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Explore more

To contribute to the effective
promotion and protection
of land and forest resource rights
of ethnic minorities (EMs) in the
northern provinces of Vietnam.

Implementing
agencies & donor
The project is funded by the European Union
and implemented by HELVETAS and the Land
Alliance (LANDA), which is coordinated by
Centre for Rural Communities Research and
Development (CCRD). HELVETAS takes
responsibilities for managing and monitoring
the project implementation while
LANDA/CCRD acts as a facilitator and
technical advice provider regarding the
management and use of land and forest
resources. The project will coordinate with
key departments and organisations at all
levels such as Ethnic Council of the National
Assembly Office, Committee of Ethnic
Minorities Affairs, Fatherland Front,
MoNRE/DoNRE, MARD/DARD, VUSTA, Vietnam
Lawyers' Association and reputable experts to
promote project implementation.

L4 A

HELVETAS VIETNAM
http://www.helvetas.org/vietnam
CCRD
http://www.ccrd-vietnam.vn

Secure Land
Rights for All
Giving Ethnic Minorities a Voice

Approaches

Objectives

Key expected results
Land rights toolkit
LANDA’s member organisations and
CMCs dispose of an adapted toolkit
on land and forest resource rights
of EMs;

Multi-stakeholder processes will be one of
the guiding approaches during the
implementation of project activities;
Building capacity and strengthening
participation of local social organizations,
CMCs, community-based organizations
and local authorities;
Strengthening coordination and joint action
with networks of civil society organizations
and vulnerable communities;

Land Alliance (LANDA) member
organisations and Commune Mediation
Committees (CMCs) are resourced to
support marginalised communities to
claim their land and forest resource
rights and to pro-actively participate in
land governance processes.

Strengthened capacities
LANDA’s member organisations and
CMCs / prestigious persons have
strengthened capacities to support
local EMs to effectively claim their
land and forest resource rights;

Human right-based approach will be

Policy recommendation

applied to integrate gender equality and

LANDA’s member organisations and
CMCs/prestigious persons
contribute to the formulation and
monitoring of land and forest
resource rights and related policy
implementation;

social inclusiveness;
Intergrating PANEL Principles in the
implementation of activities to ensure
accountability, non-discrimination,
empowerment and legality of rights for the
right-holders;
Conflict Sensitive Program Management
and Do-No-Harm approach will be applied
to minimise unintended negative
consequences;
Virtuous action learning cycle, building,
compiling and sharing knowledge will be
emphasized in the stragety of raising
public awareness and policy advocacy.
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Project Location &
Lifetime

The Project is taken place in two northern
provinces of Vietnam including:
Cao Bang (Nguyen Binh district)
Hoa Binh (Mai Chau & Da Bac districts)
The project starts on 1 June 2020 and is
expected to end on 31 May 2023.

Improved info access
Access to land and forest resource
rights-related information of local
EMs is improved.

Mục tiêu tổng thể

Tổ chức tài trợ:

Đơn vị thực hiện:

Tìm hiểu thêm

Góp phần tăng cường & đảm bảo
hiệu quả quyền tiếp cận sử dụng
đất và tài nguyên rừng của
người dân tộc thiểu số
phía Bắc Việt Nam.

Tổ chức thực hiện
và nhà tài trợ
Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ;
đơn vị thực hiện là HELVETAS và Liên minh
Đất đai (LANDA) do Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển Cộng đồng Nông thôn
(CCRD) làm đại diện điều phối. HELVETAS
chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thực
hiện dự án, LANDA / CCRD đóng vai trò
hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật liên quan tới
quản lý và sử dụng tài nguyên đất và
rừng. Dự án sẽ phối kết hợp với các cơ
quan, ban, ngành các cấp như Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc - Văn
phòng Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc/Ban Dân
tộc các tỉnh, Bộ / Sở Tài nguyên & Môi
trường và Bộ / Sở Nông nghiệp & Phát
triển Nông thôn, Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Luật gia Việt
Nam và các chuyên gia hàng đầu cùng
tham gia và thúc đẩy triển khai các hoạt
động của dự án.
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Tăng cường
quyền tiếp cận
sử dụng đất
cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phương pháp tiếp cận

Mục tiêu dự án

Kết quả mong đợi
Bộ tài liệu hướng dẫn
Các thành viên LANDA và Ban hòa
giải cơ sở xây dựng được bộ tài liệu
hướng dẫn về quyền tiếp cận sử dụng
đất và tài nguyên rừng của người dân
tộc thiểu số.

Sự tham gia của nhiều bên liên quan là
phương pháp xuyên suốt trong quá trình
triển khai các hoạt động của dự án;
Tăng cường năng lực và sự tham gia của
các tổ chức xã hội, ban hòa giải, già làng
trưởng bản, các tổ chức cộng đồng và cơ
quan, ban, ngành địa phương;
Tăng cường phối kết hợp và hành động
cùng với các mạng lưới tổ chức xã hội để
hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương;

Các thành viên LANDA và Ban hòa giải
cơ sở được nâng cao năng lực để hỗ trợ
các cộng đồng dân tộc thiểu số đảm
bảo quyền tiếp cận sử dụng đất và tài
nguyên rừng và tham gia hiệu quả vào
các quy trình quản trị đất đai.

Lồng ghép yếu tố bình đẳng giới và hòa
nhập xã hội trong triển khai các hoạt
động dự án;
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Vùng dự án &
thời gian triển khai

Lồng ghép các nguyên tắc PANEL để
đảm bảo tính trách nhiệm, bình đẳng,
tạo quyền và tính hợp pháp của các chủ
thể tham gia dự án;
Giảm thiểu những kết quả không mong
muốn trong quá trình triển khai dự án
thông qua việc giám sát và quản lý các
xung đột;
Thúc đẩy quá trình học - hành động, xây
dựng và chia sẻ kiến thức trong quá trình
nâng cao nhận thức công chúng và đóng
góp xây dựng chính sách.

Dự án sẽ được triển khai tại 2 tỉnh phía Bắc gồm:
Cao Bằng (huyện Nguyên Bình)
Hòa Bình (huyện Mai Châu & Đà Bắc)
Thời gian bắt đầu triển khai dự án từ 01.06.2020
và kết thúc vào ngày 31.05.2023.

Năng lực hỗ trợ
Năng lực của các thành viên LANDA và
Ban hòa giải cơ sở / già làng trưởng
bản được nâng cao để hỗ trợ, đảm bảo
hiệu quả quyền sử dụng đất và tài
nguyên rừng của người dân tộc thiểu
số.
Kiến nghị chính sách
Các thành viên LANDA và Ban hòa giải
cơ sở / già làng trưởng bản đóng góp ý
kiến vào xây dựng và giám sát thực thi
chính sách liên quan tới quyền sử dụng
đất và tài nguyên rừng.
Tiệp cận thông tin
Tiếp cận thông tin về quyền sử dụng
đất và tài nguyên rừng của người dân
tộc thiểu số địa phương được cải
thiện.

