOR 
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Phần này mô tả các thủ tục thẩm định E&S f hoặc các khoản đầu tư tiềm năng vượt qua giai đoạn sàng lọc ban 
đầu.  Mục đích của việc thẩm định E&S là: 

• Xác định và đánh giá các rủi ro và / hoặc tác động E&S tiềm ẩn, cả bất lợi và có lợi, liên quan 
đến một dự án được đề xuất (xem Phụ lục 3 và Phụ lục 5) ; 



• Thăm quan địa điểm dự án, khu vực ảnh hưởng , các cơ sở liên quan và những người bị ảnh 
hưởng bởi dự án ; 
• Chuẩn bị, hoặc e nsure rằng những người ủng hộ dự án / nhận đầu tư có p Repar ed , một 
ESIA và ESMMP liên quan đến các yêu cầu của Hướng dẫn PSs và EHS; Các điều tra viên được 
cung cấp các dịch vụ nâng cao năng lực cần thiết để chuẩn bị ESIA và ESMMP liên quan đến các 
yêu cầu của PS và Hướng dẫn EHS (xem Phụ lục 6) thông qua sự hỗ trợ của Hỗ trợ kỹ thuật, 
ESM hoặc các chuyên gia tư vấn bên ngoài. 
• Xác định các lĩnh vực không tuân thủ các yêu cầu của IFC PSs và các điều khoản của Hướng 
dẫn EHS; 
• Xác định các hành động / thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề tuân thủ E&S trong giai 
đoạn thẩm định; 
• Xác định các hành động / thông tin cần giải quyết trong tài liệu pháp lý hợp đồng; 
• Chuẩn bị, khi cần thiết, một ESAP bao gồm các nhiệm vụ cụ thể được thiết kế để thu hẹp các 
lỗ hổng quan sát được trong ESIA; 
• Tóm tắt IC về các rủi ro và cơ hội E&S quan trọng (ví dụ: thông qua n ESRS như được nêu 
trong Phụ lục 7 hoặc tài liệu khác) 

Sơ bộ đánh giá : Một n E & S Questionnaire (xem Phụ lục 5 ) được chuẩn bị để mô tả rủi ro dự án theo IFC 
PSs (Xem Phụ lục 2) và xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất so với các tiêu chuẩn này ; tất cả các PS sẽ được 
đánh giá về khả năng rủi ro.  

Bảng thời hạn : GFCR sẽ tìm cách thương lượng bảng thời hạn cấp cao với công ty / dự án mục tiêu bao gồm 
khoảng thời gian độc quyền trước khi chi các nguồn lực vật chất cho cơ hội. 

Tư vấn bên thứ ba : GFCR có thể thu hút một hoặc nhiều chuyên gia tư vấn bên thứ ba để hỗ trợ trong quá trình 
thẩm định E&S và phát triển Kế hoạch hành động E&S. 

Thẩm định đầu tư : GFCR sẽ tham gia vào quá trình thẩm định đầu tư để đánh giá cơ hội từ góc độ tài chính, bao 
gồm quản lý chủ chốt, kinh doanh / hoạt động, ngành / thị trường, mô hình tài chính và cơ cấu đầu tư. Một bản 
ghi nhớ của ủy ban đầu tư sẽ được chuẩn bị và một hoặc nhiều cuộc họp của ủy ban đầu tư sẽ được tổ chức khi 
có cơ hội được thảo luận. Bản ghi nhớ IC cũng sẽ tóm tắt các rủi ro và cơ hội E&S quan trọng. 

Tiết lộ công khai: ESM sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu liên quan đến tham vấn cộng đồng và công bố thông tin, như 
một phần của quy trình ESIA chính thức, cũng như các yêu cầu về sự tham gia của các bên liên quan, được đáp 
ứng đầy đủ trước khi kết thúc tài chính. Trong trường hợp Dự án Loại B, ESIA và Kế hoạch Giám sát và Quản lý 
Môi trường và Xã hội (ES M MP) sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước khi có quyết định của cơ quan phê 
duyệt. Các báo cáo về biện pháp bảo vệ sẽ được cung cấp bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương (nếu không 
phải là tiếng Anh). Các báo cáo sẽ được gửi cho GCF và được cung cấp cho GCF thông qua các liên kết điện tử 
trong cả Pegasus và trang web của GCF cũng như ở các địa điểm thuận tiện cho những người bị ảnh hưởng phù 
hợp với các yêu cầu của Chính sách Tiết lộ Thông tin của GCF và Mục 7.1 của (Tiết lộ Thông tin) của Chính sách 
Môi trường và Xã hội của GCF. 

  

Vai trò / Trách nhiệm của ESM 
• E đảm bảo rằng Bảng câu hỏi E&S đã được hoàn thành đúng cách; 
• Đảm bảo rằng phần E&S của Bảng thông tin dự án phản ánh các kết luận của Bảng câu hỏi 
E&S; 
• Xem xét các đề nghị cung cấp dịch vụ của các nhà tư vấn E&S để hoàn thành các nghiên cứu 
khả thi của dự án (nội dung E&S); 
• Đảm bảo rằng một n E & Kế hoạch hành động S (ESAP) đã được trình chuẩn bị ed , khi cần 
thiết 
• Đảm bảo rằng các giao ước chính được bao gồm trong hợp đồng 
• Thực hiện đánh giá cuối cùng tài liệu dự án để tuân thủ Chính sách GFCR E&S. 

  
Hồ sơ và tài liệu 
Thông tin sau được lưu trữ trong hệ thống nộp tài liệu GFCR bao gồm: 

• TOR s và đề xuất cho E S IA s (Xem Phụ lục 4) 



• ESIA (xem Phụ lục 6) 
• Tất cả thông tin và tài liệu đánh giá E&S hiện có; 
• Biên bản cuộc họp bao gồm các hành động được thực hiện để giải quyết các khuyến nghị; 
• Thông tin tài liệu đánh giá dự án và ESAP s , trong đó có bất cứ hành động bổ sung thoả thuận 
để đảm bảo rằng các tài liệu đánh giá được hoàn thành; 
• Phê duyệt TOR s sử dụng cho bất kỳ chuyên gia bên ngoài; 
• Nhiệm vụ thẩm định E&S (Báo cáo trở lại văn phòng) BTOR. 
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Bước 1 : Khi các thức quyết định đầu tư vào một dự án đã được thực hiện bởi GFCR ‘s tôi C , các ESM sẽ liên hệ 
với các dự án đầu tư / Quản lý và Dự án Luật sư, để đảm bảo rằng bất kỳ hình thức E S M M P hoặc ESAP yêu 
cầu ( một ví dụ được cung cấp trong Phụ lục 8) được đưa vào thỏa thuận tài trợ / hợp đồng / hợp đồng phụ đầu 
tư, Xây dựng Mua sắm Kỹ thuật ( EPC ) / Vận hành & Bảo trì ( O&M ) / hợp đồng / hợp đồng phụ, trong từng 
trường hợp ở phạm vi áp dụng. 

Bước 2 : GFCR sau đó sẽ đàm phán và đồng ý với các đối tác dự án khác nhau về các điều khoản EHS và điều 
kiện đầu tư trong các thỏa thuận tài trợ . Các điều kiện này thường bao gồm các điều khoản E & S chuẩn áp dụng 
cho tất cả các khoản đầu tư và các điều kiện báo cáo và cụ thể theo dự án được xác định phù hợp với thẩm 
định của E & S. Họ được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật ví dụ như E chung & định nghĩa S, cơ 
quan đại diện và bảo đảm, điều kiện giải ngân, văn bản hợp đồng cho EPC / O & M thầu và / hoặc giao ước về 
việc tuân thủ việc tái quirements theo quy định của GFCR ‘s E & S Policy. Các hành động giảm thiểu nghiêm 
trọng nhằm giải quyết các lỗ hổng trong Chính sách E & S của GFCR sẽ được đưa vào bất kỳ thỏa thuận đầu 
tư nào với tư cách là các điều kiện đầu tư . F hoặc c tại các dự án egory A và B , những dự án này sẽ được đưa 
vào như một ESAP . 

Vai trò / Trách nhiệm của ESM 
• Đảm bảo rằng các điều khoản E&S được đưa vào thỏa thuận pháp lý 
• Đảm bảo rằng các thỏa thuận đầu tư với các đối tác dự án s bao gồm các điều khoản E & S có 
liên quan, theo GFCR E & S chính sách ‘s, và rằng hành động giảm thiểu được tóm tắt và đưa vào 
như một ESAP 

Hồ sơ và tài liệu 
• Quyết định đầu tư cho tôi e ting ký kết và bất kỳ bước theo dõi 
• ESAP và thỏa thuận đầu tư / giao ước E&S theo hợp đồng 

  
8 THEO DÕI , GIÁM SÁT , BÁO CÁO              

Các E & S thực hiện các dự án và nhà thầu dự án sẽ được giám sát và theo dõi để đảm bảo phù hợp với các thỏa 
thuận đầu tư và bất kỳ ESIA, ESM M P và yêu cầu ESAP dựa trên những điều sau hoạt động : 

• Các chuyến thăm thực địa định kỳ của GFCR ESM (hoặc tư vấn bên thứ ba) trong quá trình xây 
dựng , theo mức độ rủi ro EHS và để kiểm tra việc thực hiện ESM M P và ESAP ; 
• Nhà thầu EPC đệ trình các báo cáo tiến độ thường xuyên đối với bất kỳ hành động và yêu cầu 
giám sát nào được ghi trong ESAP đã thỏa thuận để khắc phục E HS còn tồn đọng là các vụ kiện ; 
• Báo cáo bất kỳ sự cố EHS nào (môi trường, xã hội, tử vong) cho GFCR trong vòng 3 ngày kể từ 
khi xảy ra 
• Vận hành báo cáo kiểm toán môi trường bên ngoài bởi ESM như có thể được coi là cần thiết ; 
• Một trở về văn phòng báo cáo giám sát (BTOR) sẽ được chuẩn bị dựa trên thăm trang web, 
kiểm toán và các hoạt động bên ngoài đồng ý để khắc phục outstand ing E & S quan trọng ; 

Vai trò / Trách nhiệm của ESM 
• Đảm bảo rằng các chuyến thăm địa điểm định kỳ đang diễn ra phù hợp với tiến độ xây 
dựng và ngày hoàn thành hạng mục ESAP 



• Đảm bảo rằng nhà thầu EPC đang nộp báo cáo tiến độ thường xuyên 
• Xem xét báo cáo tiến độ và đảm bảo rằng mọi sự cố E&S đều được báo cáo 
• Đảm bảo rằng các báo cáo được chuẩn bị dựa trên các chuyến thăm thực địa và đánh giá bên 
ngoài 
• Đảm bảo Cơ chế Khiếu nại được áp dụng, được thực hiện hiệu quả và các khiếu nại đang 
được giải quyết 
• Đảm bảo rằng cấu trúc báo cáo đã định dạng được nhà thầu EPC đệ trình trong quá trình xây 
dựng và nhà thầu O&M trong quá trình hoạt động. Báo cáo sẽ chứa bằng chứng về việc thực hiện 
E&S của dự án và tuân thủ ESAP, hợp đồng và các điều kiện quy định 
• Đảm bảo các báo cáo thoát E&S được chuẩn bị, các hành động khôi phục đã được thực hiện, 
v.v. (Đảm bảo danh sách kiểm tra thoát đã được hoàn thành) 

  
Hồ sơ và tài liệu 

• Báo cáo dự án , BTOR, báo cáo trạng thái ESAP được nộp trong hệ thống tài liệu GFCR 
9 HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG               

ESM là người đầu mối đảm bảo kiểm soát chất lượng cho các nhiệm vụ, đầu ra và tài liệu liên quan đến E&S. Kiểm 
soát tài liệu là điều cần thiết. Tất cả E & S nghiên cứu, ES IA tài liệu, mục tiêu nhiệm vụ dự án, BTORs, ESRS s , 
ESAP s , E & S giải phóng mặt bằng s và thông tin liên quan được lưu trong GFCR hệ thống ghi tài liệu quản lý 
bởi Pegasus . 

Các ESM, với sự hỗ trợ từ GFCR nhân viên hỗ trợ hành chính, đảm bảo rằng sự tích cực, theo dõi hồ sơ , và các 
tài liệu thu thập được duy trì và giữ up-to-date. 

ESM sẽ đảm bảo rằng các thủ tục ESMS được xem xét định kỳ. Các ESMS phải được xem xét liên tục và các 
cải nt ; nó sẽ được đánh giá bên ngoài sau ba năm hoạt động. 
  
Vai trò / Trách nhiệm của ESM 

• Đảm bảo rằng tất cả các nghiên cứu E&S, ESIA, BTOR, ESRS (Xem Phụ lục 7) , ESAP và các loại 
tài liệu E&S khác được lưu trữ trong hệ thống ghi tài liệu GFCR 
• Đảm bảo rằng hồ sơ giám sát và các tài liệu khác được duy trì và cập nhật 
• Đảm bảo rằng các thủ tục ESMS phải trải qua đánh giá nội bộ định kỳ 
• Đảm bảo rằng các thủ tục ESMS được đánh giá bên ngoài sau ba năm hoạt động 

  
Hồ sơ và tài liệu 

• Nghiên cứu E&S, ESIA, BTOR, ESRS, ESAP, E&S rõ ràng, đánh giá ESMS nội bộ và đánh giá 
ESMS bên ngoài được nộp trong hệ thống tài liệu GFCR 

  
10           BÁO CÁO GIÁM SÁT HÀNG NĂM (AMR s ) 

Bước 1 : Tôi n Ngoài việc giám sát định kỳ và báo cáo giám sát chuẩn bị bởi các nhà thầu / nhà điều 
hành s , c ategory A và B dự án sẽ được yêu cầu nộp một báo cáo giám sát hàng năm (AMR) quy định chi tiết 
tiến bộ chống lại bất kỳ ESM M P và mục ESAP , một nd để báo cáo về việc tuân thủ các điều kiện hợp đồng, bao 
gồm những điều sau nội dung : 

• Báo cáo hoàn thành sau xây dựng c nêu rõ việc tuân thủ các quy định của địa phương và 
đã nhận được giấy phép hoạt động / giấy phép hoạt động ; 
• Bất kỳ dữ liệu giám sát môi trường cần thiết nào ( ví dụ , chất lượng không khí / nước, nước 
thải, chất thải rắn, tiếng ồn) ; 
• OHS và dữ liệu về Sự cố mất thời gian (tai nạn, tử vong, tính mạng và an toàn cháy nổ) . 

  
Bước 2 : Báo cáo E&S R hàng năm của GFCR ( xem Phụ lục 9) . Báo cáo kết quả hoạt động hàng năm sẽ được lập 
chi tiết cách quỹ đã thực hiện ESMS trong suốt năm, mọi thay đổi, cải tiến và chi tiết về hiệu suất E&S của các 
công ty / dự án được đầu tư, phù hợp với các yêu cầu báo cáo của DFI . 
  



Bước 3 : Bản tóm tắt của Báo cáo E&S hàng năm sẽ được đăng trên trang web GFCR , nằm trên trang 
web Pegasus . (địa chỉ trang web sẽ được chèn) . 
  
Vai trò / Trách nhiệm của ESM 

• Đảm bảo rằng các dự án đang gửi AMR tới GFCR 
• Đảm bảo sau khi xây dựng hoàn thành báo cáo s , và các báo cáo khác, được gửi 
• Đảm bảo rằng dữ liệu giám sát E&S được nhập vào cơ sở dữ liệu / phần mềm giám sát có liên 
quan 
• Đảm bảo rằng báo cáo E&S hàng năm được lập ở cấp quỹ 
• Đảm bảo bản tóm tắt của báo cáo hàng năm này được chuẩn bị và đăng trên trang web 
của GFCR 

  
Hồ sơ và tài liệu 

• AMR được nộp trong hệ thống tài liệu GFCR 
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH LOẠI TRỪ GFCR 

GFCR không tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các dự án liên quan đến những điều sau đây: 
• Loại A Các dự án có rủi ro môi trường và xã hội bất lợi đáng kể, đa dạng, không thể đảo 
ngược hoặc chưa từng có 
• Các dự án chất thải không hợp pháp và không bền vững, bao gồm: 

o Việc di chuyển xuyên biên giới của chất thải bị cấm theo luật quốc tế, trừ khi 
tuân thủ Công ước Basel và các quy định cơ bản 
o Các dự án đốt rác thải đô thị lớn chưa phân loại 

• Các dự án thủy điện lớn (> 100 MW) và các dự án thủy điện bao gồm xây dựng đập và / 
hoặc các dự án dòng sông 
• Các dự án liên quan đến tái định cư vật chất lớn (hơn 200 người bị ảnh hưởng) 
• Các hoạt động bị cấm theo luật pháp nước sở tại hoặc các công ước quốc tế liên quan đến bảo 
vệ tài nguyên đa dạng sinh học hoặc di sản văn hóa 
• Phá hủy o f Các khu vực có giá trị bảo tồn cao 
• Các dự án ảnh hưởng tiêu cực đến người bản địa 
• Dự án làm hỏng di sản văn hóa 
• Các dự án làm hạn chế quyền và tự do cá nhân của mọi người hoặc vi phạm nhân quyền; 
• Việc sản xuất , hoặc thương mại , bất kỳ sản phẩm hay hoạt động bất hợp pháp coi là nước 
chủ nhà theo pháp luật (tức là quốc gia) hoặc quy định, hoặc công ước quốc tế và các thỏa 
thuận, hoặc phụ thuộc vào giai đoạn quốc tế ra hoặc cấm, chẳng hạn như: 

o Sản xuất hoặc buôn bán các sản phẩm có chứa PCB 
o Sản xuất hoặc buôn bán dược phẩm, thuốc trừ sâu / thuốc diệt cỏ và các 
chất độc hại khác thuộc diện cấm hoặc loại bỏ quốc tế 
o Sản xuất hoặc buôn bán các chất làm suy giảm tầng ôzôn bị quốc tế loại bỏ 
o Buôn bán động vật hoang dã , sản xuất hoặc buôn bán các sản phẩm từ động 
vật hoang dã được quy định trong Công ước CITES 
o Kinh doanh hàng hóa mà không cần giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu 
hoặc bằng chứng khác về việc cho phép quá cảnh từ các quốc gia xuất khẩu, 
nhập khẩu liên quan và quá cảnh, nếu có 

• Sản xuất hoặc buôn bán vũ khí và đạn dược 
• Sản xuất hoặc các hoạt động liên quan đến các hình thức lao động cưỡng bức hoặc lao động 
trẻ em có hại hoặc bóc lột như được định nghĩa trong các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO   
• Sản xuất mỹ phẩm và c. liên quan đến thử nghiệm trên động vật 
• Hoạt động khai thác gỗ thương mại để sử dụng trong các khu rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh 
• Sản xuất gỗ hoặc các sản phẩm từ gỗ không phải từ rừng được quản lý bền vững ( loại trừ các 
doanh nghiệp có dưới 50% quản lý rừng được tư vấn sản xuất được chứng nhận ) 
• Bất kỳ hành vi kinh doanh nào không liên quan đến nội dung khiêu dâm 
• Sản xuất hoặc phân phối các phương tiện truyền thông phân biệt chủng tộc, phản dân chủ và 
/ hoặc tân phát xít Đức 
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• Sản xuất hoặc buôn bán rượu bia (trừ bia và rượu) 
• Sản xuất hoặc buôn bán thuốc lá 
• Cờ bạc, cas inos và các doanh nghiệp tương đương 
• Sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu phóng xạ  
• Sản xuất, sử dụng hoặc buôn bán sợi amiăng không được bao bọc hoặc các sản phẩm có chứa 
amiăng 
• Đánh bắt cá trôi trong môi trường biển 
• Vận chuyển dầu hoặc các chất độc hại khác trong các tàu chở dầu không tuân thủ các yêu cầu 
của IMO 

PHỤ LỤC 2: IFC P ERFORMANCE S TANDARDS 

Giới thiệu 

Vào năm 2012, IFC đã cập nhật Tiêu chuẩn thực hiện bền vững về môi trường và xã hội (PS) và các tài liệu liên 
quan như : 

1. Tiêu chuẩn thực hiện 1: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội              

2. Tiêu chuẩn hoạt động 2: Phòng thí nghiệm r và Điều kiện làm việc              

3. Tiêu chuẩn Hiệu suất 3: Hiệu quả Tài nguyên và Ngăn ngừa Ô nhiễm              

4. Tiêu chuẩn thực hiện 4: Sức khỏe cộng đồng, An toàn và An ninh              

5. Tiêu chuẩn thực hiện 5: Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện              

6. Tiêu chuẩn thực hiện 6: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống              

7. Tiêu chuẩn thực hiện 7: Người bản địa              

8. Tiêu chuẩn thực hiện 8: Di sản văn hóa              

Tám PS này xác định trách nhiệm của khách hàng trong việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội của họ. Sự thay 
đổi đáng kể nhất là sự mong đợi của 'khách hàng' . 

Tóm lược: 

Các phần sau đây tóm tắt các Tiêu chuẩn hoạt động . Chúng nên được đọc cùng với các Ghi chú Hướng dẫn PS 
cũng như các Ghi chú Thực hành Tốt của IFC đã được IFC phát triển . 

Hành động : Mỗi câu hỏi nên được trả lời là có hoặc không , cung cấp lý do và các tài liệu hỗ trợ kèm 
theo nếu cần 

  

PS 1: ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG 

Chương trình Quản lý và Đánh giá Môi trường và Xã hội 

• Liệu các công ty nhận đầu tư Nhà thầu / EPC / M & E / Civils / O & M có một hệ thống quản lý 
tại chỗ để xác định và quản lý các tác động môi trường và xã hội và rủi ro của xây dựng và dự 
án hoạt động? Hệ thống có xác định các biện pháp giảm thiểu và thực hiện nhằm giải quyết các 
tác động và rủi ro của hoạt động không? (Ví dụ: Đảm bảo chất lượng; Môi trường, Sức khỏe, An 
toàn & Xã hội) 
• Bao lâu thì bên được đầu tư xem xét và cập nhật hệ thống? 
• Công ty có các nguồn lực dành riêng để hỗ trợ việc này không? 
• Họ có chứng nhận thực hành tốt nhất (ISO ) nào không? 

Tổ chức 

• Có những người chịu trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý không? 
• Bao gồm bản phác thảo về những người chịu trách nhiệm bao gồm cả quản lý S&E. 

Đào tạo 



• Công ty có các chương trình đào tạo dành cho những người chịu trách nhiệm không? 

Kết nối cộng đồng 

• Công ty có quy trình tham gia cộng đồng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng không? 
• Nếu có, quy trình này có đảm bảo sự tham vấn miễn phí, trước và được thông báo của cộng 
đồng bị ảnh hưởng không? 
• Công ty có cơ chế khiếu nại cho các cộng đồng bị ảnh hưởng không? 

Monitorin g 

• Công ty có các thủ tục để giám sát việc thực hiện chương trình quản lý không? 

Báo cáo 

• Thông tin hoạt động môi trường và xã hội thích hợp có được báo cáo nội bộ định kỳ cho quản 
lý cấp cao, các nhà đầu tư và các bên liên quan khi có liên quan không? 

  

PS 2: LABO U R VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 

Chính sách và Quản lý Nguồn nhân lực 

• Liệu nhận đầu tư công ty có một chính sách nhân sự? Nó có rõ ràng dễ hiểu và dễ tiếp cận đối 
với tất cả nhân viên không? Nó có cung cấp thông tin về các quyền theo luật lao động và việc làm 
quốc gia không? 
• Công ty đã tài liệu hóa và thông báo các điều kiện làm việc và các điều khoản tuyển dụng cho 
tất cả người lao động trực tiếp ký hợp đồng chưa? Điều này có bao gồm hướng dẫn về giờ làm 
việc, thủ tục làm thêm giờ, tiền lương được trả, các loại hợp đồng, tần suất thanh toán và thời 
gian nghỉ ốm đau và thai sản không? 
• Ngôn ngữ giao tiếp của công nhân, viên chức là gì? 
• Các điều khoản và điều kiện có phù hợp với bất kỳ thỏa ước tập thể nào với người lao động 
không? 
• Công ty đã thực hiện cơ chế khiếu nại để xem xét và giải quyết các khiếu nại của nhân viên 
chưa? 
• Có một người chịu trách nhiệm xem xét các khiếu nại và theo dõi chúng một cách kịp thời và 
minh bạch không? 

Tổ chức của người lao động 

• Công ty có tuân thủ luật pháp quốc gia trong việc cho phép người lao động thành lập và tham 
gia các tổ chức người lao động và thương lượng tập thể không? Liệu nó có một công nhân ' tổ 
chức hoặc tổ chức công đoàn? Nếu có, điều này được hình thành khi nào? Bao nhiêu phần trăm 
lực lượng lao động là thành viên? Các thành viên có được hưởng các quyền lợi đặc biệt không? 

Cơ hội không phân biệt đối xử và bình đẳng 

• Công ty có lập thành văn bản các thủ tục minh bạch về kỷ luật, hiệu suất và các thủ tục khiếu 
nại để đảm bảo rằng các quyết định tuyển dụng không được đưa ra dựa trên các đặc điểm cá 
nhân không liên quan đến yêu cầu công việc không? Công ty có chính sách tuyển dụng ưu đãi nào 
không? 

Cắt giảm 

• Công ty có lường trước được sự nghỉ việc của một số lượng lớn nhân viên không? Nếu có, có 
thủ tục nghỉ việc được áp dụng không? Người lao động đã được tư vấn phù hợp chưa . IFC đã đưa 
ra một Lưu ý Thực hành Tốt để quản lý tình trạng nghỉ việc .[3] 
• Nếu đầu tư kéo theo sự mở rộng thì điều này có tạo thêm việc làm không? 

Bảo vệ lực lượng lao động 
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• Công ty có đảm bảo trẻ em hoặc lao động cưỡng bức không được sử dụng trực tiếp, hoặc thông 
qua các nhà thầu hoặc trong chuỗi cung ứng không? Công ty có kiểm tra độ tuổi của tất cả nhân 
viên không? Công ty có đảm bảo rằng lao động trẻ (15-18 tuổi) không được tuyển dụng làm công 
việc nguy hiểm không? Công ty có cam kết với các nhà thầu và nhà cung cấp không sử dụng lao 
động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức không? 

Sức khỏe và an toàn lao động 

Công ty có : 

• cung cấp cho công nhân của mình một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh? Điều này có 
bao gồm việc cung cấp cho người lao động và bắt buộc người lao động chúng tôi trang bị bảo hộ 
cá nhân không? Công ty đã thực hiện các bước để ngăn ngừa tai nạn, thương tích và bệnh tật bằng 
cách giảm thiểu nguyên nhân của các mối nguy hiểm chưa? 
• tiến hành giám sát và kiểm tra thích hợp để đảm bảo an toàn cho người lao động? Điều này có 
bao gồm việc giám sát mức độ tiếp xúc với tiếng ồn của môi trường và nơi làm việc, và ánh sáng 
nơi làm việc, chất lượng không khí và nhiệt độ nếu có? 
• theo dõi và báo cáo tỷ lệ thương tật, bệnh nghề nghiệp, số ngày mất việc, nghỉ việc và số người 
chết BNN? Com 0 pany có theo dõi doanh thu của nhân viên không? 
• có chương trình đào tạo cho người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không? 
• có một phương án chữa cháy, tính mạng và an toàn? 

PS 3: HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM 

Ngăn ngừa ô nhiễm, bảo tồn tài nguyên và tiết kiệm năng lượng 

• Cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng tài nguyên của công ty bao gồm các nguồn và ước 
tính sử dụng năng lượng và nước hàng ngày. Công ty đã bao giờ thực hiện đánh giá sản xuất sạch 
hơn chưa? Hoạt động của công ty có kết hợp các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm 
nước không? (Xem thêm. Hướng dẫn trong PS 6, Quản lý và Sử dụng Tài nguyên Thiên nhiên Tái 
tạo.) 
• Công ty có giám sát khí thải không khí và nước không? Chất lượng không khí xung quanh có 
được giám sát tại chỗ không? 
• Công ty có áp dụng các kỹ thuật ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm theo dự án cụ thể không? 

Quản lý chất thải 

• Doanh nghiệp có quy trình lưu giữ, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn không? Điều này có bao gồm 
các kỹ thuật quản lý chất thải không? 
• Công ty có xử lý nước thải trước khi xử lý không? 

Những vật liệu nguy hiểm 

• Công ty có quy trình lưu trữ, xử lý và tiêu hủy các vật liệu nguy hiểm không? 

Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức 

• Công ty có kế hoạch phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp không? 

  

PS 4: SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ AN NINH CỘNG ĐỒNG 

Sức khỏe và An toàn cộng đồng 

• Có bất kỳ cộng đồng nào gần các cơ sở của công ty được đầu tư không? Mối quan hệ của công 
ty với cộng đồng địa phương là gì? Công ty có tính đến cộng đồng, sức khỏe và an toàn trong bối 
cảnh hoạt động của mình không? Các yêu cầu của nó có tính đến cơ sở hạ tầng và an toàn thiết bị 
của công ty, phát hành vật liệu nguy hiểm, cân nhắc vận chuyển và tiêu hủy, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên và cộng đồng phơi nhiễm với bệnh tật không? 
• Công ty có chỉ định người liên hệ trong tổ chức chịu trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các câu 
hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại do cộng đồng lân cận hoặc các bên liên quan khác đưa ra 



không? Nếu có, các chi tiết liên hệ của những người này có được hiển thị nổi bật trên bảng chỉ 
dẫn của cơ sở công ty không? 

Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức 

• Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của công ty có tính đến rủi ro và tác động từ các hoạt 
động của dự án đối với cộng đồng địa phương không? Điều này có bao gồm yêu cầu thông báo 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng về các mối nguy tiềm ẩn đáng kể theo cách thức phù hợp về mặt 
văn hóa không? 

Yêu cầu về nhân viên an ninh 

• Công ty có thu hút nhân viên an ninh cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở của họ không? Nếu có, 
các điều khoản trong hợp đồng có bao gồm hướng dẫn về cách nhân viên an ninh tương tác với 
các cộng đồng gần cơ sở không? 
• Nhân viên an ninh có vũ trang không? Nếu có, công ty đã cung cấp đào tạo về cách ứng xử phù 
hợp đối với người lao động và cộng đồng lân cận chưa? Có bất kỳ cáo buộc nào về các hành vi bất 
hợp pháp và / hoặc lạm dụng của nhân viên an ninh đối với người lao động hoặc cộng đồng lân 
cận không? Nếu có, công ty đã giải quyết những vấn đề này như thế nào? 

  

Hành động cho PS 5-8: 
1) Liệu hoặc sẽ kích hoạt dự án PS 5 đến 8 ở tất cả ?       
2) Nếu không, các câu hỏi sau không áp dụng cho dự án và sẽ được bỏ qua       
3) Nếu có, e ach cá nhân câu hỏi dưới đây cần được trả lời phù hợp , biện minh được cung cấp và 

hỗ trợ tài liệu kèm theo khi cần thiết       
  

PS 5: ĐIỀU CHỈNH ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TỰ DO 

Thiết kế dự án 

• Có thu hồi đất để đầu tư đề xuất không? Nếu có thì việc sử dụng đất trước đây là gì và đất bị 
thu hồi như thế nào? Việc thu hồi đất có được chính phủ quản lý không? 

Bồi thường và lợi ích cho người bị chia cắt 

• Có bất kỳ sự di dời vật chất và / hoặc kinh tế nào và tái định cư do thu hồi đất cho dự án này 
không? Nếu có, hãy cung cấp thông tin chi tiết về loại hình di dời, những người và cộng đồng phải 
di dời. 
• Có các đầu tư công ty tham gia với những người phải di dời và các cộng đồng và / hoặc cơ hội 
cung cấp các lợi ích phát triển thích hợp xuất phát từ dự án? Nếu có, hãy cung cấp thông tin chi 
tiết. 

Cơ chế Tham vấn và Khiếu nại 

Có công ty được đầu tư : 

• D công khai tất cả các thông tin liên quan, tham khảo ý kiến của những người bị ảnh hưởng 
và cộng đồng và tạo điều kiện cho họ tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định liên quan đến 
tái định cư? 
• E đã xây dựng một cơ chế khiếu nại hiệu quả? 

  

Lập kế hoạch và Thực hiện Tái định cư 

Có công ty được đầu tư : 

• C khởi động các thiết kế thay thế để tránh hoặc giảm thiểu sự dịch chuyển kinh tế và vật chất? 
• Tôi có xác định được những người bị dự án di dời và những người đủ điều kiện được bồi 
thường và hỗ trợ thông qua một cuộc điều tra cơ bản với dữ liệu cơ bản về kinh tế - xã hội thích 



hợp không? Cuộc điều tra dân số đã xác lập tình trạng của những người phải di dời theo các 
quyền hợp pháp của họ hoặc yêu cầu đất đai chưa? 
• P ủng hộ một Kế hoạch hành động tái định cư hoặc khung tái định cư (nếu có liên quan đến 
việc di dời) nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc di dời, xác định các cơ hội phát triển 
và thiết lập quyền lợi cho tất cả những người bị ảnh hưởng? 

Trong trường hợp Khung hành động Tái định cư được chuẩn bị, nó phải bao gồm các khía cạnh sau (theo 
Sổ tay IFC về Chuẩn bị Kế hoạch Hành động Tái định cư , xem Phụ lục 15 ) : 

o Xác định các tác động của dự án và dân số bị ảnh hưởng 
o Khuôn khổ pháp lý 
o Khung lương thưởng 
o Hỗ trợ tái định cư và Sinh kế 
o Ngân sách và lịch trình thực hiện 
o Trách nhiệm của tổ chức 
o Tham vấn và Tham gia 
o Giải quyết khiếu nại 
o Giám sát và đánh giá 

o Các thủ tục đã xây dựng để cung cấp bồi thường hoặc hỗ trợ khác sẽ thiết lập quyền lợi cho 
những người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng (nếu có liên quan đến sự thay đổi về kinh tế nhưng 
không liên quan đến thể chất) ? Điều này có bao gồm việc cung cấp tài sản thay thế, bồi thường, 
hỗ trợ có mục tiêu và / hoặc hỗ trợ chuyển tiếp theo các yêu cầu của PS 5 không? 
o Ngày giới hạn tính đủ điều kiện đã được thiết lập hoặc phổ biến chưa? 

Trách nhiệm của Khu vực Tư nhân trong Khu vực Tái định cư do Chính phủ quản lý 

• Tái định cư có được chính phủ quản lý không? Nếu có, công ty đã bổ sung các hành động của 
chính phủ và thu hẹp khoảng cách (nếu có) giữa các quyền và thủ tục do chính phủ chỉ định và 
các yêu cầu của PS này chưa? 

  

PS 6: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SỐNG S 

Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học 

• Có các đầu tư công ty xác định và giải quyết các tác động về đa dạng sinh học như là một phần 
hoạt động của mình? 
• Môi trường sống đã được sửa đổi, tự nhiên và quan trọng (theo định nghĩa của PS 6) có bị ảnh 
hưởng bởi các hoạt động của công ty không? 

- Trong trường hợp môi trường sống tự nhiên, công ty đã xem xét các giải pháp thay thế và giảm thiểu 
thỏa đáng bất kỳ sự suy thoái tiềm ẩn nào chưa? 

- Trong trường hợp môi trường sống quan trọng, công ty đã xác định một cách phù hợp rằng sẽ không 
có tác động bất lợi nào có thể đo lường được đối với các loài hoặc môi trường sống hay không? 

• Công ty có tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong các khu vực được bảo vệ hợp pháp không? Nếu 
có, công ty đã giải quyết các yêu cầu đối với các khu vực được bảo vệ hợp pháp được nêu trong 
PS 6 chưa? 
• Công ty có xác định được bất kỳ loài ngoại lai nào có thể được đưa vào một cách cố ý hoặc vô 
ý thông qua các hoạt động của mình không? Nếu có kế hoạch đưa các loài ngoại lai vào có chủ 
đích, thì việc này đã nhận được sự chấp thuận phù hợp của cơ quan quản lý chính phủ chưa? 

Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo 

• Có các đầu tư công ty xác định tài nguyên thiên nhiên tái tạo mà nó sẽ sử dụng, và cam kết sẽ 
quản lý chúng một cách bền vững? 
• Đối với các dự án trong rừng tự nhiên và rừng trồng, khách hàng có được cấp chứng chỉ độc 
lập để đảm bảo rằng các khu rừng tự nhiên và rừng trồng này đang được quản lý bền vững 
không? Nếu không, hoặc đang chờ xử lý thì kế hoạch hành động theo từng giai đoạn có giới hạn 
thời gian đã được phát triển để đạt được chứng nhận đó chưa? 



• Trong trường hợp các dự án trong môi trường nước ngọt và biển, khách hàng có được chứng 
nhận độc lập về việc quản lý bền vững các nguồn lợi thủy sản này không, hoặc cung cấp các nghiên 
cứu độc lập khác để làm chậm các nguồn tài nguyên này được quản lý bền vững? 

  

PS 7: CÁC HÌNH VẼ ĐỘC LẬP 

Tránh các tác động bất lợi 

• Có khả năng là Người bản địa (IP) sẽ bị tác động tiêu cực do hoạt động của dự án không? ESIA 
do công ty được đầu tư thực hiện có xác định được các tác động bất lợi đối với các IP và xác định 
các cách để tránh những tác động này nếu có thể không? 
• Có đầu tư công ty bồi thường một cách thích hợp về mặt văn hóa phù hợp với hướng dẫn được 
cung cấp trong PS 7. 

Đồng ý, Tham vấn và Tham gia có Thông tin 

• Có các đầu tư công ty thành lập một quy trình để tham gia được thông báo thông qua một quá 
trình FPIC tập trung vào giảm nhẹ các biện pháp, chia sẻ lợi ích phát triển và cơ hội và vấn đề 
thực hiện như được nêu trong PS 7? 

Tác động đến đất truyền thống hoặc đất phong tục đang được sử dụng 

Có công ty được đầu tư : 

• Các sở hữu trí tuệ đã thông báo về các quyền của họ theo luật quốc gia bao gồm cả những 
quyền công nhận quyền truyền thống / tập quán? 
• đưa ra mức đền bù ít nhất và đúng thủ tục cho những người có đầy đủ quyền sở hữu hợp pháp 
để có đất cùng với các cơ hội phát triển phù hợp về văn hóa 
• bồi thường bằng đất hoặc bồi thường bằng hiện vật thay cho bồi thường bằng tiền ở đâu khả 
thi? 
• tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí với các cộng đồng bị ảnh hưởng và ghi lại sự tham 
gia đầy đủ của họ và kết quả thành công? 

Sự di dời của Người bản địa (IP) khỏi các Vùng đất Truyền thống hoặc Phong tục 

• Có đầu tư công ty đã tiến hành đàm phán tốt đức tin thành công, áp dụng các yêu cầu của tiêu 
chuẩn hiệu suất, và nếu khả thi, đảm bảo rằng IP có thể trở lại vùng đất truyền thống hoặc phong 
tục của họ nên lý do chấm dứt di chuyển địa điểm tồn? 

  

PS 8: DI SẢN VĂN HÓA 

Bảo vệ di sản văn hóa trong thiết kế và thi công dự án 

• Dự án có nằm trong khu vực dự kiến tìm thấy di sản văn hóa không? Nếu có, Thủ tục Tìm Cơ 
hội đã được thiết lập như được nêu trong PS 8 chưa? 
• Có khả năng là dự án có thể ảnh hưởng đến di sản văn hóa hoặc di sản văn hóa quan trọng đã 
được xác định, nơi không thể tránh khỏi thiệt hại đáng kể? Nếu có, công ty đã tuân thủ các yêu 
cầu của PS 8 chưa? 
• Dự án có nằm trong khu vực được bảo vệ hợp pháp hay vùng đệm được xác định hợp pháp 
không? Nếu có, công ty đã tuân thủ các yêu cầu của PS 8 chưa? 

Dự án sử dụng Di sản văn hóa 

• Có các đầu tư công ty xác định được đề nghị sử dụng dự án của văn hóa các nguồn lực, kiến 
thức, sáng kiến, hay các hoạt động của cộng đồng địa phương thể hiện lối sống truyền thống cho 
các mục đích thương mại? Nếu vậy, khách hàng đã thông báo cho các cộng đồng này về: 

- quyền của họ theo luật quốc gia 



- phạm vi và bản chất của phát triển thương mại được đề xuất 

- hậu quả tiềm tàng của sự phát triển đó 

• Nếu quá trình thương mại hóa đã được tiến hành, công ty được đầu tư đã yêu cầu : 

- tham gia thương lượng thiện chí với cộng đồng bị ảnh hưởng thể hiện lối sống truyền thống 

- ghi lại sự tham gia có đầy đủ thông tin của họ và kết quả thành công của cuộc đàm phán 

- được cung cấp chia sẻ công bằng và công bằng các lợi ích từ thương mại hóa 
PHỤ LỤC 3 : TÔI NDICATIVE DANH SÁCH KIỂM TRA S TRONG THẨM ĐỊNH : NHÀ THẦU / ĐỐI TÁC DỰ 
ÁN 

Danh sách kiểm tra 1: Rủi ro về sức khỏe và an toàn  

S = Thỏa mãn 

U = Không đạt yêu cầu 

NA = Không áp dụng 

  Các câu hỏi đề xuất để xác định mức độ liên quan của các vấn đề với khả năng tồn tại của doanh nghiệp Xếp  

S / U   

       

          và an toàn nghề nghiệp có được đưa vào tham vấn lực lượng lao động không?     

   g xuyên và hiệu quả thanh tra sức khoẻ và an toàn và kiểm tra tuân thủ không?     

       truy tố nào trước đây hoặc đang chờ xử lý liên quan đến việc vi phạm sức khỏe và an toàn của các nhà tài trợ dự án hoặc công ty 
 

    

     c khỏe và an toàn hiện tại của nhà tài trợ hoặc công ty là gì?     

     sức khỏe và an toàn nguy cơ s cho cộng đồng địa phương liên quan đến việc đầu tư ?     

       ện an toàn chung và cụ thể có được cung cấp không?     

    bị hỗ trợ nâng cơ có được cung cấp khi cần thiết không?     

         ó được báo cáo không? Số liệu thống kê có được duy trì không? Các cuộc điều tra có được thực hiện không?     

       hương trình bảo trì phòng ngừa không?     

          ận bảo vệ máy móc có được trang bị không? Nơi làm việc có ngăn nắp không? Ánh sáng có đầy đủ không?     

         “giấy phép hoạt động” có được sử dụng để đảm bảo rằng thiết bị được an toàn trước khi bắt đầu bảo trì không?     

           ặt điện của một tiêu chuẩn hợp lý? Ar e thợ điện được đào tạo? ( Tiêu chuẩn IEE)     

      uy cơ cháy nổ như bụi (bột, đường), LPG, nhiên liệu, dung môi không? Có hệ thống báo động không? và thiết bị chữa cháy của tôi được 
  (cung cấp đủ nước, bình chữa cháy)? Nước chữa cháy bị ô nhiễm sẽ thoát đến đâu? 

    

        êu chuẩn bắt buộc cho người lái xe của công ty không? Có kiểm tra năng lực và y tế không?     

     hất / vật liệu nguy hiểm (ví dụ như dung môi, bụi, amiăng, thuốc trừ sâu) có được sử dụng không và công nhân có tiếp xúc với chúng 
 

    

          bảo vệ / thông gió / khai thác có được lắp đặt hoặc trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp có được cung cấp không?     

      ếp xúc với tiếng ồn của nhân viên có vượt quá 85 dB (A) không? Nếu vậy, bịt tai hoặc nút bịt tai có được cung cấp và đeo không?     

        ơ cứu có được cung cấp không? Có Sơ cứu viên được đào tạo không?     

        tiến hành trước khi làm việc và khám chữa bệnh thông thường (ví dụ như mất thính giác, tiếp xúc với hóa chất, chức năng phổi) có 
 c hiện khi cần thiết không? 

    



  Các câu hỏi đề xuất để xác định mức độ liên quan của các vấn đề với khả năng tồn tại của doanh nghiệp Xếp  

S / U   

       

          diễn tập về cháy nổ / an toàn có được thực hiện không? Có các phương án khẩn cấp cho các sự cố tại chỗ và ngoài cơ sở không?     

  

Danh sách kiểm tra 2: Rủi ro môi trường 

     ác câu hỏi được sử dụng để xác định mức độ liên quan của những vấn đề này với khả năng tồn tại của doanh nghiệp (gạch đầu 
dòng chứa các câu hỏi tiếp theo tiềm năng) 

Xế   

S /    

       

     êu chuẩn và quy định về môi trường áp dụng cho khoản đầu tư . Các nhà tài trợ dự án hoặc công ty đã xin được giấy phép và chứng nhận 
 g cập nhật có liên quan chưa? Các tiêu chuẩn môi trường quốc tế có liên quan ? Sử dụng của WBG EHS Guid elines ? 

    

      xác định, giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường là gì?     

      hụ nước hoặc xử lý nước thải có khả năng ảnh hưởng đến những người sử dụng khác của nguồn cung cấp này không? S ource / s & lượng 
  hiết? Xử lý nước thải đầu ra hay thải ra cống rãnh công cộng? 

    

         ược bất kỳ báo cáo sự cố môi trường với các nhà tài trợ dự án hoặc công ty trong vòng 5 năm trở lại đây? Nếu có, hãy cung cấp thông tin 
  

    

       h được xác định và giải quyết tất cả biodiversi ty tác động của các hoạt động của mình thông qua việc đánh giá tác động môi trường?     

        và mục tiêu cho việc sử dụng năng lượng và tài nguyên khác ?     

        g không khí tại nơi làm việc, tại công trường và khu vực xung quanh có đạt yêu cầu không?  D ust , khí thải khác hoặc khói từ xe cộ, nhà 
  hiết bị? Hệ thống điều tra m hiệu quả đang bị đình trệ? 

    

       ợc sử dụng trong hệ thống làm lạnh hoặc điều hòa không khí không? Các lựa chọn thay thế được xem xét?     

      ộc hại có tham gia vào quá trình này không? Chúng có được quản lý hiệu quả không? PCB có trong dầu máy biến áp không? Xe tăng bị 
  

    

     nh giảm thiểu tối thiểu W aste : tái chế, tái sử dụng vật liệu đóng gói?     

       u ô nhiễm đất do các hoạt động trước đây tại chỗ (nông nghiệp và công nghiệp) không?   

  

  

       n hoặc những phiền toái khác không?     

  

Danh sách kiểm tra 3: Rủi ro xã hội 

    về các câu hỏi được sử dụng để xác định mức độ liên quan của những vấn đề này với khả năng tồn tại của doanh nghiệp Xế   

S /    

  

    có bằng hoặc xung quanh mức lương tối thiểu không? L ikely rơi dưới mức đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản ?     

       đóng góp cho bất kỳ chương trình phát triển cộng đồng thông qua sự đóng góp tài chính hoặc bằng cách khác? Hoạt động của công ty 
   ững tác động nào đối với cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác? 

    

    nhân sự hiệu quả tại chỗ ?     

    g lao động phù hợp với nhân viên không?     

            khiếu nại hiệu quả? (Cần có sự quan tâm đặc biệt ở các quốc gia có luật hạn chế các tổ chức công đoàn.)     

      i 18 tuổi được làm việc? Nếu vậy, loại công việc và họ bao nhiêu tuổi?     



    về các câu hỏi được sử dụng để xác định mức độ liên quan của những vấn đề này với khả năng tồn tại của doanh nghiệp Xế   

S /    

  

     phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, khuyết tật, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội không?     

         ông việc nào được trích xuất đang bị đe dọa bằng vũ lực hoặc hình phạt, ví dụ như người sử dụng lao động có giữ giấy tờ tùy thân của 
  ộng không? 

    

     kiến sẽ phát sinh mất việc làm do đầu tư ( ví dụ: tư nhân hóa, tái cơ cấu)?     

          của các cơ sở hoặc dịch vụ cũ hoặc được đề xuất - nhà ở, giáo dục, y tế, thực phẩm, nước uống?     

      
 

 ệp (hoặc các nhà thầu phụ) sẽ nhập khẩu một lực lượng lao động ngoài địa phương yêu cầu chỗ ở và tiếp cận các cơ sở vật chất trong 
  ơn 3 tháng? 

    

          ó bị di chuyển khỏi hoặc bị loại khỏi địa điểm đầu tư, đặc biệt là trên cơ sở không tự nguyện không?     

       có ảnh hưởng đến địa điểm tôn giáo hoặc tổ tiên, hoặc tài nguyên thiên nhiên được người dân địa phương cho là có ý nghĩa văn 
  g liêng không? 

    

  
PHỤ LỤC 4: ĐỀ CƯƠNG ESIA VÀ ES M MP 

Đề cương Đánh giá Tác động Xã hội và Môi trường (ESIA) 
  
Phạm vi và phương pháp luận 
Khung tham chiếu (tiêu chuẩn áp dụng và hướng dẫn) chọn để ĐGTĐXHMT là các Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC 
(PSS) cho môi trường và tính bền vững xã hội (2012), được thiết kế để hỗ trợ đầu tư chức kinh z ations trong 
việc áp dụng các phương pháp đánh giá rủi ro E & S và các nguyên tắc để đầu tư của họ. 
  
PS1: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội 
PS2: Lao động và Điều kiện làm việc 
PS3: Hiệu quả Tài nguyên và Ngăn ngừa Ô nhiễm 
PS4: Sức khỏe cộng đồng, An toàn và Bảo mật 
PS5: L và Mua lại và Tái định cư không tự nguyện 
PS6: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống 
PS7: Người bản địa 
PS8: Di sản văn hóa 
  
Đề cương về E SIA 
  
Các yếu tố chính của ESIA và báo cáo ESIA[4] 
Các yếu tố chính của ESIA và báo cáo của nó được mô tả trong phần này. Những yếu tố này phải được che đậy 
kỹ lưỡng bởi một ESIA đầy đủ cho cao -risk dự án s . ESIA một phần không yêu cầu nhiều dữ liệu cơ bản và 
nền tảng như ESIA đầy đủ; các yếu tố thường không được đề cập trong ESIA một phần được đánh dấu bằng 
dấu hoa thị. Tất cả các giao dịch loại B chỉ yêu cầu một ESIA hạn chế / tập trung. Mức độ và độ sâu của ESIA sẽ 
được quyết định sau khi sàng lọc và phân loại. Trình tự và cách thức trình bày thông tin trong báo cáo ESIA 
phải dựa trên đề cương này. Nếu một ESIA chính thức đã được nhà phát triển dự án tiến hành, hãy xem xét 
liệu nó có phù hợp với đề cương này hay không hoặc có nên tiến hành các đánh giá bổ sung từng phần hay 
không. 
  
1. Tóm tắt phi kỹ thuật              
  
Tóm tắt các tác động đáng kể theo cách mà đối tượng không chuyên về kỹ thuật, đặc biệt là các bên liên quan 
tại địa phương có thể dễ dàng hiểu được. Bản tóm tắt bao gồm cách thức quản lý các tác động đã xác định và 
chỉ ra mọi vấn đề còn tồn tại cần hành động thêm. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


  
2. Mô tả dự án              
  
Mô tả cụ thể các thông số chính của dự án đề xuất, bao gồm: 

• Các thực thể thực hiện của dự án (ví dụ như trưởng dự án chính cũng như các đối tác dự án) và vai 
trò tương ứng của họ trong dự án                       

• Vị trí địa lý của dự án, tốt nhất là được minh họa bằng các bản đồ thích hợp3                       
• Tóm tắt dự án ((các) mục tiêu dự án, kết quả / kết quả mong đợi, đầu ra và các hoạt động 

chính)                       
• Tổ chức thực hiện.                       

  
3. Phân tích chính sách, khuôn khổ pháp lý và hành chính *              
  
Mô tả chính sách, khung pháp lý và hành chính trong đó dự án diễn ra và xác định bất kỳ luật và quy định nào 
liên quan đến các vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến dự án. Điều này bao gồm các quy định về đánh 
giá tác động môi trường và / hoặc xã hội mà dự án phải tuân thủ cũng như các luật thực hiện nghĩa vụ của 
nước sở tại theo luật quốc tế. 
Giải thích các yêu cầu của bất kỳ đối tác đồng tài trợ nào, nếu có. Khi thích hợp, hãy xem xét các khuôn khổ 
pháp lý để thúc đẩy bình đẳng giới. Gắn cờ cho bất kỳ khu vực nào mà dự án có thể không tuân thủ. 
  
4. Xác định và phân tích các bên liên quan              
  
Mục đích của việc xác định và phân tích các bên liên quan là để hiểu các tác động tiềm tàng đối với các bên liên 
quan và để làm rõ ai nên tham gia vào quá trình ESIA và cách thức. Điều này được thực hiện bằng cách liệt kê 
tất cả các bên liên quan có liên quan - dựa trên bất kỳ phân tích bên liên quan hiện có nào được phát triển 
trong quá trình thiết kế dự án và dựa trên kiến thức chung về bối cảnh dự án và các bên liên quan chính của 
nó - và trình bày chi tiết những điều sau: 
  

• lợi ích của các bên liên quan và kỳ vọng từ dự án;                       
• cách họ có thể ảnh hưởng đến dự án (tích cực hoặc tiêu cực);                       
• đánh giá hoặc ước tính đầu tiên về cách sinh kế của họ có thể bị ảnh hưởng bởi dự án (tích cực hoặc 

tiêu cực); và                       
• họ nên tham gia vào ESIA như thế nào dựa trên thông tin trong ba mục ở trên.                       

  
Các bên liên quan nên được phân tách giữa nam và nữ nếu phù hợp và khả thi. Sẽ rất hữu ích nếu trình bày 
những phát hiện chính của việc phân tích các bên liên quan trong một ma trận. Việc phân tích các bên liên 
quan được coi là một công việc đang được tiến hành và cần được điều chỉnh khi có thêm thông tin trong quá 
trình ESIA và hơn thế nữa. Xem thêm Phụ lục 13 về tham vấn và tham gia của các bên liên quan. 
  
5. Đường cơ sở về môi trường và xã hội *              
  
Mô tả và phân tích bối cảnh môi trường và xã hội mà dự án hoạt động. Mặc dù một số thông tin ngữ cảnh rộng 
là cần thiết, nhưng phân tích nên tập trung vào bối cảnh tức thời của địa điểm dự án và các khía cạnh liên 
quan đến các tác động đã xác định để phù hợp với các quyết định về thiết kế, vận hành hoặc các biện pháp 
giảm thiểu của dự án. Đối với dữ liệu bối cảnh chung, hãy tham khảo - trong phạm vi có thể - dữ liệu thứ cấp 
và các phân tích hiện có, bao gồm cả phân tích tình hình được thực hiện như một bước thiết kế dự án trước 
đó. Để hiểu bối cảnh tại địa điểm dự án, thông thường cần phải thu thập dữ liệu sơ cấp tại địa điểm. 
  
Mục đích chính của phần này của báo cáo ESIA là cung cấp sự hiểu biết về các điều kiện xã hội và môi trường 
hiện tại tạo thành đường cơ sở để dự đoán và đo lường các tác động của dự án trong quá trình thực hiện dự 
án. Đối với các dự án có mức độ rủi ro trung bình chỉ yêu cầu một phần ESIA và không có nghiên cứu phạm vi, 
phần này cũng tạo cơ hội chứng minh kết quả của việc sàng lọc ESMS bằng cách xác nhận các tác động tiềm ẩn 
và / hoặc xác định các tác động tiềm ẩn khác. 
  



Phạm vi của phân tích cơ sở phụ thuộc vào bản chất của dự án và các vấn đề được xác định bởi quá trình sàng 
lọc. Phân tích có thể bao gồm một loạt các đặc điểm vật lý, sinh học, kinh tế xã hội và văn hóa có khả năng bị 
ảnh hưởng bởi dự án. 
  
6. Đánh giá tác động môi trường và xã hội              
  
Bước này là trọng tâm của ESIA; nó phân loại và mô tả các tác động đã xác định, đưa ra dự đoán về xác suất 
của chúng và đánh giá ý nghĩa của chúng. Theo Khung chính sách ESMS, việc đánh giá cần đặc biệt chú ý đến 
các tác động liên quan đến các tiêu chuẩn ESMS như tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân thông qua 
các hạn chế tiếp cận hoặc tái định cư, đối với người dân bản địa, di sản văn hóa hoặc đa dạng sinh học. Tuy 
nhiên, phạm vi bao trùm theo chủ đề của ESMS cũng liên quan đến các tác động xã hội tiềm ẩn khác bao gồm 
tác động đến phụ nữ hoặc các nhóm dễ bị tổn thương hoặc rủi ro do dự án không tính đến các tác động của 
biến đổi khí hậu. Mặc dù các điều khoản tham chiếu của ESIA đã thiết lập các tác động chính được đề cập 
trong đánh giá - dựa trên việc sàng lọc (hoặc xác định phạm vi các dự án có rủi ro cao) - điều quan trọng là 
phải hiểu rằng ESIA là một quá trình lặp đi lặp lại trong đó mới và chi tiết hơn thông tin có thể được thu thập 
và các vấn đề quan trọng bổ sung có thể xuất hiện (ví dụ, như một phần của phân tích đường cơ sở). 
  
Khi phân tích những rủi ro không chỉ tác động trực tiếp nên được đưa vào xem xét mà còn tác động gián tiếp 
như vô ý gõ-on hiệu ứng hoặc tác động tích lũy mà materialize thông qua tương tác với diễn biến khác, tác 
động xảy ra tại khu vực dự án hoặc trong khu vực rộng lớn hơn của dự án ảnh hưởng và các tác động gây ra 
theo thời gian. 
  
Các tác động của dự án có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp từ phân tích định tính đơn giản đến 
khảo sát định lượng chi tiết hoặc mô hình hóa. Các phương pháp thu thập dữ liệu và công cụ phân tích được 
sử dụng và độ sâu của phân tích phải tương xứng với loại và tầm quan trọng của các tác động, nó phải cho 
phép đánh giá chặt chẽ các tác động đáng kể bằng cách sử dụng các phương pháp định tính và trong chừng 
mực có thể. Báo cáo cần mô tả các phương pháp được lựa chọn để thu thập và phân tích dữ liệu và tính hợp lý 
cho việc lựa chọn phương pháp; nó phải mô tả thêm về chất lượng của dữ liệu sẵn có và, nếu có thể, giải thích 
những khoảng trống và sự không chắc chắn chính của dữ liệu liên quan đến các dự đoán. 
  
Các công cụ nghiên cứu và đánh giá có sự tham gia nên được sử dụng ở bất cứ nơi nào hợp lý để tăng cường 
hiểu biết của các bên liên quan về dự án, tạo cơ hội nêu vấn đề và tạo điều kiện cho các nhóm bị ảnh hưởng 
tham gia vào việc xác định các biện pháp giảm thiểu . 
  
Hiểu được tầm quan trọng của rủi ro là rất quan trọng đối với việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các biện pháp 
giảm thiểu. Để đánh giá ý nghĩa, điều quan trọng là phải xem xét khả năng xảy ra một sự kiện rủi ro nhất định 
và mức độ của các tác động dự kiến (hệ quả). Loại thứ hai đề cập đến mức độ mà một sự kiện rủi ro có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến các thụ thể môi trường hoặc xã hội. Điều này bao gồm việc xem xét các tiêu chí sau: 

• độ nhạy của cơ quan thụ cảm,                       
• mức độ nghiêm trọng của các tác động,                       
• thời lượng và quy mô dự kiến và                       
• tác động có thể đảo ngược được hay không.                       

  
Việc đánh giá mức độ quan trọng của rủi ro cũng phải xem xét liệu có các thực hành tốt đã biết, có thể chấp 
nhận được và sẵn có để giải quyết các tác động đó hay không và liệu các đơn vị thực hiện và / hoặc các bên 
liên quan chính có kinh nghiệm áp dụng các biện pháp đó hay không. 
  
7. Phân tích các lựa chọn thay thế *              
  
Mục đích của việc phân tích các phương án là xác định các phương án khác, bao gồm cả việc không thực hiện 
dự án, để đạt được các mục tiêu của dự án và so sánh tác động của chúng với đề xuất ban đầu. Bước này chỉ 
bắt buộc đối với các dự án có rủi ro cao mà các tác động được xác định là rất đáng kể. 
  
Phân tích so sánh một cách có hệ thống các công nghệ, thiết kế, hoạt động và địa điểm thay thế, khả thi và ít 
bất lợi hơn - bao gồm cả phương án "không có dự án" - với dự án được đề xuất về: 



  
• hiệu quả của họ trong việc đạt được các mục tiêu dự án cũng như khả năng đánh đổi;                       
• các tác động môi trường và xã hội tiềm ẩn của chúng;                       
• tính khả thi của việc giảm thiểu những tác động này;                       
• các yêu cầu vận hành và tính phù hợp của chúng trong điều kiện địa phương;                       
• các yêu cầu về thể chế, đào tạo và giám sát của họ;                       
• hiệu quả chi phí ước tính của họ; và                       
• sự phù hợp của họ với các chính sách, kế hoạch, luật và quy định hiện hành.                       

  
Phân tích nên đề xuất phương án thay thế ưu tiên và nêu lý do tại sao nó được chọn. 
  
8. Kế hoạch giám sát và quản lý môi trường và xã hội (ES M MP)              
  
Đầu ra chính của quá trình ESIA là chiến lược quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động. Việc xác định các biện 
pháp giảm thiểu được thực hiện với sự tham vấn của các nhóm bị ảnh hưởng và được hướng dẫn bởi hệ thống 
phân cấp giảm thiểu. Hệ thống phân cấp giảm thiểu ngụ ý rằng tất cả các nỗ lực hợp lý trước tiên phải được 
thực hiện để tránh các tác động tiêu cực đến xã hội hoặc môi trường. Nếu không thể tránh được mà không 
thách thức mục tiêu bảo tồn của dự án, cần thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động đến mức có thể 
chấp nhận được và giải quyết các tác động còn lại bằng các biện pháp đền bù thỏa đáng và công bằng. 
  
Chiến lược quản lý rủi ro được lập thành văn bản trong ESM M P mô tả: các biện pháp giảm thiểu được phát 
triển trong ESIA, lịch trình thực hiện và các nguồn lực và trách nhiệm bắt buộc. Tính khả thi về kỹ thuật và vận 
hành, tính đầy đủ về văn hóa và tính bền vững của các biện pháp đề xuất phải được chứng minh cũng như các 
yêu cầu về xây dựng năng lực và tăng cường thể chế, nếu có liên quan. ES M MP cũng phải chỉ ra cách thức 
giám sát hiệu quả của các biện pháp được thiết kế để tránh tác động. Ghi chú hướng dẫn để phát triển 
ESM M P cung cấp thêm các hướng dẫn và bao gồm các mẫu cho ESM M P và để theo dõi kế hoạch. 
  
9. Kết quả tham vấn các bên liên quan              
  
Sự tham gia của các bên liên quan là nguyên tắc chính của ESMS và là một công cụ thủ tục quan trọng để ESIA 
thành công. Nó cải thiện sự hiểu biết về điều kiện địa phương và mối quan tâm của các bên liên quan và là yếu 
tố cần thiết để xác định các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu các tác động tiêu cực. Việc cho các nhóm bị ảnh 
hưởng tham gia vào quá trình ra quyết định mang lại cho họ sự tự tin và an toàn hơn, cải thiện tính hợp pháp 
của dự án và giúp xây dựng các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các bên liên quan. 
  
Sổ tay hướng dẫn ESMS xác định các yêu cầu đối với sự tham gia của các bên liên quan bằng cách thiết lập các 
điều khoản tối thiểu cho việc công bố thông tin và tham vấn trong các bước của chu trình dự án. Các điều 
khoản này đặc biệt liên quan đến quá trình ESIA; quy định cho lãnh t ation và tiết lộ rất nghiêm ngặt hơn đối 
với các dự án có nguy cơ cao (full ESIA) hơn cho các dự án vừa có nguy cơ (phần ESIA). Xem Phụ lục 13 để biết 
thêm thông tin về tham vấn và tham gia của các bên liên quan. 
  
Trong ESIA, tham vấn nên tập trung vào các nhóm có khả năng bị ảnh hưởng, người dân bản địa và các tổ chức 
xã hội dân sự; phân tích các bên liên quan hỗ trợ quyết định tham khảo ý kiến của ai. Quá trình tham vấn phải 
phù hợp với văn hóa, không phân biệt đối xử và nhạy cảm về giới. Cần đảm bảo rằng tất cả những người có 
cuộc sống của họ có thể bị ảnh hưởng bởi dự án đều được tư vấn thích hợp để xác minh và đánh giá tầm quan 
trọng của các tác động và rằng tất cả các nhóm bị ảnh hưởng đều được tạo cơ hội tham gia vào việc xây dựng 
các biện pháp giảm thiểu. 
  
Cường độ hoặc mức độ tham gia của các bên liên quan phải phù hợp với mức độ phức tạp của dự án và tầm 
quan trọng của các rủi ro đã được xác định và phù hợp với từng nhóm riêng lẻ. Logic chung của sự tham gia 
của các bên liên quan cần được tuân thủ được mô tả trong Hình 3 trong Sổ tay ESMS. Điều quan trọng là phải 
lưu ý đến các nguồn lực và thời gian cần thiết của các bên liên quan. Quá trình tham vấn được lập lịch trình tốt 
nhất theo các bước lặp đi lặp lại, trước tiên tìm kiếm thông tin đầu vào ban đầu, sau đó phản hồi về kết quả 
đánh giá đầu tiên và đề xuất cho các hành động giảm thiểu, và kết thúc với cuộc họp cuối cùng của các bên liên 



quan để thu thập thông tin phản hồi về dự thảo báo cáo ESIA, ESM M P và các kế hoạch hành động khác, nếu 
có liên quan. 
  
Nếu Tiêu chuẩn về hạn chế tiếp cận và tái định cư không tự nguyện hoặc Tiêu chuẩn về người bản địa được 
kích hoạt, thì việc tham vấn phải tuân thủ đầy đủ Nguyên tắc về sự đồng ý miễn phí, trước và được thông 
báo theo Tiêu chuẩn thực hiện 7 của IFC . 
  
Báo cáo ESIA cuối cùng phải ghi lại kết quả của các cuộc tham vấn được thực hiện với các bên liên quan và các 
nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và cung cấp bản tóm tắt các mối quan tâm được nêu ra và giải thích về cách 
thức giải quyết các kết quả này trong ESIA và ES M MP. Bản mô tả cần nêu rõ cách phụ nữ tham gia tham vấn, 
có xem xét đến kiến thức, vai trò, trách nhiệm và các tác động tiềm tàng về giới của họ. 
  
III. Các mục khác được nêu rõ trong điều khoản tham chiếu cho ESIA              
Các điều khoản tham chiếu thực tế cho ESIA phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng dự án vì phạm vi và 
độ sâu của đánh giá phụ thuộc vào bản chất, mức độ phức tạp và tầm quan trọng của các vấn đề nảy sinh từ 
việc sàng lọc ESMS. Đối với các dự án có rủi ro cao, phạm vi của ESIA sẽ được xác định chi tiết bằng nghiên 
cứu phạm vi trước ESIA. 
  
Các điều khoản tham chiếu cho ESIA thường bao gồm các mục được liệt kê dưới đây. Các điều khoản tham 
chiếu cho các dự án rủi ro trung bình ít toàn diện hơn các điều khoản cho các dự án rủi ro cao; do đó các phần 
tử được đánh dấu hoa thị thường không bắt buộc đối với ESIA một phần. 
  

• Tóm tắt các tính năng chính của dự án                       
• Danh sách các yêu cầu ESIA hiện hành của quốc gia và địa phương, nếu có và có liên quan *                       
• Danh sách các vấn đề chính xuất hiện từ việc sàng lọc và xác định phạm vi ESMS sẽ được phân 

tích trong ESIA                       
• Mô tả các yếu tố bắt buộc của ESIA và đặc tả nội dung của bất kỳ nghiên cứu chuyên môn bổ sung 

nào (nếu có) sẽ được thực hiện như một phần của ESIA                       
• Cung cấp hướng dẫn phương pháp luận (nếu có) cho ESIA tổng thể và các nghiên cứu chuyên khoa 

(ví dụ: phân tích đáp ứng giới)                       
• Đặc tả về loại chuyên môn về môi trường và xã hội mà chuyên gia / nhóm ESIA yêu cầu                       
• Danh sách sơ bộ các phương án thay thế dự án khả thi bao gồm phương án “không có dự án” và các 

yêu cầu để đánh giá chúng *                       
• Đặc tả về các loại tham vấn cần thiết với những người bị ảnh hưởng, cộng đồng và các bên khác bao 

gồm (các) cuộc họp cuối cùng của các bên liên quan để thu thập quan điểm về dự thảo ESIA 
và ESM M P                       

• Yêu cầu đối với việc chuẩn bị báo cáo ESIA và các tài liệu hoặc kế hoạch hành động khác (nếu cần) 
và để chỉ ra một cách chặt chẽ về độ chính xác, độ tin cậy và các nguồn của dữ liệu được sử 
dụng                       

• Ngân sách và lịch trình cho ESIA cung cấp đủ thời gian và kinh phí để tham vấn các bên liên quan 
một cách hiệu quả.                       

  
Việc thực hiện ESIA đòi hỏi một đội ngũ kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm thích hợp về các kỹ thuật nghiên 
cứu định tính và định lượng và sự quen thuộc với bối cảnh chuyên đề và khu vực hoặc địa phương; nhóm cần 
có kinh nghiệm với các phương pháp luận thiết kế và đánh giá có sự tham gia, với phân tích giới và thiết kế dự 
án đáp ứng giới và các vấn đề của người bản địa nếu có liên quan. 
  
Đề cương và khuôn mẫu cho Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP) 

Ngoài ESIA, một Kế hoạch hành động độc lập phục vụ cho việc giải quyết các lỗ hổng được xác định trong Khung 
Tham chiếu. Kế hoạch hành động này sẽ chăm chỉ tổng hợp các lỗ hổng được xác định trong báo cáo theo định 
dạng bảng (chẳng hạn như ví dụ được trình bày bên dưới), đặt thời hạn thực tế để hoàn thành các hành động 
(với trọng tâm là đạt được sự tuân thủ càng sớm càng tốt) và bao gồm thông tin hiển thị bên dưới. Mô tả về Biện 
pháp và / hoặc Hành động khắc phục phải ngắn gọn nhưng chi tiết, chính xác và rõ ràng phù hợp và được tham 
chiếu theo tiêu chuẩn thích hợp. 



  
Các ghi chú cuối cùng về Kế hoạch Hành động : 

−�Khi các vấn đề được xác định là có rủi ro cao liên quan hoặc có khả năng xảy ra hành động theo quy định, 
việc giải quyết các vấn đề này cần được ưu tiên trong Kế hoạch hành động.        

−�Kế hoạch hành động phải tính đến bất kỳ nhân viên hoặc kỹ năng bổ sung nào theo yêu cầu của ban quản 
lý E&S của Công ty.        

−�Khi thích hợp, các Biện pháp hoặc Hành động Khắc phục lớn hơn hoặc dài hạn hơn nên được chia nhỏ 
hơn nữa thành các mốc quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi tiến độ đạt được các 
biện pháp đó.        

−�Khi chuẩn bị Kế hoạch hành động, cần tính đến việc có sự hợp lực đáng kể để đạt được sự tuân thủ với 
cả các tiêu chuẩn quốc tế (tức là Tiêu chuẩn thực hiện IFC) và các yêu cầu quốc gia hay không.        

  

Tiêu chuẩn 
tham chiếu / 

luật / 
regu l a tion 

Hành động 

  

Sự ưu 
tiên 

(Thấp 
trung 
bình 
cao) 

Nhiệm vụ Hạn chót 
Chỉ số 
hoàn 
thành 

ESTI m một chi 
phí ted 

              

              

              

              

Đề cương Kế hoạch Giám sát và Quản lý Môi trường và Xã hội (ESM M P) 

Các thành phần của ES M MP 
Kế hoạch Giám sát và Quản lý Môi trường và Xã hội (ES M MP) ghi lại chiến lược quản lý rủi ro của dự án. Nó 
đóng vai trò là "Tài liệu ô" tích hợp các phát hiện của tất cả các nghiên cứu tác động được thực hiện trong giai 
đoạn thiết kế, các kế hoạch và các điều khoản khác để tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn đã được đưa ra 
cũng như thông tin liên quan đến quốc gia và địa điểm cụ thể. cho chiến lược quản lý rủi ro của dự 
án. ES M MP sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược thực hiện dự án . 

ES M MP có nội dung sau: 

a) Mô tả dự án bao gồm khung nhật ký và các hoạt động của dự án, vị trí và phạm vi địa lý của dự án;       

b) Tham khảo ngắn gọn khung pháp lý ở nước sở tại liên quan đến quản lý môi trường và xã hội và cách 
thức các dự án đảm bảo tuân thủ ;       

c) Danh sách đầy đủ các tác động tiêu cực đã được xác định mà các hoạt động cụ thể của dự án có thể gây 
ra và tầm quan trọng của chúng;       

d) Kế hoạch biện pháp để tránh tác động môi trường và / hoặc xã hội tiêu cực, để Minimi z e họ đến mức 
có thể chấp nhận hoặc để bù đắp cho họ ; bao gồm trách nhiệm (biên chế) và lịch trình thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu, tính khả thi về mặt kỹ thuật, tính phù hợp với văn hóa, hiệu quả mong đợi 
trong việc cung cấp các biện pháp giảm thiểu cho tất cả các nhóm bị ảnh hưởng;       



e) Tham chiếu đến các kế hoạch theo yêu cầu của Tiêu chuẩn (ví dụ như Kế hoạch Người bản địa, Hạn chế 
Tiếp cận Kế hoạch Hành động, v.v.) và liệu các biện pháp giảm thiểu đã được đưa vào hay chưa trong 
ESM M P;       

f) Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu được đề xuất và để đảm bảo tuân thủ, được bao gồm trong 
ngân sách của đề xuất dự án;        

g) Mô tả năng lực thực thi ES M MP của các tổ chức thực thi ; khi cần thiết, cung cấp các biện pháp xây 
dựng năng lực (được đưa vào ngân sách ESM M P).       

Đối với mỗi biện pháp giảm thiểu các chi tiết hoạt động cần phải được summari z ed dưới dạng một bảng. Một 
sự đồng bộ tốt với kế hoạch thực hiện tổng thể của dự án và chu trình giám sát và báo cáo của nó là rất quan 
trọng. 

Có những trường hợp mà biện pháp giảm thiểu đã được khái niệm hóa như một hoạt động trong kế hoạch 
thực hiện chính của dự án. Vẫn nên đưa hoạt động này vào ES M MP cùng với tất cả các biện pháp giảm thiểu 
khác để cung cấp bức tranh tổng thể về chiến lược giảm thiểu của dự án và để có thể kiểm tra danh sách các 
biện pháp giảm thiểu đối với các tác động đã xác định. Do đó, nó phục vụ cho việc phân tích liệu các biện pháp 
có thực sự đủ, khả thi và bền vững để giảm thiểu các tác động hay không. Để tránh lặp lại với khung kết quả và 
kế hoạch thực hiện của dự án, chỉ nên nhập mã của hoạt động trong trường hợp này . 

Giám sát và Giám sát ES M MP 

ES M MP cần được theo dõi để theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã thỏa thuận. Việc này nên 
được thực hiện hàng năm (xem Kế hoạch Giám sát Quản lý Môi trường và Xã hội hàng năm trong phần tiếp 
theo) . Đối với mỗi biện pháp, nó phải được báo hiệu liệu việc thực hiện có đúng tiến độ (hoặc trước thời hạn 
hoặc đã hoàn thành) hay không, có hơi chậm trễ hoặc chậm trễ hay không. Trường hợp gặp phải sự chậm trễ 
cần giải thích lý do và đề xuất các giải pháp. 
Ngoài tiến độ, hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu cũng sẽ cần được theo dõi. Khi các biện pháp phức tạp, cần 
xây dựng một kế hoạch giám sát bao gồm các chỉ số chính, đường cơ sở và các chỉ tiêu . Cơ quan thực hiện nên 
sử dụng các quan sát và tham vấn các bên liên quan (đặc biệt với các nhóm bị ảnh hưởng) để đánh giá hiệu quả 
của các biện pháp. Cơ quan này cũng được khuyến khích tìm kiếm sự phối hợp với kế hoạch giám sát của dự án, 
trong đó có thể bao gồm các chỉ số có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu (ví 
dụ như các chỉ số sinh kế của các nhóm bị ảnh hưởng). 

Giám sát hàng năm cũng cần xác định bất kỳ rủi ro môi trường hoặc xã hội bổ sung nào có thể xuất hiện kể từ 
khi dự án bắt đầu và thiết lập các biện pháp giảm thiểu thích hợp cho bất kỳ rủi ro mới đáng kể nào. Những rủi 
ro bổ sung này và các biện pháp giảm thiểu chúng phải được bổ sung vào ES M MP và được báo cáo như một 
phần của giám sát hàng năm. 
 
 

        

  

    Mẫu Kế hoạch Giám sát và Quản lý Môi trường và Xã hội (ESM M P) 

Tiêu chuẩn ESMS Được kích hoạt Các vấn đề chính, cách chúng sẽ được giả         
lập có được yêu cầu hay không (ví dụ: P        
trình, v.v.) 

Hạn chế tái định cư và tiếp cận không 
tự nguyện 

  

☐ vâng    
☐ không         

☐ TBD 

  



Những người bản xứ 

  
☐ vâng    
☐ không         

☐ TBD 

  

Di sản văn hóa 

  
☐ vâng    
☐ không         

☐ TBD 

  

Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng 
bền vững Tài nguyên thiên nhiên 

☐ vâng    
☐ không         

☐ TBD 

  

  Các hoạt động tuân thủ chính sách và điều 
khoản của ESMS 

Chi phí Trách nhiệm thực hiện   

Yêu cầu công bố         

Cơ chế Khiếu nại         

Lồng ghép giới         

Sự tham gia của các bên 
liên quan 

        

Các tác động xã hội và môi trường chính , các biện pháp giảm thiểu liên quan và các chỉ số giám sát 

Tiềm năng 
của ocial & e Tác 
động 
nvironmental[5] 

Các hoạt động và m biện pháp 
itigation[6] 

Tính khả thi, 
hiệu quả và bền 
vững[7] 

Chi phí Thực hiện trạng 
và r esponsibility 

Giám sát  
Chỉ số  
suất 

  
  

  

  

                

                

                

Rủi ro ESMS mới đã xuất hiện 

                

                

                

                

 
 

        

  

Tóm tắt kế hoạch giám sát quản lý môi trường và xã hội (ESM M P) phác thảo và mẫu chỉ dẫn 

Tôi cần một bản tóm tắt độc lập về Kế hoạch Quản lý và Giám sát có thể giúp đảm bảo rằng Kế hoạch Hành động 
được thực hiện và các biện pháp khắc phục có thể được phát hiện sớm. Nó tóm tắt các yêu cầu, hành động và 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


kế hoạch giám sát của tổ chức để đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện để tránh các tác động 
bất lợi có thể xảy ra và tối đa hóa các lợi ích tác động tiềm tàng. Các hạng mục ESMMP cụ thể dựa trên ESIA , Kế 
hoạch hành động và ESMMP . Bản tóm tắt cần được phát triển hàng năm dựa trên ES M MP và được xem xét 
như một phần của các nhiệm vụ giám sát dự án định kỳ. 

  

Mục hành 
động 

Hoạt động 

  

Tác động 
tiềm 
tàng 

Giảm thiểu 
/ Quản lý 

Trách 
nhiệm 
/ Tình 

trạng thực 
hiện 

Giám sát 
các chỉ số 
Hiệu suất 

Các tác 
động tồn 
tại chính 

              

              

              

              

  

  
Biểu mẫu và ĐKTC để tư vấn tiến hành ESIA 
  

  
Điều khoản tham chiếu cho Đánh giá tác động môi trường và xã hội cho 

[Dự án] 
  

30 tháng 8 năm 2021 
  
GFCR yêu cầu các dịch vụ của một nhà tư vấn xã hội và môi trường độc lập (“một Nhà tư vấn”) để thực hiện 
đánh giá về môi trường và xã hội (“ESDD”) về một khoản đầu tư được đề xuất vào [mô tả] công ty (“Công ty”). 

  
Các Điều khoản Tham chiếu sau đây được áp dụng để thực hiện các dịch vụ được yêu cầu. 
  

LƯU Ý - CÁC ĐIỂM DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC BỔ SUNG LÀ CẦN THIẾT 
  
2. Mô tả Dự án        

[Chèn mô tả]. 
  
3. Mục tiêu        



Các dịch vụ được yêu cầu là để hỗ trợ quyết định đầu tư và cách tiếp cận theo dõi của GFCR bằng cách đánh 
giá và xác minh Dự án một cách độc lập dựa trên khung tham chiếu được xây dựng trong Phần [3], xác định 
các lỗ hổng tuân thủ, các hành động giảm thiểu cần thiết và theo dõi. 

  

4. Khung tham chiếu       

Khung tham chiếu sẽ (điều chỉnh khi cần thiết): 
 Pháp luật về môi trường và xã hội (bao gồm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp) có thể áp dụng 
tại địa phương, quốc gia và quốc tế. 
 [Chính sách của Quỹ] 
 [Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC, 2012]. 
 [Hướng dẫn Chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế 
giới,] 
 [Hướng dẫn EHS về lĩnh vực công nghiệp có liên quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới]. 
 [Các tiêu chuẩn quốc tế khác có thể áp dụng] 

  
5. Đội ngũ       

Nhiệm vụ phải được thực hiện bởi các chuyên gia môi trường và xã hội độc lập có trình độ phù hợp, có kiến 
thức nền tảng và kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực và khu vực. 

[ Thêm bất kỳ yêu cầu cụ thể nào ]. 

  

6. Phạm vi công việc và nhiệm vụ       

Phạm vi công việc bao gồm đánh giá độc lập tất cả các khía cạnh môi trường và xã hội vật chất của Dự án, 
trong khuôn khổ quy định tại Mục [3]. 

  

Cụ thể, công việc này sẽ bao gồm ( ví dụ bên dưới ):  
1) [Xem xét các chương trình và hệ thống quản lý, môi trường và xã hội của Công ty và việc thực hiện, 

và [đánh giá sự tuân thủ / đánh giá chúng theo ] Khung tham chiếu );       
2) Xem xét các quy trình, thủ tục và năng lực thể chế của Công ty để quản lý các rủi ro và tác động đến môi 

trường và xã hội theo Thông lệ Công nghiệp Quốc tế Tốt (GIIP), như được xác định bởi Tiêu chuẩn 
hoạt động của IFC và Hướng dẫn EHS của Nhóm Ngân hàng Thế giới (cả Chung và Các hướng dẫn về 
Ngành Công nghiệp.       

3) Đánh giá năng lực của [Công ty / Dự án] để [tuân thủ / vận hành theo / phát triển Dự án phù hợp 
với] GIIP, xác định các lỗ hổng đối với việc tuân thủ và khuyến nghị các hành động cần thiết với ưu 
tiên thực hiện;       

4) Rà soát và, khi cần thiết, đề xuất các cải tiến đối với [Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) 
/ Các tài liệu khác] và các kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được đề xuất cho [Dự án] ; và       

5) Thực hiện các chuyến thăm thực địa để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch và hệ thống quản lý môi 
trường và xã hội của Công ty cũng như tính đầy đủ của các thông lệ quản lý của Công ty theo Khung 
tham chiếu;       

6) Xác định các cơ hội để gia tăng giá trị thông qua các cải tiến và sáng kiến về môi trường và xã hội.       



7) Chuẩn bị Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP) mô tả các hành động sẽ được thực hiện để 
đạt được sự tuân thủ với Khung Tham chiếu trong một thời hạn hợp lý. Tham khảo Phụ lục A.       

8) Tiến hành đánh giá để xác định từ các nguồn phương tiện truyền thông công khai nếu có bất kỳ vấn đề 
môi trường và / hoặc xã hội tiềm ẩn nào, bao gồm sự chú ý / chiến dịch của NGO, hoặc các hạng mục 
có thể dẫn đến rủi ro uy tín cho Công ty và / hoặc GFCR.       

  
Đánh giá sẽ bao gồm [X] nhiệm vụ ( ví dụ bên dưới ): 

A. Cuộc họp khởi động : 
[Mô tả]. 

  
B. Đánh giá năng lực và thành tích của Công ty : 
[Mô tả]. 

  
C. Đánh giá thông tin : 
[Mô tả]. 

  
D. Trinh sát địa điểm :  
[Mô tả]. 

  
E. Chuẩn bị sản phẩm (xem Phần [6]) : 

[Diễn tả]. 
  
7. Báo cáo và phân phối       

Nhà tư vấn sẽ cung cấp ( ví dụ bên dưới ): 
i.[ Tóm tắt sơ bộ các phát hiện chính - ngay sau khi kết thúc điều tra hiện trường, Tư vấn sẽ 

cung cấp một báo cáo ngắn gọn tại văn phòng, tập trung vào các phát hiện chính và các 
rủi ro, tác động và cơ hội đã xác định. Một cuộc họp / cuộc gọi hội nghị sẽ được lên lịch 
giữa GFCR và Nhà tư vấn để thảo luận về các phát hiện chính và tiến trình chuẩn bị báo 
cáo ESDD; và 

ii.Báo cáo chuyên cần về Môi trường và Xã hội - Tư vấn sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết 
phản ánh đầy đủ phạm vi công việc. Khi các khoảng cách về tuân thủ với Khung Tham 
chiếu và / hoặc các cơ hội gia tăng giá trị thông qua các cải tiến E&S đã được xác định, 
những điều này sẽ được trình bày trong các Kế hoạch hành động về môi trường và xã hội 
(sử dụng định dạng bảng về cơ bản tương tự như ví dụ được trình bày trong Phụ lục A)]. 
  

8. Khung thời gian       

[Chèn]. 
  
9. Đề xuất       

Đề xuất cho ESDD phải bao gồm các phần được liệt kê dưới đây: 
  

1) Phạm vi công việc: Phạm vi công việc nên bao gồm mô tả về các hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện để 
hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu được xác định trong Phần 5. Điều này nên bao gồm bất kỳ chuyến thăm 
/ trinh sát địa điểm được đề xuất, các tài liệu được xem xét, các cuộc phỏng vấn , v.v ... Nếu Nhà tư vấn 
cảm thấy rằng các nhiệm vụ hoặc thành phần bổ sung trong một nhiệm vụ bắt buộc được đề xuất hoặc 



đảm bảo, thì những nhiệm vụ này phải được nêu rõ và mô tả là "Nhiệm vụ tùy chọn".         
 

2) Nhóm dự án và trình độ chuyên môn: Thông tin này phải bao gồm tên của các nhân viên chính và bất kỳ 
nhà thầu phụ nào, và mô tả ngắn gọn về vai trò của họ trong nhóm dự án. Trình độ của nhân viên phải 
bao gồm năng lực kỹ thuật liên quan, kinh nghiệm cụ thể của dự án trước đây tương tự như dự án này, 
kinh nghiệm và kiến thức cụ thể trong nước, kỹ năng ngôn ngữ cụ thể.         
 

3) Chi phí ước tính: Tổng dự toán chi phí tổng hợp (không được vượt quá), tính bằng Đô la Mỹ, phải được 
cung cấp cho phạm vi công việc được yêu cầu. Bảng phân tích chi phí ước tính theo nhiệm vụ cũng phải 
được trình bày (tức là dạng bảng) và phải bao gồm Chi phí lao động trực tiếp (số giờ hoặc ngày cho mỗi 
nhân viên và chi phí đơn vị liên quan của họ) và Chi phí lao động gián tiếp (tức là đi lại, công tác phí, phụ 
nhà thầu, v.v.).         
 

4) Xung đột lợi ích:       
Là một phần của đề xuất, Nhà tư vấn cũng phải xác nhận rằng họ không có xung đột lợi ích và họ có thể 
đưa ra một đánh giá đầy đủ, chính xác và khách quan. 
  

5) [THÊM CÁC PHẦN MỚI NHƯ PHÊ DUYỆT]:       
PHỤ LỤC 5: S C R EE NING DANH SÁCH KIỂM TRA CỦA CHO (I) ĐI / KHÔNG ĐI HỌP & (II) QUYẾT ĐỊNH 
ĐẦU TƯ CUỐI CÙNG HỌP 

  
(i) Đi họp / Không đi họp                  

  
Tên dự án: 
  

Quốc gia: 
  

ID dự án: 
# 

         
       

    
    

  
Người thẩm định E&S: 
  

Phê duyệt E&S: Ngày đánh giá:      
        

Đầu tư đề xuất: 
  

       

Mô tả ngắn gọn dự án: 
  
Tóm tắt các Vấn đề E&S tiềm ẩn : 
Tại quá trình thẩm định, các vấn đề chính được xác định là: 

•   
•   
•   
•   

  
Phát hành Các câu hỏi được sử dụng để đánh giá rủi ro 

EHS tiềm ẩn và xác định loại rủi ro tổng thể 
Đặt 
vào 
may 
rủi 

Đặt vào may rủi 
Biện minh 



H / M / 
L 

Hoặc 
NA 

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG   
Diện tích 
Ảnh hưởng 

Dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn và có tất cả các 
cơ sở liên quan bao gồm cả RoW cho bất kỳ 
đường dây truyền tải nào được đánh giá không? 
  

  
  

Sự ô nhiễm Có khả năng gây ô nhiễm đáng kể không khí, đất 
hoặc nước. 
  

  
  

Mất môi trường 
sống 
và tác động đến 
sự đa dạng sinh 
học 

Dự án có dẫn đến thay đổi việc sử dụng đất, ví dụ 
như rừng sang đất nông nghiệp; nông nghiệp 
sang nông nghiệp / công nghiệp thâm canh 
hơn? Điều này sẽ liên quan đến việc giải phóng 
mặt bằng và / hoặc nguy cơ ô nhiễm nguồn 
nước? Sử dụng hoặc tác động đến các khu vực 
đặc biệt mong manh như đất ngập nước? 
  

  

  

Sử dụng tài 
nguyên 

Việc tiêu thụ nước hoặc thải bỏ nước thải có khả 
năng ảnh hưởng đáng kể đến những người sử 
dụng khác của nguồn cung cấp này không?  
  

  
  

Tự nhiên 
Tài nguyên 

Dự án có gây ra bất kỳ điều nào sau đây không: 
Xói mòn đất? 
Nguồn cá giảm? 
Nạn phá rừng? 
Cải tạo đất? 
  

  

  

Chuỗi cung ứng Vật liệu từ các nguồn bền vững? 
      

Đất bị ô nhiễm Có dấu hiệu ô nhiễm đất do các hoạt động trước 
đây tại chỗ (nông nghiệp và công nghiệp) 
không? Xe tăng có bị mắc kẹt không? Tiêu chuẩn 
bảo quản thùng phuy là gì? Có rò rỉ rõ ràng 
không? Giấy / Nhựa thải bỏ chung? Xử lý chất 
thải công nghiệp / hóa chất? Ô nhiễm chất thải 
hữu cơ? nước không an toàn / bị ô nhiễm 
  

  

  

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI   
Mất việc làm 
đáng kể 

Dự kiến có phát sinh những mất việc đáng kể 
hoặc thay đổi kinh tế từ dự án hoặc tái cơ cấu 
đầu tư không? Hay chúng đã xảy ra do kết quả 
của dự án? 
  

  

  

Dự án và các cơ 
sở liên quan, 
khu vực ảnh 
hưởng và TL: 
Tái định cư 

Việc xây dựng hoặc hoạt động của dự án có dẫn 
đến (hoặc đã dẫn đến) việc tái định cư hoặc di 
dời kinh tế của người dân, không tự nguyện hay 
không? Nếu vậy, đã có / sẽ có Kế hoạch Hành 
động Tái định cư / Kế hoạch Phục hồi Sinh 
kế không? Có được bồi thường không? Điều này 

  

  



đã được giám sát? Có bất kỳ yêu cầu / nợ phải 
trả chưa thanh toán nào không? 
  

Cổ đông 
mối quan tâm 

Các bên liên quan (bao gồm cả các tổ chức phi 
chính phủ) hiện đang bày tỏ bất kỳ mối quan 
tâm nào về dự án hoặc bất kỳ nhà đầu tư / nhà 
thầu được đề xuất nào không? Những lo lắng 
như vậy có khả năng xảy ra không? 
  

  

  

Khai thác 
lao động 

Có rủi ro rằng dự án sẽ không được xây dựng / 
vận hành theo các công ước cơ bản của ILO / 
các yêu cầu PS2 không? Ví dụ: trẻ em hoặc lao 
động cưỡng bức, phân biệt đối xử, từ chối cho 
phép tự do liên kết và thương lượng tập thể 
  

  

  

Bản địa 
dân tộc 

Liệu / dự án có ảnh hưởng đến người dân bản 
địa không? Đã có sự đồng ý miễn phí, trước và 
được thông báo (FPIC) chưa? Có Hỗ trợ Cộng 
đồng rộng rãi cho dự án không? 
  

  

  

Thuộc Văn hóa 
Gia tài 

Dự án được phân bổ có ảnh hưởng hoặc có khả 
năng ảnh hưởng đáng kể đến di sản văn hóa 
không 
  

  
  

 

  

  

(ii) Cuộc họp quyết định đầu tư cuối cùng                 

  
Tên dự án: 
  

Quốc gia: 
  

ID dự án: 
# 

         
  

    
    

  
Người thẩm định E&S: 
  

Phê duyệt E&S: 
Y / N 
  

Ngày của ESRS:      
  

        
Đầu tư đề xuất: 
  

       

Mô tả ngắn gọn dự án: 
•   
•   

  
ESIA Được chuẩn bị và tuân thủ các PS IFC? 
  
ESMMP Được chuẩn bị và đồng ý bởi ESM của GFCR và những người đầu tư? nhà thầu / nhà điều hành? 
  
Tất cả các giấy phép liên quan và giấy phép tại chỗ? 



  
Tóm tắt các Vấn đề E&S tiềm ẩn (lấy từ ESRS - đính kèm tài liệu này): 
Tại quá trình thẩm định, các vấn đề chính được xác định là: 

•   
•   
•   
•   

  
ESAP cho dự án đã được chuẩn bị (đính kèm) chưa? 
  
Nếu vậy, nó đã được nhà thầu / nhà điều hành đồng ý và ký kết chưa? 
  
Chuyên gia E&S xác nhận rằng các rủi ro E&S có thể được quản lý theo Chính sách E&S của GFCR và các tiêu chuẩn liên quan? 
  
  

 
 
PHỤ LỤC 6 : DANH SÁCH KIỂM TRA TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT S 

  
Tên dự 
án: 
  

Quốc gia: 
  

   
 

  
 

  
Người 
thẩm 
định 
E&S: 
  

Phê duyệt E&S:      
   

    
   
 

  
Đầu tư đề xuất: 
  

  
  

   

1. CÁC VẤN ĐỀ CH        
Mô tả ngắn gọn dự án: 
  
Tóm tắt các vấn đề về E & S: 
Tại quá trình thẩm định, các vấn đề chính được xác định là: 

•   

•   

•   

  



Sự đầu tư: 
Danh sách loại trừ: Y / N 
ESAP: Có / N 
Tiếp tục đề xuất: Y / N 
  

2.    
  
Đánh giá các vấn đề về môi trường và xã hội 

• Đạt yêu cầu (S): dự án tuân thủ nghiêm ngặt các PSs, hướng dẫn của WBG EHS, các quy định của nước sở tại v          

• Một phần Không đạt yêu cầu (PU): dự án hiện không tuân thủ các hướng dẫn PSs và WBG EHS và / hoặc luậ                 

• Không đạt yêu cầu (U): dự án không tuân thủ PSs và các yêu cầu E&S khác và cần phải có hành động khắc ph          

• Không áp dụng (NA): không liên quan đến dự án. 

Đánh giá Môi trường &    

1. Hệ thống đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động của E&S  
1.1. Đánh giá S&E      
1.2. Chương trình quản lý và chất lượng của ESAP      
1.3. Năng lực tổ chức      
1.4. Đào tạo      
1.5. Kết nối cộng đồng      
1.6. Giám sát      
1.7. Báo cáo      

2. Lao động và Điều kiện làm việc  
2.1. Chính sách và Quản lý Nguồn nhân lực      
2.2. Tổ chức của người lao động      
2.3. Cơ hội không phân biệt đối xử và bình đẳng      
2.4. Cắt giảm      
2.5. Bảo vệ lực lượng lao động      
2.6. Giám sát      
2.7. Sức khỏe và an toàn lao động      

3. Hiệu quả Tài nguyên và Phòng ngừa Ô nhiễm  
3.1. Bảo tồn tài nguyên và sử dụng năng lượng hiệu quả      
3.2. Khí thải      
3.3. Nước thải      
3.4. Chất thải rắn        



3.5. Những vật liệu nguy hiểm      
3.6. Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, cháy nổ và an toàn cuộc sống      

4. Sức khỏe cộng đồng, An toàn và An ninh  
4.1. Sức khỏe cộng đồng      
4.2. An toàn và bảo mật      
4.3. Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức      
4.4. Yêu cầu về nhân viên an ninh      

5. Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện  
5.1. Bồi thường và Quyền lợi cho Người bị chia cắt      
5.2. Cơ chế Tham vấn và Khiếu nại      
5.3. Lập kế hoạch và Thực hiện Tái định cư      
5.4. Sự dịch chuyển vật lý      
5.5. Chuyển dịch kinh tế      
5.6. Trách nhiệm của Khu vực Tư nhân thuộc Khu vực Tái định cư do Chính phủ quản lý      

6. Bảo tồn đa dạng sinh học & quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống  
6.1. Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học      
6.2. Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo      

7. Người bản địa  
7.1. Tránh các tác động bất lợi      
7.2. Công bố thông tin      
7.3. Đồng ý, Tham vấn và Tham gia có Thông tin      
7.4. Tác động đến vùng đất truyền thống hoặc phong tục      
7,5. Di dời các KCN khỏi các Vùng đất Truyền thống hoặc Phong tục      
7.6. Tài nguyên văn hóa      

8. Di sản văn hóa  
8.1. Bảo vệ Di sản Văn hóa trong Thiết kế và Thi công Dự án      
8.2. Dự án sử dụng Di sản văn hóa      

Kế hoạch hành động về môi trường và xã hội  
Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn của WBG  
Các luật và quy định về Môi trường, Sức khỏe và An toàn của nước sở tại  

  
  
  
  
  
  



 
 
  
  
  

Hiệu suất E&S của dự án      
1. Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động của E&S 

  
PS1-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 

1. EMS được chứng nhận quốc tế tại chỗ?   �   
2. Dự án này có cần một ESIA đầy đủ không?     � 
3. Tác động tích lũy đã được xác định chưa?     � 
4. Một nghiên cứu cơ bản về kinh tế - xã hội đã được xác định chưa?     � 
5. Kiểm tra E&S về một tài sản hiện có đã được thực hiện chưa?   �   
6. (Các) chuyên gia bên ngoài được sử dụng cho ESIA?     � 
7. ESIA đạt yêu cầu?       
8. ESAP chuẩn bị và đạt yêu cầu?       
9. Khách hàng có một kế hoạch phát triển cộng đồng được lập thành 
văn bản không? 

    � 

10. Có các kế hoạch phát triển cộng đồng được tiết lộ tại địa phương?     � 
11. Các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể đã được xác định chưa?     � 
12. Khách hàng có báo cáo công khai về hiệu suất E&S tổng thể (ví 
dụ: báo cáo phát triển bền vững) không? 

  �   

13. Các yếu tố sinh thái hoặc chi phí lao động thấp đã được xác định 
trong chuỗi cung ứng chưa? 

  �   

14. Khách hàng đã thiết lập FPIC chưa?     � 
15. IFC có hỗ trợ cộng đồng rộng rãi không?     � 
16. Khách hàng đã nhờ chuyên gia bên ngoài xác minh thông tin giám 
sát của mình chưa? 

  �   

17. Khách hàng đã thiết lập cơ chế khiếu nại cộng đồng chưa?   �   
18. Khách hàng có tiết lộ thông tin dự án E&S tại địa phương không? �     

 

 

2. Lao động và Điều kiện làm việc 
  

PS2-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
1. Có bằng chứng về cơ chế khiếu nại đang hoạt động cho người lao 
động không? 

�     

2. Dự án đã có thỏa ước thương lượng tập thể với một hay nhiều 
công đoàn chưa? 

  �   

3. Tổng số lao động trực tiếp :   
  

4. Số sự cố hoặc tử vong của nhân viên hợp đồng trực tiếp?   
  

5. Đã thực hiện kiểm toán lao động chưa?   �   
6. Đã thực hiện sàng lọc chuỗi cung ứng chưa?     � 
7. Dự án đã nhận được chứng chỉ SA 8000 hoặc tương đương chưa?     � 
8. Dự án đã nhận được OHSAS hoặc chứng nhận tương tự chưa?     �   
9. Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, lao động trẻ em trong 
chuỗi cung ứng 

  �   

10. Có bất kỳ sự nghỉ việc nào không       
11.         

 

 

3. Hiệu quả Tài nguyên và Ngăn ngừa Ô nhiễm 
  

PS3-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
 

  



Hiệu suất E&S của dự án      
1. Có bất kỳ khí thải nào không?   �   
2. Có nước thải nào không?     � 
3. Có tái chế và tái sử dụng vật liệu không     � 
4. Xử lý chất thải thích hợp?     � 
5. Dự án có nằm trên đất bị ô nhiễm không?     � 
6. Dự án có liên quan đến vật liệu nguy hiểm không     � 
7. Các trách nhiệm khẩn cấp đã nêu �     
8. Kế hoạch cứu hộ �     
9. Nước chữa cháy và máy bơm, bình chữa cháy, họng nước �     

 

4. Sức khỏe cộng đồng, An toàn và An ninh 
  

DỮ LIỆU DỰ ÁN PS4 Y n NA 
1. Số sự cố / tử vong liên quan đến những người không phải là nhân 
viên (cộng đồng)? 

  
  

2. Các kế hoạch Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp bắt buộc có yêu cầu 
sự tham gia và sẵn sàng của cộng đồng không? 

  �   

3. Sử dụng các chuyên gia bên ngoài về cơ sở hạ tầng và an toàn 
thiết bị? 

�     

4. Khách hàng có chính thức ký hợp đồng với (B) lực lượng an ninh 
tư nhân không? 

  �   

5. Kế hoạch quản lý nhân viên an ninh tại chỗ? �     
6. Đã thực hiện đánh giá tác động sức khỏe chưa?   �   

 

 

5. Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện 
  

PS5-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
1. Thu hồi đất bởi (A) Chính phủ, (B) Khách hàng hay (C) Cả hai?     � 
2. Chuẩn bị Kế hoạch Hành động Tái định cư / Kiểm toán / Khung?       
3. Có các kế hoạch hành động tái định cư / kiểm toán / khuôn khổ 
được tiết lộ tại địa phương? 

      

4. Số lượng hộ gia đình phải di dời?   
  

5. Số hộ kinh tế bị dịch chuyển?   
  

6. Có bao nhiêu người di dời đã nhận được sự bảo đảm của nhiệm 
kỳ? 

  
  

7. Tái định cư do (A) Chính phủ (B) Khách hàng thực hiện       
8. hoặc (C) Cả hai?       
9. Khách hàng có bổ sung (tiền mặt hoặc lợi ích khác) cho việc thu 
hồi đất hoặc tái định cư do chính phủ kiểm soát không?       

      

  
  

 
  

6.                 Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững 
  

PS6-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
1. Sự hiện diện của môi trường sống quan trọng?     � 
2. Chứng nhận độc lập để quản lý tài nguyên bền vững?       
3. Giới thiệu các loài ngoại lai?       

 

 
  

7.                 Người bản địa 
  

PS7-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
• Người bản địa có bị ảnh hưởng không?       � 
• IPDP đã được chuẩn bị chưa?       

 
  



Hiệu suất E&S của dự án      
• Các KCN bị di dời?         
• Sử dụng đất của các KCN?       

 

8.                 Di sản văn hóa 
  

PS8-DỮ LIỆU DỰ ÁN Y n NA 
1. Di sản văn hóa đã được xác định chưa (thông qua ESIA hoặc Thủ 
tục tìm kiếm cơ hội) 

    � 

2. Di sản Văn hóa đã / sẽ bị / bị loại bỏ?       
3. Dự án có khả thi về mặt thương mại vì một số khía cạnh của Di 
sản văn hóa không 

      

4. Bên được đầu tư đã tham gia đàm phán một cách thiện chí về Di 
sản Văn hóa và / hoặc việc sử dụng Di sản Văn hóa vì mục đích thương 
mại chưa? 

      

5. Kế hoạch chia sẻ lợi ích đã được chuẩn bị chưa?       
 

 
  

Kế hoạch Hành động Môi trường và Xã hội (ESAP) 
  
  
  

 

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn của WBG 
Hướng dẫn EHS có thể áp dụng: 

•      Nguyên tắc Chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn 
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  

Luật và quy định về EHS của nước sở tại 
•      XX 
•      XX 

Giấy phép và giấy phép là hiện tại? 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            Hiệu suất trong việc đáp ứng các nguyên tắc EHS 
HƯỚNG 
DẪN ÁP 
DỤNG 

XẾP 
HẠNG HIỆU SUẤT / NHẬN XÉT CỦA DỰ ÁN 

Nguyên 
tắc 
chung 
về EHS 
  

NS 

    Xếp hạng   
  1. Môi trường NS   
  1.1 Phát thải không khí và chất lượng không khí xung quanh NS   

 

  1.2 Tiết kiệm năng lượng NS   
 

  1.3 Nước thải và chất lượng nước xung quanh NS   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf


  1.4 Bảo tồn nước NS   
 

  1.5 Quản lý Vật liệu Nguy hiểm NS   
 

  1.6 Quản lý chất thải NS   
 

  1.7 Tiếng ồn N A   
 

  1.8 Đất bị ô nhiễm N N   
 

      
 

2. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp NS   
 

  2.1 Thiết kế và Vận hành Cơ sở Chung NS   
 

  2.2 Truyền thông và Đào tạo NS   
 

  2.3 Các nguy cơ vật lý NS   
 

  2.4 Mối nguy hóa học NS   
 

  2.5 Mối nguy sinh học NA   
 

  2.6 Các nguy cơ phóng xạ NA   
 

  2.7 Thiết bị bảo vệ cá nhân NA   
 

  2.8 Môi trường nguy hiểm đặc biệt NA   
 

  2.9 Giám sát NS   
 

      
 

3. Sức khỏe và An toàn cộng đồng NS   
 

  3.1 Chất lượng nước và sự sẵn có NI   
 

  3.2 An toàn kết cấu của cơ sở hạ tầng dự án NS   
 

  3.3 An toàn về sinh mạng và cháy nổ NS   
 

  3.4 An toàn giao thông NA   
 

  3.5 Vận chuyển Vật liệu Nguy hiểm NA   
 

  3.6 Phòng ngừa dịch bệnh NS   
 

  3.7 Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp NS   
 

      
 

4. Xây dựng và vận hành thử NS   
 

  4.1 Môi trường NS   
 

  4.2 An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp NS   
 

  4.3 Sức khỏe và An toàn của Cộng đồng NS   
 

      
 

3. CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC XEM LẠI 
ESIA 
ESAP 
Chính sách Nhân sự 
Dữ liệu OHS 
Giấy phép / giấy phép hoạt động E&S 
  
PHỤ LỤC 7: ĐỊNH DẠNG TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESRS) 

  
Tóm tắt Đánh giá Môi trường và Xã hội 

Số dự án : XX 
  
Quốc gia:                                          
P roject :                            
Hạng mục Môi trường: A / B              
Ngày:                            
  
A. Mô tả dự án 
  
B. Phân loại môi trường và xã hội 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


  
C. Tiêu chuẩn áp dụng 
  
Mặc dù tất cả các Tiêu chuẩn thực hiện đều có thể áp dụng cho khoản đầu tư này, dựa trên thông tin hiện tại , 
khoản đầu tư sẽ có các tác động phải được quản lý theo cách phù hợp với các Tiêu chuẩn thực hiện sau : 
  

• PS1: Đánh giá và Quản lý Môi trường 
• và Rủi ro và Tác động Xã hội 
• PS2: Lao động và Điều kiện làm việc 
• PS3: Hiệu quả Tài nguyên và Ngăn ngừa Ô nhiễm 
• PS4: Sức khỏe cộng đồng, An toàn & Bảo mật 
• Thu hồi đất PS5 và Tái định cư không tự nguyện 
• PS6: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống 
• PS7 : Người bản địa 
• PS8: Di sản văn hóa 

  
Ngoài ra, Hướng dẫn Chung về EHS của WBG và Hướng dẫn Khu vực Công nghiệp X, Y, được áp dụng cho dự án 
này. 
  
D. Các tài liệu chính và phạm vi của Đánh giá GFCR E&S 
  
Một chuyến thăm địa điểm thẩm định về môi trường và xã hội đã được thực hiện bởi chuyên gia môi trường / 
xã hội XXXX vào (ngày) . Chuyến thăm thực địa bao gồm thăm các cơ sở dự án và các cơ sở liên quan và những 
người bị ảnh hưởng bởi dự án . Các cuộc họp M đã được tiến hành với đại diện của XX và các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. 
  
Ngoài chuyến thăm trang web thẩm định, các tài liệu sau đã được XXXX xem xét : 
  

• E SIA 
• Báo cáo nghiên cứu khả thi 

  
Các tài liệu này đánh giá đầy đủ các rủi ro và tác động môi trường của Dự án XX và cung cấp cơ sở hợp lý cho 
việc giảm thiểu thích hợp các rủi ro và tác động môi trường do Dự án này gây ra . 
  
E. Các vấn đề chính và giảm thiểu 
  
PS1: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội 
- Đánh giá Môi trường và Xã hội : 
- Chương trình quản lý : 
- Giám sát và Báo cáo : 
- Năng lực tổ chức : 
  
PS2: Lao động và Điều kiện làm việc 
- Chính sách và Thủ tục Nhân sự : 
- Occupatio NAL sức khỏe và an toàn : 
- Đào tạo công nhân : 
  
PS3: Hiệu quả Tài nguyên và Ngăn ngừa Ô nhiễm 
- Giai đoạn xây dựng: 
- Trong quá trình hoạt động : 
  
PS4: Sức khỏe cộng đồng, An toàn & Bảo mật 
- Xây dựng và vận hành: 
- Sắp xếp An ninh: 



  
Thu hồi đất PS5 và Tái định cư không tự nguyện 
- Thiết kế dự án    
- Tiền bồi thường và lợi ích cho người bị chia cắt    
- Sự tham gia của cộng đồng    
- Cơ chế Tham vấn và Khiếu nại    
- Lập kế hoạch và thực hiện tái định cư và phục hồi sinh kế    
- Các Trách nhiệm của Khu vực Tư nhân trong khuôn khổ Tái định cư do Chính phủ quản lý    
  
PS6: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống 
- Quy trình cấp phép môi trường và sự tham gia của cộng đồng    
- Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học    
- Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo    
PS7: Người bản địa 
- Tránh các tác động bất lợi    
- Tác động đến đất truyền thống hoặc đất phong tục đang được sử dụng    
- Di dời Người bản địa (IP) khỏi Vùng đất Truyền thống hoặc Phong tục    
- Sự đồng ý, tham vấn và tham gia được thông báo    
PS8: Di sản văn hóa                                          
- Bảo vệ di sản văn hóa trong thiết kế và thi công dự án    
- Dự án sử dụng Di sản văn hóa    
PHỤ LỤC 8: VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESAP) 

  
  

Tiêu chuẩn 
tham chiếu / 

luật / quy định 

Hành 
động 

  

Sự ưu 
tiên 

(Thấp 
trung 

bình cao) 

Nhiệm vụ Hạn chót Chỉ số hoàn 
thành 

Chi phí ước 
tính 

              

              

              

              

  
PHỤ LỤC 9 : ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT HÀNG NĂM CỦA GFCR CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

  
BÁO CÁO GIÁM SÁT HÀNG NĂM 

  
  

NGÀY HOÀN THÀNH: [CHÈN NGÀY] 
  



GIỚI THIỆU 
  
Chính sách GFCR E&S và ESMS 
  
Để đảm bảo việc đánh giá, quản lý và quản lý E&S hiệu quả và các khoản đầu tư được đề xuất, GFCR đã phát 
triển Chính sách E&S và ESMS vào tháng 9 năm 2018 . Các tài liệu này và các thủ tục liên quan đã được cập nhật 
gần đây và được Hội đồng GFCR ký vào XXX . 
  
Thông tin liên lạc: 
  

Hoàn thành bởi :   
Chức vụ trong Tổ chức: ESM ĐT: XX 
E-mail: 

 
Số 
fax: 

  

  
Kỳ báo cáo: 
  

Từ: Đến: 
Ngày 1 tháng 10 năm 20xx Ngày 30 tháng 9 năm 20xx 
  
  
 
 

1. VẬN HÀNH VÀ THÔNG TIN CỔNG NGUỒN 
  
Cập nhật hoạt động hiện tại 
  
[Chèn văn bản cập nhật] 
  
Thông tin danh mục đầu tư 
  
Danh mục dự án: 
  

   Kiểu 
(Sinh khối 

SolarPV 
Gió 

SHPP) 

Tài trợ E quity 
(USDm) 

Công bằng 
Đối tác 

M   
(U  

  
  

     
   

   
  

              
              
              
              
              
              

  
Chi tiết dự án: 
  

   ểu 
inh khối 

olarPV 

Danh mục (A, B, C) Sân khấu Vấn đề về E&S - Trạng thái     
   



ó 
HPP) 

            
            
            
            
            
            

Lặp lại bảng nếu cần thiết cho mỗi dự án 
  
Tiếp xúc với Danh sách Loại trừ: 
  

Các hoạt động trên Danh sách loại trừ GFCR 
 

Tỷ lệ phần trăm các khoản đầu tư trong tổng số tiếp 
xúc với bên ngoài có liên quan đến các hoạt động bị 
loại trừ. 

0% trong tổng danh mục đầu tư 
  

Nếu tỷ lệ phần trăm không phải là 0, vui lòng giải thích 
các mức phơi nhiễm này và bất kỳ bước nào đã được 
thực hiện để giảm mức phơi nhiễm đó. 

N / A 

  
2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

  
Chính sách và Quy trình 
  

    Có 
không 

Bình luận 

2.1 Phát triển và triển khai ESMS?     
2,2 ESMS hoặc cập nhật chính sách và thủ tục trong 

kỳ báo cáo? 
    

2.3 Các giao dịch bị từ chối vì lý do môi trường, sức 
khỏe, an toàn hoặc xã hội? 

    

2,4 Khó khăn và / hoặc hạn chế liên quan đến việc 
thực hiện các thủ tục xã hội và môi trường? 

    

2,5 Tuân thủ luật và quy định của Nước sở tại?     
2,6 Các vấn đề xã hội và môi trường quan trọng 

liên quan đến các dự án đã đầu tư của chúng tôi 
trong kỳ báo cáo? 

    

Giám sát / Giám sát 
  

    Có 
không 

Bình luận 

2,7 Báo cáo EHS từ các dự án trong kỳ báo cáo?     
2,8 Giám sát hoạt động môi trường và xã hội của 

các dự án trong kỳ báo cáo? 
    

2,9 Tai nạn / Mất thời gian Sự cố, kiện tụng / Khiếu 
nại / Thông báo theo quy định và / hoặc Tiền 
phạt? 

• Sự cố không tuân thủ các yêu 
cầu E&S 
• Các giao ước / điều kiện áp 
đặt do bất kỳ sự không tuân thủ nào 

    



2,10 Giám sát chung với bất kỳ IFI nào và sử dụng 
các hướng dẫn về môi trường và xã hội của họ? 

    

Sức chứa 

    Có 
không 

Bình luận 

2,11 Điều phối viên E&S là người chịu trách nhiệm 
chung về việc triển khai ESMS. 

    

2,12 Nhân sự hiện tại của những người ESMS cốt lõi 
khác trong tổ chức liên quan đến việc triển khai 
ESMS, 

    

2,13 Đào tạo được cung cấp cho Điều phối viên E&S 
và / hoặc nhóm về việc triển khai ESMS trong 
giai đoạn báo cáo. 

    

  
Báo cáo 
  

    Có 
không 

Bình luận 

2,14 Báo cáo nội bộ về các vấn đề môi trường và xã 
hội của dự án được trình lên Quản lý cấp cao 
trong kỳ báo cáo? 

    

2,15 Báo cáo KNK     
2,16 Các chỉ số tác động phát triển     

  
  

3. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ THỰC HÀNH LAO ĐỘNG 
  
Số liệu thống kê của Labo u r : 
  

  Đàn 
ông Phụ nữ 

Tổng hoặc 
Trung bình 
qua năm báo 
cáo 

Số lượng nhân viên 

Ban quản lý       
Không quản lý       
Nhà thầu / nhà thầu phụ       
Tật nguyền       
Toàn bộ       
Thành phần hội đồng quản trị       

Phân tích độ tuổi 

18 - 25       
26 - 35       
36 - 45       
46 - 55       
> 56       

  
Chính sách Nhân sự và Điều khoản Việc làm 
  

    Có 
không 

Bình luận 



3.1 Chính sách nguồn nhân lực?     

3.2 Những thay đổi đối với các điều khoản tuyển dụng 
trong năm? 

    

Tổ chức của nhân viên 

    Có 
không 

Bình luận 

3,3 Sự tham gia của các tổ chức của nhân viên trong kỳ 
báo cáo? 

    

3,4 Bất kỳ sự sa thải nào do tư cách thành viên trong 
một tổ chức nhân viên hoặc các cáo buộc về ảnh 
hưởng này? 

    

3.5 Sự đại diện của nhân viên trong tổ chức, (ví dụ: hội 
đồng nhân viên, các cơ quan tham vấn) 

    

3.6 Thỏa thuận thương lượng tập thể hay thỏa thuận 
độc lập và những thỏa thuận này được đàm phán 
như thế nào? 

    

3.7 Bất kỳ nhân viên nào đình công hoặc hành động tập 
thể trong kỳ báo cáo 

    

Cơ hội không phân biệt đối xử và bình đẳng 

    Có 
không 

Bình luận 

3.8 Khiếu nại nội bộ về các vấn đề quấy rối tình dục 
hoặc khác? 

    

3,9 Chính sách cơ hội bình đẳng?     

Cắt giảm 

    Có 
không 

Bình luận 

3,10 Nhân viên bị chấm dứt hợp đồng / nghỉ việc     
3,11 Dự kiến nghỉ việc? Có bao nhiêu nhân viên sẽ bị sa 

thải (theo trình độ kỹ năng và loại hợp đồng)? 
    

3,12 Mô tả lý do tại sao cần nghỉ việc theo quan điểm 
kinh doanh? 

    

3,13 Lịch trình để thực hiện thủ tục thôi việc là gì? Khi 
nào thì hoàn thành? 

    

Cơ chế Khiếu nại 

    Có 
không 

Bình luận 



3,14 Cơ chế khiếu nại của nhân viên cho phép nhân viên 
đăng ký và nêu quan ngại? 

    

3,15 Nó đã được sử dụng bao nhiêu lần trong kỳ báo cáo 
này? 

    

Labo u r Tiền phạt và Án lệ 

    Có 
không 

Bình luận 

3,16 Cơ quan quản lý lao động đã đưa ra mức phạt đối 
với công ty liên quan đến vấn đề lao động chưa? 

    

3,17 Có trường hợp lao động nào bị kiện công ty không?     
  
  

4. SỰ SỐNG VÀ AN TOÀN CHỮA CHÁY 

Quy định 

    Có 
không 

Bình luận 

4.1 Giấy phép An toàn Phòng cháy chữa cháy cho tất cả 
các tòa nhà bao gồm cả những tòa nhà đang cho 
thuê được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền thích 
hợp? 

    

4.2 Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy được thực 
hiện bởi chính quyền địa phương thích hợp? Các 
phát hiện chính của cuộc thanh tra và có vấn đề tồn 
đọng nào được giải quyết không? 

    

Hoạt động 

    Có 
không 

Bình luận 

4.3 Người chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và 
phòng cháy chữa cháy? 

    

4.4 Các phương tiện và thiết bị giám sát an toàn về cuộc 
sống và phòng cháy chữa cháy? 

    

4,5 Có sự cố cháy nổ nào trong kỳ báo cáo không?     

Đào tạo, Nhận thức và Năng lực 

                Có 
không 

Bình luận 

4,6 Ngày diễn tập chữa cháy? Số lượng nhân viên tham 
gia? 

    

4,7 Huấn luyện sơ cứu và chữa cháy đã được cung cấp 
cho nhân viên trong kỳ báo cáo. 

    

  



5. THỰC HÀNH MÔI TRƯỜNG 

Quy định 

    Có 
không 

Bình luận 

5.1 Giấy phép môi trường do cơ quan chức năng cấp?     

5.2 Kiểm tra môi trường được thực hiện bởi chính quyền 
địa phương thích hợp? Các phát hiện chính của cuộc 
thanh tra và có vấn đề tồn đọng nào được giải quyết 
không? 

    

Hoạt động 

    Có 
không 

Bình luận 

5.3 Thực hành quản lý môi trường và trách nhiệm / vai 
trò chuyên dụng? 

    

5,4 Giám sát dữ liệu môi trường?     

5.5 Sự cố môi trường không tuân thủ trong kỳ báo cáo?     

Đo 

    Có 
không 

Bình luận 

5,6 Các biện pháp giảm thiểu dấu vết môi trường tại chỗ?     
  

  

  
PHỤ LỤC 10: DANH SÁCH TƯ VẤN BÊN NGOÀI GFCR (SẼ HOÀN THÀNH) 

Xin lưu ý rằng danh sách các chuyên gia tư vấn bên ngoài sau đây không phải là danh sách cuối cùng. Tùy thuộc 
vào nhu cầu của dự án, các tư vấn chuyên ngành và / hoặc địa phương có thể được tham gia. Thông qua mạng 
GFCR, các chuyên gia tư vấn có thể được tìm kiếm. Danh sách chỉ phục vụ cho các mục đích chỉ dẫn: 

  

Mạng tìm kiếm chuyên gia tư vấn địa phương: 

IUCN: 

https://www.iucn.org/ 
  

R20: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.iucn.org/


https://regions20.org/ 
  

Tư vấn: 

ERM - Quản lý Tài nguyên Môi trường: 

https://www.erm.com/ 
  

Nhóm rps : 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS: 

https://www.sgs.com/ 
  

Cực Nam: 

https://www.southpole.com/ 
  

Tư vấn của EBS: 

https://ebsadvisory.com/ 
  
PHỤ LỤC 11: CƠ CHẾ KHIẾU NẠI GFCR Ở CẤP QUỸ 

  

Pegasus duy trì địa chỉ email “Phản hồi” ( feedback@pcalp.com ) trên trang “Liên hệ với chúng tôi” trên trang 
web của mình : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
Các email nhận được qua địa chỉ này sẽ được chuyển đến Giám đốc Tuân thủ của Công ty. Bất kỳ khiếu nại nào 
về các vấn đề ESG cũng nên được chia sẻ với (những) người thích hợp giám sát các vấn đề ESG. Nếu được yêu 
cầu, các email được gửi đến địa chỉ email sẽ được giữ bí mật. 

Một nhật ký khiếu nại được lưu giữ bởi Giám đốc Tuân thủ, bao gồm: 
1. ngày khiếu nại 
2. tên của bên bị vi phạm và bất kỳ chi nhánh / tổ chức nào 
3. chi tiết liên hệ của bên bị vi phạm 
4. loại khiếu nại (môi trường, xã hội, quản trị, khác) 
5. liệu khiếu nại có nhắm vào Pegasus hay đơn vị được đầu tư hay không (nếu đơn vị 
được đầu tư, tên của nó phải được liệt kê) 
6. tóm tắt vấn đề 
7. liệu khiếu nại có phải là một khiếu nại đối với một kết quả quản lý khiếu nại trước 
đó hay không 
8. các bên liên quan tham gia vào Pegasus và bất kỳ đơn vị đầu tư hiện hành nào của 
Pegasus 
9. đề nghị điều tra vấn đề 

10. kết quả điều tra và các hành động được thực hiện 
11. ngày đóng cửa và thông tin cung cấp cho bên bị vi phạm 

Giám đốc Tuân thủ có trách nhiệm: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.pcalp.com/contact/


a. Làm việc để ghi nhận khiếu nại bằng văn bản một cách kịp thời và cho bên bị vi 
phạm biết tình hình điều tra của Pegasus về vấn đề này. Khung thời gian ước tính để điều tra 
nên được cung cấp. Việc điều tra các khiếu nại có thể khác nhau tùy thuộc vào bản chất của 
khiếu nại, nhưng cần nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các khiếu nại được xử lý kịp thời. Hầu 
hết các cuộc điều tra không được kéo dài quá 90 ngày. 
b. Làm việc với các bên liên quan tại Pegasus và các đơn vị được đầu tư để đánh giá 
khiếu nại và xác định xem có cần thực hiện bất kỳ hành động nào để khắc phục vấn đề đó hay 
không. 
c. Thông báo cho bên bị vi phạm về kết quả điều tra và bất kỳ hành động nào đang 
được thực hiện hoặc lý do không thực hiện hành động. 
d. Ghi lại kết quả của cuộc điều tra trong tệp Excel, bao gồm bản tóm tắt các hành động 
đã thực hiện hoặc lý do để không thực hiện hành động và ngày trả lời cho bên bị vi phạm. 

Nội dung của nhật ký khiếu nại và việc quản lý các khiếu nại phải tôn trọng tính bảo mật của bên bị vi phạm 
trong phạm vi thực tế, và không được trả đũa các bên bị vi phạm hoặc người tố cáo. 

Trong một số trường hợp, Pegasus có thể phù hợp để tham gia thêm vào bên bị vi phạm trong quá trình điều 
tra về khiếu kiện. Điều này có thể diễn ra thông qua việc mời bên bị hại tham gia một cuộc họp, cuộc gọi hội 
nghị hoặc bằng cách tham gia thêm bằng văn bản. Tất cả các cam kết đang diễn ra với một bên bị vi phạm phải 
được ghi lại trong nhật ký khiếu nại. 

  

  
PHỤ LỤC 12: CƠ CHẾ KHIẾU NẠI GFCR Ở CẤP DỰ ÁN 

  
Các nhà tài trợ dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng một cơ chế khiếu nại được áp dụng cho dự án. Tùy thuộc 
vào bối cảnh (văn hóa, địa lý, v.v.), cơ chế phù hợp nhất nên được thảo luận và đưa ra như một phần của cuộc 
họp tham vấn các bên liên quan ban đầu . Mục đích của cơ chế khiếu nại là cho phép các bên liên quan tại địa 
phương có khả năng đóng góp ý kiến liên tục và / hoặc khiếu nại đối với dự án và cho phép giải quyết các khiếu 
nại. 
  
Trong cuộc họp thực tế đầu tiên với các bên liên quan địa phương / những người bị ảnh hưởng bởi dự án, các 
cơ chế khiếu nại khác nhau cần được giải thích và thảo luận để đảm bảo rằng các bên liên quan đồng ý rằng các 
phương pháp đã chọn là phù hợp nhất. Các chi tiết của cuộc thảo luận này cần được ghi lại và đưa vào bản tóm 
tắt cuộc họp của các bên liên quan. 
  
Đối với mỗi dự án, cần có sẵn “sổ đầu vào liên tục / khiếu nại” ở một vị trí thích hợp ( ví dụ: tòa thị chính; nhà 
thờ địa phương, nhà thờ Hồi giáo hoặc nơi thờ tự khác, v.v. ). Ngoài cuốn sách, nên chọn ít nhất một phương 
pháp bổ sung và phải phù hợp với ngữ cảnh. Các phương pháp khác bao gồm: 
  

• T truy cập elephone (hữu dụng trong trường hợp mù chữ trên diện rộng) 
• truy cập Internet 
• Người hòa giải độc lập được đề cử 
• khác 

PHỤ LỤC 13: TÓM TẮT CÁC CUỘC THAM VẤN VÀ KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

  

Tham khảo ý kiến các bên liên quan và tham gia vào các GFCR p rogramme và mức quỹ 

Các cơ chế tài trợ và đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với nhau để thu hút sự tham gia của các bên liên quan: 

Cơ chế tài trợ đang huy động liên tục mạng lưới các nguồn lực nội bộ và các đối tác bên ngoài. Cơ chế đầu tư 
cũng đang huy động các bên liên quan tại địa phương bằng cách tận dụng các nguồn lực nội bộ của EA và BNPP 
hoặc bằng cách liên quan đến các bên trung gian (R20 và Systemiq ). 



Ngoài việc huy động mạng lưới này, Cơ chế tài trợ cũng đang triệu tập các lý lẽ vì lợi ích của Quỹ. Họ được tư 
vấn liên tục để chuẩn bị cho chương trình. Các tác nhân này là:  

• The Nature Conservancy 

• Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã 

• WWF 

• Tổ chức Bảo tồn Quốc tế 

• Quỹ MAR 

• Tài chính Xanh 

Tham vấn với các Đại lý triệu tập đã hỗ trợ chương trình GFCR theo ba cách. 

•  Thứ nhất, sự hiện diện tại chỗ của họ cho phép các đại lý triệu tập cung cấp thông tin ngữ 
cảnh xã hội và môi trường địa phương quan trọng cho cả IW và GW, do đó tối ưu hóa thiết kế 
chương trình. 

•  Thứ hai, mạng lưới địa phương của họ tăng cường khả năng tiếp cận của quỹ với các bên liên 
quan chính trị, xã hội và kinh tế ở các quốc gia mục tiêu, bao gồm chính phủ, các tổ chức xã hội 
dân sự khác và khu vực tư nhân.  

• Cuối cùng, họ đóng góp vào sự phát triển đường ống thông qua việc xác định các dự án tiềm 
năng để cả IW và GW xem xét.  

Bên cạnh đó, Yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) đã được thực hiện trên quy mô toàn cầu để xác định các thông 
số chính cần xem xét trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư và các mô hình kinh doanh tiềm năng cho GFCR. Cửa 
sổ RFI được mở từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020. GFCR đã phổ biến rộng rãi các cuộc khảo 
sát RFI và tổ chức nhiều hội thảo trên web và thảo luận với các đối tác triển khai tiềm năng và các mạng quan 
trọng để tạo ra các bài nộp. Các câu hỏi đặt ra trong cuộc khảo sát là kết quả của cuộc thảo luận và tham vấn nội 
bộ với các nhà khoa học hàng đầu về rạn san hô và các đối tác của Quỹ. RFI của GFCR về Lựa chọn địa điểm đã 
nhận được tổng cộng 335 phản hồi, trong khi hơn 130 mô hình kinh doanh đã được gửi như một phần của 
RFI. Phản hồi từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, chính phủ, tổ chức học thuật, doanh nghiệp và cá 
nhân. Đệ trình địa điểm đã nhận được từ tất cả các khu vực rạn san hô quan trọng bao gồm Đại Tây Dương 
(46%), Trung Đông (4%), Ấn Độ Dương (21%), Đông Nam Á (14%) và Thái Bình Dương (11%). Mục tiêu của 
RFI là tạo ra danh sách các ý tưởng, công ty và địa chỉ liên hệ để tiếp cận sâu hơn, chứ không phải cung cấp tất 
cả thông tin cần thiết để đánh giá địa điểm, cơ hội kinh doanh hoặc công cụ tài chính.   
  
Tham khảo ý kiến các bên liên quan và tham gia vào p roject mức 
Sự tham gia là rất quan trọng để hiểu được quan điểm và lợi ích của các bên liên quan khác nhau về các vấn đề 
liên quan đến dự án, đánh dấu các lỗ hổng và cơ hội, thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng hoặc vai trò của 
dự án với các bên liên quan và tạo điều kiện cho các bên liên quan nắm quyền sở hữu dự án; nó cũng là một yếu 
tố quan trọng để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, sự tham gia và hòa nhập hiệu quả. Theo 
thuật ngữ thực tế, sự tham gia của các bên liên quan có thể được hiểu là một thuật ngữ bao quát bao gồm một 
loạt các hoạt động và tương tác với các bên liên quan trong suốt chu trình dự án; xác định và thực hiện các hoạt 
động và tương tác như vậy phản ánh một khía cạnh thiết yếu của việc quản lý dự án tốt. 
ESMS yêu cầu các dự án thiết kế một kế hoạch tham gia dành riêng cho các bên liên quan để đảm bảo rằng: 

• mối quan tâm của các bên liên quan được nắm bắt và các rủi ro tiềm ẩn được xác định đầy 
đủ; 
• các nhóm và người dân mà cuộc sống của họ có thể bị ảnh hưởng bởi dự án được tư vấn 
thích hợp để xác minh và đánh giá tầm quan trọng của bất kỳ tác động nào; 
• nhóm và cộng đồng bị ảnh hưởng tham gia vào sự phát triển của giảm nhẹ các biện pháp, 
trong việc ra quyết định liên quan đến operationali họ z ation, và theo dõi tình hình thực hiện của 
họ. 

Trường hợp đặc biệt: COVID-19 p andemic 



Việc thu hút các bên liên quan là đặc biệt quan trọng trong đại dịch COVID-19 . Có thể cần thực hiện các biện 
pháp đặc biệt để tiến hành tham vấn các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các phương 
thức mới để các bên liên quan bày tỏ quan điểm của họ vào thời điểm mà việc tụ tập và đi lại của công chúng 
gặp phải những hạn chế rộng rãi nhằm giảm sự lây lan của vi rút. Thông qua đối thoại trực tiếp , các nhà phát 
triển dự án và đơn vị được công nhận sẽ xác định các kênh thích hợp nhất để tham vấn các bên liên quan với sự 
hỗ trợ của các chuyên gia và mạng lưới địa phương . Điều này có thể bao gồm các nền tảng điện tử để liên 
lạc hoặc sức khỏe và an toàn biện pháp thích hợp t o bảo vệ chống lại sự nhiễm trùng COVID-19. 
Kế hoạch tham gia của các bên liên quan[số 8] 

Một đầu ra quan trọng của giai đoạn chuẩn bị dự án là kế hoạch tham gia của các bên liên quan mô tả cách thức 
mà bên liên quan được xác định sẽ tham gia sâu hơn trong quá trình thực hiện dự án . Nó là một công cụ lập kế 
hoạch ngoại hình trong tương lai để cataly z e và tổ chức sự tham gia của các bên liên quan và đảm bảo rằng nó 
có hiệu quả diễn ra phù hợp với các yêu cầu của các ESMS bao quát. Dự kiến rằng các nhà phát triển dự án có 
trách nhiệm tuân theo và thực hiện Kế hoạch gắn kết các bên liên quan ở cấp độ dự án. Hỗ trợ kỹ thuật có thể 
được cung cấp bởi Giám đốc ES hoặc các chuyên gia tư vấn bên ngoài.  

Việc quyết định các bên liên quan sẽ tiếp tục tham gia trong quá trình thực hiện và mục đích của việc tham gia 
phải dựa trên phân tích các bên liên quan và dựa trên kết quả của quá trình tham vấn, nhưng cũng có thể được 
xây dựng dựa trên các cuộc tham vấn hoặc hợp tác trong quá khứ. Việc phát triển Kế hoạch gắn kết các bên liên 
quan sẽ xem xét sự quan tâm của các bên liên quan đối với dự án và khả năng của họ để ảnh hưởng đến dự án 
và đóng góp vào thành công của dự án, cũng như khả năng các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi các hoạt động 
của dự án. 

Sự tham gia có thể có các hình thức khác nhau tùy thuộc vào bên liên quan, mục đích của sự tham gia và những 
loại quyết định mà bên liên quan sẽ được đưa vào. Nếu mục đích là để họ tham gia vào các quyết định chiến 
lược về quản lý hoặc điều hành dự án, thì nên đưa họ vào một ban chỉ đạo. Nếu bên liên quan dự kiến sẽ cung 
cấp đầu vào cho quyết định chuyên đề, anh ta có thể được đưa vào một nhóm tư vấn về chủ đề này. Bên liên 
quan cũng có thể được kỳ vọng sẽ cung cấp đầu vào cho các thỏa thuận lớn ( ví dụ thỏa thuận về chia sẻ lợi 
ích). Một vai trò khác có thể là tham gia giám sát dự án để đưa ra phản hồi kịp thời hoặc đánh dấu các xung đột 
tiềm ẩn có thể cần được chú ý. Ngoài ra, có thể tham gia vào các hoạt động theo chương trình hoặc trong các sự 
kiện bổ sung cho các hoạt động có chương trình. 

Sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan - đặc biệt là phụ nữ (với tư cách cá nhân hoặc nhóm), tổ chức xã 
hội dân sự (CSO), đại diện của cộng đồng địa phương và các nhóm địa phương, chủ đất theo phong tục, người 
bản địa, khu vực tư nhân và các nhóm có liên quan khác (thiểu số khuyến khích người cao tuổi, thanh niên hoặc 
các nhóm yếu thế) . Một số nhóm dễ bị tổn thương có thể yêu cầu các hoạt động chuẩn bị bổ sung hoặc nâng cao 
năng lực để tham gia vào các cuộc họp như vậy. Trong trường hợp các bên liên quan có thể bị ảnh hưởng tiêu 
cực bởi dự án, quá trình tham gia được xác định bởi các thủ tục ESMS / các biện pháp bảo vệ - bao gồm việc 
tham gia với ai, đầu ra cần đạt được, v.v. Ngoài ra, một số dự án có thể cần tuân thủ các quy định và yêu cầu 
quốc gia về sự tham gia của cộng đồng bao gồm các yêu cầu về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin như 
một phần của đánh giá tác động môi trường (EIA), hoặc với các yêu cầu do nhà tài trợ thiết lập. Các quy định và 
yêu cầu như vậy cần được tóm tắt trong Kế hoạch gắn kết các bên liên quan cũng như các nghĩa vụ quốc tế có 
liên quan khác. Phạm vi, quy mô và mức độ chi tiết của Kế hoạch gắn kết các bên liên quan có thể thay đổi tùy 
theo bản chất của dự án, số lượng các bên liên quan, tác động tiềm tàng của dự án và khả năng khiếu kiện. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là Kế hoạch cam kết của các bên liên quan mô tả rõ ràng các hành động đối với sự tham 
gia của các bên liên quan và bao gồm các yếu tố tối thiểu sau: 

• Các bên liên quan, lợi ích liên quan của họ và tại sao họ được bao gồm 
• Các phương pháp và hành động để đạt được tham vấn có ý nghĩa và tham gia toàn diện, bao 
gồm phổ biến thông tin 
• Vai trò và trách nhiệm thực hiện SEP 
• Thời gian của cam kết trong suốt chu kỳ dự án 
• Ngân sách cho sự tham gia của các bên liên quan trong suốt chu kỳ dự án và, nếu có, cho việc 
xây dựng năng lực liên quan để hỗ trợ sự tham gia này 
• Các chỉ số chính về sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án và các 
bước sẽ được thực hiện để giám sát và báo cáo về tiến độ và các vấn đề phát sinh 
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Các phương pháp và hành động tham gia có thể khác nhau tùy theo đối tượng mục tiêu nhưng phải tương xứng 
với bản chất và quy mô của dự án cũng như các mối quan tâm hoặc rủi ro tiềm ẩn. Các phương pháp tiết lộ thông 
tin có thể bao gồm: 

• Báo chí, đài phát thanh, truyền hình; 
• Tài liệu quảng cáo hoặc tờ rơi hoặc áp phích được trưng bày ở các địa điểm công cộng; 
• Các tài liệu và báo cáo tóm tắt phi kỹ thuật. 
• Phỏng vấn đại diện các bên liên quan và những người cung cấp thông tin chính; 
• Khảo sát, thăm dò ý kiến và bảng câu hỏi; 
• Các cuộc họp công khai và / hoặc các nhóm tập trung với các nhóm cụ thể; 
• Các cơ chế truyền thống để tham vấn và ra quyết định. 

Các Engagement Kế hoạch các bên liên quan cũng nên giải thích như thế nào biện pháp cam kết sẽ được nguồn 
lực, người của đơn vị thực hiện sẽ chịu trách nhiệm cho sự tham gia và thời gian và / hoặc tần số. Tuy nhiên, 
thường hữu ích khi cung cấp thêm thông tin, ví dụ như về các sự kiện và cột mốc quan trọng của các bên liên 
quan, tóm tắt về cách các bên liên quan tham gia vào việc quản lý dự án, cách Kế hoạch tham gia của các bên 
liên quan được giám sát, cách ghi chép các sự kiện của các bên liên quan (ví dụ: đăng ký của các cuộc họp) và 
mức độ phân tách được yêu cầu (ví dụ: theo giới tính, các nhóm xã hội, v.v. ). Các Engagement Kế hoạch các bên 
liên quan cũng nên mô tả cách các bên liên quan có thể truy cập thông tin về các hoạt động của dự án (bao gồm 
cả thủ tục rõ ràng đối với các thông tin theo yêu cầu), làm thế nào phản hồi nhận được và làm thế nào liên lạc 
thường trực với các bên liên quan sẽ đạt được. Một lựa chọn khác để trình bày Kế hoạch cam kết của các bên 
liên quan là mô tả chiến lược cam kết. Thông lệ tốt là gửi kèm tài liệu tham vấn được thực hiện trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án . 

Phác thảo Kế hoạch Tương tác của các Bên liên quan: 
• Các bên liên quan của dự án: Liệt kê các nhóm bên liên quan chính, những người sẽ được 
cung cấp thông tin và tư vấn về dự án. Những điều này phải dựa trên phân tích của các bên liên 
quan và bao gồm những người hoặc nhóm: 

o Bị ảnh hưởng trực tiếp và / hoặc gián tiếp bởi dự án 
o Có tiềm năng ảnh hưởng đến kết quả dự án. 

• Chia sẻ / tiết lộ thông tin: Mô tả thông tin nào sẽ được tiết lộ, dưới dạng thức nào và các loại 
phương pháp sẽ được sử dụng để truyền đạt thông tin này cho từng nhóm trong số các bên liên 
quan đã xác định. Các phương pháp được sử dụng có thể khác nhau tùy theo đối tượng mục tiêu, ví 
dụ: 

o Báo chí, áp phích, đài phát thanh, truyền hình; 
o Trung tâm thông tin và triển lãm hoặc các màn hình hiển thị trực quan 
khác; và 
o Tài liệu quảng cáo, tờ rơi, áp phích, tài liệu tóm tắt phi kỹ thuật và báo cáo. 

• Tham vấn: Mô tả các phương pháp sẽ được sử dụng để tham khảo ý kiến của các nhóm bên 
liên quan khác nhau. Các phương pháp được sử dụng có thể khác nhau tùy theo đối tượng mục tiêu, 
ví dụ: 

o Phỏng vấn đại diện các bên liên quan; 
o Các cuộc họp công khai, hội thảo và / hoặc các nhóm tập trung với một 
nhóm cụ thể; 
o Khảo sát, thăm dò ý kiến và bảng câu hỏi 
o Các phương pháp có sự tham gia hoặc các cơ chế truyền thống để tham vấn 
và ra quyết định. 

(xem bên dưới về hướng dẫn tham vấn các bên liên quan) 
• Tham gia vào quản trị / quản lý dự án để giúp họ tham gia vào các quyết định chiến lược: Mô 
tả các nhóm sẽ tham gia vào quản trị hoặc cơ chế quản lý được thiết lập cho dự án hoặc trong các 
quyết định chiến lược cụ thể, cung cấp cơ sở lý luận cho vai trò này (ví dụ: tầm quan trọng của họ ), 
giải thích các cơ chế (ví dụ: ban chỉ đạo, nhóm tư vấn, v.v. ) . 
• Sự tham gia thông qua các hoạt động theo chương trình: Mô tả các nhóm sẽ tham gia vào việc 
thực hiện các hoạt động dự án cụ thể hoặc trong các sự kiện bổ sung cho các hoạt động theo chương 
trình; chỉ ra các hoạt động tương ứng (có thể bao gồm tham chiếu đến việc đánh số). Điều này cần 



bao gồm thông tin về cách các nhóm đối tượng có thể tham gia trong quá trình thực hiện để đảm 
bảo rằng các rạn san hô được bảo vệ theo cách thức có sự tham gia nhiều hơn. 
• Nguồn lực và Trách nhiệm: Cho biết nhân viên và nguồn lực nào sẽ được dành để quản lý và 
thực hiện Kế hoạch gắn kết các bên liên quan. Ai trong số các đơn vị thực hiện và trong nhóm dự án 
sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động này? Ngân sách nào đã được phân bổ cho các hoạt 
động này? 
• Tần suất và thời gian: Cung cấp một lịch trình phác thảo ngày và địa điểm khi các hoạt động 
tham gia khác nhau của các bên liên quan, bao gồm tư vấn, công bố thông tin và quan hệ đối tác sẽ 
diễn ra 

  

Cổ đông Mục đích 
của sự cam 
kết 

Cơ chế / 
quy trình 
của Phương 
pháp tham 
gia / Tham 
vấn 

Tương tác 
tham gia, 
các hoạt 
động, 
v.v. trong 
quá trình 
thực hiện 

Trách 
nhiệm 

Tài nguyên Tần suất / 
Thời gian 

…             

…             

              

  

Tham vấn các bên liên quan 

Mục đích của tham vấn các bên liên quan là thu hút sự tham gia của các bên liên quan bị ảnh hưởng và thảo luận 
về các tác động tiềm ẩn về môi trường, xã hội và kinh tế (cả những đóng góp tích cực và rủi ro tiềm ẩn) mà các 
dự án có thể có trong quá trình thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện và thiết lập một cơ chế phản hồi liên tục. 
Tất cả các dự án phải “tính đến các vấn đề về giới”. Điều này đòi hỏi các quy trình tham vấn các bên liên quan 
tại địa phương phải tiếp cận được nhiều đại diện cộng đồng theo cách đảm bảo sự tham gia bình đẳng và hiệu 
quả của cả phụ nữ và nam giới, đồng thời các vấn đề giới được đưa vào đánh giá toàn diện về tác động xã hội và 
môi trường. 
Các nhà phát triển dự án nên xem xét và tuân theo các hướng dẫn dưới đây và tuân thủ Chính sách tham vấn và 
cam kết với các bên liên quan của GFCR. Dự kiến rằng các nhà phát triển dự án có trách nhiệm tuân theo và thực 
hiện Chính sách gắn kết các bên liên quan ở cấp độ dự án. Hỗ trợ kỹ thuật có thể được cung cấp bởi Giám đốc 
ES hoặc các chuyên gia tư vấn bên ngoài.  

Thời gian tham vấn các bên liên quan tại địa phương 
Thời gian của Tham vấn các bên liên quan lý tưởng là nên diễn ra trong giai đoạn thiết kế dự án. Vì một số dự 
án có thể đã ở giai đoạn nâng cao, Tham vấn các bên liên quan cũng có thể diễn ra trong giai đoạn lập kế hoạch 
hoặc thực hiện. Trong trường hợp này, nhà phát triển dự án phải đảm bảo rằng bất kỳ mối quan tâm nào phát 
sinh từ cuộc tham vấn vẫn có thể được giải quyết hoặc có thể tìm ra giải pháp đã được đồng ý. 
  
Nhóm các bên liên quan được tham vấn 

Nhà phát triển dự án phải xác định và mời tất cả các bên liên quan (địa phương, bị ảnh hưởng và quan tâm) như 
được đề cập dưới đây để tham vấn và nhận xét. 

(a) Người dân địa phương, cộng đồng và hoặc đại diện của những người trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng 
bởi dự án 
(b) Phải liên hệ với các bên liên quan có quyền sử dụng đất trong hoặc liền kề dự án 
(c) Các nhà hoạch định chính sách địa phương và đại diện của chính quyền địa phương 



(d) Các quan chức chính phủ quốc gia hoặc các cơ quan đầu mối của quốc gia chịu trách nhiệm về dự án ở 
nước sở tại, ví dụ: Cơ quan được chỉ định quốc gia ( NDA ) 
(e) Các tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO), các Nhóm Phụ nữ làm việc về các chủ đề liên quan đến dự án 
hoặc làm việc với các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án 
Nhà phát triển dự án phải cung cấp bằng chứng rằng lời mời đã được gửi đến các bên liên quan có liên quan và 
nhận xét của họ đã được mời. Nếu bất kỳ bên liên quan nào không được mời, những người tham gia dự án phải 
đưa ra lý do thích hợp. 
  
Thông tin được cung cấp cho các bên liên quan 

• Trước khi tham vấn, Nhà phát triển dự án phải cung cấp thông tin theo cách thức bao gồm 
định dạng, (các) ngôn ngữ cho phép các bên liên quan tại địa phương hiểu và tham gia vào dự 
án. Thông tin được cung cấp cho các bên liên quan sẽ bao gồm, ngoại trừ: 

(a) Bản tóm tắt phi kỹ thuật của dự án bao gồm thông tin về thiết kế dự án, công nghệ, mục tiêu, quy mô, thời 
gian và kế hoạch thực hiện (cho đến nay đã biết) 
(b) Tóm tắt các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dự án theo các Nguyên tắc & Yêu cầu Bảo vệ 
(c) Chi tiết liên hệ để biết thêm chi tiết kỹ thuật và thông tin dự án, nếu bất kỳ bên liên quan nào quan tâm 
(d) Các thông tin liên quan khác để giúp các bên liên quan hiểu rõ về dự án 
(e) Phương tiện và phương pháp cung cấp phản hồi cho những người không thể tham gia cuộc họp tham vấn 
Tham vấn 

• Hội nghị tư vấn các bên liên quan bao gồm các mức tối thiểu hai đợt tham vấn trong đó có 
một thấu datory họp về thể chất và một ý kiến phản hồi vòng kéo dài trong ít nhất hai tháng. 
• Khi cần thiết, các phương tiện và cách tiếp cận khác phù hợp với hoàn cảnh của địa phương 
và quốc gia có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc họp tham vấn các bên liên quan. Ví dụ, do 
tính chất của dự án, thay vì một cuộc họp tham vấn thực tế lớn, một số cuộc họp tại các địa điểm 
khác nhau có thể được tiến hành để đảm bảo rằng các bên liên quan có thể tham gia. 
• Dự án sẽ khuyến khích sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của cả nam giới và phụ nữ vào 
cuộc tham vấn của các bên liên quan (điều này cũng bao gồm sự phù hợp về địa điểm và thời gian 
của (các) cuộc tham vấn). 
• Đối với các dự án hồi tố, việc thực hiện dự án được bắt đầu mà không cần tiến hành vòng 
tham vấn các bên liên quan đầu tiên theo các Yêu cầu. Trong những trường hợp như vậy, cuộc họp 
thực tế sẽ được tích hợp với vòng phản hồi của các bên liên quan, nếu điều này không diễn ra như 
một phần của các cuộc tham vấn các bên liên quan trước đó. Cuộc họp thực tế được tiến hành trong 
vòng phản hồi của các bên liên quan phải tuân theo tất cả các yêu cầu được liệt kê trong tài liệu 
này. Cần đặc biệt chú ý đến thực tế là các dự án phải tính đến phản hồi của các bên liên quan và phải 
sửa đổi thiết kế dự án, nếu hợp lý. 

Cơ chế đầu vào và khiếu nại liên tục 
• Tất cả các dự án phải thiết lập một cơ chế đầu vào, phản hồi và khiếu nại chính thức với mục 
đích cung cấp cho các bên liên quan cơ hội để gửi bất kỳ phản hồi nào hoặc nêu lên những bất bình 
trong toàn bộ vòng đời của dự án. 
• Dự án sẽ thảo luận về các lựa chọn tiềm năng với các bên liên quan và thống nhất về một 
phương pháp thích hợp. 
• Ở mức tối thiểu, Sổ Quy trình Trình bày Khiếu nại và Đầu vào Liên tục phải được cung cấp tại 
một địa điểm đã thỏa thuận. 
• Xem Phụ lục 11 và 12 về cơ chế khiếu nại GFCR 

Xem xét các nhận xét đã nhận được 
• Nhà phát triển dự án sẽ áp dụng lăng kính giới trong khi đánh giá mức độ phù hợp và phù 
hợp của các ý kiến của các bên liên quan. 
• Dự án sẽ xem xét các ý kiến do các Bên liên quan cung cấp và báo cáo về cách các ý kiến đã 
được giải trình. Nó cũng có thể liên quan đến những thay đổi trong thiết kế dự án, nếu thích 



hợp. Nhà phát triển dự án sẽ cung cấp lý do giải thích khi bất kỳ nhận xét nào chưa được tổng hợp 
hoặc giải quyết. 
• Các bên liên quan sẽ được cung cấp thông tin phản hồi về cách các nhận xét của họ đã được 
xem xét như một phần của vòng phản hồi của các bên liên quan. 

Báo cáo đang diễn ra 
• Nhà phát triển dự án phải cung cấp thông tin trong báo cáo hàng năm và báo cáo giám sát, 
nếu có, cho các nội dung sau: 

(a) Các mối quan tâm đã được các bên liên quan xác định và nêu ra trong quá trình tham vấn các bên liên quan 
và các biện pháp giảm thiểu được áp dụng để giải quyết những vấn đề đó. 
(b) Bất kỳ phản hồi nào do các bên liên quan đưa ra như một phần của cơ chế khiếu nại của dự án. 
Tài liệu tham vấn các bên liên quan 

• Nhà phát triển dự án sẽ sử dụng mẫu báo cáo tham vấn các bên liên quan để ghi lại tất cả các 
bước được thực hiện nhằm đáp ứng các Yêu cầu về Tham vấn và Tham gia của các Bên liên quan và 
cung cấp bằng chứng để chứng minh sự tuân thủ. 

Tóm tắt các bước cho Tham vấn các bên liên quan và các mẫu 

Có năm bước quan trọng đối với quy trình Tham vấn các bên liên quan: 
1. Chuẩn bị 
2. Tổ chức một cuộc họp tư vấn 
3. Tài liệu 
4. Kết hợp phản hồi 
5. Cung cấp phản hồi 

Các nhà phát triển dự án có thể sử dụng các mẫu và phác thảo sau cho kế hoạch Gắn kết các bên liên quan. Các 
báo cáo phải bao gồm thông tin về bất kỳ cuộc tham vấn nào đã được thực hiện cho đến nay, bao gồm người 
tham gia, ngày tháng, địa điểm, các vấn đề được nêu ra và cách chúng sẽ được / đã được giải quyết. 

1. Chuẩn bị một “kế hoạch Tham vấn các Bên liên quan” chính thức có xem xét: 
- Mục đích của tham vấn là gì?                          
- Quy trình là gì (phù hợp với tài liệu này )                          
- Các bên liên quan của bạn (cả trực tiếp và gián tiếp bị ảnh hưởng) là ai?                          
- Bạn có bao gồm tất cả mọi người không? Ai đang mất tích?                          
- Bạn sẽ thu hút họ như thế nào? Định dạng thích hợp nhất là gì?                          

Mẫu chuẩn bị cho sự tham gia của các bên liên quan 

Mã danh mục Nhóm các bên liên quan Mục đích tương tác Định dạng cam kết 
MỘT •         Người dân địa phương bị ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án và đại 
diện của họ *. Đối với các hoạt động liên quan 
đến xây dựng lớn hoặc thay đổi mục đích sử 
dụng đất thì phải liên hệ với tất cả các bên liên 
quan có quyền sử dụng đất trong hoặc liền kề 
dự án, ví dụ như cư dân của các khu định cư 
không chính thức / cư dân ổ chuột . 

•         Các bên liên quan bị ảnh hưởng 
khác không thuộc địa phương của dự án, ví dụ, 
những người trong tầm nhìn của công 
trình lớn . 

    



•             Các doanh nghiệp lớn hơn / 
doanh nghiệp hoạt động trong khu vực có thể 
bị ảnh hưởng hoặc những người cũng có thể 
đang hỗ trợ các sáng kiến địa phương. 

NS tôi. Các nhà hoạch định chính sách địa phương và 
đại diện chính quyền địa phương.          

ii. Bất kỳ chính quyền khu vực nào chẳng hạn 
như chính quyền công viên .                 

    

NS Các quan chức chính phủ quốc gia hoặc Cơ quan đầu 
mối quốc gia. 

    

NS Các tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO) làm 
việc về các chủ đề liên quan đến dự án. 

    

2. Tổ chức một cuộc họp tư vấn 
- Thuyết minh dự án                          
- Đánh giá tác động và thu thập phản hồi của các bên liên quan                          
- Thảo luận về 'Cơ chế đầu vào & Khiếu nại'                          

Mẫu thu thập phản hồi của các bên liên quan 

Tên: Văn bản phản hồi: 

Giới tính Nam Nữ:   

Ấn tượng của bạn về các cuộc họp là gì:   
Bạn thích gì về Dự án ?:   

Bạn không thích điều gì ở Dự án ?:   
Chữ ký:   

3. Tài liệu 
- Biên bản cuộc họp và hình ảnh cho tài liệu Tham vấn các bên liên quan của Dự án                          
- Danh sách tham gia                          

Mẫu danh sách tham gia 
  

  
Ngày giờ 

    
Vị trí 

  

Tên và Vị trí của 
Người tham gia (ví 
dụ: vai trò cộng 
đồng, v.v. ) 

Giới tính 
•                        Nam giới 

•                        Giống cái 

•                        Khác 

•                        Không muốn nói 

Chi tiết liên hệ Tổ chức (nếu có 
liên quan) 

Chữ ký 



          

4. Kết hợp phản hồi 
- Giải quyết các phản hồi trong quy trình thiết kế và thực hiện dự án                          
- Bao gồm các nhận xét, phê bình hoặc cải tiến đã được thực hiện đối với đầu vào và các phương pháp biểu đạt 

khiếu nại được thảo luận tại cuộc họp thực tế.                          

5. Phản hồi 
- Cung cấp phản hồi cho các bên liên quan về cách các nhận xét của họ được xem xét trong vòng tham vấn thứ 

hai được gọi là Vòng phản hồi của các bên liên quan                          

6. Báo cáo 
- Báo cáo về Tham vấn và Cam kết của các Bên liên quan . Báo cáo phải bao gồm thông tin về bất kỳ cuộc tham 

vấn nào đã được thực hiện cho đến nay, bao gồm người tham gia, ngày tháng, địa điểm, các vấn đề được 
nêu ra và cách chúng sẽ được / đã được giải quyết.          

Mẫu cho Báo cáo cam kết của các bên liên quan 

  
Những 
người 
tham gia 

  
Ngày 

  
Vị trí 

  
Vấn đề đặt ra 

  
Các hành động để giải 
quyết vấn đề 

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

        

  
PHỤ LỤC 14: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHO ESMS 



 
 
 

        

  
PHỤ LỤC 15: ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH THU HÚT ĐẤT, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
TÁI ĐỊNH CƯ, KẾ HOẠCH PHỤC HỒI SINH LỰC VÀ KẾ HOẠCH ĐỊA HÌNH NGUỒN 

Khung chính sách tái định cư 
  
1. Nguyên tắc và mục tiêu của khuôn khổ : 
Các chính sách tái định cư khuôn khổ dự định có phù hợp với chuẩn mực quốc tế công nhận và các tiêu chuẩn 
liên quan đến tái định cư và hạn chế truy cập không tự nguyện, đặc biệt là hiệu suất tiêu chuẩn 5 Đất 
đai Acquisition và không tự nguyện tái định cư của Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) , Chính sách hoạt 
động của Ngân hàng Thế giới về không tự nguyện tái định cư , và Sổ tay IFC về Chuẩn bị Kế hoạch Hành 
động Tái định cư . 
  
Mục đích của khuôn khổ là: 

• Mô tả và đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ và yêu cầu liên quan đến Di sản văn hóa, 
Người bản địa, Di dời và Tái định cư 
• Giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc di dời và xác định các lợi ích phát triển tiềm năng; 
• Thiết lập các quyền của tất cả các loại người bị ảnh hưởng, bao gồm cả các cộng đồng chủ 
nhà; 
• Lập hồ sơ tất cả các biện pháp đền bù và các hoạt động di dời; 
• Thiết lập các thủ tục để đảm bảo quá trình công bằng cho những người bị ảnh hưởng; và; 
• Thiết lập các thủ tục để giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch tái định cư và thực 
hiện các hành động khắc phục khi cần thiết 

  
Các nguyên tắc chính của khuôn khổ là : 

• Cần tránh tái định cư không tự nguyện. 
• Trong trường hợp không thể tránh khỏi việc tái định cư không tự nguyện, tất cả những người 
bị ảnh hưởng bởi nó cần được bồi thường đầy đủ và công bằng đối với tài sản bị mất. 
• Tái định cư không tự nguyện nên được coi là một cơ hội để cải thiện sinh kế của những người 
bị ảnh hưởng và được thực hiện một cách phù hợp. 



• Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi việc tái định cư không tự nguyện cần được tham vấn và 
tham gia vào việc lập kế hoạch tái định cư để đảm bảo rằng việc giảm thiểu các tác động tiêu cực 
cũng như lợi ích của việc tái định cư là phù hợp và bền vững. 

Cần có kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho tất cả các dự án có tác động tái định cư không tự nguyện trong 
giai đoạn chuẩn bị dự án . Mức độ chi tiết và toàn diện của nó tương xứng với tầm quan trọng của các tác động 
và rủi ro tái định cư không tự nguyện tiềm ẩn. Các khía cạnh cơ bản của khuôn khổ sẽ hướng dẫn việc chuẩn 
bị một kế hoạch hành động tái định cư . 

2. Các biện pháp bảo vệ và yêu cầu 
  
Các biện pháp bảo vệ sau đây liên quan đến Di sản Văn hóa, Người bản địa, Di dời và Tái định cư sẽ được áp 
dụng cho từng dự án. 
  
Nguyên tắc về Di sản Văn hóa, Người bản địa, Di dời và Tái định cư: 

• Thúc đẩy và hỗ trợ bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa và chia sẻ công bằng lợi ích từ việc sử 
dụng di sản văn hóa. 
• Chủ trương tránh làm thay đổi, hư hỏng hoặc loại bỏ các hiện vật, đồ vật có giá trị văn hóa. 
• Công nhận và tôn trọng việc cấm cưỡng bức trục xuất và sử dụng bạo lực nói chung. 
• Công nhận và khuyến khích sự tôn trọng đầy đủ đối với các quyền con người của người bản 
địa được công nhận theo Luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tự quyết của 
họ, đất đai, tài nguyên và lãnh thổ của họ, sinh kế và văn hóa truyền thống. 
• Đảm bảo rằng các Dự án có thể tác động đến người dân bản địa và nông dân địa phương 
được thiết kế trên tinh thần hợp tác với họ, với sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ, với mục 
tiêu đảm bảo sự đồng ý miễn phí, trước và có thông tin của họ (FPIC)[9] nơi các quyền, đất đai, 
tài nguyên, lãnh thổ, sinh kế truyền thống của họ có thể bị ảnh hưởng. 

Các địa điểm Di sản Văn hóa và Lịch sử Yêu cầu: 
• Dự án sẽ không liên quan hoặc đồng lõa với việc thay đổi, làm hư hỏng hoặc di dời bất kỳ địa 
điểm, đối tượng hoặc cấu trúc nào của di sản văn hóa quan trọng. 
• Khi Dự án đề xuất sử dụng Di sản văn hóa, bao gồm kiến thức, đổi mới hoặc thực hành của 
cộng đồng địa phương, các cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về: o Quyền của họ theo 
Luật hiện hành, 
• Phạm vi và bản chất của việc phát triển thương mại được đề xuất; và 
• Những hậu quả tiềm tàng của sự phát triển đó. 
• Dự án sẽ cung cấp việc chia sẻ công bằng các lợi ích từ việc thương mại hóa kiến thức, đổi 
mới hoặc thực hành đó, phù hợp với phong tục và truyền thống của họ. 
• Các ý kiến và khuyến nghị của (các) Bên liên quan sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được 
đưa vào thiết kế dự án. 

Yêu cầu cưỡng chế trục xuất và di dời 
• Dự án sẽ không liên quan và không đồng lõa với việc tái định cư không tự nguyện của người 
dân. 
• Các dự án phải tránh được sự dịch chuyển về mặt vật chất (tức là di dời hoặc mất nơi ở) và 
kinh tế (tức là mất tài sản hoặc tiếp cận tài sản dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện 
sinh kế) và giảm thiểu tác động của việc bố trí đối với những người phải di dời và chủ nhà. cộng 
đồng khi không thể tránh khỏi việc di dời. Trong những trường hợp như vậy, Dự án sẽ tích hợp 
vào tài liệu Dự án một Kế hoạch Hành động Tái định cư hoặc Kế hoạch Hành động Sinh kế nếu 
thích hợp. Vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn 5 của UNDP: Yêu cầu về dịch chuyển và tái định cư11 
để biết thêm chi tiết về vấn đề này.[10] 
• Các ý kiến và kiến nghị của một chuyên gia các bên liên quan (s) được tìm kiếm và chứng 
minh như be- ing bao gồm trong thiết kế dự án. 

Quyền sử dụng đất và các quyền khác Yêu cầu 
• Nhà phát triển dự án phải xác định tất cả các địa điểm / vấn đề có thể bị ảnh hưởng bởi Dự án. Đối với 

tất cả các địa điểm / vấn đề như vậy được xác định, Dự án phải tôn trọng và bảo vệ:        
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• Quyền hợp pháp, hoặc        
• Quyền phong tục, hoặc        
• Ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế, tôn giáo hoặc tinh thần đặc biệt của con người sẽ được 

quảng bá / bảo vệ một cách rõ ràng        
• Các thay đổi trong thỏa thuận pháp lý phải phù hợp với luật và quy định có liên quan và phải được 

thực hiện với sự tuân thủ nghiêm ngặt các luật đó. Tất cả các tranh chấp pháp lý phải được giải 
quyết trước khi Dự án được thực hiện trong các lĩnh vực đó. Tất cả những thay đổi đó phải được 
chứng minh là đã được đồng ý miễn phí, trước và có thông báo.        

• Nhà phát triển dự án phải nắm giữ quyền sở hữu đất không bị kiểm soát cho toàn bộ ranh giới dự 
án        

• Các ý kiến và khuyến nghị của (các) Bên liên quan sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được đưa vào 
thiết kế dự án.        

P bản địa eople[11] Yêu cầu 
• Nhà phát triển dự án phải xác định tất cả các cộng đồng Người bản địa trong khu vực thông 
thạo của Dự án, những người có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Dự án. 
• Nhà phát triển dự án phải công nhận và tôn trọng các quyền tập thể của người bản địa để sở 
hữu, sử dụng, phát triển và kiểm soát các vùng đất, tài nguyên và lãnh thổ mà họ từng sở hữu, 
chiếm đóng hoặc sử dụng hoặc mua lại theo cách khác, bao gồm cả những vùng đất và lãnh thổ 
mà họ chưa có sở hữu chức danh. 
• Nhà phát triển dự án phải tôn trọng, bảo vệ, bảo tồn và không được lấy tài sản văn hóa, trí 
tuệ, tôn giáo và tinh thần của người dân bản địa nếu không có sự đồng ý miễn phí, trước và có 
thông tin của họ (FPIC). 
• Nhà phát triển dự án phải đảm bảo rằng người dân bản địa được chia sẻ công bằng các lợi ích 
thu được từ việc sử dụng và / hoặc phát triển thương mại tài nguyên thiên nhiên trên các vùng 
đất và lãnh thổ hoặc sử dụng kiến thức và thực hành truyền thống của họ bởi Dự án. Điều này 
sẽ được thực hiện theo cách phù hợp và hòa nhập về mặt văn hóa và không cản trở quyền về 
đất đai hoặc quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ cơ bản bao gồm dịch vụ y tế, nước sạch, 
năng lượng, giáo dục, điều kiện làm việc an toàn, tươm tất và nhà ở. 
• Các ý kiến và khuyến nghị của (các) Bên liên quan sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được 
đưa vào thiết kế dự án. 

  
3 . P rocess cho những chuẩn bị kế hoạch hành động tái định cư và phê duyệt 
Đối với tất cả các dự án liên quan đến tái định cư không tự nguyện, cần phải có Kế hoạch hành động tái định 
cư . Các kế hoạch hành động được phát triển trong chuẩn bị dự án. Kế hoạch Hành động Tái định cư cuối cùng 
phải được đệ trình cho Đơn vị được Công nhận phê duyệt. 
  
4 . Xem xét các khuôn khổ pháp lý quốc gia 
Các luật, nghị định, chính sách và quy định liên quan đến các hoạt động tái định cư gắn với dự án sẽ được xem 
xét. Để đảm bảo tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc gia, Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ bao gồm: 

• Mô tả các luật và quy định của quốc gia và địa phương áp dụng cho dự án và xác định các 
khoảng cách giữa luật pháp địa phương và các yêu cầu chính sách; và thảo luận về cách giải 
quyết bất kỳ khoảng trống nào. 
• Mô tả các cam kết pháp lý và chính sách từ nhà phát triển dự án đối với tất cả các loại người 
di dời; 
• Phác thảo của các nguyên tắc và phương pháp sử dụng để xác định định giá và tỷ lệ bồi 
thường theo giá thay thế đối với tài sản, thu nhập, và sinh kế; và đưa ra các tiêu chí về tính đủ 
điều kiện được bồi thường và hỗ trợ cũng như cách thức và thời gian bồi thường và hỗ trợ sẽ 
được cung cấp. 
• Mô tả quy trình thu hồi đất và chuẩn bị lịch trình đáp ứng các yêu cầu thủ tục chính. 

  
5. C ác vấn đề và sự tham gia của các bên liên quan liên quan đến tái định cư 
Lập kế hoạch tái định cư hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham vấn thường xuyên với các bên liên quan và đại diện 
hợp pháp của các nhóm bị ảnh hưởng . Giúp đỡ tư vấn đầu là để quản lý mong đợi của cộng đồng liên quan 
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đến tác động của một dự án và lợi ích dự kiến của nó. Các cuộc tham vấn tiếp theo tạo cơ hội cho nhà tài trợ và 
đại diện của những người bị ảnh hưởng bởi dự án đàm phán các gói bồi thường và các yêu cầu về tính đủ điều 
kiện, hỗ trợ tái định cư và thời gian của các hoạt động tái định cư. 
Tham vấn với người bị ảnh hưởng bởi dự án tái s ettlement là bắt buộc . Mục tiêu của các cuộc tham vấn này 
cần đảm bảo sự tham gia của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án trong việc lập kế hoạch và thực hiện 
tái định cư của chính họ, đặc biệt trong các lĩnh vực sau: 

• thiết kế dự án thay thế; 
• đánh giá tác động của dự án; 
• chiến lược tái định cư; 
• mức bồi thường và điều kiện được hưởng; 
• lựa chọn địa điểm tái định cư và thời điểm di dời; 
• cơ hội và sáng kiến phát triển; 
• xây dựng các thủ tục giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp; và 
• cơ chế giám sát và đánh giá và thực hiện các hành động khắc phục 

  
Quá trình tham vấn và công bố thông tin sẽ bao gồm: 

• Xác định các bên liên quan của dự án, đặc biệt là các bên liên quan chính; 
• Mô tả các cơ chế tham vấn và tham gia sẽ được sử dụng trong các giai đoạn khác nhau của 
chu kỳ dự án; 
• Mô tả các hoạt động được thực hiện để phổ biến thông tin về dự án và tái định cư trong quá 
trình thiết kế và chuẩn bị dự án để thu hút các bên liên quan; 
• Tóm tắt kết quả tham vấn với những người bị ảnh hưởng (bao gồm cả cộng đồng chủ nhà), 
và thảo luận về cách giải quyết các mối quan tâm và khuyến nghị được đưa ra trong kế hoạch 
tái định cư; 
• Xác nhận việc tiết lộ dự thảo kế hoạch tái định cư cho những người bị ảnh hưởng và bao gồm 
các thỏa thuận để tiết lộ bất kỳ kế hoạch tiếp theo nào; và 
• Mô tả các biện pháp công bố thông tin theo kế hoạch (bao gồm loại thông tin được phổ biến 
và phương pháp phổ biến) và quy trình tham vấn với những người bị ảnh hưởng trong quá 
trình thực hiện dự án 

  
6. M ethods xác định giá trị tài sản và làm thế nào bồi thường sẽ được thực hiện 
Trong trường hợp không thể tránh được, các tác động bất lợi về xã hội và / hoặc kinh tế từ việc tái định cư 
hoặc hạn chế tiếp cận phải được giảm thiểu bằng cách xây dựng một cách thức công bằng và đầy đủ để bù đắp 
thiệt hại cho cộng đồng về sinh kế. 
  
Đối với việc bồi thường, các hướng dẫn do chính phủ sở tại thiết lập sẽ được xem xét. Tôi n sự vắng mặt của 
chủ trương thành lập, phương pháp mà các nhà tài trợ dự án sẽ sử dụng để thiệt hại giá trị phải được mô 
tả. Bên cạnh đó, loại và mức độ đề xuất bồi thường phải nộp cũng như bồi thường và hỗ trợ el i tiêu chí 
gibility và làm thế nào và khi bồi thường sẽ được trả phải được giải thích. 
  
Nói chung, c ompensation phải được tính toán trên cơ sở toàn bộ chi phí thay thế s . Phương pháp này thiết 
lập số tiền bồi thường dựa trên số tiền cần thiết để thay thế tài sản bị mất hoặc bị mất quyền tiếp cận tài sản 
bằng cách sử dụng giá trị thị trường cộng với chi phí giao dịch. Nếu thiệt hại không thể được định giá thông 
qua chi phí thay thế (ví dụ, đất trồng cây truyền thống ở các vùng không có 'thị trường đất đai', khả năng tiếp 
cận các dịch vụ công cộng, khách hàng và nhà cung cấp hoặc tiếp cận các tài sản như đánh bắt cá, chăn thả gia 
súc hoặc các khu vực rừng) thì ước tính của khoản lỗ sẽ được thực hiện trên cơ sở giá trị của hàng hóa và dịch 
vụ được tạo ra. Tất cả các tổn thất phải được coi là hợp pháp để được bồi thường, bao gồm cả những tổn thất 
dựa trên các chế độ chiếm hữu và sử dụng tài nguyên theo tập quán và không hợp pháp, nhưng loại trừ những 
tổn thất có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp . 
  
Các cơ chế bồi thường phải được xây dựng với sự tham vấn của các bên liên quan và đại diện hợp pháp của 
các nhóm bị ảnh hưởng và được thiết kế để phù hợp với kinh tế - xã hội và văn hóa . T ông dự án phát triển 
nên cũng thiết lập một phương pháp cho việc cung cấp compensati trên, xem xét một loạt các lựa chọn 
tại - loại, phi tiền tệ, tiền tệ bồi thường (thanh toán bằng tiền mặt) , khi thích hợp. Đối với các hộ gia đình bị 



ảnh hưởng có sinh kế là dựa vào đất hoặc dựa vào tự cung tự cấp nên được ưu tiên áp dụng các phương pháp 
bồi thường dựa trên đất (ví dụ: cung cấp đất thay thế hoặc tiếp cận các nguồn tài nguyên có giá trị ít nhất 
là tương đương). Các hình thức đền bù bằng hiện vật có thể bao gồm hỗ trợ cộng đồng có sinh kế thay thế phù 
hợp về mặt văn hóa hoặc các cơ hội kiếm thu nhập. 
  
7. P định hướng cho sự chuyển dịch kinh tế 
Tôi e một dự án gây thiệt hại về thu nhập, đời sống, thông qua ví dụ gián đoạn hoặc loại bỏ quyền truy cập của 
người này sang người / việc làm của mình hoặc tư liệu sản xuất, bất kể có hay không những người bị ảnh 
hưởng có thể chất di dời, các nhà phát triển dự án sẽ: 

• Kịp thời bồi thường cho những người phải di dời về kinh tế do mất tài sản hoặc tiếp cận tài 
sản với đầy đủ chi phí thay thế. Trong trường hợp không thể thực hiện việc chi trả bồi thường 
nhanh chóng do chính sách hoặc thông lệ của chính phủ, nhà phát triển dự án sẽ tìm hiểu các 
phương án hỗ trợ tái định cư để giúp những người bị mất thu nhập tạm thời bị di dời. 
• Bồi thường, trong trường hợp việc thu hồi đất ảnh hưởng đến các cấu trúc thương mại, chủ 
sở hữu doanh nghiệp bị ảnh hưởng đối với ( i ) chi phí thiết lập lại các hoạt động thương mại ở 
nơi khác, (ii) thu nhập ròng bị mất trong thời gian chuyển đổi và (iii) chi phí chuyển nhượng và 
lắp đặt lại của nhà máy, máy móc hoặc thiết bị khác, nếu có. 
• Cung cấp tài sản thay thế (ví dụ, các khu nông nghiệp hoặc thương mại) có giá trị tương 
đương hoặc lớn hơn, hoặc bồi thường bằng tiền với đầy đủ chi phí thay thế nếu thích hợp, cho 
những người có quyền hợp pháp hoặc khiếu nại đối với đất được công nhận hoặc được công 
nhận theo luật quốc gia . 
• Cung cấp sự hỗ trợ để ngăn chặn bất kỳ sự mất mát nào đối với các nguồn tài nguyên thường 
được nắm giữ của cộng đồng. Điều này có thể dưới dạng các sáng kiến nhằm nâng cao năng 
suất của các nguồn lực còn lại mà cộng đồng có thể tiếp cận, đền bù bằng hiện vật hoặc tiền mặt 
cho việc mất quyền tiếp cận hoặc cung cấp khả năng tiếp cận các nguồn thay thế của tài nguyên 
bị mất. 
• Bồi thường cho những người phải di dời về kinh tế, những người không có quyền lợi hợp 
pháp được công nhận về đất đai đối với những tài sản bị mất (chẳng hạn như cây trồng, cơ sở 
hạ tầng thủy lợi và các cải tiến khác được thực hiện trên đất), với chi phí thay thế hoàn 
toàn. Nhà phát triển dự án không phải bồi thường hoặc hỗ trợ những người định cư cơ hội lấn 
chiếm khu vực dự án sau ngày khóa sổ. 
• Cung cấp hỗ trợ có mục tiêu bổ sung (ví dụ, các cơ sở tín dụng, đào tạo hoặc cơ hội việc làm) 
và các cơ hội để cải thiện hoặc ít nhất là khôi phục khả năng thu nhập, mức sản xuất và mức 
sống của họ cho những người phải di dời kinh tế có sinh kế hoặc mức thu nhập bị ảnh hưởng 
bất lợi . Trong trường hợp doanh nghiệp gặp phải thời gian ngừng hoạt động hoặc phải đóng 
cửa do di dời liên quan đến dự án, cả chủ doanh nghiệp và nhân viên bị mất lương hoặc mất 
việc làm đều đủ điều kiện để được hỗ trợ. 
• Cung cấp hỗ trợ chuyển tiếp cho những người phải di dời kinh tế, nếu cần, dựa trên ước tính 
hợp lý về thời gian cần thiết để khôi phục khả năng thu nhập, mức sản xuất và mức sống của 
họ . 

  
8. Các thủ tục tổ chức để chuyển giao quyền lợi 
Nhà phát triển dự án sẽ thiết lập các quyền của những người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng và sẽ đảm 
bảo rằng những quyền này được cung cấp một cách minh bạch, nhất quán và công bằng cho tất cả các bên liên 
quan (bao gồm cả Đơn vị được Công nhận) . Nhà phát triển dự án nên lập thành văn bản các thủ tục để xác 
định , trao và phân phối các quyền. 
  
H chính phủ ost có quyền bảo lưu quyền để quản lý việc thu hồi đất, thanh toán bồi thường, tái định cư liên 
quan đến dự án. P roject nhà phát triển sẽ cần để có được một thỏa thuận chính thức từ phía chính phủ 
để thực hiện tái định cư phù hợp với các khuôn khổ tái định cư và kế hoạch hành động tái định cư . 
  
Trong trường hợp chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tái định cư cho những người bị ảnh hưởng, nhà phát 
triển dự án thường thành lập một đơn vị tái định cư trong cơ cấu quản lý tổng thể của dự án để điều 
phối, quản lý và giám sát việc thực hiện hàng ngày thực tế của tất cả các hoạt động tái định cư. . Người đứng 



đầu đơn vị này - người báo cáo trực tiếp với ban quản lý dự án cấp cao - giám sát tất cả các nhân viên dự án 
chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến tái định cư cũng như bất kỳ nhà thầu hoặc tổ chức phi chính 
phủ nào chịu trách nhiệm về các dịch vụ tái định cư như thực hiện khảo sát kinh tế xã hội, xây dựng nhà ở tái 
định cư, xúc tiến các sáng kiến phát triển hoặc giám sát việc thực hiện RAP. 
  
9. Tôi quá trình chi ệ n tái định cư 
Khi một dự án đòi hỏi phải di dời dân cư về mặt vật chất hoặc kinh tế, thì kế hoạch hành động tái định cư trở 
thành một thành phần thiết yếu của kế hoạch hành động và đánh giá tác động xã hội và môi trường của dự án 
đó . 
  
Nhà phát triển dự án được yêu cầu tuân theo và hoàn thành một chuỗi các hành động để đáp ứng các chính 
sách bảo vệ môi trường và xã hội hiện hành . T echnical chuyên gia có thể được đính hôn với tham khảo ý kiến 
với các nhà phát triển dự án trong giai đoạn khác nhau của dự án : tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật, thực 
hiện, và đánh giá. Nhà phát triển dự án được yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện tái định cư đã được quảng 
cáo và liên kết với kế hoạch hoạt động của dự án.   I mplementation thỏa thuận bao gồm : 

• Các sắp xếp thể chế hiện tại liên quan đến quá trình tái định cư, điểm mạnh và điểm yếu;        
• Vai trò và trách nhiệm trong quá trình tái định cư và thực hiện các biện pháp đã thỏa thuận để đền bù, 

phục hồi và nâng cao sinh kế;        
• Lịch trình và trách nhiệm thanh toán bồi thường, và các phương pháp thực hiện, nhận, lập hồ sơ, xác 

minh và kiểm toán việc thanh toán;        
• Các thỏa thuận về tính bền vững và thực hiện ngoài khung thời gian của dự án .        

  
Nhà phát triển dự án phải thiết lập các hệ thống cần thiết (tức là nguồn lực, nhân viên và thủ tục) để giám sát 
việc thực hiện RAP một cách thường xuyên và thực hiện hành động khắc phục nếu cần. Những người bị ảnh 
hưởng sẽ được tham vấn như một phần của các hoạt động giám sát. Việc thực hiện và hiệu quả của kế hoạch 
hành động tái định cư phải được giám sát và xem xét bởi các chuyên gia tái định cư có đủ năng lực và / hoặc 
các bên thứ ba độc lập khác sao cho phù hợp và tương xứng với quy mô và rủi ro liên quan đến việc tái định 
cư. Việc thực hiện RAP sẽ được coi là hoàn thành khi các tác động tiêu cực của việc tái định cư đã được giải 
quyết theo cách phù hợp với kế hoạch và các yêu cầu liên quan được nêu trong RAP này . 
  
10. Các cơ chế giải quyết vấn đề liên quan đến G 
R esettlement không tránh khỏi làm nảy sinh bất bình trong dân số bị ảnh hưởng về các vấn đề khác nhau, từ 
tỷ lệ bồi thường và đủ điều kiện tiêu chuẩn cho vị trí của khu tái định cư và chất lượng dịch vụ tại các trang 
web. Việc giải quyết kịp thời những khiếu nại này là rất quan trọng để thực hiện tái định cư thỏa đáng và hoàn 
thành dự án đúng tiến độ. 
  
Nhà phát triển dự án phải đảm bảo rằng các thủ tục được thực hiện để cho phép những người bị ảnh hưởng 
khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường (bao gồm cả các khiếu nại bắt nguồn từ luật tục và cách sử dụng) mà không 
mất phí và đảm bảo giải quyết kịp thời và thỏa đáng đối với khiếu nại hoặc yêu cầu đó. Ngoài ra, nhà phát 
triển dự án phải đảm bảo rằng phụ nữ và các thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương có quyền tiếp cận 
bình đẳng với các thủ tục giải quyết khiếu nại. 
  
Dự án phát triển phải đảm bảo rằng các thủ tục giải quyết khiếu nại được thực hiện và giám sát các thủ tục đó 
để đảm bảo rằng các khiếu nại đang được xử lý đúng cách. RAP nên mô tả khung giải quyết khiếu nại sẽ 
do chính phủ chủ nhà hoặc nhà tài trợ dự án đưa ra. Nó nên bao gồm : 

• Các điều khoản, quy định và thông lệ địa phương để giải quyết xung đột và khiếu kiện;        
• Quy trình theo đó những người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại việc định giá tài sản và việc sử dụng tài 

nguyên mà họ cho là không công bằng hoặc không thỏa đáng;        
• Quy trình đăng ký và giải quyết các khiếu nại liên quan đến các quy định về tái định cư hoặc bồi 

thường và việc thực hiện các quy định;        
• Các quy định đặc biệt dành cho phụ nữ và những người dễ bị tổn thương để đảm bảo tiếp cận bình 

đẳng với các thủ tục khiếu nại;        
• Cơ chế truy đòi hợp pháp.        

  



T ông khiếu nại cơ chế được thiết lập bởi các khách hàng nên được thiết lập càng sớm càng tốt trong quá trình 
này, để tiếp nhận và địa chỉ một cách kịp thời mối quan tâm thời trang cụ thể về bồi thường và tái định cư 
được nâng lên bởi người và / hoặc thành viên của chủ nhà phải di dời cộng đồng, bao gồm một cơ chế truy 
đòi được thiết kế để giải quyết các tranh chấp một cách khách quan . Trong khi đó dự kiến sẽ có một cơ chế 
khiếu nại riêng cho RAP, nhà phát triển dự án s đang còn gọi Phụ lục 11 và 12 của ESMS để phát triển một cơ 
chế khiếu nại. 
  
11. F unding sắp xếp 
Điều cần thiết là tất cả các chi phí phải được ước tính cẩn thận và đưa vào ngân sách RAP chi tiết. Nếu không 
có đánh giá chính xác về chi phí thu hồi đất, bồi thường tài sản bị mất và di dời vật chất , các nhà lập kế hoạch 
dự án không thể xác định chi phí thực tế của các phương án thiết kế dự án, chẳng hạn như các tuyến đường 
thay thế cho đường dây tải điện hoặc các vị trí thay thế cho các dự án đồng xanh. Nhà tài trợ nên chia nhỏ chi 
phí tái định cư theo các hạng mục tác động, quyền lợi và các chi phí tái định cư khác bao gồm đào tạo, quản lý 
dự án và giám sát. 
  
Tất cả các chi phí đền bù, tái định cư và phục hồi sinh kế sẽ được coi là chi phí của dự án . Nhà phát triển dự 
án phải rõ ràng về nguồn tài trợ cho ngân sách RAP. Trong trường hợp chính phủ chủ nhà chịu trách nhiệm 
chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư, nhà phát triển dự án cần phối hợp với cơ quan chính phủ chịu 
trách nhiệm để đảm bảo rằng các khoản chi trả được thực hiện đúng tiến độ. W đây các nhà phát triển dự 
án giả định trách nhiệm duy nhất cho tài trợ tái định cư, nó phải mô tả sự sắp xếp của mình cho disbursal kịp 
thời của quỹ. 
  
12. M sắp xếp onitoring và đánh giá 
Nhà phát triển dự án được yêu cầu phải giám sát và báo cáo về hiệu quả của RAP thực hiện, trong đó có sự 
tiến bộ vật chất của các hoạt động tái định cư và phục hồi chức năng, việc giải ngân đền bù, hiệu quả của hoạt 
động tư vấn và sự tham gia của cộng đồng, và tính bền vững của lợi tức khôi phục và nỗ lực phát triển giữa các 
ảnh hưởng cộng đồng. RAP hoạt động giám sát đánh giá và cần được tài trợ đầy đủ, thực hiện bởi các chuyên 
gia có trình độ, và tích hợp vào quá trình quản lý dự án tổng thể. 
  
RAP phải cung cấp một kế hoạch giám sát nhất quán xác định các trách nhiệm của tổ chức , phương pháp luận 
và lịch trình giám sát và báo cáo. Nó phải giải quyết các khía cạnh sau : 

• Sự tham gia của các bên liên quan trong việc giám sát và đánh giá;        
• Theo dõi các hoạt động được giao theo RAP (định giá, các sự kiện nâng cao nhận thức, các hoạt động 

công bố, phổ biến) ;        
• Theo dõi tình trạng của những người thực hiện dự án;        
• Theo dõi quá trình khiếu kiện để xác định hiệu quả của việc phục hồi sinh kế: nông nghiệp, kinh 

doanh ;        
• Cung cấp tất cả dữ liệu cần thiết để áp dụng đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ        

  
Nhà phát triển dự án sẽ chuẩn bị các báo cáo giám sát để đảm bảo rằng việc thực hiện kế hoạch tái định cư đã 
mang lại kết quả mong muốn. Đối với các dự án có tác động tái định cư không tự nguyện đáng kể, nhà phát 
triển dự án sẽ giữ lại các chuyên gia bên ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm hoặc các tổ chức phi chính phủ 
đủ năng lực để xác minh thông tin giám sát. Các chuyên gia bên ngoài do nhà phát triển dự án tham gia sẽ tư 
vấn về các vấn đề tuân thủ an toàn, và nếu xác định được bất kỳ vấn đề tái định cư không tự nguyện quan 
trọng nào , một kế hoạch hành động khắc phục sẽ được chuẩn bị để giải quyết các vấn đề đó. Nhà phát triển dự 
án sẽ chuẩn bị các báo cáo giám sát nửa năm mô tả tiến độ thực hiện các hoạt động tái định cư và bất kỳ vấn 
đề tuân thủ nào và các hành động khắc phục. Các báo cáo này sẽ bám sát các chỉ số giám sát tái định cư không 
tự nguyện đã được thống nhất tại thời điểm phê duyệt kế hoạch tái định cư. 
Việc đánh giá cần đảm bảo rằng các chính sách đã được tuân thủ ngoài việc cung cấp các phản hồi cần thiết cho 
việc điều chỉnh các định hướng chiến lược . 

  

  



PHỤ LỤC 1 6 : ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO CHO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC / KHU VỰC 
ĐƯỢC BẢO VỆ 

1. Nguyên tắc và mục tiêu của khuôn khổ : 
Khung chính sách đa dạng sinh học có ý định trở thành phù hợp với chuẩn mực quốc tế công nhận và các tiêu 
chuẩn liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn bảo vệ diện tích s , đặc biệt là hiệu suất tiêu chuẩn 6 về bảo 
tồn đa dạng sinh học và Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên sống của Tổng công ty Tài chính Quốc tế 
(IFC) . 
  
Mục đích của khuôn khổ là: 

• Tránh hoặc giảm thiểu sự mất mát đa dạng sinh học, với mục tiêu duy trì sự đa dạng của các 
loài, môi trường sống và hệ sinh thái và tính toàn vẹn của các chức năng sinh thái 
• Góp phần khắc phục những thiệt hại đáng kể về đa dạng sinh học trên toàn cầu, khu vực và 
địa phương do mở rộng các hoạt động kinh tế của con người trên toàn thế giới 
• Tôn trọng hệ thống phân cấp giảm thiểu 
• Giải quyết mọi rủi ro đa dạng sinh học được xác định thông qua đánh giá tác động môi 
trường và xã hội (ESIA) 
• Đáp ứng các yêu cầu quy định: Quy định và luật pháp có liên quan (ví dụ: các loài xâm lấn, 
loài được bảo vệ, môi trường sống được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, xử lý động vật hoang dã, 
quản lý chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm và quản lý nước ) 

  
2. Các biện pháp bảo vệ và yêu cầu 
Các biện pháp bảo vệ và nguyên tắc sau đây liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn môi trường sống quan 
trọng sẽ được áp dụng cho mỗi dự án (thường được đánh giá trong ESIA). 
Nguyên tắc về Khí hậu và Năng lượng: 

• Thúc đẩy An ninh khí hậu (giảm thiểu và thích ứng) và Phát triển bền vững. 

Yêu cầu về phát thải 
• Các dự án sẽ không làm tăng phát thải khí nhà kính trong Kịch bản cơ sở. 

Yêu cầu cung cấp năng lượng 
• Dự án sẽ không ảnh hưởng đến sự sẵn có và độ tin cậy của việc cung cấp năng lượng cho 
những người sử dụng khác. 

Nguyên tắc về nước: 
• Thúc đẩy quản lý bền vững, bảo vệ, bảo tồn, duy trì và phục hồi các môi trường sống tự nhiên 
và các chức năng đa dạng sinh học và hệ sinh thái liên quan của chúng. 
• Dự án phải đảm bảo rằng tài nguyên nước được bảo tồn. Đối với vùng nước mặt, điều này có 
nghĩa là: 

(a) Duy trì các dòng chảy môi trường đáng tin cậy, được chứng minh bằng cách cung cấp một tính toán có thể 
xác minh được cho thấy việc bảo tồn được duy trì ở mức độ do Bên liên quan chuyên gia độc lập tư vấn, và 

(B) Bảo đảm rằng bất kỳ nước thải xả là một tiêu chuẩn đủ cao để cho phép tái sử dụng có lợi. Đối với nước 
ngầm, điều này có nghĩa là giới hạn mức độ cạn kiệt ở mức nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ nạp lại. Việc nạp lại tầng 
chứa nước được quản lý có thể được sử dụng để bảo tồn nguồn nước ngầm. Dự án có thể sử dụng hồ sơ lịch sử, 
giám sát liên tục và báo cáo thông qua ghi dữ liệu của các phép đo vật lý, các nguồn trực tuyến và / hoặc dữ liệu 
của chính phủ để đánh giá rủi ro / tác động của dự án. 

Các phương pháp được khuyến nghị: Tài liệu định lượng của tất cả các nguồn và khối lượng của nước. Sử dụng 
đập và đồng hồ đo, đồng hồ đo lưu lượng, mức tiêu thụ năng lượng của máy bơm, tốc độ thoát hơi nước, dữ liệu 
của chính phủ, viễn thám. 

• Các dự án có trách nhiệm đánh giá cho dù đó là trong một khu vực căng thẳng về nước về thể 
chất hoặc tình trạng khan hiếm. Dự án có thể tiến hành phân tích tình trạng khan hiếm nước trong 
khu vực ảnh hưởng thực tế của Dự án (ví dụ: lưu vực, đầu nguồn) và phải theo dõi tác động thường 
xuyên. Dự án có thể sử dụng Aqueduct, GWSP Digital water Atlas, Water Risk Filter, WBCSD Global 



Water Tool, Water Stress Index Maplecroft , Water Scarcity Index Pfister hoặc các công cụ được 
công nhận khác để đánh giá căng thẳng và khan hiếm nước trong khu vực ảnh hưởng vật lý của Dự 
án. 
• Dự án phải cung cấp bằng chứng có thể xác minh được về tình trạng căng thẳng về nước 
trong (các) lưu vực mà Dự án đang hoạt động, và chứng minh rằng việc tiêu thụ nước của Dự án 
(trên Đường cơ sở) là không đáng kể hoặc sẽ mang lại tác động tích cực hoặc ở mức tối thiểu là 
không làm tăng ứng suất chung của lưu vực hàng năm. 
• Nguy cơ (s) của Dự án ảnh hưởng tiêu cực đến lưu vực sẽ được đánh giá và giải quyết để đảm 
bảo liên tục, lâu dài khả năng tồn tại của nó và ảnh hưởng đến xung quanh tài sản kinh tế-xã hội và 
môi trường. Dự án có thể sử dụng các công cụ lập bản đồ, hoặc thích hợp khác recogni quốc z cụ ed 
trong vấn đề này. Phương pháp khuyến cáo bao gồm các công cụ trực tuyến, kỹ thuật hoặc đánh giá 
vật lý, hồ sơ dòng lịch sử, hồ sơ sử dụng đất và khảo sát bằng lời nói hoặc bằng văn bản với cơ quan 
địa phương và người dân. Kiểm tra độ dẫn theo chiều dọc và ngang để kiểm tra kết nối của dòng 
chảy, trong đó có khả năng kết nối dọc (ví dụ, đủ dòng hoặc vùng chết). 
• Trong trường hợp Dự án liên quan đến việc khai thác tài nguyên nước cần thiết để hỗ trợ đa 
dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái khác, phải thực hiện đánh giá dòng chảy phù hợp với 
thông lệ tốt, bao gồm cả một phương pháp hiện đại được nêu trong một trong những tài liệu tham 
khảo chính được liệt kê dưới đây. 
• Trong trường hợp việc đánh giá dòng chảy môi trường là không thực tế, Dự án cần phải 
chứng minh rằng tốc độ dòng chảy và sự biến đổi được duy trì từ nguồn nước đã được tóm tắt. Một 
tính toán có thể xác minh được sẽ được cung cấp cho mỗi nguồn nước chứng minh tổng lưu lượng 
dòng chảy không giảm xuống dưới mức phù hợp về mặt văn bản, theo khuyến cáo của Bên liên 
quan chuyên gia độc lập. 
• Các ý kiến và khuyến nghị của (các) Bên liên quan sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được 
đưa vào kế hoạch giám sát và thiết kế dự án. 

Yêu cầu về xói mòn và / hoặc tính ổn định của cơ thể nước 
• Rủi ro của Dự án ảnh hưởng tiêu cực đến lưu vực và bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến sự 
thành công của Dự án sẽ được đánh giá và giải quyết. Dự án phải đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, 
liên tục và tác động đến các tài sản kinh tế - xã hội và môi trường xung quanh. Dự án sẽ đánh giá 
mức độ nhạy cảm của khu vực ảnh hưởng vật lý do tỷ lệ lớp phủ không thấm nước trong dự án thấp 
(ví dụ: lưu vực, lưu vực), tính dễ bị xói mòn và sự bất ổn của thủy vực, và thiếu kết nối môi trường 
sống trên cạn. Dự án có thể sử dụng các công cụ lập bản đồ, hoặc các công cụ thích hợp khác được 
công nhận trên toàn quốc, các nghiên cứu học thuật hoặc đã xuất bản về lĩnh vực liên quan. Các 
phương pháp khuyến cáo bao gồm các công cụ trực tuyến, kiểm tra trực quan, kỹ thuật hoặc đánh 
giá vật lý, hồ sơ sử dụng đất lịch sử, hình ảnh trên không, và bằng lời nói hoặc WRI t khảo sát mười 
với các cơ quan địa phương và người dân trên các đặc tính của địa mạo của vùng nước. 
• Dự án phải chứng minh rằng các biện pháp đảm bảo bảo vệ đất và giảm thiểu xói mòn đã 
được thực hiện trước khi bắt đầu Dự án. 
• Dự án phải chứng minh rằng các biện pháp sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng nước mặt và 
nước ngầm được bảo vệ khỏi xói mòn và các biện pháp này được thực hiện trước khi bắt đầu Dự án. 
• Các biện pháp phải được kết hợp để giảm xói mòn đất trên các sườn dốc (ví dụ, hàng rào và 
hàng cây, bậc thang tự nhiên, dải thấm, lớp phủ mặt đất vĩnh viễn). Đối với các biện pháp này, phải 
tính đến khái niệm chiều dài mái dốc hiệu quả. 
• Tác động phải được đánh giá lại với tần suất phù hợp với bối cảnh của hệ sinh thái bị ảnh 
hưởng. Cách tiếp cận và tần suất giám sát phải được chứng minh bằng cách tham khảo các mẫu và 
các biến thể tự nhiên. 
• Khi Dự án diễn ra ở khu vực khan hiếm nước hoặc khu vực căng thẳng về nước, các ý kiến và 
khuyến nghị của Bên liên quan chuyên gia sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được xem xét và 
đưa vào thiết kế dự án. 

Môi trường, sinh thái và sử dụng đất 

Nguyên tắc về Môi trường, sinh thái và sử dụng đất: 



(a) Đảm bảo cách tiếp cận phòng ngừa để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tránh các tác động tiêu cực đến môi 
trường 

Điều chỉnh cảnh quan và yêu cầu đất 
• Dự án phải xác định các chức năng và dịch vụ được cung cấp bởi cảnh quan và chứng tỏ không có 
sự xuống cấp thực sự trong chức năng và dịch vụ cảnh quan hiện có. 
• Để đảm bảo đất khỏe mạnh, các khía cạnh sau đây phải được xác định và áp dụng các biện pháp 
thích hợp để bảo vệ chúng: 

(a) Loại đất, VÀ 

(b) Quần xã sinh vật, AND 

(C) Xói mòn 
• Các biện pháp phải được kết hợp để giảm thiểu suy thoái đất (ví dụ, thông qua luân canh cây trồng, 
ủ phân, không sử dụng máy móc nặng, sử dụng các cây cố định N, giảm làm đất, không sử dụng các chất có 
hại cho sinh thái). 
• Các dự án liên quan đến sản xuất, thu hoạch và / hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên sống của các 
chủ đất quy mô nhỏ và / hoặc cộng đồng địa phương sẽ áp dụng các thực hành quản lý tài nguyên bền 
vững phù hợp và nhạy cảm về mặt văn hóa . 

Tính dễ bị tổn thương do các yêu cầu về thiên tai 
• Dự án sẽ tránh hoặc Minimi z e đang trầm trọng ảnh hưởng do thiên tai hoặc con người gây ra, 
chẳng hạn như sạt lở đất hoặc lũ lụt có thể là kết quả của những thay đổi sử dụng đất do dự án. Nhà phát 
triển dự án phải bao gồm các biện pháp giảm thiểu (nếu có thể), kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình 
huống khẩn cấp và các chiến lược ứng phó. Nhà phát triển dự án phải tiết lộ thông tin thích hợp về sự 
chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp Dự án, nguồn lực và trách nhiệm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Yêu cầu về tài nguyên di truyền 
• Các dự án liên quan đến việc sử dụng GMO không đủ điều kiện 
• Cần tiến hành đánh giá nguy cơ ô nhiễm GMO từ bên ngoài khu vực Dự án và các biện pháp đối 
phó hợp lý và thích hợp. 

Giải phóng các chất ô nhiễm Yêu cầu 
• Dự án phải tránh thải ra các chất ô nhiễm .          [12] Điều này áp dụng đối với việc phát hành các chất ô 

nhiễm không khí, nước và đất do thói quen, không thường xuyên và hoàn cảnh tình cờ . [13] 
• Nhà phát triển dự án phải đảm bảo rằng các công nghệ và thực hành ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm phù 

hợp với quy định quốc gia hoặc thông lệ tốt quốc tế được áp dụng trong vòng đời của Dự án.          
• Tất cả các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn có thể do Dự án gây ra làm suy giảm chất lượng đất, không khí, nước mặt 

và nước ngầm trong khu vực ảnh hưởng của Dự án phải được xác định. Các biện pháp giảm thiểu và giám 
sát thích hợp phải được thực hiện để đảm bảo việc bảo vệ các nguồn tài nguyên. Dự án có thể sử dụng hồ 
sơ lịch sử, giám sát liên tục và báo cáo thông qua ghi dữ liệu của các phép đo vật lý, các nguồn trực tuyến, 
dữ liệu của chính phủ. Các phương pháp được đề xuất bao gồm tài liệu định lượng về tất cả các nguồn và 
khối lượng nước khai thác, sử dụng đập và đồng hồ đo, đồng hồ đo lưu lượng, mức tiêu thụ năng lượng 
của máy bơm, tỷ lệ thoát hơi nước, dữ liệu của chính phủ.          

Yêu cầu về chất thải nguy hại và không nguy hại 
• Dự án phải tránh hoặc, khi việc tránh không khả thi, giảm thiểu và kiểm soát việc phát tán vật chất nguy 

hiểm do sản xuất, vận chuyển, xử lý, lưu trữ và sử dụng chúng trong Dự án. Trong trường hợp không thể 
tránh được, các rủi ro sức khỏe, bao gồm cả các tác động có thể xảy ra khác nhau đối với nam giới, phụ nữ 
và trẻ em, của việc sử dụng các vật liệu nguy hiểm có thể xảy ra phải được giải quyết một cách thích 
hợp.          

• Các dự án sẽ xem xét việc sử dụng các chất thay thế ít nguy hiểm hơn cho các hóa chất và vật liệu đó và sẽ 
tránh sản xuất, buôn bán và sử dụng các hóa chất và vật liệu nguy hiểm bị cấm hoặc loại bỏ quốc tế do 
chúng có độc tính cao đối với sinh vật sống, môi trường tồn tại, khả năng tích lũy sinh học hoặc khả năng 
làm suy giảm tầng ôzôn .          [14] 

• Tất cả các nguồn chất thải và sản phẩm chất thải phải được xác định và phân loại. Các sản phẩm thải bỏ bao 
gồm:          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14


(a) Chất thải hóa học, AND 

(b) Vật chứa, VÀ 

(c) Nhiên liệu và dầu, AND 

(d) Chất thải của con người, VÀ 

(e) Rác (bao gồm kim loại, nhựa, các sản phẩm hữu cơ và giấy), VÀ 

(f) Các tòa nhà, máy móc hoặc thiết bị bỏ hoang. 

  
• Trong trường hợp không thể tránh được việc phát sinh chất thải, Dự án phải giảm thiểu việc phát sinh chất 

thải, che phủ và tái sử dụng chất thải theo cách an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.          
• Trong trường hợp chất thải có thể không được thu hồi hoặc tái sử dụng, chất thải phải được xử lý, tiêu hủy 

hoặc xử lý theo cách hợp lý với môi trường bao gồm việc kiểm soát thích hợp lượng khí thải và dư lượng 
phát sinh từ việc xử lý và chế biến chất thải.          

• Nếu chất thải được tạo ra được coi là nguy hại          [15] , các giải pháp thay thế hợp lý cho việc xử lý hợp lý 
với môi trường của nó sẽ được áp dụng đồng thời tuân thủ các hạn chế áp dụng cho việc di chuyển xuyên 
biên giới của nó[16] . 

• Dự án không được sử dụng các hóa chất hoặc vật liệu bị quốc tế cấm hoặc loại bỏ. Ví dụ, DDT, PCB và các hóa 
chất khác được liệt kê trong các công ước quốc tế như Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy hoặc Nghị định thư Montreal.          

  
Yêu cầu về Thuốc trừ sâu & Phân bón 
• Các dự án liên quan đến quản lý dịch hại, phương pháp tiếp cận quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và / hoặc 

quản lý véc tơ tổng hợp (IVM) sẽ được áp dụng và nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu 
hóa học.          

• Các rủi ro về sức khỏe và môi trường liên quan đến quản lý dịch hại cần được giảm thiểu khi cần thiết, hỗ trợ 
phát triển năng lực thể chế, giúp điều chỉnh và giám sát việc phân phối và sử dụng thuốc trừ sâu và tăng 
cường áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp.          

• Khi Dự án bao gồm quản lý dịch hại hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu có độc tính thấp đối với con 
người, được biết là có hiệu quả đối với các loài mục tiêu và có tác động tối thiểu đến các loài không phải 
mục tiêu và môi trường sẽ được lựa chọn.          

• Sẽ có một 'Chính sách Thuốc trừ sâu Hóa học' được lập thành văn bản, thực hiện và cập nhật thường 
xuyên. Chính sách này tối thiểu phải bao gồm:          

o Các quy định về vận chuyển, lưu trữ, xử lý và ứng dụng an toàn, VÀ 
o Dự phòng cho các tình huống khẩn cấp. 

• Nhà phát triển dự án không được mua, lưu trữ, sản xuất, buôn bán hoặc sử dụng các sản phẩm thuộc Loại IA 
(cực kỳ nguy hiểm) và IB (cực kỳ nguy hiểm) của Tổ chức Y tế Thế giới về Phân loại Thuốc trừ sâu theo 
Mối nguy.          

• Cần tránh sử dụng phân bón, hoặc hạn chế sử dụng chúng một cách hợp lý. Nếu việc bón phân trên không 
được sử dụng thì phải có các biện pháp để ngăn chặn sự trôi dạt          

Yêu cầu khai thác rừng 

Dự án sẽ: 

(a) Tăng cường quản lý bền vững rừng, bao gồm việc áp dụng chứng chỉ độc lập, đáng tin cậy để khai thác gỗ 
thương mại, quy mô công nghiệp, AND 

(b) Duy trì hoặc tăng cường đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái ở các khu vực mà việc quản lý rừng 
được cải thiện được thực hiện. 

Yêu cầu về thực phẩm 
• Hoạt động của Dự án sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp cận và cung cấp thực phẩm cho những 

người bị ảnh hưởng.          
Yêu cầu chăn nuôi 
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• Quyền lợi của động vật phải được đảm bảo bằng cách:          
(a) Cung cấp đủ nước uống, VÀ 

(b) Tiếp cận ánh sáng ban ngày, VÀ 

(c) Cấm người huấn luyện gia súc, AND 

(d) Không bị cản trở trong nhận thức cảm tính và thực hiện các nhu cầu cơ bản của họ, VÀ 

(e) Các chính sách quản lý và đào tạo nhân viên để ngăn ngừa ngược đãi (bằng chứng về việc ngược đãi động 
vật sẽ được coi là hành vi không tuân thủ ngay lập tức) 
• Sử dụng quá nhiều hoặc không đầy đủ các loại thuốc thú y sẽ phải tránh. Do đó, tất cả các loại thuốc sẽ:          
(a) Được quản lý theo đúng hướng dẫn trên nhãn và gói, HOẶC 

(b) Theo bác sĩ thú y được đào tạo. 
• Động vật bị thương hoặc bị bệnh phải được điều trị và cách ly, nếu cần, để phục hồi.          
• Các chất kích thích tăng trưởng tổng hợp bao gồm các hormone sẽ không được sử dụng.          
• Động vật phải chịu ít căng thẳng nhất có thể trong quá trình vận chuyển và giết mổ.          
• Không gian thích hợp cho mỗi con và tỷ lệ thả trên một đơn vị đất phải được thiết lập theo nhu cầu phát 

triển về tinh thần và thể chất của chúng.          
Các khu vực có giá trị bảo tồn cao và các yêu cầu đối với môi trường sống quan trọng[17] 
• Không có Dự án nào có khả năng ảnh hưởng đến các môi trường sống đã được xác định như đã xác định ở 

trên sẽ được thực hiện trừ khi tất cả những điều sau đây được chứng minh:          
(a) Rủi ro của Dự án ảnh hưởng tiêu cực đến lưu vực và rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công của dự án sẽ 
được đánh giá và giải quyết để đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, liên tục và tác động lên toàn bộ HCV và tài 
sản sinh thái. 
(b) Không có tác động bất lợi nào có thể đo lường được đối với các tiêu chí hoặc giá trị đa dạng sinh học 
mà habi -tat quan trọng đã được chỉ định, và đối với các quá trình sinh thái hỗ trợ các giá trị đa dạng sinh học 
đó; 
(c) Có kế hoạch hành động về môi trường sống và đa dạng sinh học lâu dài, được thiết kế phù hợp để đạt được 
lợi ích ròng từ các giá trị đa dạng sinh học mà môi trường sống quan trọng đã được chỉ định. 
• Trong Dự án, khu vực được quản lý bởi Nhà phát triển dự án và khu vực có tác động xuống dòng, những điều 

sau đây sẽ được xác định và bảo vệ / nâng cao. Trong trường hợp có các tác động ở hạ lưu, Dự án phải 
đảm bảo việc giảm thiểu được thực hiện trong Ranh giới Dự án sao cho Dự án không ảnh hưởng xấu đến 
các khu vực này:          

(a) Các mảng hiện có của các loài cây bản địa, AND 
(b) Thân đơn độc của các loài cây bản địa, AND 
(c) Tất cả các nguồn nước ngọt bao gồm sông, hồ, đầm lầy, thủy vực phù du và giếng 
(d) Môi trường sống của các loài quý hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng, AND 
(e) Các khu vực liên quan đến kết nối môi trường sống phải được xác định và quản lý để bảo vệ hoặc nâng cao 
tính đa dạng sinh học. 
• Nếu Dự án tọa lạc trong môi trường sống như vậy; nhà phát triển dự án có trách nhiệm:          
(a) Giảm thiểu việc chuyển đổi hoặc suy thoái môi trường sống một cách không chính đáng. 
(b) Xác định các cơ hội để nâng cao môi trường sống như một phần của Dự án. Đối với các Dự án áp dụng Dự án 
sử dụng đất và yêu cầu hoạt động rừng, tối thiểu 10% diện tích Dự án phải được xác định và quản lý để bảo vệ 
hoặc nâng cao tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái bản địa. Đối với điều này, cách tiếp cận HCV nên được 
tuân thủ (www.HCVnetwork.org). Khu vực này phải được nằm trong khu vực dự án và các nhà phát triển dự án 
quản lý. Khu vực này cũng có thể bao gồm các lĩnh vực yêu cầu (ví dụ, vùng đệm cho các cơ quan nước trong 
trường hợp sử dụng đất & Rừng). 
• Những ý kiến và kiến nghị của một chuyên gia các bên liên quan được tìm kiếm và chứng minh như 

be- ing bao gồm trong thiết kế dự án. Dự án có thể sử dụng các công cụ lập bản đồ như LEFT, IUCN Red 
List, IBAT hoặc các công cụ thích hợp khác được quốc gia công nhận hoặc có thể sử dụng kiểm tra trực 
quan. Các phương pháp được đề xuất bao gồm các công cụ trực tuyến, kiểm tra trực quan, đánh giá kỹ 
thuật hoặc vật lý, sử dụng dữ liệu lịch sử và khảo sát bằng lời nói hoặc văn bản với cư dân địa phương          
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Yêu cầu về các loài nguy cấp 
• Trong mọi trường hợp, Dự án sẽ không dẫn đến việc giảm thiểu hoặc tác động tiêu cực đến bất kỳ loài nguy 

cấp, dễ bị tổn thương hoặc cực kỳ nguy cấp nào đã được công nhận          [18] . 
• Môi trường sống của các loài nguy cấp phải được xác định và quản lý cụ thể để bảo vệ hoặc tăng cường 

chúng.          
• Các ý kiến và khuyến nghị của một Bên liên quan sẽ được tìm kiếm và chứng minh khi được xem xét và đưa 

vào thiết kế dự án          
  

3. Đặc điểm cơ bản và các yêu cầu đánh giá đa dạng sinh học tối thiểu 
Nỗ lực dành cho việc thiết lập các đường cơ sở phải tương xứng với mức độ rủi ro và tác động. Trong một số 
trường hợp (ví dụ, các dự án rủi ro thấp với bối cảnh đa dạng sinh học được hiểu rõ ), việc xem xét trên máy 
tính để bàn được hỗ trợ bởi phương pháp xây dựng trên mặt đất có thể là phù hợp. Đối với các dự án phức tạp 
hơn, đánh giá cơ bản về đa dạng sinh học có thể yêu cầu một số hoặc tất cả những điều sau: 

• Được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn độc lập, đáng tin cậy với kinh nghiệm liên quan 
• Được phát triển với đầu vào và lý tưởng là đánh giá ngang hàng (ở mức độ tương xứng với rủi ro) 
từ các chuyên gia hoặc tổ chức đáng tin cậy bên ngoài 
• Khu vực nghiên cứu được lập bản đồ và xác định rõ ràng, bao gồm khu vực ảnh hưởng và xem xét 
bối cảnh cảnh quan rộng hơn 
• Bao gồm các bản đồ sử dụng đất, các loại thảm thực vật và chồng lấn với dấu vết của dự án được đề 
xuất 
• Dựa trên dữ liệu có sẵn gần đây nhất từ các nguồn chính (bao gồm sự liên kết của phân loại và 
danh pháp loài với danh sách các loài bị đe dọa toàn cầu / quốc gia) và bao gồm danh sách tham khảo của 
tất cả các nguồn được sử dụng và các chuyên gia đã tham khảo ý kiến 
• Xem xét dữ liệu được tổng hợp trong Công cụ Đánh giá Đa dạng Sinh học Tích hợp 
• Khi cần khảo sát thực địa, chúng nên được thực hiện vào các thời điểm và mùa cần thiết có liên 
quan để 

  

4. Tham vấn với các chuyên gia bên ngoài và các bên liên quan quan tâm 

Do tính chất chuyên môn của kiến thức đa dạng sinh học, các chuyên gia bên ngoài thường cần thiết để hỗ trợ 
đánh giá và quản lý rủi ro đa dạng sinh học. Cần phải cẩn thận để lựa chọn bộ kỹ năng thích hợp nhất cho một 
dự án, bao gồm cả việc xem xét kinh nghiệm địa lý và phân loại học có liên quan. Trong nhiều trường hợp, sẽ 
cần các chuyên gia khác nhau cho các khía cạnh khác nhau của dự án (chẳng hạn như quy hoạch cảnh quan, 
phương pháp khảo sát thực địa và xác định các loài mới). Các chuyên gia quản lý đa dạng sinh học quen thuộc 
với các ngành cụ thể và các hệ thống bảo vệ có thể giúp các nhà phát triển điều hướng các vấn đề, mạng lưới và 
dữ liệu đa dạng sinh học mới hoặc phức tạp . Trong các dự án rủi ro cao, chẳng hạn như những dự án liên quan 
đến môi trường sống quan trọng, khách hàng nên đảm bảo rằng các chuyên gia bên ngoài có kinh nghiệm trong 
khu vực tham gia vào quá trình đánh giá và quản lý . Những chuyên gia như vậy có thể cung cấp khả năng tiếp 
cận với kiến thức và kinh nghiệm địa phương và khu vực . Ví dụ, các Nhóm chuyên gia về loài của IUCN bao gồm 
các chuyên gia thế giới về nhiều nhóm loài và các vấn đề quản lý bảo tồn. Trong một số dự án có các vấn đề về 
đa dạng sinh học có rủi ro cao , việc sử dụng các ban chuyên gia có thể nâng cao nguồn lực cấp dự án và tính 
minh bạch trong việc ra quyết định. Trong Thêm vào đó, một số chuyên gia có thể được liên kết với bảo tồn các 
tổ chức hoặc cơ quan có thể có sẵn để hỗ trợ dài kế hoạch hạn, giám sát và thực hiện thông qua quan hệ đối 
tác. Những đối tác như vậy cũng có thể giúp xác định kiến thức chuyên môn hoặc dữ liệu bổ sung và tạo điều 
kiện cho các cuộc thảo luận với các nhóm xã hội dân sự khác hoặc các bên liên quan tại địa phương. 

5. Các cân nhắc bổ sung về kế hoạch hành động đa dạng sinh học cho các dự án được thực hiện trong các môi 
trường sống quan trọng 

Đánh giá môi trường sống quan trọng 

Đánh giá môi trường sống quan trọng sẽ được yêu cầu khi các tác động đến các đặc điểm đa dạng sinh học quan 
trọng có thể xảy ra hoặc bị nghi ngờ. Các bước được đề xuất trong đánh giá môi trường sống quan trọng là: 
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• Xác định khu vực nghiên cứu. Điều này có thể bao gồm một đơn vị cảnh quan hoặc cảnh 
biển tương đối rộng và sẽ phụ thuộc vào các đặc điểm đa dạng sinh học được quan tâm và các 
chức năng sinh thái cần thiết để duy trì chúng. Đánh giá môi trường sống quan trọng phải bao 
gồm tất cả các tác động trực tiếp và gián tiếp và không chỉ tập trung vào địa điểm dự án. Nhiều 
khu vực nghiên cứu có thể được xác định nếu hợp lý về mặt sinh thái. 
• Tham vấn các bên liên quan và xem xét ban đầu trên máy tính của tất cả dữ liệu có sẵn thu 
được trong quá trình sàng lọc để hiểu đa dạng sinh học trong cảnh quan từ quan điểm của tất cả 
các bên liên quan. Cần lưu ý rằng đôi khi các bên liên quan sử dụng một khu vực được bảo vệ, 
chẳng hạn như công viên hoặc hệ thống sông, không sống trong khu vực lân cận của khu vực đó 
mà đi du lịch đến khu vực đó. Các quan điểm của các bên liên quan này cũng rất quan trọng. 
• Xác minh thông tin sẵn có trong khu vực nghiên cứu, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu tại 
hiện trường khi cần thiết, thông qua sự tham gia của các chuyên gia có năng lực. 
• Xác nhận đa dạng sinh học có khả năng đáp ứng các tiêu chí sinh cảnh quan trọng dựa 
trên tầm quan trọng của (các) khu vực nghiên cứu đối với từng đặc điểm đa dạng sinh học. 
• Xác định tình trạng môi trường sống quan trọng (của từng khu vực nghiên cứu) dựa trên 
phân tích tất cả các dữ liệu thu thập được. 

Nhà phát triển dự án sẽ sử dụng định nghĩa của IUCN về các khu vực được bảo vệ bao gồm các khu vực được 
bảo vệ bằng cả pháp lý và các phương tiện hữu hiệu khác. Các khu vực được bảo vệ bằng các biện pháp hữu 
hiệu khác bao gồm, ví dụ, các khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân. Đây có thể không được chỉ định là khu bảo tồn 
theo luật pháp quốc gia nhưng được quản lý bởi chủ sở hữu của chúng. Trường hợp dự án xảy ra trong hoặc có 
khả năng ảnh hưởng xấu đến một khu vực được bảo vệ thông qua các phương tiện hợp pháp hoặc hiệu quả khác 
và / hoặc được quốc tế công nhận hoặc đề xuất cho tình trạng đó bởi các chính phủ quốc gia. Nhà phát triển dự 
án được yêu cầu : 

• xác định và đánh giá các tác động tiềm năng liên quan đến dự án và áp dụng hệ thống 
phân cấp giảm thiểu để các tác động từ dự án sẽ không làm tổn hại đến tính toàn vẹn, các mục 
tiêu bảo tồn và / hoặc tầm quan trọng đa dạng sinh học của khu vực đó. 
• Nếu đánh giá xác định rằng dự án có khả năng tác động tiêu cực đến các đặc điểm đa dạng 
sinh học ưu tiên và / hoặc môi trường sống quan trọng trong các khu bảo tồn hợp pháp hoặc 
các khu vực có giá trị đa dạng sinh học được quốc tế công nhận , nhà phát triển dự án sẽ tìm cách 
tránh những tác động đó . 
• Ngoài ra, nhà phát triển dự án sẽ: 

o chứng minh rằng bất kỳ sự phát triển được đề xuất nào 
đều được phép hợp pháp, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá cụ 
thể các tác động liên quan đến dự án đối với khu bảo tồn đã được 
thực hiện theo yêu cầu của luật hiện hành 
o hành động theo cách nhất quán với bất kỳ kế hoạch quản 
lý nào được chính phủ công nhận cho các lĩnh vực đó 
o tham khảo ý kiến của các nhà quản lý khu bảo tồn, chính 
quyền có liên quan, cộng đồng địa phương và các bên liên quan 
khác về dự án đề xuất 
o thực hiện các chương trình bổ sung , nếu thích hợp, để thúc 
đẩy và nâng cao các mục tiêu bảo tồn của khu bảo tồn. Các hoạt 
động trong các khu bảo tồn thường bị các bên liên quan của dự án 
cho là có rủi ro cao, bất kể các đặc điểm đa dạng sinh học hiện có, 
và phải được quản lý cẩn thận với phương pháp phòng ngừa để 
duy trì tính toàn vẹn và các mục tiêu bảo tồn của khu bảo tồn. 

Các bước quy trình sau đây sẽ được tuân theo : 
• Sàng lọc - quá trình xác định các tác động có thể xảy ra đối với địa điểm của một dự án 
hoặc kế hoạch, đơn lẻ hoặc kết hợp với các dự án hoặc kế hoạch khác, và xem xét liệu những tác 
động này có thể là đáng kể hay không. 
• “Đánh giá thích hợp” - việc xem xét tác động đến tính toàn vẹn của địa điểm của dự án 
hoặc kế hoạch, đơn lẻ hoặc kết hợp với các dự án hoặc kế hoạch khác, đối với cấu trúc và chức 



năng của địa điểm và các mục tiêu bảo tồn của nó. Ngoài ra, khi có các tác động bất lợi, cần đánh 
giá khả năng giảm thiểu các tác động đó. 
• Đánh giá các giải pháp thay thế - quá trình xem xét các cách thay thế để đạt được các mục 
tiêu của dự án hoặc kế hoạch nhằm tránh các tác động tiêu cực đến tính toàn vẹn của địa điểm. 
• Đánh giá các biện pháp đền bù - khi không có giải pháp thay thế và vẫn còn các tác động 
tiêu cực, nhưng trong trường hợp đánh giá các lý do cấp thiết của việc vượt quá lợi ích công 
cộng, các cơ quan có thẩm quyền cho rằng dự án hoặc kế hoạch vẫn nên được thực hiện, có tính 
đến các biện pháp đền bù để đảm bảo rằng các trang điện tử được bảo vệ. Trong trường hợp giải 
quyết các xung đột quản lý có thể gặp phải khi hoạt động trong các địa điểm được bảo vệ, các 
nguyên tắc có thể áp dụng bao gồm: 

o R ecognizing tầm quan trọng của sự tham gia của chủ đất 
và người sử dụng đất trong các quá trình ra quyết định 
o thiết lập một nền tảng kiến thức tốt để giao tiếp và ra quyết 
định 
o đảm bảo quản lý bền vững đòi hỏi các cam kết dài hạn để 
phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và hình thành đối thoại 
o cung cấp thông tin và giáo dục nhắm mục tiêu đến nhu cầu 
của các bên liên quan. Nhiều phương pháp trong số này cũng sẽ 
hữu ích cho các dự án gần các khu bảo tồn, nơi rủi ro thực sự hoặc 
rủi ro nhận thức được có thể cao như nhau. 

  
5. Các B iodiversity Một ction Pl một (BAP) 

Các B iodiversity Một ction P lan (BAP) nên mong muốn được thực tế kế hoạch hoạt động mà chụp tất cả các 
hành động cần thiết để đạt được mong muốn kết quả dự án (ví dụ như không có lỗ ròng / lãi ròng) về ĐDSH. Họ 
phải nắm bắt rõ ràng các nhiệm vụ, lịch trình dự kiến, các bên chịu trách nhiệm và các biện pháp để đạt được 
thành công cho phép các kế hoạch này có thể kiểm tra được. Chúng phải năng động, cho phép quản lý thích ứng 
theo kết quả từ việc giám sát dự án và đánh giá các biện pháp giảm thiểu. Nhiều chồng chéo tồn tại trong ý định 
và cấu trúc của chúng. 

Một BAP là một kế hoạch t độc lập hat sẽ bao gồm một bản tóm tắt của đa dạng sinh học bối cảnh, vấn đề và 
quan hệ đối tác. BAP cũng có thể mô tả các hành động có giới hạn thời gian bổ sung được yêu cầu đối với nhà 
phát triển dự án . Một số hành động này cũng có thể bao gồm các hành động bảo tồn bổ sung nhằm hỗ trợ các 
ưu tiên bảo tồn không liên quan đến các tác động của dự án và / hoặc các hành động bảo tồn từ thiện khác có 
thể không liên quan rõ ràng đến các kết quả thực tế (chẳng hạn như hỗ trợ nghiên cứu đa dạng sinh học, giáo 
dục hoặc quản trị ) để cuối cùng không đạt được kết quả bảo toàn lỗ ròng / lãi ròng. Một số phần tử của BAP có 
thể cần được cập nhật ít thường xuyên hơn so với BMP. BAP thường được yêu cầu trong các dự án có rủi ro đa 
dạng sinh học cao và / hoặc bối cảnh phức tạp (ví dụ, khi có nhiều bên liên quan hoặc các vấn đề phức tạp). Một 
khuôn khổ rõ ràng để giám sát tiến độ cần được phát triển (và thực hiện) cùng với BAP. 

  
 

[1] Bao gồm các nhà tài trợ / nhà phát triển, nhà thầu / nhà thầu phụ, chuỗi cung ứng, tổ chức tài chính, công ty năng lượng tái 
tạo, chính quyền địa phương, năng lượng tái tạo, nhà cung cấp dịch vụ quản lý chất thải và hiệu quả năng lượng, tổ chức và các 
tổ chức phi chính phủ. 
[2] Để quản lý các lo ngại về ô nhiễm và an toàn từ các hoạt động như khí hóa và nhiệt phân, các nhà phát triển dự án được yêu 
cầu có các biện pháp, bao gồm lắp đặt để giám sát khí thải, đánh giá rủi ro thường xuyên, các biện pháp bảo vệ, hướng dẫn vận 
hành, thiết bị bảo hộ cá nhân, quy trình khẩn cấp, thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra máy móc thiết bị và các biện pháp phòng 
ngừa đặc biệt khác . 

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[5] Nếu Tiêu chuẩn được kích hoạt và người ta quyết định rằng các biện pháp giảm thiểu không được trình bày dưới dạng một kế hoạch độc lập 
(ví dụ: IPP, Khung quy trình, v.v.), thì các biện pháp được mô tả trong bảng này 
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[6] Khi các biện pháp giảm thiểu đã được khái niệm hóa như các hoạt động của dự án, chỉ cần nhập mã của các hoạt động (ví dụ: “-> xem Hoạt 
động 1.2.3”); các cột khác không được áp dụng có thể tránh lặp lại . 

[7] ES M MP phải xác nhận rằng các biện pháp giảm thiểu được đề xuất là khả thi, rằng chúng có hiệu quả trong việc giảm thiểu cho tất cả các 
nhóm bị ảnh hưởng và bền vững. Trong cột này, mô tả cách xác nhận tính khả thi hoặc đặt dấu √ để xác nhận rằng tính khả thi đã được chứng 
minh ở nơi khác và chỉ ra nơi tìm bằng chứng. 

[8] Sự tham gia của các bên liên quan của Pegasus phù hợp với các thực tiễn của IUCN và Tiêu chuẩn Vàng, xem 
thêm https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://globalgoals.go
ldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[9] Sự đồng ý tự do, trước và được cung cấp thông tin (FPIC) là một quyền cụ thể liên quan đến người bản địa và được công nhận trong Tuyên 
bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP). Khung quy chuẩn của FPIC bao gồm một loạt các công cụ quốc tế pháp lý bao 
gồm Tuyên bố Liên hợp quốc về Quyền của Người bản địa (UNDRIP), Công ước Tổ chức Lao động Quốc tế 169 (ILO 169) và Công ước Đa 
dạng Sinh học (CBD) , trong số nhiều người khác, cũng như luật pháp quốc gia. Vui lòng tham khảo liên kết để biết thêm chi 
tiết. http://www.fao.org/indigene-peo-ples/our-pillars/fpic/en 

[10] Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội của UNDP; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenosystemal-standards.html 

[11] Trong Chính sách này, thuật ngữ người bản địa theo Chính sách người bản địa của GCF được sử dụng theo nghĩa chung để chỉ một nhóm 
xã hội và văn hóa riêng biệt có các đặc điểm sau ở các mức độ khác nhau: (a) Tự nhận mình là thành viên của một nhóm xã hội và văn hóa bản 
địa riêng biệt và những người khác thừa nhận bản sắc này; (b) Gắn bó tập thể với các môi trường sống khác biệt về mặt địa lý, lãnh thổ của tổ 
tiên, hoặc các khu vực sử dụng hoặc chiếm đóng theo mùa cũng như với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các khu vực này; (c) Các hệ 
thống văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị theo phong tục khác biệt hoặc tách biệt với các hệ thống văn hóa hoặc xã hội chính thống; và (d) Một 
ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng biệt, thường khác với ngôn ngữ chính thức hoặc các ngôn ngữ của quốc gia hoặc khu vực mà họ cư trú. Điều 
này bao gồm một ngôn ngữ hoặc phương ngữ đã tồn tại nhưng không tồn tại hiện nay do các tác động gây khó khăn cho một cộng đồng hoặc 
nhóm trong việc duy trì một ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng biệt 

[12] Các thuật ngữ “ô nhiễm” đề cập đến cả các chất ô nhiễm độc hại và không nguy hại trong giai đoạn rắn, lỏng, hoặc khí, và bao gồm các 
thành phần khác như sâu bệnh, mầm bệnh, xả nhiệt với nước, khí thải nhà kính, phiền toái mùi, tiếng ồn, rung động, bức xạ, năng lượng điện từ 
và việc tạo ra các tác động thị giác tiềm ẩn bao gồm cả ánh sáng. 

[13] Bao gồm những điều khoản được đề cập trong Công ước về Ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa, có tại 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[14] Theo định nghĩa của các công ước quốc tế hoặc luật pháp địa phương. Khi luật pháp địa phương và các công ước quốc tế có thể khác nhau, 
tiêu chuẩn cao hơn sẽ được áp dụng. 

[15] Phải nhất quán với các mục tiêu của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, có tại http://chm.pops.int/default.aspx 
và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, có tại http: //ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-
substances-depleteozone-layer. Các cân nhắc tương tự sẽ được áp dụng đối với một số loại thuốc trừ sâu nhất định của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO). 

[16] Việc di chuyển xuyên biên giới của các vật liệu nguy hiểm phải phù hợp với luật pháp quốc gia, khu vực và quốc tế, bao gồm Công ước 
Basel về Kiểm soát sự di chuyển xuyên biên giới của các chất thải nguy hại và việc thải bỏ chúng, có tại http://www.basel.int, và Công ước Luân 
Đôn về ngăn ngừa ô nhiễm biển do đổ chất thải và các vật chất khác, có tại http://www.imo.org. Để được hướng dẫn thêm, Phương pháp Tiếp cận 
Chiến lược Quản lý Hóa chất Quốc tế (SAICM) là một khung chính sách để thúc đẩy việc quản lý hóa chất hợp lý, có tại http://www.saicm.org/. 
[17] Môi trường sống quan trọng là một tập hợp con của cả môi trường sống tự nhiên và đã được sửa đổi cần được chú ý đặc biệt. Các sinh 
cảnh quan trọng là các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, bao gồm bất kỳ đặc điểm nào sau đây: 
tôi. môi trường sống có tầm quan trọng đáng kể đối với các loài Cực kỳ nguy cấp và / hoặc Nguy cấp; 
ii. môi trường sống có tầm quan trọng đáng kể đối với các loài đặc hữu và / hoặc có giới hạn; 
iii. môi trường sống hỗ trợ sự tập trung đáng kể trên toàn cầu của các loài di cư và / hoặc các loài sống quần tụ; 
iv. các hệ sinh thái bị đe dọa cao và / hoặc độc đáo; và / hoặc 
v. các lĩnh vực liên quan đến các quá trình tiến hóa quan trọng. 
  
Môi trường sống quan trọng bao gồm những khu vực 
tôi. được bảo vệ hợp pháp, 
ii. chính thức được đề xuất bảo vệ, 
iii. được xác định bởi các nguồn có thẩm quyền vì giá trị bảo tồn cao của chúng (chẳng hạn như các khu vực đáp ứng các tiêu chí của phân loại 
của Liên minh Bảo tồn Thế giới, Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế của Ramsar và các di sản thế giới của Tổ chức 
Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) hoặc được công nhận là được bảo vệ bởi các cộng đồng địa phương truyền thống . 
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[18] Tất cả các loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp theo định nghĩa của Sách đỏ IUCN; https://www.iucnredlist.org/ 
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