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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc 

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

 trên địa bàn tỉnh An Giang ( Dự án VILG) 

 

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG” tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 

về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG” tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh An 

Giang về việc điều chỉnh Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai – VILG” trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Ban quản lý dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An 

Giang xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động còn lại của Kế hoạch phát 

triển DTTS với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm triển khai thực hiện các hoạt động còn lại của Kế hoạch phát triển Dân 

tộc thiểu số (EMDP) đã được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 

14/02/2022 của UBND tỉnh An Giang theo đúng kế hoạch, lộ trình. 

- Yêu cầu tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) theo 

hướng dẫn được nêu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án.  

II. NỘI DUNG 

1. Hội thảo lấy ý kiến tham vấn của Nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh, và Nhóm 

tham gia cộng đồng cấp huyện 

- Đối tượng: Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

- Số lượng: 2 lớp, 60 học viên/lớp 

- Thời gian: quý II, quý IV năm 2022 

- Địa điểm: Long Xuyên. 

- Nội dung cụ thể: Tập trung tham vấn vào các vấn đề sau: 

 + Tìm hiểu về nhu cầu thông tin đất đai của cộng đồng dân tộc thiểu số. 
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 + Trong quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận và cung cấp thông tin về đất 

đai sẽ ảnh hưởng gì đến tập tục văn hóa của người dân nơi đây. Các vấn đề liên quan 

đến tập tục sử dụng đất và đất sử dụng cho mục đích văn hóa-cộng đồng, các kênh 

truyền thông đối với nhóm dân tộc thiểu số. 

 + Đưa ra các giải pháp để các nhóm dân tộc thiểu số tiếp nhận thông tin hiệu 

quả nhất từ các hoạt động của Dự án VILG cũng như sử dụng đất tốt nhất và thực 

hiện đầy đủ việc đăng ký đất đai. 

  + Tiếp nhận các khiếu nại và làm việc với các cơ quan liên quan để giải 

quyết các khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại của người dân một 

cách kịp thời. 

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo xã, trưởng ấp, cán bộ dân tộc, người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc (như Sư, Sải, À Cha,...) của cấp huyện  

- Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo xã, trưởng ấp, cán bộ dân tộc, người có uy tín 

- Số lượng: 4 lớp, 120 đại biểu/lớp 

- Thời gian: quý II năm 2022 

- Địa điểm: các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, thị xã Tân Châu. 

- Nội dung cụ thể: 

+ Cung cấp những thông tin tổng thể về Dự án VILG. 

+ Trang bị kiến thức, kỹ năng điều hành, xử lý các công việc phát sinh trong 

cộng đồng về đất đai cho các trưởng khóm, ấp và người có uy tín trong cộng đồng 

để họ có thể hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện Dự án.  

+ Định hướng cho cán bộ quản lý đất đai trong việc tiếp cận với cộng đồng dân tộc 

thiểu số và trọng tâm vào nhu cầu đặc biệt của các nhóm dân có trở ngại về ngôn ngữ.  

+ Chất lượng cung cấp dịch vụ thông tin về đất đai cho cán bộ có liên quan. 

3. Tổ chức cuộc tham vấn cộng đồng lấy ý kiến tuyên truyền các hộ dân tộc 

thiểu số (bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại) 

- Đối tượng: Cộng đồng dân tộc thiểu số  

- Số lượng: 10 cuộc, 40 người tham dự/cuộc. 

- Thời gian: Quý II, quý III. 

- Địa điểm: Tổ chức tại các xã thuộc các huyện: 

+ Huyện Tịnh Biên: xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo, xã An Cư, xã An Hảo. 

+ Huyện Tri Tôn: xã Ô Lâm, xã Châu Lăng, xã Núi Tô. 

+ Thị xã Tân Châu: xã Châu Phong.  

+ Huyện An Phú: xã Vĩnh Trường, xã Đa Phước. 

- Nội dung cụ thể: 

- Giới thiệu khái quát về Dự án VILG nói chung và kế hoạch phát triển Dân tộc 

thiểu số đến người dân địa phương. 

- Định hướng cho cán bộ quản lý đất đai trong việc tiếp cận với cộng đồng 

Dân tộc thiểu số và trọng tâm vào nhu cầu đặc biệt của các nhóm dân có trở ngại 

về ngôn ngữ. 
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- Giới thiệu các kênh và cách truy cập các thông tin, tài liệu đất đai. 

- Các chính sách ưu đãi, chính sách phản hồi thông tin, tổ chức tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ thông tin về đất đai. 

- Cơ chế, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. 

- Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai cấp xã. 

- Thực trạng, bất cập, giải pháp khắc phục. 

4. Các hoạt động bổ trợ cho việc thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu 

số (biên soạn tài liệu, tờ rơi thông tin dự án,….) 

4.1. Biên soạn tờ rơi (triển khai lồng ghép vào các hoạt động tham vấn cộng đồng) 

- Nội dung:  

+ Cung cấp thông tin khái quát về dự án VILG. 

+ Công bố cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại về dự án VILG. 

- Số lượng: 16.000 tờ. 

- Đối tượng: cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Tịnh 

Biên, Tri Tôn, An Phú, thị xã Tân Châu. 

- Thời gian: cả năm hoặc triển khai lồng ghép vào các hoạt động tham vấn. 

4.2. Thiết lập khảo sát online tham vấn cộng đồng trên nền website Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

- Đối tượng: cán bộ quản lý đất đai, người dân và doanh nghiệp 

- Nội dung:  

+ Lấy ý kiến về chất lượng giải quyết các thủ tục đất đai hiện nay. 

+ Nhu cầu về đất đai hiện nay như thế nào? 

- Thời gian: cả năm. 

III. Kinh phí: Sử dụng nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh (Chi tiết đính kèm 

Phụ lục). 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh An Giang: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung các hoạt động của Kế hoạch 

Phát triển Dân tộc thiểu số tỉnh An Giang. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho các hoạt động; Bố trí kinh phí và thanh toán, 

quyết toán theo quy định. 

- Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất tổ chức các lớp tập huấn, hội 

nghị, tham vấn theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho phù hợp trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 theo các cấp độ khác nhau. 

- Báo cáo định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý dự án VILG 

cấp Trung ương. 

1.1. Giao Văn phòng Sở: 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và triển khai thực 

hiện Kế hoạch. 



4 

 

- Tham mưu phát hành giấy mời, chuẩn bị tài liệu, nội dung tập huấn, mời báo 

cáo viên, các vấn đề có liên quan để tổ chức lớp tập huấn và thanh quyết toán theo 

quy định.  

1.2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì: 

 Thẩm định kinh phí theo khối lượng công việc, cấp kinh phí đúng thời gian 

theo Kế hoạch được duyệt, hướng dẫn nhóm tư vấn thực hiện thanh quyết toán theo 

quy định hiện hành. 

1.3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường:  

- Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đường truyền khi tổ chức các buổi tập huấn, 

hội nghị, tham vấn trực tuyến.  

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế link khảo sát và đăng tải nội dung khảo sát online 

về lấy ý kiến tham vấn cộng đồng. 

1.4. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai phối hợp chuẩn bị nội 

dung, tài liệu, bố trí cán bộ tham gia tuyên truyền tại địa phương, trả lời các giải đáp 

của người dân khi thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng (nếu có). 

2. Nhóm tham vấn cộng đồng cấp tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện 

thực hiện các nội dung:  

- Phổ biến thông tin về dự án và thực hiện các cuộc tham vấn với cộng đồng 

dân tộc thiểu số về các hoạt động của Dự án nhằm thu thập thông tin và ý kiến phản 

hồi của cộng đồng dân tộc thiểu số. 

- Tiếp nhận các khiếu nại và làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết các 

khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại của người dân một cách kịp thời. 

- Tham gia các cuộc tập huấn, hội thảo về thực hiện Kế hoạch dân tộc thiểu số. 

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Thị xã Tân 

Châu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã hỗ trợ Sở chuẩn bị 

hội trường, âm thanh, thiết bị, mời đại biểu tham dự, tham gia vào các buổi tham 

vấn cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương.  

Trên đây là Kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch Phát triển 

Dân tộc thiểu số thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban QLDA VILG TW; 

- UBND cấp tỉnh; 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Các phòng, đơn vị; 

- Nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh; 

- Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện; 

- UBND, phòng TNMT các huyện: 

Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, TX. Tân Châu; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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