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Giải thích các từ viết tắt

BQLDA Ban quản lý dự án

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

CĐT Chủ đầu tư

CPO Ban Quản lý dự án Trung ương

DRSIP Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam

MARD Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

HSDT Hồ sơ dự thầu

HSTK Hồ sơ thiết kế

PPMU Ban quản lý dự án cấp tỉnh

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

TMĐT Tổng mức đầu tư

UBND Uỷ Ban Nhân Dân

FS Báo cáo nghiên cứu khả thi

TKCS Thiết kế cơ sở

TKBVTC Thiết kế bản vẽ thi công

TVTK Tư vấn thiết kế

TVGS Tư vấn giám sát

TKBVTC Thiết kế bản vẽ thi công

TDA Tiểu dự án

WB Ngân hàng Thế Giới
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PHẦN I: TÓM TẮT BÁO CÁO

I. Thông tin chung

Dự án sửa chữa nâng cáo an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông
qua nguồn tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) có hiệu lực 8/7/2016 và đóng
khoản vay vào 30/6/2022. Mục tiêu của dự án là Hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo
đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng
cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ
tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du. Tổng mức đầu tư của dự án là 443 triệu US$ (bao
gồm 415 triệu US$ tài trợ từ IDA và 28 triệu US$ vốn đối ứng của Chính phủ Việt
Nam).

Dự án bao gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập. Hợp phần này
bao gồm các biện pháp công trình, thiết bị và giám sát vận hành hồ chứa. Các hoạt
động này sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn của các công trình và khu vực hạ lưu. Hợp phần 2:
Quản lý an toàn đập. Hợp phần này sẽ hỗ trợ thực hiện các biện pháp phi công trình,
hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện chính sách và thiết lập các biện pháp trừng phạt để
tăng cường thực hiện. Hợp phần 3: Quản lý dự án. Hợp phần này hỗ trợ tài chính cho
quản lý dự án, kiểm toán (kiểm toán độc lập và kiểm toán báo cáo tài chính) và hỗ trợ
kỹ thuật cho việc thực hiện dự án.

II. Mục tiêu và phương pháp thực hiện

Báo cáo giám sát lần này nằm trong khuôn khổ tư vấn giám sát độc lập (ISC) do
Liên danh Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
CENCO. Mục tiêu của đợt giám sát đánh giá là giám sát quá trình thực hiện dự án,
nhằm xem xét lại quy trình triển khai của dự án từ lúc khởi động đến thời điểm đánh
giá. Mục tiêu cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp và thích hợp của dự án.

- Đánh giá tiến độ thực hiện của dự án.

- Giám sát tổ chức, quản lý và thực hiện dự án, bao gồm giám sát tính tuân thủ
của dự án từ công tác lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, công tác đấu thầu, quản lý thực
hiện hợp đồng, quản lý tài chính và công tác chi tiêu.

III. Tóm tắt đánh giá các hoạt động

Trên cơ sở công văn số 765/CPO-WB8 ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Ban
quản lý Trung Ương các dự án thủy lợi, về việc phối hợp làm việc với tư vấn giám sát
độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ), dự án WB8. Đơn vị tư vấn đã
thực hiện việc giám sát thực địa diễn ra tại 12/34 tỉnh tham gia chương trình bảo đảm
an toàn hồ chứa (Chi tiết xem các phụ lục số 7). Báo cáo tình hình thực hiện tiểu dự
án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (wb8) của 12 tỉnh.
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Các tài liệu thu được theo email ngày 15/07/2020 của Ban quản lý trung ương
các dự án thủy lợi gửi các PPMU về việc chuẩn bị các tài liệu cho công tác giám sát
độc lập việc thực hiện chính sách an toàn, dự án WB8.

Tư vấn ISC có một số nhận xét sau:

 Mô hình tổ chức quản lý dự án của các PPMU:

Về cơ bản đã tuân thủ theo các hướng dẫn trong văn kiện dự án và các quy định
của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên nguồn nhân lực của các PPMU còn thiếu và còn
nhiều hạn chế: (i) Hạn chế khi thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo quy định
trong Luật xây dựng số 50/2013/QH13; (ii) Hầu hết các PPMUcòn gặp khó khăn trong
việc thực hiện một số quy định của nhà tài trợ; (iii) Hầu hết tại các Ban Quản lý Dự án
đều xuất hiện tình trạng một số cán bộ của PPMU hiện nay đều kiêm nhiệm trong công
tác quản lý (Ngoài quản lý dự án WB8 các cán bộ này còn phải thực hiện quản lý các
dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác), hoặc một cán bộ phụ trách nhiều lĩnh vực chuyên
môn khác nhau. Đặc biệt, tuy nhân lực thiếu trầm trọng nhưng một số PPMU còn tự tổ
chức thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công ngoài hiện trường nên dẫn đến
tình trạng cán bộ làm công tác kiêm nhiệm quá nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ và
chất lượng công việc được phân giao.

 Công tác thiết kế:

Các hồ sơ thiết kế một số đang trình FS hoặc thiết kế BVTC còn lại đa phần đã
được thẩm tra, thẩm định và có đầy đủ các quyết định phê duyệt cho từng giai đoạn.
Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an toàn đập
và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn đập, kế hoạch hành
động cho các đập, hồ sơ lập dự án, hồ sơ thiết kế BVTC, các báo cáo thẩm tra, thẩm
định hồ sơ thiết kế). Tuy nhiên dù hồ sơ đã được lấy ý kiến qua nhiều cấp (Tổng Cục
thủy lợi, PIC…), đã qua nhiều khâu thẩm tra, thẩm định nhưng chất lượng hồ sơ vẫn
còn tồn tại một số vấn đề như sau:

(i) Hạng mục Đập đất:

+ Giải pháp xử lý chống thấm cho một số đập hiện trạng còn chưa hợp lý: Một số
hồ chứa trong thân đập có lớp đất với hệ số thấm K>10-4cm/s thậm trí K>10-3 cm/s
nhưng không đưa ra biện pháp chống thấm hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý.

+ Một số hồ thiết kế rãnh thu nước mái hạ lưu chưa hợp lý: Thu nước mái hạ lưu
đập là rãnh bê tông nhưng không bố trí lỗ thu nước tại vị trí các cạnh thấp để thu nước
mưa ngấm vào đất mầu trồng cỏ, điều này dẫn đến tình trạng nước sẽ tràn hết lên mặt
và lôi đất trồng cỏ tràn vào rãnh gây tắc rãnh và sạt mái;

(ii) Hạng mục Tràn xả lũ:
+ Nhiều hồ chứa có hạng mục tràn xả lũ thiết kế kết cấu không hợp lý: Nối tiếp

giữa dốc nước và bể tiêu năng không hợp lý (dốc nước nối thẳng vào bể thay vì đoạn
nước rơi), một số tràn có chia khớp nối giữa bản đáy dốc và tường bên nhưng bề rộng
đáy tường không đảm bảo ổn định, bố trí hệ thống ống thoát nước giảm áp ngay tại
đoạn có mực nước co hẹp (hc- cuối dốc nước) là không hợp lý).
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+ Một số công trình xả lũ không nâng cấp sửa chữa nhưng chỉ kiểm tra khả
năng tháo với lũ thiết kế mới nhưng lại không tính toán kiểm tra công trình tiêu năng
có đảm bảo với các lưu lượng xả mới hay không.

+ Đặc biệt lưu ý:(1) Hồ Thống Nhất (Hà Giang), tràn xả lũ bố trí tại bờ phải tiếp
giáp đập đất, cuối dốc nước tràn không bố trí bể tiêu năng mà cho chảy tràn ra chân hạ
lưu đập, điều này rất nguy hiểm vì có thể gây xói lở hạ lưu đập dẫn đến mất an toàn
của đập; (2) Hồ Tuần (Nghệ An), tràn xả lũ dạng đỉnh rộng, nối tiếp dốc nước và tiêu
năng bằng mũi phóng nhưng hạ lưu lại là nền đất điều này sẽ gây xói lở nghiêm trọng
hạ lưu và ảnh hưởng đến an toàn của công trình tháo lũ; (3) Hồ Phú Xuân (Phú Yên-
công trình cấp II), tràn sự cố tính toán có bề rộng 100m và cao trình ngưỡng là
+38,0m, tuy nhiên bản vẽ thiết kế tư vấn lại thể hiện đắp một đoạn đê chạy dọc
ngưỡng với bề rộng mặt đê là 3m và cao trình là +40m (được cán bộ Ban QLDA giải
thích là để phục vụ dân sinh và khi xả lũ thì đoạn đê đó sẽ tự trôi đi – điều này Ban
QLDA đã báo cáo qua các cấp và được sự đồng ý), như vậy cao trình ngưỡng tràn ở
đây phải là +40,0m chứ không phải +38m và với cao trình như vậy thì lũ TK và KT sẽ
vượt đỉnh đập; (4) Hồ Cây Sung (Khánh Hòa - đang thi công), tràn sự cố được tính
toán thiết kế có bề rộng ngưỡng là 40m, tuy nhiên trong bản vẽ thiết kế chỉ có 31,73m
(giảm gần 10m); (5) Hồ Mạy Đẩy (Bắc Cạn), dốc nước đặt trên nền đất với đoạn đầu
dài 75m dốc 20% nhưng đoạn tiếp dài 20m dốc đến 50%.

+ Một số hồ chứa không nâng cấp tràn xả lũ mà chỉ kiểm tra lại khả năng tháo,
tuy nhiên khi kiểm tra thì lại không đánh giá đến ảnh hưởng của dầm cầu công tác của
tràn vì đa số các cầu này có đáy dầm cầu công tác nằm thấp hơn cao trình mực nước
ứng với tần suất của WB.

(iii) Ngoài ra còn tồn tại một số vấn đề khác (Chi tiết xem phụ lục số 7).

 Mua sắm đấu thầu:

Tại các tỉnh thực hiện giám sát lần này đã trao thầu được 60/77 gói thầu sử dụng
vốn ODA. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết so với KHĐT là 1.073,534/1.898,749 tỷ
VND (đạt 56,54%). Trong đó gói thầu tư vấn đạt 77,86% và xây lắp đạt 54,68% giá trị
so với KHĐT được phê duyệt. Tỷ lệ trao thầu các gói thầu xây lắp còn thấp. Các Tiểu
dự án được giao cho Ban quản lý chuyên ngành thay mặt Chủ đầu tư (CĐT) quản lý
dự án, mặc dù đã thực hiện quản lý nhiều dự án ĐTXDCB nói chung và các dự án từ
nguồn vốn ODA nói riêng, nhưng trong quá trình thực hiện mua sắm đấu thầu Tổ
chuyên gia còn nhiều hạn chế, chủ quan trong việc lập HSMT, đánh giá HSDT,
thương thảo và trao hợp đồng không đúng trình tự quy định,... nên dẫn đến việc trao
thầu thiếu thuyết phục như: (i) Giá trị hợp đồng tương tự của HSMT yêu cầu là chỉ
được tính cho các hạng mục công việc thực hiện tương tự như gói thầu đang xét (Tại
tỉnh Hà Giang: Gói thầu C1-HAGIANG-W1 nhà thầu tham dự kê khai hợp đồng tương
tự có giá trị lớn hơn giá trị yêu cầu trong HSMT nhưng chỉ tính cho các hạng mục
công việc thực hiện tương thì giá trị là không đạt); (ii) Các bước thực hiện đấu thầu
chưa được xem xét cẩn trọng (Công tác quản lý và sắp sếp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa
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khoa học, số lượng tổ chuyên gia quá ít so với quy định như tại PPMU Ninh Thuận);
(iii) Các khiếu nại: Hai đơn khiếu nại ở Thái Nguyên và một đơn ở Khánh Hòa đã xử
lý các khiếu nại này và đang làm các thủ tục để xin đóng lại các trường hợp khiếu nại.

- Công tác giải ngân đến thời điểm 30/06/2020, tại các tỉnh giám sát (12 tỉnh) đã
giải ngân được 621,700/1.165,239 tỷ đồng (đạt 53,35%) so với giá trị hợp đồng đã ký
kết. Trong đó vốn đối ứng là 77,927/103,127 tỷ đồng (đạt 75,56%) và vốn vay ODA là
543,772/1.062,172 tỷ đồng (đạt 51,19%). Về cơ bản công tác giải ngân của các tỉnh đã
tuân thủ các quy định của Chính phủ và tài liệu hướng dẫn của dự án về quản lý hợp
đồng trong xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh tiến độ thanh toán cho nhà thầu
chậm trễ so với quy định tại hợp đồng đã ký kết (Ninh Bình, Bắc Kạn) chưa tạm
ứng, thanh toán lần nào cho nhà thầu từ khi triển khai dự án đến nay (Chi tiết xem
phụ lục số 6).

- Tiến độ xây lắp: Trong 12 tỉnh mà đoàn giám sát lần này có 08 tỉnh: Hà Giang,
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Khánh Hòa và Ninh
Thuận đang triển khai thi công. Còn lại 04 tỉnh: Ninh Bình, Bắc Kạn, Phú Yên và Tây
Ninh chưa triển khai thi công.

- Công tác thi công: Mặc dù trong các đợt kiểm tra trước ISC cũng đã chỉ ra
nhiều sai phạm nhưng hầu như các sai phạm này vẫn không được các PPMU cũng như
đơn vị thi công lưu ý.

(i) Về công tác quản lý chất lượng: Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản chưa đáp ứng
được các yêu cầu theo quy định hiện hành của nhà tài trợ và của chính phủ Việt Nam:

+ Hầu hết không xuất trình được sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng của đơn vị thi
công và tư vấn giám sát;

+Hồ sơ QLCL: (1) Thiếu các biên bản đủ điều kiện khởi công; (2) Thiếu nhiều
các kết quả thí nghiệm và chứng chỉ xuất xứ vật liệu đầu vào; (3) Thiếu các kết quả thí
nghiệm khi nghiệm thu hạng mục.

(ii) Về công tác thi công trên hiện trường: Tại thời điểm kiểm tra vẫn còn phát
hiện nhiều sai phạm mặc dù đã được nhắc nhở trong lần kiểm tra trước đây:

+ Tại thời điểm kiểm tra thấy bê tông mặt đập theo thiết kế cứ 5m có một khe
lún, tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ đơn vị thi công đã cho đổ liền toàn bộ mặt đập rồi
sau đó dùng máy cắt bê tông cắt các khe với chiều sâu từ 5-7cm/20cm nên khe lún
không có tác dụng dẫn đến bê tông mặt đập bị nứt do lún không đều (hồ Khe Dứa -
Nghệ An, hồ Đồi Dốc và hồ Bai Mạ - Thanh Hoá).

+ Công tác quản lý An toàn lao động và Vệ sinh môi trường: Theo báo cáo của
các PPMU và đơn vị TVGS thì công tác ATLĐ và VSMT đảm bảo. Tuy nhiên, khi
kiểm tra tại hiện trường công trình thì còn tồn tại một số vấn đề sau: (1) Công nhân
thiếu dụng cụ bảo hộ lao động, thiếu biển cảnh bảo; (2) Điều kiện thi công không đảm
bảo ALTĐ; (3) Nguồn nước và phế thải trong thi công có thể gây hại đến môi trường;
(4) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS thiếu hẳn nhân sự có chuyên môn chuyên trách
về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
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IV. Các khuyến nghị
 Cải thiện công tác tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện dự án:

- Xem xét lại quy mô nguồn nhân lực tại các PPMU, nếu không đảm bảo thì phải
bổ sung, thuê ngắn hạn hoặc Bộ NN&PTNT/CPO cần khuyến cáo UBND các tỉnh cắt
giảm, điều chỉnh một số nội dung do CĐT tự thực hiện như TVSG, đấu thầu.

- Bổ sung vào kế hoạch và tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực về quản
lý dự án ODA cho các cán bộ tại PPMU. Các khoá tập huấn cần thực tiễn, chia sẻ kiến
thức và kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án. Ngoài ra CPMU cân nhắc ban hành quy định
mẫu một số các nội dung của DSR, EPP, TOR, …

- Nguồn kinh phí quản lý dự án lấy từ vốn đối ứng của địa phương và giá trị được
tính toán theo tỷ lệ % của giá trị xây lắp và thiết bị. Các tiểu Dự án sửa chữa nâng cao
an toàn đập WB8 đều có giá trị tổng mức tương đối nhỏ và thời gian triển khai dài (6
năm) dẫn đến kinh phí cho việc quản lý dự án và các hoạtđộng khác là quá ít, không
thể đủ để thành lập một Ban Quản lý độc lập với đầy đủ chức năng. Chính vì việc này
nên hiện nay các cán bộ của Ban Quản lý đều thực hiện công việc kiêm nhiệm, thậm
trí trong một dự án (WB) có cán bộ còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc mà không
liên quan đến chuyên môn của mình (môi trường, chính sách dân tộc thiểu số, giới…).

 Cải thiện chất lượng công tác mua sắm đấu thầu:

- CPMU/PPMU xem xét tổ chức các hội thảo mời các chuyên gia có nhiều kinh
nghiệp về lĩnh vực đầu thầu như Cục đấu thầu - Bộ KHĐT để chia sẻ kinh nghiệm.

- Thuê hoặc mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia quá trình đánh
giá HSDT.

 Cải thiện công tác quản lý chất lượng:

- Đối với công tác lập FS và TKBVTC: Đối với các phát hiện cụ thể cho từng hồ,
ISC đã trao đổi và đề xuất giải pháp trực tiếp với các PPMU, ngoài ra ISC còn có các
đề xuất chung như sau:

+ Đối với các địa phương đã thực hiện trao thầu hoặc đã hoàn thành công tác lập
FS và thiết kế chi tiết đề xuất: Các PPMU cần đề nghị nhà thầu tư vấn thiết kế giai
đoạn TKBVTC và đơn vị tư vấn thẩm tra rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ hồ sơ thiết kế chi
tiết, tính toán điều chỉnh lại các kết cấu không hợp lý tuân thủ theo các quy định hiện
hành.

+ Đối với các PPMU đề xuất: Ưu tiên lựa chọn các cán bộ đã từng có kinh
nghiệm trong công tác thiết kế. Cần có sự chỉ đạo sát sao, liên tục của các PPMU ngay
trong giai đoạn khảo sát thiết kế và trong quá trình thực hiện dự án: Sự chỉ đạo này sẽ
đảm bảo thiết kế dự án sát với thực tế địa phương và có thể giải quyết kịp thời những
vấn đề phát sinh hoặc yếu tố làm chậm dự án như: giải phóng mặt bằng, các công việc
phát sinh trong quá trình thi công, cơ chế phối hợp làm việc giữa PPMU với các đơn vị
hữu quan. Chỉ đạo tư vấn thẩm tra xem xét triệt để nhằm làm giảm các sai sót trong
thiết kế.
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+ Thực tế hiện nay nhiều Tiểu Dự án bị chậm do phải xin ý kiến nhiều đơn vị
trong giai đoạn lập FS (Tổng cục Thủy lợi, các tư vấn độc lập PIC, POE, thẩm tra…),
việc xin ý kiến này thường là không cùng một thời điểm dẫn đến hồ sơ thiết kế sửa đi
sửa lại nhiều lần. Đề xuất các PPMU sau khi hồ sơ thiết kế đã chỉnh sửa theo ý kiến

thẩm tra, gửi hồ sơ cho các bên cần xin ý kiến trước một hoặc 2 tuần, sau đó tổ chức

báo cáo mời tất cả các bên để xin ý kiến một hoặc hai lần (nếu có nhiều hồ có thiết kế
phức tạp) rồi hoàn thiện và phê duyệt.

+ Nhiều hồ thuộc nhiều Tiểu Dự án đã phê duyệt FS, thậm trí đã phê duyệt thiết

kế BVTC nhưng vẫn còn tồn tại các vấn đề kỹ thuật trong khâu thiết kế (ISC mới kiểm

tra sơ bộ hồ sơ thiết kế một vài hồ chứa, kết qủa như đã nêu ở phần trên). Như vậy cần

nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu thẩm tra, thẩm định, nâng cao hơn nữa vai trò

và trách nhiệm của tư vấn hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị dự án (PIC).

+ Nhiều Tiểu Dự án trong giai đoạn lập FS gồm nhiều gói thầu (lập báo cáo

antoàn đập, lập FS…) do hai hoặc nhiều hơn hai đơn vị tư vấn khác nhau lập. Do

nănglực PPMU yếu nên việc kết nối, điều hành giữa các đơn vị tư vấn là rất kém dẫn

đến chất lượng hồ sơ không đạt yêu cầu, các thông số tính toán đầu vào giữa các tư
vấn không khớp nhau dẫn đến tình trạng sửa lại hồ sơ nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ.

- Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng: (1) Đối với các dự án đang thi công, các

Ban QLDA/CĐT phối kết hợp với các đơn vị có liên quan như TVGS, nhà thầu xây

lắp rà soát bổ sung hoàn thiện các tài liệu còn thiếu hoặc chưa thực hiện để hồ sơ quản

lý bảo đảm đúng theo các hướng dẫn quy định (việc này cũng đã được ISC khuyến

cáo, chỉ ra từng mục cần hoàn thiện cho PPMU trong đợt giám sát); (2) Đối với các dự
án chưa hoặc chuẩn bị thi côngBan QLDA/CĐT phối kết hợp với các đơn vị có liên

quan như TVGS, nhà thầu xây lắp để phát hành một bộ hồ sơ quản lý chất lượng

chung cho toàn bộ tiểu dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Rà soát năng lực thực hiện của các đơn vị TVGS cũng như số lượng, trình độ
nhân sự (đối với các PPMU tự thực hiện) nếu cần thì phải bổ sung nhân sự hoặc thay

thế nhà thầu nếu không đảm bảo về năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, CĐT cần có kế
hoạch và thực hiện trực tiếp kiểm tra hiện trường.

- Yêu cầu Nhà thầu xây lắp: (i) Phải có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng; (ii)Phải

có hồ sơ thể hiện biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục và phải được sự phê

chuẩn của TVGS; (iii)Huy động nhân sự đầy đủ và phù hợp với HSĐX, trong trường

hợp thay thế nhân sự phải được sự chấp thuận của CĐT; (iv)Tăng cường công tác quản

lý chất lượng, đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế, tuân thủ chặt chẽ các chỉ dẫn

kỹ thuật thi công trong hồ sơ thiết kế để nâng cao chất lượng đặc biệt là công tác thi

công bê tông cốt thép, đất đắp. Ngoài ra TVGS và nhà thầu xây lắp cần nâng cao tinh

thần trách nhiệm và thực hiện đúng các cam kết như hợp đồng đã ký kết.
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 Tăng cường tiến độ thi công công trình:

Để tiến độ thực hiện đảm bảo tại các gói thầu/TDA cần yêu cầu nhà thầu lập tiến

độ theo tuần/tháng để theo dõi quản lý.

 Tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và các cam

kết bảo vệ môi trường:

- Yêu cầu Nhà thầu xây lắp: (i) Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các cam kết trong

hồ sơ thầu về vấn đề vệ sinh, an toàn lao động; (ii) Trước khi thi công đơn vị thi công

phải hoàn thành cam kết bảo vệ môi trường với địa phương, các biên bản đồng thuận

với địa phương và người dân trong khu vực về việc sử dụng các tuyến đường để vận

chuyển vật liệu và đất đá thải trong quá trình thi công.

- Các PPMU: Phải đôn đốc thường xuyên nhà thầu thi công về việc thực hiện các

cam kết về vệ sinh, an toàn lao động, các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình

thi công. Nếu vi phạm nhiều lần cần có chế tài xử phạt.

 Cải thiện công tác quản lý hợp đồng và giải ngân:

- PPMU nên đề xuất với các đơn vị có liên quan như Sở KHĐT, Sở Tài chính,

UBND tỉnh,… phân bổ kịp thời nguồn vốn đảm bảo giải ngân cho các phần công việc

đã và chuẩn bị thực hiện để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

- Ngoài ra Bộ NN&PTNTcũng cần giám sát và đề nghị UBND các tỉnh đảm bảo

cấp nguồn vốn đối ứng địa phương đúng như đã cam kết khi tham gia dự án, đặc biệt

là nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

- Căn cứ vào tình hình đấu thầu và trao hợp đồng CPO cần yêu cầu các PPMU

sớm báo cáo về nguồn vốn kết dư sau đấu thầu từ đó tổng hợp, đề xuất hướng giải

quyết và báo cáo với Bộ NN&PNT cũng như Nhà trợ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn

vay.

- Đối với hợp đồng Tư vấn đề nghị PPMU kịp thời rà soát việc thanh toán cho nhà

thầu phải tuân thủ quy định của hợp đồng.

- Đối với hợp đồng xây lắp tỷ lệ tạm ứng hợp đồng không nên cao, phải thu hồi

tạm ứng ngay từ lần đầu thanh toán và thu hồi hết khi nghiệm thu khối lượng đến 80%

khối lượng hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro về tài chính cho Dự án.
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PHẦN II: BÁO CÁO CHI TIẾT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh của Dự án

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, ngành nông
nghiệp của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tưới, tiêu, và kiểm soát lũ. Việt Nam
cũng là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất với thiên tai và biến đổi khí
hậu do tính chất địa hình, địa lý, cơ cấu kinh tế, và phân bổ dân cư. Ngoài việc chịu
ảnh hưởng của lũ bão, Việt Nam đồng thời chịu nhiều ảnh hưởng do lũ lụt ở đồng bằng
và lũ quét kết hợp sạt lở đất xẩy ra ở miền núi.

Đánh giá được tầm quan trọng của phát triển tài nguyên nước và rủi ro thiên tai,
biến đổi khí hậu, Việt Nam đầu tư vào mạng lưới thủy lợi nói chung, và mạng lưới hồ
đập trên khắp cả nước. Nhiều hồ đập được xây dựng từ những năm 1960 – 1980, với
khảo sát kỹ thuật hạn chế, thiết kế thiếu, và thi công chất lượng kém. Bên cạnh đó,
công tác quản lý vận hành, và bảo trì không được quan tâm đúng mức, kết quả là nhiều
hồ đập đã xuống cấp, mức độ an toàn đập thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế, rủi
ro đáng kể tới an toàn của con người và ảnh hưởng đến kinh tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn các hồ chứa và phục
vụ phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam ban hành chương trình an toàn đập vào năm
2003 và đã xem xét điều chỉnh chương trình an toàn đập vào năm 2015. Theo thông tin
của MARD, có khoảng 1.150 đập cần khôi phục, trong đó 311 hồ có nguy cơ mất an
toàn cao, cần đầu tư khẩn trương nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Trong bối cảnh nói trên, ngày 8 tháng 4 năm 2016, nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã ký một Hiệp định Tài chính
5749-VN về Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP/WB8). Mục
tiêu Phát triển của Dự án nhằm nâng cao tính an toàn của các đập, mục tiêu trong
khuôn khổ Chương trình An toàn Đập của Chính phủ nhằm bảo vệ các cộng đồng phía
hạ lưu và các hoạt động kinh tế thông qua các khoản đầu tư và củng cố năng lực.
Chuẩn bị dự án đã tính đến các bài học kinh nghiệm trong một số dự án liên quan đến
Ngân hàng Thế Giới bao gồm phương pháp tiếp cận tổng hợp và toàn diện về an toàn
đập và hoạt động đập trong lưu vực sông cũng như hỗ trợ cải tiến thể chế.

1.2. Thông tin chung về Dự án

Khoản tín dụng số Cr.5749-VN cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

(WB8) ký ngày 8 tháng 4 năm 2016, hiệp định có hiệu lực 8/7/2016, đóng khoản vay

vào 30/6/2022. Tóm tắt một số nội dung chính của dự án được phê duyệt tại quyết định

số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 như sau:
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1. Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Toàn Dự án có 52 Tiểu dự án (TDA) bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 40 TDA giai
đoạn tiếp theo được thực hiện tại 34 tỉnh.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Chủ dự án: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

5. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2022

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh thực hiện dự án là các tỉnh tham gia

Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa, 34 tỉnh bao gồm: Hà Giang, Yên Bái,

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh
Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai,
Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

7. Mục tiêu chính của dự án

Mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa
chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập
nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

Mục tiêu cụ thể:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ,
đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia,
tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

- Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

8. Các hợp phần và phân bổ nguồn vốn của dự án

a. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD)

- Đánh giá khả năng xả lũ và nâng cao khả năng phòng, chống lũ cho các hồ chứa
lớn.

- Sửa chữa, cải tạo các hồ, đập bị hư hỏng về kết cấu và thiếu năng lực xả lũ.
- Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa.

b. Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)

- Trang bị thiết bị phục vụ giám sát, vận hành liên hồ chứa và cảnh báo thiên tai

trên lưu vực.

- Trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị quản lý an toàn đập.
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- Cải thiện thể chế và chính sách an toàn đập.

- Hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, giám sát an toàn đập.

- Ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các đánh giá.

- Đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với sự cố đập và

rủi ro thiên tai.

c. Hợp phần 3: Quản lý dự án (11 triệu USD)

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ thực hiện dự án (PIC), giám sát độc

lập bên thứ ba (ISC).

- Kiểm toán dự án.

- Đào tạo năng lực quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp

Trung ương và cấp tỉnh trong và ngoài nước; Cung cấp trang thiết bị, tài chính, hỗ trợ
quản lý và thực hiện dự án.

9. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án

Tổng vốn đầu tư của dự án là 443 triệu USD (tương đương 9.967 tỷ đồng). Trong

đó:

- Vốn vay WB: 415 triệu USD.

- Vốn đối ứng: 28 triệu USD.

Bảng 1. Tổng mức đầu tư cho dự án theo loại nguồn vốn

TT Nguồn vốn SDR USD VNĐ

1 Vốn WB 297.092.786 415.000.000 9.337.500.000.000

2 Vốn đối ứng 20.044.814 28.000.000 630.000.000.000

2.1 Vốn đối ứng Trung ương 6.085.033 8.500.000 191.250.000.000

2.2 Vốn đối ứng địa phương 13.959.78 19.500.000 438.750.000.000

Tổng cộng 317.137.600 443.000.000 9.967.500.000.000

Tỷ giá tạm tính: 1 USD = 22.500 VND (Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 9/11/2016 v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi); 1 SDR = 1,39687

USD (Theo Tài liệu thẩm định dự án PAD1250).
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Bảng 2. Phân bổ nguồn vốn cho các hợp phần

Đơn vị: triệu USD

TT Chủ đầu tư/
tiểu dự án

HP1 HP2 HP3 Tổng cộng
WB ĐU WB ĐU WB ĐU WB ĐU Tổng

1 Cáctỉnh 352,50 19,50 352,50 19,50 372,00

2 MONRE 7,75 0,25 7,75 0,25 8,00

3 MOIT 3,75 0,25 3,75 0,25 4,00

4 MARD 36,00 4,00 5,50 2,27 9,50 1,73 51,00 8,00 59,00

CPMU/MARD 14,50 1,00 5,50 2,27 9,50 1,73 29,50 5,00 34,50

PPMU Dầu Tiếng 4,00 3,00 4,00 3,00 7,00

Dự phòng 17,50 17,50 17,50

Tổng:
388,50 23,50 17,00 2,77 9,50 1,73

415,00 28,00 443,00
412,00 19,77 11,23

10. Các hoạt động chính của Dự án

(i) Sửa chữa, cải tạo hồ đập

- Sửa chữa, cải tạo: 440 hồ, đập bị hư hỏng kết cấu

- Đầu tư 52 TDA: 12 TDA năm đầu, 40 TDA giai đoạn tiếp theo (tổng số có

khoảng 200 gói thầu trong đó: 79 gói thầu xây lắp và 121 gói thầu tư vấn)

- Phạm vi đầu tư: 33 tỉnh thuộc vùng dự án và TDA hồ Dầu Tiếng

- Tổng vốn đầu tư: 379 triệu USD, vốn WB: 356,5 triệu USD, vốn đối ứng: 22,5

triệu USD. Trong đó: (i) Vốn cho xây lắp là 278 triệu USD; (ii) Vốn cho tư vấn là 38

triệu USD; Vốn cho GPMB, chi khác và dự phòng là 63 triệu USD.

(ii) Nâng cao khả năng xả công trình tháo lũ

- Đang thực hiện rà soát công trình, dự kiến đầu tư 12 công trình nâng cao khả
năng xả.

- Tổng vốn đầu tư: 8 triệu USD, vốn WB: 7,2 triệu USD, vốn đối ứng: 0,8 triệu

USD

(iii) Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành

- Đang thực hiện rà soát, dự kiến đầu tư trang thiết bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát

và vận hành cho khoảng 160 hồ đập lớn có cửa van.

- Tổng vốn đầu tư: 6,0 triệu USD, vốn WB:5,8 triệu USD, vốn đối ứng: 0,2 triệu

USD.
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(iv) Bộ Công thương và Tài nguyên môi trường

Tổng vốn đầu tư: 12 triệu USD, vốn WB: 11,5 triệu USD, vốn đối ứng: 0,5

triệu USD.

(v) Các hoạt động tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, hoạt động phi công trình khác

và dự phòng

Tổng vốn đầu tư: 38 triệu USD, vốn WB: 16,5 triệu USD, vốn đối ứng: 21,5

triệu USD.

1.3. Địa bàn giám sát

Địa bàn thực hiện triển khai giám sát bao gồm toàn bộ 34 tỉnh tham gia chương
trình bảo đảm an toàn hồ chứa, bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn,

Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang,

Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh

Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và

Tây Ninh.

1.4. Thời gian thực hiện

Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ đầu năm 2016 (thời

điểm Hiệp định có hiệu lực), kết thúc tháng 06 năm 2022.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Danh mục hồ đập

Trong 12 tỉnh giám sát thực địa kỳ này 01 tỉnh (Bắc Kạn) có số lượng hồ đập
thay đổi hoàn toàn, 03 tỉnh giữ nguyên danh mục hồ đập đã được phê duyệt so với
quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 (Khánh Hòa, Ninh Thuận và
Tây Ninh).

Bảng 3: Cập nhật danh mục hồ đập

TT Tỉnh Theo QĐ 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Theo văn bản
thống nhất của Bộ

NN&PTNT

Số lượng hồ thay
đổi danh mục

1 Hà Giang 15 14 8

2 Tuyên Quang 14 14 1

3 Vĩnh Phúc 12 11 1

4 Nghệ An 27 33 15

5 Thanh Hóa 24 24 10
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TT Tỉnh Theo QĐ 4638/QĐ-
BNN-HTQT

Theo văn bản
thống nhất của Bộ

NN&PTNT

Số lượng hồ thay
đổi danh mục

6 Ninh Bình 8 7 1

7 Phú Yên 8 6 2

8 Khánh Hòa 8 8 0

9 Ninh Thuận 5 5 0

10 Tây Ninh 1 1 0

11 Bắc Kạn 7 7 7

12 Thái Nguyên 11 11 1

2.2. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và báo cáo an toàn đập (DSR)

Đến thời điểm này đã hoàn thành lập hồ sơ FS và DSR của 18TDA (thuộc 12
tỉnh mà đoàn giám sát kỳ này), trong đó:

- 17 TDA đã Đã phê duyệt xong FS+DSR

- 01 TDA thuộc TDA2 của tỉnh Thanh Hóa hồ sơ FS đã được WB thông qua và
Bộ NN&PTNT có ý kiến kỹ thuật, đang trình phê duyệt.

2.3. Lập thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)

Trong 12 tỉnh (hay 18TDA) giám sát kỳ này tình hình triển khai lập hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công (TKBVTC) như sau:

- 12 TDA Đã phê duyệt xong TKBVTC với tổng số lượng hồ được phê duyệt
trong hồ sơ TKBVTC là 89 hồ. Trong đó có TDA Hà Giang chia làm 2 giai đoạn
TKBVTC, giai đoạn 1 TKBVTC cho 10 hồ đã phê duyệt xong, còn 4 hồ đang triển
khai lập hồ sơ TKBVTC.

- 03 TDA đang triển khai lập hồ sơ TKBVTC.

- 03 TDA còn lại đang trong giai đoạn lựa chọn tư vấn lập TKBVTC.

2.4. Thi công xây dựng

Tiến độ xây lắp: Trong 12 tỉnh mà đoàn giám sát lần này có 08 tỉnhđang triển

khai thi công: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái

Nguyên, Khánh Hòa và Ninh Thuận với tổng số 66 hồ. Còn lại 04 tỉnh: Ninh Bình,

Bắc Kạn, Phú Yên và Tây Ninh chưa triển khai thi công.

2.5. Kết quả trao hợp đồng, giải ngân

 Trao hợp đồng

Tính đến thời điểm 30/06/2020 (trong phạm vi giám sát 12 tỉnh) kết quả thực

hiện đấu thầu như sau:
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 Đối với phần vốn ODA đã trao hợp đồng cho 60/77 gói thầu với giá trị:

 Giá trị trao hợp đồng xây lắp là: 955,142 tỷ đồng (22 gói thầu)

 Giá trị trao hợp đồng tư vấn là: 118,392 tỷ đồng (38 gói thầu).

 Đối với phần vốn đối ứng đã trao hợp đồng cho 123/141 gói thầu với giá trị
91,189 tỷ VNĐ chủ yếu là các hoạt động tư vấn.

 Giải ngân

 Với phần vốn ODA giá trị là 543,772 tỷ đồng

 Với phần vốn đối ứng giá trị là 77,927 tỷ đồng

III. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ giám sát

Báo cáo đột xuất giám sát nằm trong khuôn khổ tư vấn giám sát độc lập (ISC) do
Liên danh Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng
CENCO. Mục tiêu của đợt đánh giá đột xuất được xác định là giám sát quá trình thực
hiện dự án, nhằm xem xét lại toàn bộ quy trình triển khai của dự án từ lúc khởi động
đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2020 với phạm vi thuộc 12 tỉnh trong đợt này (danh
sách các tỉnh theo báo cáo nhanh – phụ lục số 6). Mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xem xét đánh giá mức độ tuân thủ của Dự án với khung an toàn đập, các tiêu
chuẩn quy chuẩn của Việt Nam hiện hành.

- Đánh giá tiến độ tổng thể thực hiện của dự án đến thời điểm hiện tại.

- Đánh giá tính tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội của các TDA.

- Giám sát tổ chức, quản lý và thực hiện dự án, bao gồm giám sát tính tuân thủ
của dự án từ công tác lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, công tác đấu thầu, quản lý thực
hiện hợp đồng, quản lý tài chính, công tác chi tiêu và công tác thi công xây dựng.

Đề xuất để cơ quan quản lý có thể có được các quyết định hợp lý trong việc quản
lý, thực hiện và tuân thủ đối với Hiệp định tài trợ nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả và
hiệu suất của dự án. Rút ra bài học cho việc thực hiện các dự án tiếp theo.

3.2. Phương pháp và phạm vi giám sát

3.2.1. Phạm vi giám sát

Phạm vị của đượt Giám sát đột xuất được thực hiện tại 12 tỉnh thuộc dự án, trong

đó có tại 04 tỉnh Miền Nam và Nam Trung Bộ, 02 tỉnh Miền Trung và 06 tỉnh Miền

Bắc, bao gồm: Tây Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hoá,

Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Hà Giang. ISC sẽ căn
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cứ vào số liệu đã thu thập được ở thực địa và hồ sơ đầy đủ mà các PPMU bổ sung đầy

đủ và gửi lại (danh sách theo công văn số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của ban

CPO) để tổng hợp viết báo cáo.

Lần giám sát đột xuất của đoàn ISC không những nhằm xem xét lại toàn bộ quy
trình triển khai của dự án từ lúc khởi động đến thời điểm hết tháng 06 năm 2020 thuộc
12 tỉnh nêu trên mà còn đánh giá xem quá trình triển khai thực hiện dự án của các
PPMU có chuyển biến gì không khi các chuyên gia của ISC đã phát hiện, cảnh báo và
đưa ra nhiều khuyến nghị trong 3 kỳ báo cáo trước đây.

3.2.2. Các phương pháp thực hiện

 Rà soát tài liệu, thu thập số liệu thứ cấp

Tư vấn đã nghe báo cáo và thảo luận sơ bộ trong các cuộc họp mở đầu với các

PPMU để nắm bắt sơ bộ tình hình chung của Dự án, sau đó đã tiến hành rà soát những

báo cáo và tài liệu hiện có của dự án nhằm tổng hợp các thông tin liên quan tình hình

thực hiện dự án. Một số tài liệu dự án được rà soát như:

- Nhân lực, các quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các vị trí tại các
PPMU.

- Các báo cáo an toàn đập (DSR), kế hoạch vận hành và bảo dưỡng (O&M) sơ bộ
và khung kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) trong giai đoạn trước khi lập FS.

- Báo cáo FS, báo cáo của tư vấn POE (nếu có) và các quyết định cũng như trình
tự phê duyệt FS.

- Trình tự và các quyết định phê duyệt thiết kế BVTC. Kiểm tra ngẫu nhiên về
thành phần hồ sơ, các bản vẽ thiết kế chi tiết của 1 đến 2 hồ để đánh giá sơ bộ việc
tuân thủ của công tác thiết kế so với các quy định của khung an toàn đập và các quy
chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Rà soát tiến độ của các gói thầu theo hợp đồng các PPMU đã kí với nhà thầu so
sánh đánh giá mức độ hoàn thành so với tiến độ thực tế của dự án đến thời điểm kiểm
tra.Việc rà soát thông tin cũng nhằm xem xét, đối chiếu các thông tin trong các hồ sơ
dự án, hồ sơ thiết kế, các quyết định, các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác thực
hiện dự án để đối chiếu với thực tế triển khai dự án tại từng PPMU.

 Giám sát đánh giá sự tuân thủ thi công ngoài hiện trường

Tư vấn đã kiểm tra hiện trường ngẫu nhiên 02 hồ (01 hồ lớn và 01 hồ nhỏ - với

các địa phương có từ lớn hơn 02 hồ đang thi công trở lên) để đánh giá sự tuân thủ về
công tác tổ chức thi công, công tác quản lý chất lượng và sơ bộ chất lượng thi công các

hạng mục. Các mục sẽ được kiểm tra đánh giá bao gồm:

- Sơ đồ khối tổ chức thi công và quản lý chất lượng của nhà thầu: Giám đốc dự
án, chỉ huy trưởng, các phòng ban chuyên môn (kỹ thuật, nội nghiệp…) và các tổ đội
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thi công (xây dựng, lắp đặt, trắc đạc..). Việc kiểm tra này nhằm sơ bộ xác định năng
lực của nhà thầu thi công.

- Biện pháp và tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập được TVGS phê chuẩn,
việc này để làm căn cứ đánh giá tiến độ thi công thực tế.

- Hồ sơ quản lý chất lượng của đơn vị thi công: Điều kiện khởi công, nhật kí thi
công; chứng chỉ CO, CQ, các kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vàovà sản phẩm thi
công; máy móc; các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục, các kết quả
thí nghiệm hiện trường…

- Các công tác về vệ sinh và an toàn lao động

Ngoài ra, Tư vấn cũng sẽ tiến hành một số biện pháp trực quan như: Quan sát
bằng mắt, ghè, ghõ…và chụp ảnh nhằm đánh giá thực trạng về chất lượng công trình.

 Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm

Các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đã được thực hiện dựa trên những
nội dung đã được tư vấn chuẩn bị trước. Các đối tượng chính đã được phỏng vấn sâu
bao gồm: (1) Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU); (2) Các bên tham gia thực hiện dự
án (bao gồm TVTK, TVGS và các Nhà thầu xây lắp); (3) Các bên liên quan tại địa
phương, bao gồm đại diện chính quyền xã/các đoàn thể nơi thực hiện dự án và các đối
tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Những thông tin thu thập từ PPMU và các đơn vị
hữu quan tại cấp tỉnh nhằm tìm hiểu về tình hình thực hiện dự án, công tác quản lý dự
án, những yếu tố tác động tới việc thực hiện dự án, cũng như những khuyến nghị cho
các đơn vị liên quan.

 Quan sát và chụp ảnh

Quan sát và chụp ảnh đã được thực hiện trong quá trình giám sát, đặc biệt là việc
quan sát và chụp ảnh các công trình thuộc hợp phần 1nhằm đánh giá tiến độ, chất
lượng công trình.

Ngoài việc chụp ảnh của chuyên gia tư vấn ISC thì tư vấn ISC sẽ hướng dẫn cho
các cán bộ của nhà thầu tư vấn giám sát và cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện
trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể
khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình.

Một website: http://iscwb8.com.vn đã được ISC thành lập. Mỗi PPMU đã được
cung cấp một tài khoản riêng trên website. ISC đã gửi bảng biểu thu thập thông tin và
hướng dẫn đăng bài, hình ảnh lên website tới các PPMU. Tại các PPMU mà ISC tới
làm việc trực tiếp, cán bộ của ISC đã hướng dẫn cán bộ kỹ thuật của PPMU cách đăng
bài và hình ảnh lên website. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng
tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các
thông tin.
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IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

4.1.1. Tổ chức và nhân lực

- Tổ chức bộ máy quản lý Dự án lồng ghép chặt chẽ với quản lý nhà nước từ cấp

trung ương đến cấp tỉnh, đảm bảo tính phân cấp rõ ràng. Cấu trúc này giúp Dự án luôn

nhận được chỉ đạo và điều phối từ phía cơ quan chức năng trong ngành NN&PTNT
cũng như điều phối đối với các cơ quan hữu quan khác.

- Bộ NN&PTNT là cơ quan chịu trách nhiệm về tổng thể dự án, là cơ quan đại

diện của Chính phủ Việt Nam để làm việc với các nhà tài trợ trong việc thực hiện dự
án. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) của Bộ NN&PTNT là chủ dự án.

Một ban Quản lý dự án trung ương (CPMU) được thành lập trong Ban CPO để
thựchiện quản lý dự án trực tiếp và hỗ trợ, điều phối giữa các đơn vị thực hiện, WB,

các cơ quan của tỉnh và các cơ quan liên quan của Bộ NN&PTNT.

- UBND tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm tổng thể về dự án trong tỉnh. Bộ
NN&PTNT sẽ phân cấp trách nhiệm về mọi mặt của thực hiện dự án cho các Chủ đầu

tư (Sở NN&PTNT hoặc Ban quản lý NN&PTNT) của tỉnh, để các đơn vị này chịu
trách nhiệm về đầu tư trong hệ thống và trong tiểu dự án. Các Sở có liên quan khác sẽ
hợp tác cùng nhau để thực hiện các tiểu dự án. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo

các cơ quan phụ trách tiểu dự án, các sở và cơ quan của tỉnh trong thực hiện đền bù, tái

định cư, thu hồi đất, và kế hoạch hành động môi trường theo đúng quy định trong nước

và của nhà tài trợ. UBND tỉnh có quyền kiến nghị và đề xuất Bộ NN&PTNT và CPO

giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các tiểu dự án.

- Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh thành lập. PPMUs chịu trách

nhiệm về tất cả các hoạt động lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát thi công,

thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường và xã hội

được xác định trong hướng dẫn của dự án, hoạt động trong mạng lưới quản lý dự án

tổng thể. PPMUs sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi CPMU, với sự trợ giúp của các cán

bộ kỹ thuật của Tư vấn thực hiện dự án (Chi tiết danh sách cán bộ của các PPMU

xem phụ lục 1).

- Nhân lực thực hiện các PPMU hiện tại đã được cải thiện nhiều về số lượng và

chất lượng so với đợt giám sát kỳ 3 trước đây. Trong 12 tỉnh giám sát lần này thì chỉ
có tỉnh Thái Nguyên, Ban QLDA tự thực hiện giám sát thi côngvà theo quyết định

thành lập tổ tư vấn giám sát của Ban QLDA thì có 4cán bộ giám sát.

- Về quản lý tài chính, tổ chức và nhân sự quản lý tài chính của các PPMU là hợp

lý. Các PPMU đều bố trí 02 kế toán (1 KTT/ Phụ trách Kế toán và 1 Kế toán viên) và 1

Thủ quỹ phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
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4.1.2. Tư vấn dự án

Dự án có các tư vấn nhằm hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật cũng như quản lý. Các

tư vấn hỗ trợ hoạt động quản lý dự án như PIC, M&E, ISC và Kiểm toán độc lập đã và

sẽ được huy động để thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu,

mục tiêu đề ra của dự án cũng như WB.

- Tư vấn triển khai dự án (PIC) để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

- Đánh giá và giám sát (M&E): được tuyển từ tháng 5 năm 2018 để thực hiện

đánh giá hiệu quả và tác động của dự án.

- Tư vấn giám sát độc lập (ISC) ký hợp đồng vào tháng 3 năm 2018 giám sát và

đánh giá toàn bộ các hoạt động của dự án theo thiết kế và kế hoạch dự án đã được phê

duyệt, bao gồm từ khâu lập dự án, thiết kế chi tiết, mua sắm, quản lý thực hiệnhợp

đồng, quản lý xây dựng, quản lý tài chính và thanh toán. Bên cạnh đó, tư vấn ISC

giámsát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), Kế hoạch

Phát triển Dân tộc Thiểu số (EMDP) và Kế hoạch hành động về Giới (GAP), Kế hoạch

Quản lý Môi trường (EMP) và Các Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP).

- Kiểm toán độc lập được tuyển chọn tháng 12/2017 để kiểm toán tất cả các chi

tiêu của dự án.

- Ngoại trừ Tư vấn PIC mới được tuyển dụng, qua hơn một năm thực hiện nhưng
cả Tư vấn ISC và M&E được huy động thực hiện giám sát không nhiều. Ngoài ra, việc

chậm trễ trong việc huy động các Tư vấn dự án nói chung và Tư vấn PIC nói riêng ít

nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện dự án và hiệu quả hỗ trợ.

4.2. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

a) Lập, thẩm định và phê duyệt FS

- Về hồ sơ thiết kế: Trong 12 tỉnh thực hiện công tác giám sát kỳ này chỉ có:(1)

Tiểu dự án 2 của tỉnh Thanh Hoá là chưa được phê duyệt FS mặc dù hồ sơ lập nghiên

cứu khả thi đã được PPMU trình thẩm định lần 2. Nguyên nhân là do vướng mắc trong

việc áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP và cơ cấu nguồn vốn; (2) Một hồ chứa thay

thếđang lập FS so với danh mục 11 hồ chứa theo Quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT

tại tiểu dự án của tỉnh Thái Nguyên; (3) Đang hoàn thiện thủ tục trình bổ sung thêm 04

hồ chứa thuộc giai đoạn 2 tiểu dự án WB8 tỉnh Hà Giang.

- Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an

toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn đập, kế
hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án).
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b) Chất lượng hồ sơ

Chất lượng hồ sơ đã đáp ứng theo ý kiến thẩm tra và thẩm định của các cơ quan
chuyên môn. Tuy nhiên còn khá nhiều tồn tại ở các tỉnh mà đoàn TVGS độc lập bên

thứ 3 đã yêu cầu xem xét lại và tính toán bổ sung (Chi tiết xem phụ lục số 7).

c) Tiến độ thực hiện

Đến thời điểm này đã hoàn thành lập hồ sơ FS và DSR. Trong đó còn TDA2 của

tỉnh Thanh Hóa hồ sơ FS đã được WB thông qua và Bộ NN&PTNT có ý kiến kỹ thuật,

đang trình phê duyệt (Chi tiết xem phụ lục kèm theo 3).

4.2.2. Giai đoạn thực hiện dự án

a) Giai đoạn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế BVTC)

Trong 12 tỉnh (hay 18 TDA) giám sát kỳ này tình hình triển khai lập hồ sơ thiết

kế bản vẽ thi công (TKBVTC) như sau.

+ 12 TDA đã được phê duyệt TKBVTC với tổng số lượng hồ được phê duyệt

trong hồ sơ TKBVTC là 86 hồ.

+ 02 TDA đang triển khai lập hồ sơ TKBVTC: Nghệ An TDA4 và Bắc Kạn

Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an

toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành (Báo cáo an toàn đập, kế
hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án, hồ sơ thiết kế BVTC).

Chất lượng hồ sơ: Cần đặc biệt lưu ý các phát hiện đã nêu trong phần báo cáo

tóm tắt, ngoài ra vẫn còn một số tồn tại khác mà đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã yêu

cầu xem xét lại và tính toán bổ sung (Chi tiết xem phụ lục 7).

b) Mua sắm đấu thầu và giải ngân

Công tác đấu thầu và giải ngân Tư vấn thực hiện rà soát những báo cáo và tài

liệu hiện có của dự án nhằm tổng hợp các thông tin liên quan tình hình thực hiện dự
án. Một số tài liệu dự án được rà soát như các quyết định phê duyệt dự án thành phần

tại các tỉnh, các báo cáo tiến độ dự án, kế hoạch đấu thầu và giải ngân, …Những thông

tin này nhằm giúp tư vấn nắm được tình hình chung của cả dự án và tiến độ thực hiện

dự án tại các PPMU (Chi tiết xem phụ lục 6).

 Mua sắm đấu thầu

- Từ nguồn vốn đối ứng: Đối với các TDA năm đầu thì công tác tư vấn và xây

dựng phụ (như rà phá bom mìn, phòng chống mối,…) sẽ được sử dụng từ nguốn vốn

đối ứng, còn đối với các TDA năm tiếp theo chủ yếu được sử dụng cho công tác tư
vấn. Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:
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Bảng 4: Tổng hợp tiến độ đấu thầu từ nguốn vốn đối ứng

TT Tên tỉnh

Theo KHĐT được
duyệt

Đã thực hiện tính
đến 30/06/2020

Chưa thực hiện

Số gói Giá trị
(triệu đồng) Số gói Giá trị

(triệu đồng) Số gói Giá trị
(triệu đồng)

I. Tư vấn 140 100.297,46 123 91.189,47 17 6.843,22

1 Hà Giang 6 12.079,35 6 11.387,72 0 0,00

2 Tuyên Quang 21 9.773,51 20 8.239,50 1 685,62

3 Vĩnh Phúc 4 5.279,00 4 4.092,00 0 0,00

4 Nghệ An 19 24.949,87 15 22.508,87 4 2.027,00

5 Thanh Hóa 22 10.996,00 22 13.290,11 0 0,00

6 Ninh Bình 1 138,83 1 136,00 0 0,00

7 Phú Yên 13 1.376,26 6 527,00 7 849,26

8 Khánh Hòa 9 8.370,26 9 7.380,55 0 0,00

9 Ninh Thuận 19 8.655,99 19 8.655,99 0 0,00

10 Tây Ninh 13 15.769,50 10 12.468,28 3 2.901,34

11 Bắc Kạn 6 709,60 5 449,60 1 248,00

12 Thái Nguyên 7 2.199,28 6 2.053,84 1 132,00

II. Xây lắp 1 45.755,74 0 0,00 1 45.755,74

1 Hà Giang 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Tuyên Quang 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 Vĩnh Phúc 0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 Nghệ An 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5 Thanh Hóa 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 Ninh Bình 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 Phú Yên 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8 Khánh Hòa 0 0,00 0 0,00 0 0,00

9 Ninh Thuận 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 Tây Ninh 1 45.755,74 0 0,00 1 45.755,74

11 Bắc Kạn 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 Thái Nguyên 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tổng cộng: 141 146.053,20 123 91.189,47 18 52.598,96

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến 30/06/2020).



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Giám sát thực hiện dự án

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 24 -

-Từ nguồn vốn WB: Nguồn vốn WB chủ yếu được sử dụng cho đấu thầu trong

lĩnh xây lắp và các gói thầu FS/TKBVTC và các báo cáo chính sách an toàn (cho các

TDA năm tiếp theo). Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:

Bảng 5: Tổng hợp tiến độ đấu thầu từ nguốn vốn WB

TT Tên tỉnh

Theo KHĐT được
duyệt

Đã thực hiện tính
đến 30/06/2019 Chưa thực hiện

Số gói Giá trị
(triệu đồng) Số gói Giá trị

(triệu đồng) Số gói Giá trị
(triệu đồng)

I. Tư vấn 46 152.054,08 38 118.392,34 8 29.816,68

1 Hà Giang 2 8.967,90 2 10.219,22 0 0,00

2 Tuyên Quang 6 22.219,12 5 18.921,28 1 3.089,55

3 Vĩnh Phúc 4 12.627,58 3 8.646,00 1 3.000,00

4 Nghệ An 4 21.476,77 3 14.710,71 1 6.727,17

5 Thanh Hóa 7 22.599,08 7 19.710,20 0 0,00

6 Ninh Bình 4 15.683,85 4 11.086,55 0 0,00

7 Phú Yên 4 11.348,97 2 5.284,00 2 6.052,97

8 Khánh Hòa 3 11.417,00 3 8.843,63 0 0,00

9 Ninh Thuận 2 2.381,51 2 2.377,50 0 0,00

10 Tây Ninh 0 0,00 0 0,00 0 0,00

11 Bắc Kạn 5 10.164,00 3 6.320,00 2 10.164,00

12 Thái Nguyên 5 13.168,30 4 12.273,26 1 783,00

II. Xây lắp 31 1.746.694,91 22 955.141,85 9 671.862,83

1 Hà Giang 2 278.810,77 1 163.872,39 1 94.279,08

2 Tuyên Quang 4 176.910,52 1 34.487,46 3 142.340,01

3 Vĩnh Phúc 2 139.454,00 2 126.813,00 0 0,00

4 Nghệ An 8 405.881,18 7 241.032,35 1 160.753,47

5 Thanh Hóa 2 246.795,00 2 179.004,57 0 0,00

6 Ninh Bình 2 4.693,17 2 4.637,00 0 0,00

7 Phú Yên 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8 Khánh Hòa 2 195.000,00 2 75.925,83 0 120.000,00
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9 Ninh Thuận 2 59.279,63 2 56.643,27 0 0,00

10 Tây Ninh 1 87.059,27 0 0,00 1 87.059,27

11 Bắc Kạn 3 67.431,00 0 0,00 3 67.431,00

12 Thái Nguyên 3 85.380,37 3 72.726,00 0 0,00

Tổng cộng: 77 1.898.748,99 60 1.073.534,20 17 701.679,52

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến 30/06/2020)

Căn cứ vào số liệu tổng hợp tiến độ trao thầu của các tỉnh trong dự án, Tư vấn
có các nhận xét sau:

- Đối với các TDA năm đầu có gói thầu xây lắp đã được trao thầu đạt tỷ lệ
100%; Đối với các TDA năm tiếp theo một số tỉnh đang bị chậm tiến độ như: Phú
Yên, Tây Ninh, Bắc Kạn, Ninh Bình chưa trao thầu các hợp đồng xây lắp nên Tư vấn
quan ngại rằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp.

- Công tác đấu thầu và trao thầu cơ bản các tỉnh đã tuân thủ các quy định của Hiệp
định và sổ tay hướng dẫn, Nhà tài trợ cũng như Luật/nghị định của Chính phủ Việt
Nam về công tác đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nội dung sau:

(i) Giá trị hợp đồng tương tự của HSMT yêu cầu là chỉ được tính cho các hạng
mục công việc thực hiện tương tự như gói thầu đang xét như tại tỉnh Hà Giang - Gói
thầu xây lắp số C1-HAGIANG-W1 nhà thầu tham dự kê khai hợp đồng tương tự có
giá trị lớn hơn giá trị yêu cầu trong HSMT nhưng chỉ tính cho các hạng mục công việc
thực hiện tương thì giá trị là không đạt;

(ii) Các bước thực hiện đấu thầu chưa được xem xét cẩn trọng: Công tác quản lý
và sắp sếp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa khoa học, số lượng tổ chuyên gia quá ít so với
quy định như tại PPMU Ninh Thuận. Các tiêu chí đưa ra trong Hồ sơ mời quan tâm,
Hồ sơ mời thầu phải rõ ràng, cụ thể. Trong tiêu chí về nhân sự cần đưa thêm Hạng
chứng chỉ theo đúng Quy định trong Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018
và Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018.

 Giải ngân

Theo đánh giá của Tư vấn công tác giải ngân của các tỉnh đã cơ bản tuân thủ
quy định của nhà tài trợ cũng như Chính phủ về quản lý hợp đồng trong xây dựng. Tuy
nhiên, cần lưu ý:

(i) Tỷ lệ giữ lại đối với các hợp đồng liên quan đến bảo hành hoặc phải có thư
bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát
hành hoặc theo hình thức bằng Séc như tại Tây Ninh hợp đồng số 08/2019/HĐXD-
BQL-WB8 ký ngày 04/12/2019 về “Rà phá bom mìn, vật nổ”, BQLDA đã thanh toán
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100% giá trị hợp đồng. Giá trị thanh toán cho nhà thầu vượt 5% so với quy định tại
hợp đồng (không có phần giữ lại số tiền bảo hành 5%).

(ii) Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm so với quy định tại hợp đồng: Tại Phú
Yên hiện nay BQLDA vẫn chưa nhận được nguồn vốn vay lại của Trung ương cấp
năm 2020; Bắc Kạn và Ninh Bình từ khi triển khai đến nay giá trị giải ngân là 0 đồng
do nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời.

Cụ thể tình hình thực hiện của các tỉnh như sau:

Bảng 6: Tổng hợp tiến độ giải ngân

TT Tên tỉnh
Tổng giá trị hợp
đồng đã ký kết

(triệu đồng)

Giá trị giải ngân đến
30/06/2020
(triệu đồng)

Đạt tỷ lệ
(%)

A Vốn đối ứng 103.126,89 77.927,36

1 Hà Giang 11.387,73 9.885,46 86,81

2 Tuyên Quang 8.239,50 6.005,87 72,89

3 Vĩnh Phúc 5.279,00 4.092,00 77,51

4 Nghệ An 22.508,87 11.101,45 49,32

5 Thanh Hóa 22.000,33 19.461,51 88,46

6 Ninh Bình 136,00 0,00 0,00

7 Phú Yên 527,00 479,00 90,89

8 Khánh Hòa 7.380,55 5.824,10 78,91

9 Ninh Thuận 8.655,99 6.351,07 73,37

10 Tây Ninh 12.468,28 11.891,28 95,37

11 Bắc Kạn 448,60 0,00 0,00

12 Thái Nguyên 4.095,03 2.835,62 69,25

B Vốn WB 1.062.171,73 543.772,34

1 Hà Giang 174.091,22 35.053,00 20,13

2 Tuyên Quang 53.408,74 41.055,96 76,87

3 Vĩnh Phúc 135.459,00 93.542,26 69,06

4 Nghệ An 255.463,51 157.146,00 61,51

5 Thanh Hóa 198.714,77 134.886,89 67,88

6 Ninh Bình 4.637,00 0,00 0,00
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TT Tên tỉnh
Tổng giá trị hợp
đồng đã ký kết

(triệu đồng)

Giá trị giải ngân đến
30/06/2020
(triệu đồng)

Đạt tỷ lệ
(%)

7 Phú Yên 5.284,00 5.284,00 100,00

8 Khánh Hòa 84.769,46 27.714,51 32,69

9 Ninh Thuận 59.024,78 19.818,59 33,58

10 Tây Ninh 0,00 0,00 0,00

11 Bắc Kạn 6.320,00 0,00 0,00

12 Thái Nguyên 84.999,26 29.271,13 34,44

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến tháng 30/06/2020)

c) Giai đoạn thi công:

 Quản lý chất lượng:

- Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế: Hầu như không có đơn vị nào cử cán bộ thực

hiện nhiệm vụ giám sát quyền tác giả theo quy định tại điều 28 của NĐ 46/2015/NĐ-

CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và điều 86 của Luật Xây dựng

số 50/2014/QH 13.

- Đối với nhà thầu tư vấn giám sát: Về tổ chức thì hầu hết các PPMU thuê các

đơn vị tư vấn chỉ có PPMU Thái Nguyên là cử cán bộ của Ban trực tiếp giám sát hiện

trường. Trong các lần giám sát trướcđây ISC đã chỉ ra nhiều tồn tại và đề xuất các

phương án khắc phục, tuy nhiên thì qua các đợt giám sát gần như không có sự thay đổi

hoặc thay đổi rất ít các vấn đề giám sát, thi công, quản lý chất lượng… và gần như vẫn

còn tồn tại các vấn đề chung như sau:

+ Cán bộ TVGS chưa làm tròn vai trò của mình như: Không hướng dẫn nhà thầu

lập Hồ sơ QLCL công trình, các biên bản nghiệm thu đắp đất, biên bản nghiệm thu

giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng chuyển giai đoạn thi công.

+ Công tác lấy mẫu, thí nghiệm mẫu lơ là (hầu như khi kiểm tra tại công

trườngđơn vị giám sát cũng như nhà thầu thi công không trình ra được bất cứ một mẫu

hay tổ mẫu được lấy trong quá trình thi công).

- Đối với nhà thầu xây lắp còn tồn tại các vấn đề sau tại 12 tỉnh mà ISC đi giám
sát thực địa:

+ Sơ đồ tổ chức công trường với nhân sự thực tế so với trong hồ sơ thầu thường

là không đầyđủ và không khớp nhau. Các phòng ban chuyên môn trong sơ đồ quản lý

chất lượng không rõ ràng.
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+ Tại hiện trường công trình các nhà thầu đều cung cấp được các tài liệu hồ sơ
quản lý chất lượngnhưng nội dung và cách thể hiện trong các loại biên bản không đầy

đủtheo quy định của nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công

trình xây dựng.

+ Thiếu hoặc không đầy đủ các biên bản nghiệm thu trước khi khởi công xây

dựng như biên bản: Bàn giao mặt bằng, nghiệm thu vật tư thiết bị, máy móc, nhân sự,

phòng thí nghiệm, biện pháp và tiến độ thi công, vv….

+ Hầu như thiếu các biên bản nghiệm thu hoàn thành chuyển đổi giai đoạn (Biên

bản nghiệm thu móng đập đất chuyển sang đắp, biên bản nghiệm thu hố móng cống,

tràn chuyển giai đoạn sang đổ bê tông), hạng mục công trình ẩn dấu thiếu sự kiểm tra

của đơn vị TVTK.

+ Thi công ẩu, thiếu sự giám sát của đơn vị TVGS:

 Chiều dày mỗi lớpđắpđập từ 70-80cm là không đúng so với tiêu chuẩn

hiện hành, hình thứcđắp làđắp vỗ mái chứ không phảiđắp dôi ra rồi bạt

(Hồ Thống Nhất – Hà Giang).

 Bê tông mặtđập theo thiết kế cứ 5m có một khe lún, tuy nhiênđểđẩy nhanh

tiếnđộđơn vị thi công đã cho đổ liền toàn bộ mặtđập rồi sau đó dùng máy
cắt bê tông cắt các khe với chiều sâu từ 5-7cm/20cm nên khe lún không có

tác dụng dẫnđến bê tông mặtđập bị nứt do lún không đều (hồ Khe Dứa -

Nghệ An, hồ Đồi Dốc và hồ Bai Mạ - Thanh Hoá).

 Hồ Rào Băng - Nghệ An: Dưới lớp bê tông gia cố mái thượng lưu đập

theo thiết kế có lớp sỏi và vải lọc có tác dụng lọc ngượcđể giảmáp lực

nước lên mái, tuy nhiên qua thực tế kiểm tra không có. Điều này không

những làm mất ổn định tấm lát mái mà có thể các hạt đất trên mái sẽ bị lôi

ra ngoài gây mất ổn định mái đắp.

- Nhận định về chất lượng công trình xây dựng: Thực tế quan sát tại các công

trình xây dựng, Tư vấn có các nhận xét sau:

+ Đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành: Qua quan sát bằng trực quan

Tư vấn đánh giá là chất lượng ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên chất lượng là không

đồng đều giữa các hạng mục trong cùng công trình và giữa các tỉnh tham gia dự án.

+ Đối với các hạng mục đang thi công:

Vật liệu: Gần như tại tất cả các hồ đang thi công, công tác bảo quản vật liệu tại

hiện trường không đảm bảo kỹ thuật, sắt thép, đá đổ bê tông để trực tiếp trên mặt đất

không có mái che chắn dẫn đến han gỉ.
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Công tác bê tông, bê tông cốt thép: Nhìn chung chất lượng và hình thức tương
đối tốt.

Công tác đắp đất: Hầu hết các đập đã hoàn thành công tác đắp áp trúc và đang
tiến hành thi công các các kết cấu bảo vệ mái, nhìn chung công tác đắp đảm bảo đúng
kích thước và hệ số mái theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

 Quản lý tiến độ

Theo báo cáo của các tỉnh, tiến độ tính chung của các gói thầu đảm bảo tiến độ
như hợp đồng đã ký kết, nhưng tình hình thực hiện cũng rất khác biệt ở các tỉnh, cụ
thể:

Trong các tỉnh đi giám sát kỳ này đều bị chậm tiến so với kế hoạch do dịch

Covid 19 xong một số tỉnh vẫn đáp ứng tiến độ chung của dự án. Các tỉnh Phú Yên,

Ninh bình, Bắc Kạn cần phải đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đáp ứng tiến độ chung của

dự án.

Thực tế tại hiện trường: Qua kiểm tra tại hiện trường các gói thầu tại các tỉnh thì

các nhà thầu đều không lập và cập nhật lại tiến độ thi công chi tiết/tổng thể để theo

đánh giá tiến độ thực hiện gói thầu, mà chỉ đưa ra bảng tiến độ thi công như HSDT.
Với cách thực hiện, quản lý tiến độ như vậy là rất khó kiểm soát và đánh giá được

chính xác tiến độ thực của nhà thầu đối với CĐT cũng như không phù hợp với các quy

định về quản lý tiến độ thi công trong nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng

và bảo trì công trình xây dựng.

 Quản lý khối lượng

Qua công tác kiểm tra hồ sơ thấy rằng đa số các bên (PPMU, TVGS, nhà thầu thi
công) về cơ bản chưa thực hiện đúng quy trình: Nhiều thành phần khối lượng đã thi
công xong nhưng không có biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công cũng như khối
lượng nghiệm thu (công tác đắp đập...). Như vậy sau này nếu tiến hành nghiệm thu
thanh toán thì khối lượng lấy cơ sở ở đâu và có sát với thực tế thi công hay không.

 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng

Theo đánh giá của tư vấn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các tỉnh
đã cơ bản tuân thủ quy định của nhà tài trợ cũng như Chính phủ về quản lý hợp đồng
trong xây dựng, tuy nhiên còn một số vấn đề sau Tư vấn quan ngại:

Việc thanh toán cho các đơn vị xây lắp cần lưu ý phải thu hồi tạm ứng ngay từ
lần đầu thanh toán và thu hồi hết khi nghiệm thu khối lượng đến 80% khối lượng hợp
đồng, tuân thủ theo đúng Mục 4, Điều 1 của TT số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018,
có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Tiền giữ lại để bảo hành công trình theo Khoản 7, Điều
35 trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.  Bảng xác định giá trị khối lượng
công việc hoàn thành theo hợp đồng phải làm theo mẫu 08b của NĐ11/2020/NĐ-CP
ban hành ngày 20/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.
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4.2.3. Giai đoạn kết thúc dự án: Nghiệm thu bàn giao và bảo hành

Hiện nay trong 12 tỉnh (hay 18TDA) chỉ có 01 TDA hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh

Thanh Hóa đã bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 1/2020. Các TDA đã thi công

xong chưa bàn giao Hồ Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), hồ Khe Sân (Nghệ An). Do mới

bàn giao nên hiện tại chưa phát sinh vường mắc gì trong quá trình vận hành.

V. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Qua chuyến giám sát độc lập cho thấy có những yếu tố tác động tích cực và tiêu

cực tới tiến độ và quá trình thực hiện dự án. Một số yếu tố cơ bản như:

5.1. Thiết kế chi tiết dự án

Nhìn chung thiết kế đạt tiến độ yêu cầu nhưng vẫn có PPMU bị chậm do thiết kế
chi tiết chưa đảm bảo hoặc do địa bàn dự án rộng.

Thực tế, vấn đề chậm tiến độ đều được các bên liên quan nhận thức được, tuy

nhiên việc giải quyết vấn đề này lại cần có thời gian và các PPMU cũng đã nỗ lực giải

quyết vấn đề trên qua các biện pháp như: (i) Đôn đốc, nhắc nhở các tư vấn đẩy nhanh

tiến độ, phải bám sát với thực tế tại từng địa bàn dự án; giám sát chặt chẽ tư vấn, đồng

thời hỗ trợ, kết nối tư vấn với các cơ quan chuyên môn tại địa phương để các bên trao

đổi, thống nhất những ý tưởng khi thiết kế để thiết kế chính xác hơn và đáp ứng được

yêu cầu của chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn. (ii) PPMU cũng phối hợp với các

đơn vị hữu quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế sớm hơn quy trình được đặt

ra.

5.2. Công tác giải phóng mặt bằng và vốn đối ứng

Tính đến thời điểm giám sát 30/06/2020: Các TDA năm đầu đã thực hiện công

tác đền bù và giải phóng mặt (GPMB) xong. Các TDA năm tiếp theo, tại thời điểm

giám sát kỳ này Tư vấn ghi nhận có một số tiểu dự án không có giải phóng mặt bằng,

bao gồm: TDA tại tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận cũng không có hộ BAH. Chưa thực

hiện đền bù GPMB là TDA Ninh Bình (Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày

27/4/2020 và đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai thiết kế BVTC-Dự toán).

Các TDA đang triển khai các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trong khuôn

khổ dự án DRSIP và cơ bản không ảnh hướng đến tiến độ thi công của dự án:

- TDA Tuyên Quang: TDA năm đầu (Ngòi Là 2) đã đền bù GPMB xong, TDA

năm tiếp theo (TDA 2) có 10/13 hồ đang thực hiện GPMB để chuẩn bị thi công (Hiện

nay đang đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp). Không ảnh hướng đến tiến độ
của dự án.
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- TDA Bắc Kạn dự kiến sẽ có 46 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị BAH 1

phần đất ở và công trình vật kiến trúc (không phải nhà), 8 hộ BAH đất trồng cây hàng

năm, 8 hộ BAH đất trồng cây lâu năm, 28 hộ BAH đất rừng sản xuất, 6 hộ BAH đất

nuôi trồng thủy sản, 3 hộ BAH công trình vật kiến trúc và 5 hộ BAH tạm thời. Hiện

nay PPMU đang trong quá trình đo đạc xác định ranh giới thi công công trình để lên

phương án đề bù GPMB (Đã lập xong hồ sơ TKBVTC-Tổng dự toán và đang trình

thẩm định phê duyệt). Không ảnh hướng đến tiến độ của dự án.

- TDA Tây Ninh không có hoạt động đền bù thu hồi đất đối với hộ dân, tuy

nhiên TDA có kế hoạch đền bù cây cối vật kiến trúc hiện hữu đang nằm trên hành lang

an toàn của đê đập, đây là tài sản trên đất của các hộ có đất liền kề hành lang an toàn,

là cây cối vật kiến trúc nằm tại các diện tích đất do người dân địa phương thâm canh
do đất đai để không lâu năm (từ những năm 1990).

- TDA Hà Giang hiện đã có 6/10 hồ đang thi công, theo báo cáo của PPMU Hà

Giang thì không có hộ BAH tại 6 hồ. Tuy nhiên qua thực tế tại thực địa, tham vấn địa
phương cho thấy có khoảng gần 50 hộ BAH (hiện nay chưa thực hiện kiểm đếm, lập

phương án bồi thường mà các các hộ dân này mới được chi trả tiền bồi thường cây cối,

hoa màu). Không ảnh hướng đến tiến độ của dự án.

- TDA Thanh Hóa: TDA năm đầu (Hồ Đồng Bể) đã đền bù GPMB xong, TDA

năm tiếp theo đang thực hiện GPMB theo đúng kế hoạch. Không ảnh hướng đến tiến

độ của dự án.

- Một số tỉnh (TDA) không tiến hành đền bù hỗ trợ như Nghệ An, Thái Nguyên

mà quan điểm của Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công là Xã làm công tác giải phóng mặt

bằng, vận động dân bàn giao mặt bằng (làm đơn hiến đất cho dự án).

Về nguồn vốn đối ứng: 10/12 tỉnh cơ bản đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng. Hiện

tại còn 02 tỉnh Bắc Kạn và Ninh Bình nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời,

đây cũng là nguyên nhân một phần ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

5.3. Lịch mùa vụ

Tiến độ thi công xây lắp bị gián đoạn để đảm bảo lịch mùa vụ cho nông dân. Hầu

hết các công trình thi công xây lắp trong Hợp phần 1 đều có tác động ít nhiều tới việc

tưới và tiêu nước của người nông dân. Do vậy, công tác thi công thường bị gián đoạn

vào các thời điểm nông dân cần nước cho tưới. Điều này cũng ảnh hưởng tới tiến độ
thi công xây lắp do nhà thầu phải đảm bảo rằng quá trình thi công không ảnh hưởng

tới hoạt động canh tác của người dân. Qua quan sát và phỏng vấn một số người dân

cho thấy, công tác thi công không làm ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất nông

nghiệp của người nông dân.
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5.4. Năng lực thực hiện dự án của các PPMU

Năng lực quản lý và thực hiện dự án của các PPMU ảnh hưởng nhiều tới tiến độ
và chất lượng dự án. Thực tế các PPMU đều là những đơn vị đã có kinh nghiệm quản
lý và thực hiện các công trình xây lắp trong lĩnh vực thuỷ lợi và nông nghiệp, tuy
nhiên, vẫn có PPMU lần đầu tiên thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn vay của WB, do
vậy, thời gian đầu các PPMUcũng gặp khó khăn nhất định trong công tác chuẩn bị như
việc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để thực hiện đấu thầu hoặc chuẩn bị các tờ trình để
đảm bảo đầy đủ thủ tục cho việc thực hiện dự án.

Đến nay, các PMU đều đã có kinh nghiệm và quen thuộc với các quy trình, thủ
tục thực hiện dự án. Các Ban quản lý đều đã nắm rõ cách thức thực hiện các công việc
của dự án, ví dụ như cần phải bắt đầu từ đâu, chuẩn bị những gì để hoàn thành được
công việc đó theo đúng tiến độ hoặc làm gì để giải quyết những vấn đề liên quan tới
việc phê duyệt thiết kế cũng như trao thầu và quản lý hợp đồng.

5.5. Sự hỗ trợ từ phía WB, CPMU, UBND tỉnh và chủ đầu tư
Theo đánh giá của các PPMU thì sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, CPMU là

kịp thời, đầy đủ và rất hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án. Các PPMU rất hài
lòng về sự hỗ trợ kỹ thuật của WB, CPMU trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Ngaytrong Tài liệu thẩm định dự án, WB đã xác định rõ các rủi ro và những biện pháp
hỗ trợ kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro cho bên thực hiện dự án. Kèm theo đó là kế hoạch
hỗ trợ từ phía WB và CPMU cho các PPMU thông qua các khoá đào tạo về quản lý tài
chính, đấu thầu. Ngoài ra, cứ 6 tháng, đoàn công tác của WB sẽ giám sát và hỗ trợ các
PPMU để giải quyết các vấn đề phát sinh và giám cũng như kiểm tra tiến độ thực hiện
dự án. Những khuyến nghị cho từng vấn đề và cho từng TDA đều được ghi nhận trong
Biên bản ghi nhớ. Bên cạnh đó, WB, CPMU đã hỗ trợ qua hình thức họp gọi điện,
email để giúp các PPMU tháo gỡ những khó khăn và nâng cao được năng lực thực
hiện dự án cho các PPMU.

Theo đánh giá của các PPMU, UBND tỉnh và chủ đầu tư rất quan tâm tới dự án
và luôn ưu tiên vốn đối ứng cho dự án này. Tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực
hiện dự án, đặc biệt là tiến độ và các vấn đề phát sinh đều được báo cáo kịp thời tới
Chủ đầu tư để có hướng giải quyết. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các Chi
cục và các đơn vị hữu quan dành ưu tiên phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan
trong quá trình thực hiện dự án. Thường thì những đơn vị này cũng là thành viên của
PPMU hoặc tham gia vào tổ hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

5.6. Thời tiết

Việc thi công công trình bị chậm tiến độ do gặp phải những yếu tố bất khả kháng

như thi công vào mùa mưa. Do các công trình thuỷ lợi chủ yếu thi công ngoài trời nên

khi gặp trời mưa rất khó để thi công hoặc tập kết vật liệu. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ
ảnh hưởng tạm thời chứ không ảnh hưởng tới tiến độ tổng thể của các PPMU.
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VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Bài học kinh nghiệm

Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình triển khai dự án đến giai
đoạn giám sát (Đến hết tháng 06 năm 2020). Những bài học kinh nghiệm này, nếu
được xem xét và áp dụng, sẽ giúp các ban quản lý dự án và các bên liên quan cải thiện
tiến độ và chất lượng hoạt động của dự án trong giai đoạn còn lại.

 Quản lý và điều phối dự án:

Cần có sự chỉ đạo sát sao, liên tục của các PPMU ngay trong giai đoạn khảo sát
thiết kế và trong quá trình thực hiện dự án: Sự chỉ đạo này sẽ đảm bảo thiết kế dự án
sát với thực tế địa phương và có thể giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh
hoặcyếu tố làm chậm dự án như: giải phóng mặt bằng, các công việc phát sinh trong
quá trình thi công, cơ chế phối hợp làm việc giữa PPMU với các đơn vị hữu quan. Chỉ
đạo tư vấn thẩm tra xem xét triệt để nhằm làm giảm các sai sót trong thiết kế;

Đơn vị thẩm định chuyên ngành của Bộ như Tổng cục thủy lợi và các đơn vị tư
vấn độc lập (POE, PIC…) cũng cần sát sao hơn nữa trong công tác thẩm định đóng
góp ý kiến cho hồ sơ FS đạt chất lượng cũng như tiến độ.

Hỗ trợ thường xuyên qua các chuyến công tác, các buổi họp giữa WB với CPMU
và PPMU để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các bên cũng như nâng cao năng
lực cho các PPMU trong việc chuẩn bị và thực hiện dự án. Những vấn đề liên quan tới
việc tuân thủ về chính sách trong đấu thầu cần được thực hiện đúng.

Sự tham gia, đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Để đạt được
sự đồng thuận cao nhất đòi hỏi công tác tham vấn với người dân, chính quyền địa
phương phải làm tốt. Cần áp dụng nhiều cách thức khác nhau để nâng cao nhận thức
cho cộng đồng và chính quyền địa phương hiểu rõ về dự án và cơ hội tham gia dự án
và lợi ích của dự án.

Sự chủ động trong việc tuyển dụng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân sự để
công tác chuẩn bị được thực hiện sớm: Thực tế, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền chủ
động trong việc tuyển dụng tư vấn hỗ trợ hoặc nhân sự để thực hiện dự án. Do vậy,
trong thời gian đầu thực hiện dự án, việc tuyển dụng tư vấn có chất lượng, đặc biệt là
tư vấn thiết kế và tận dụng tốt sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tư vấn sẽ góp phần đẩy nhanh
tiến độ dự án. Bên cạnh đó, trong các gói tuyển dụng tư vấn, PPMU cần xây dựng điều
khoản tham chiếu chính xác, cụ thể và giám sát chặt chẽ tư vấn để chất lượng thiết kế
đảm bảo yêu cầu.

 Lập kế hoạch

Việc lập danh mục công trình trong báo cáo đầu tư cần có sự kế thừa. Tuy nhiên

sự kế thừa này cần được xem xét cẩn trọng về mặt kỹ thuật để tránh trường hợp đến

giai đoạn triển khai phải thay đổi danh mục công trìnhcó thể ảnh hưởng đến tiến độ
chung của dự án.
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 Quản lý tư vấn

Công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn phải đảm bảo về năng lực (cả về nguồn nhân

lực và trình độ chuyên môn). Cần thiết phải bổ sung điều khoản xử lý các vi phạm về
nhân sự và chất lượng giúp cho các nội dung liên quan đến hợp đồng đảm bảo được

tiến độ của dự án.

 Tăng cường năng lực

Việc giao cho CĐT tự thực hiện một số công việc trong quá trình thực hiện là cần
thiết, nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ của các PPMU. Tuy nhiên, trước khi phân

giao cần xem xét, đánh giá về nguồn lực cũng như trình độ cán bộ để việc thực hiện dự
án đạt được hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công tác mua sắm đấu thầu là việc làm thường xuyên của các CĐT, tuy nhiên
đây là dự án với nguồn vốn vay nên việc mua sắm đấu thầu theo quy định của Nhà tài
trợ và pháp luật Việt Nam. Do vậy công tác tập huấn, hội thảo hay hỗ trợ thực hiện từ
phía CPO trong quá trình thực hiện dự án cần được quan tâm.

6.2. Kết luận

(i) Mục tiêu và thiết kế của dự án vẫn phù hợp với thiết kế ban đầu và nhu cầu
hiện tại của chính quyền địa phương và người dân.

(ii) Dự án tuân thủ tốt các quy trình về quản lý vốn ODA. Quá trình triển khai dự
án, CPMU và các PPMU đã tuân thủ đầy đủ các quy định về việc chuẩn bị đầu tư, phê
duyệt dự án đầu tư, thực hiện dự án, cũng như những giải quyết các vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định;

(iii)Dự án đã thiết lập một hệ thống quản lý tài chính tốt từ CPMU đến các
PPMU và hệ thống nay tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý tài chính và các yêu
cầu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án;

(iv)CPMU đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thực hiện dự án cho các PPMU thông
qua sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên viên của CPMU và các tư vấn do CPMU tuyển
dụng như Tư vấn PIC, Tư vấn M&E.

6.3. Khuyến nghị

 Cải thiện công tác tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện dự án:

Xem xét lại quy mô nguồn nhân lực tại các PPMU. Nếu không đảm bảo thì phải

bổ sung, thuê ngắn hạn hoặc Bộ NN&PTNT/CPO cần khuyến cáo UBND các tỉnh cắt

giảm, điều chỉnh một số nội dung do CĐT tự thực hiện như TVSG, đầu thầu.

Bổ sung vào kế hoạch và tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực về quản lý

dự án ODA cho các cán bộ tại PPMU. Các khoá tập huấn cần thực tiễn, chia sẻ kiến

thức và kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án. Ngoài ra CPMU cân nhắc ban hành quy định

mẫu một số các nội dung của DSR, EPP, TOR,…
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Cải thiện chất lượng công tác mua sắm đấu thầu:

- Đề nghị PPMU rà soát bổ sung các tài liệu còn thiếu vào Tập hồ sơ pháp lý, báo
cáo đánh giá HSDT.

- Yêu cầu PPMU rà soát lại năng lực của các thành viên tổ chuyên gia nếu không
đảm bảo có thể thuê ngoài hoặc thành lập một gói thầu để tuyển chọn đơn vị tư vấn
thực hiện công tác mua sắm đấu thầu.

- Yêu cầu PPMU nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Luật/Nghị định về
lập KHĐT và quy trình lựa chọn nhà thầu.

- CPMU/PPMU xem xét tổ chức các hội thảo mời các chuyên gia có nhiều kinh

nghiệp về lĩnh vực đầu thầu như Cục đấu thầu – Bộ KHĐT để chia sẻ kinh nghiệm.

- Thuê hoặc mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia quá trình đánh
giá HSDT.

 Cải thiện công tác quản lý chất lượng:

Đối với công tác lập FS và TKBVTC:(1) Với các Tiểu Dự án đã hoàn thành công
tác thiết kế cần rà soát lại hồ sơ theo các khuyến cáo của ISC và các đơn vị tư vấn độc
lập khác; (2) Với các Tiểu Dự án chưa lập FS và TKBVTC cần tiến hành tuyển chọn
nhà thầu tư vấn có năng lực, uy tín và chất lượng trong khâu khảo sát thiết kế.

Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng: Các Ban QLDA/CĐT phối kết hợp với các
đơn vị có liên quan như TVGS, nhà thầu xây lắp rà soát bổ sung hoàn thiện các tài liệu
còn thiếu hoặc chưa thực hiện để hồ sơ quản lý bảo đảm đúng theo các hướng dẫn quy
định. Với các Tiểu Dự án chưa thi công thì các bên cần thống nhất phát hành bộ hồ sơ
quản lý chất lượng chung cho toàn Tiểu Dự án.

Rà soát năng lực thực hiện của các đơn vị TVGS cũng như số lượng, trình độ
nhân sự (đối với các PPMU tự thực hiện) nếu cần thì phải bổ sung nhân sự hoặc thay
thế nhà thầu nếu không đảm bảo về năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, CĐT cần có kế
hoạch và thực hiện trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Yêu cầu Nhà thầu xây lắp:(i) Huy động nhân lực và máy móc đầy đủ và phù hợp
với HSĐX, trong trường hợp thay thế nhân sự phải được sự chấp thuận của CĐT; (ii)
Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế
nâng cao chất lượng đặc biệt là công tác thi công bê tông cốt thép, đất đắp. Ngoài ra
TVGS và nhà thầu xây lắp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng các
cam kết như hợp đồng đã ký kết.

 Tăng cường tiến độ thi công công trình:

Để tiến độ thực hiện đảm bảo tại các gói thầu/TDA cần yêu cầu nhà thầu lập tiến

độ theo tuần/tháng để theo dõi quản lý.
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 Cải thiện công tác quản lý hợp đồng và giải ngân:

Đề nghị PPMU rà soát kiểm tra lại hồ sơ thanh toán đảm bảo tính pháp lý và quy

định về tài chính.

Đề nghị CPMU/Bộ NN&PTNT cần sớm làm việc với các đơn vị có liên quan

như WB, Chính Phủ và Bộ KHĐT cũng như UBND các tỉnh phẩn bổ đủ kịp thời và đủ
vốn để các CĐT thực hiện dự án đúng như kế hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra Bộ NN&PTNT cũng cần giám sát và đề nghị UBND các tỉnh đảm bảo

cấp nguồn vốn đối ứng địa phương đúng như đã cam kết khi tham gia dự án, đặc biệt

là nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đề nghị PPMU lập kế hoạch và thực hiện giải ngân phần vốn chi cho QLDA

tương ứng với khối lượng công việc thực hiện được tránh trường hợp thiếu vốn để
thực hiện các phần công việc còn lại của toàn dự án.

Căn cứ vào tình hình đấu thầu và trao hợp đồng CPO cần yêu cầu các PPMU

sớm báo cáo về nguồn vốn kết dư sau đấu thầu từ đó tổng hợp, đề xuất hướng giải

quyết và báo cáo với Bộ NN&PNT cũng như Nhà trợ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn

vay.
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Phụ lục kèm theo

Phụ lục 1. Danh sách các bộ của các PMU

Phụ lục 2. Cập nhật danh mục hồ đập

Phụ lục 3. Tiến độ lập hồ sơ FS và DSR

Phụ lục 4. Tiến độ lập hồ sơ thiết kế BVTC

Phụ lục 5: Tiến độ xây lắp

Phụ luc 6: Tiến độ đấu thầu - giản ngân

Phụ luc 7: Kết quả giám sát dự án WB8 tại các tỉnh
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Phụ lục 1: Danh sách các cán bộ PPMU

1. Danh sách cán bộ PPMU Hà Giang

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Song Tứ GĐ Ban 0913.094.099 songtubqlhg@gmail.com

2 Vũ Văn Phong TP QLDA- ĐT 0916.839.456 phongbql559@gmail.com

3 Nguyễn Khắc Hải CB nhà thầu TC 0979.712.698 mientayhg@gmail.com

4 Nguyễn Thế Mạnh
CB phòng
QLDA

0979.758.582 themanhn56@gmail.com

5 Vũ Minh Tuấn CB PQLDA 0373.900.759 tuanvm17@gmail.com

6 Nguyễn Khắc
Dương CB PQLDA 0366.965.087 khanhduongbqldann@gmail.com

7 Nguyễn Thế Anh CB PQLDA 0372.111.037 theanh.bqlhg@gmail.com

2. Danh sách cán bộ PPMU Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Lê Hải Hùng GĐ Ban 0913.019.417 haihungtq@gmail.com

2 Nguyễn Khánh Tịnh PGĐ Ban 0912.600.367 nkhtinh77@gmail.com

3 Lương Văn Cường TP KTTĐ 0974.290.631 luongcuong2@gmail.com

4 Vũ Ngọc Thế Phó phòng
QLDA

0902.233.363 ngocthe36@gmail.com

5 Nguyễn Thành Đức
Phó phòng
KHKT

0982.214.878 theductq@gmail.com

6 Hà Kim Truyền CB QLDA 0979.433.326 truyenktnnb52@gmail.com

7 Nguyễn Văn Đông CB KTTĐ- ĐT 0911.666.331 dongtq1990@gmail.com

3. Danh sách cán bộ PPMU Vĩnh Phúc

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Văn Ngọc Giám đốc ban 0977570283 vnqldavp@gmail.com

2 Lưu Đình Thế Phó gíam đốc 0986818066 Luudinhnam7@gmail.com
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3 Lê Thị Hồng Vinh
Phụ trách kế
toán

0983046818 Vinhlth81@gmail.com

4 Trần Xuân Mậu
Quản lý đấu
thầu

0972448684 mauqldavp@gmail.com

5 Nguyễn Văn Toàn CSAT môi
trường

0975098899 vantoanqldavp@gmail.com

6 Nguyễn Thị Nga CSAT XH 0977094182 Phuongnga7781@gmail.com

7 Nguyễn Anh Đông Quản lý kế
hoạch

0963391889 Anhdong208@gmail.com

8 Trần Huỳnh
Giám sát thi
công

0898699777 Tranhuynh.thn17@gmail.com

9 Nguyễn Công Lương Cán bộ kỹ
thuật

0966.968.399

10 Lê Thị Hiên
Văn thư, lưu
trữ, thủ quỹ

4. Danh sách cán bộ PPMU Nghệ An

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Hảo Trưởng Ban 0913.274.327 linhhao.2007@gmail.com

2 Trần Thanh Thủy TP Kỹ thuật 0913.550.314 trankhanhthuy22t@gmail.com

3 Phan Doãn Hòa Phó phòng KH 0912.358.256 doanhoappmuna@gmail.com

4 Nguyễn Duy Đông Kế toán
trưởng

0913.858.818 dongna1980@gmail.com

5 Đặng Thị Xuyến CB ATMT 0943.665.202 xuyendang25@gmail.com

6 Nguyễn Thị Thu
Hiền

CB ATMT 0985.775.125 hien43c4@gmail.com

5. Danh sách cán bộ PPMU Thanh Hóa

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Lê Đình Long CB TDA2 0946.960.061 ledinhlong08111987@gmail.com

2 Lê Văn Hoàng CB TDA1 0912.538.454 lehoang36wo36@gmail.com

3 Nguyễn Văn Hiếu CB TDA1 0912.538.454 nguyenphuchieu.atd3@gmail.com



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Giám sát thực hiện dự án

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 40 -

4 Nguyễn Văn Tân Cán bộ 0941.093.111 locbattan4@gmail.com

5 Lê Thanh Hải CB ĐHDA1 0915.920.968 lehaidatl@gmail.com

6 Hoàng Văn Vĩnh P. Phòng
ĐHDA1 0913.041.303 hoangvinhtl@gmail.com

7 Hoàng Thị Biên CB ĐHDA1 0978.219.400 bienhoang84@gmail.com

8 Nguyễn Thọ Sơn KT trưởng 0948.389.816

9 Thái Mạnh Tùng TP ĐHDA1 0912.655.838 Manhtung77th@yahoo.com.vn

6. Danh sách cán bộ PPMU Ninh Bình

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Phạm Ngọc Thịnh GĐ dự án 0913.212.851

2 Nguyễn Quang Vinh P. GĐDA 0912.655.712

3 Nguyễn Mạnh Thùy Cán bộ kỹ thuật 0982.728.066

4 Nguyễn Duy Sơn Cán bộ kỹ thuật 0912.987.996

5 Hoàng Văn Đàn Cán bộ kỹ thuật 0947.195.999

6 Đinh Mạnh Tiến
Cán bộ CSATMT
& XH

0984.363.212

7 Dương Việt Anh Cán bộ kỹ thuật 0974.686.866

8 Trần Thị Thu Phương Cán bộ kỹ thuật

9 Nguyễn Thị Thu Thủy
Phụ trách kế
toán

0976.926.389
nguyenthuybql263@gmail.
com

10 Nguyễn Thị Thục Kế toán viên 0984.359.769 thucnt.nb@gmail.com

7. Danh sách cán bộ PPMU Phú Yên

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Đặng Khoa Đãm PGĐđiều hành 0916.035.667 khoadambtl@gmail.com

2 Nguyễn Ngọc Khoa TP QLDA 2 0120.277.9314 Khoaphuyen09@gmail.com

3 Trần Văn Tuấn TP QLDA 3 0918.300.667 Tuan32py@gmail.com
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4 Nguyễn Đình Túy PTP QLDA 3 0977.459.799 dinhtuyksgtpy@gmail.com

5 Trần Duy Kỳ PTP QLDA 2-
ĐT 0906.460.337 tranduyky@gmail.com

6 Trần Lê Diệu
Huyền

NV QLDA 2 0905.356.702 Huyenpy88@gmail.com

7 Trần Thị Minh Việt
NV phòng KH
tổng hợp

0979.341.166 Viet1006@gmail.com

8. Danh sách cán bộ PPMU Khánh Hoà

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Lê Tấn Bản Giám đốc 0981.138.555

2 Nguyễn Duy Quang P .Giám đốc 0913.424.245 Ndquang09@gmail.com

3 Trần Giang Bảo Ngọc
Kế toán
trưởng

0985.312.502 ngocktkl@gmail.com

4 Nguyễn Hàn Quốc Quyên Kế toán viên 0914.606.419 nhqquyen@gmail.com

5 Nguyễn Vĩnh Sang Cán bộ KT 0935.847.535 Sangvinh111@gmail.com

6 Phan Minh Vỹ Cán bộ KT-
ĐT 0905.793.383 Phanvy1989@gmail.com

7 Lê Xuân Anh Cán bộ KT 0917.005.747

9. Danh sách cán bộ PPMU Ninh Thuận

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Ngọc Thịnh P. Giám đốc 0919.061.361

2 Phạm Thị Thu Hồng Kế toán trưởng 0913.696.279

3 Cao Van Phong Phó phòng DA 2 0978.809.091 Phongbnn2007@gmail.com

4 Trần Bá Luật CB KT - Đấu thầu 0915.017.367

5 Lê Vũ Tân Kế toán 0965.581.177 Lvt2706@gmail.com
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10. Danh sách cán bộ PPMU Tây Ninh

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Trần Quang Hùng GĐ Ban 0933.872.015 Hungsio_416@yahoo.com.vn

2 Trần Văn Giáp PGĐ Ban 0918.504.339 giaptvtldt@gmail.com

3 Bùi Văn Nam Tổ phó tổ
đấu thầu

0986.163.563 namtldtph@gmail.com

4 Nguyễn Thị Thắng
Kế toán
trưởng

0974.516.453
Thangdautieng2013@yahoo.com.
vn

5 Nguyễn Hữu Mạnh Tổ thi công 0945.691.370 manhtldtph@gmail.com

6 Nguyễn Thị Bình
Tổ thẩm
định

0986.482.528 binhtnvuct@gmail.com

11. Danh sách cán bộ PPMU Bắc Kạn

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Triệu Hồng Sơn PGĐ Ban 0972.800.007 Trieuhungson87@gmail.com

2 Nông Minh Tuấn Kế toán trưởng

3 Vũ Thị Ngân Kế toán viên

4 Đàm Minh Hoàng Cán bộ KT- ĐT 0869.551.838 damhoangstn@gmail.com

5 Triệu Quốc Toàn Cán bộ CSAT 0353.152.222 toanquocbk@gmail.com

12. Danh sách cán bộ PPMU Thái Nguyên

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Tiến Thịnh P Giám đốc 0912.479.955 Ngtienthinh.tn@gmail.com

2 Hà Thị Hiền P GĐ 0915.160.767 Thainguyenwb8@gmail.com

3 Nguyễn Công Thịnh
Kiêm nhiệm
PGĐ 0912.076.033 Thainguyenwb8@gmail.com

4 Phạm Thị Thu Hường TP KHTC 0984.100.113 Huongtp74@gmail.com

5 Bùi Việt Thắng
TP KHKT-
ĐT 0912.440.758 Khktns@gmail.com
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6 Phạm Văn Tuấn TP ĐH DA 0913.777.262 Phamtuan41h@gmail.com

7 Bùi Tiến Chính Giám đốc 0913.029.900 Thainguyenwb8@gmail.com

8 Nguyễn Diệu Hương CB KHKT 0392.435.364
Nguyendieuhuong08081991
@gmai.com

9 Lưu Thị Thùy Linh CB ĐHDA 0988.152.000 Linhluu.lana@gmail.com

10 Nguyễn Hồng Thái
KT ATĐ, GS
ĐG M&E 0912.245.336 Thainguyenwb8@gmail.com

11 Hoàng Thanh Trà Cán bộ KT 0919.188.393 Thainguyenwb8@gmail.com

12 Nguyễn Thị Thu Hương CB KT 0978.281428 Thainguyenwb8@gmail.com

13 Ngô Thị Thảo Kế toán 0964.726.688 Thainguyenwb8@gmail.com

14 Nhữ Thị Trang Kế toán 0981.914.000 Thainguyenwb8@gmail.com
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Phụ lục 2: Cập nhật danh mục hồ đập

TT Tỉnh
Quyết định
4638/QĐ-

BNN-HTQT

Cập nhật đến 7/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

I Hà Giang 15 14 2 12
Thay thế: 7;
Loại bỏ: 1

1 Khuổi Phạ Khuổi Phạ x

2 Cốc Bó Cốc Bó x

3 Thôm Luông Thôm Luông x

4 Thôm Ta Thôm Ta x

5 Đội 2 Đội 2 x

6 Nà Pồng Nà Pồng x

7 Trùng Trùng x x

8 Cốc Lải Tân Bang x Thay thế

9 Sơn Thành Thống Nhất x Thay thế

10 Thôn Noong Nậm Vạc x Thay thế

11 Hua Tông Nà Tạm x Thay thế

12 Trung Thành Thôn Lại x Thay thế

13 Thôm Nưa Thôn Thia x Thay thế

14 Minh Thành Đội 1 x Thay thế

15 Bế Triều Loại bỏ

II Tuyên Quang 14 14 7 7 Thay thế: 1
1 Ngòi Là 2 Ngòi Là 2 x

2 Trung Long Trung Long x

3 Hải Mô Hải Mô x

4 Khe Thuyền Khe Thuyền x

5 Cây Gạo Cây Gạo x

6 Minh Cầm Minh Cầm x

7 Nà Vàng Nà Vàng x

8 Ao Búc Ao Búc x

9 Khuổi Thung Khuổi Thung x

10 Hoàng Khai Hoàng Khai x

11 Nà Heng Nà Heng x

12 Cây Dâu Cây Dâu x

13 Ô Rô Ô Rô x

14 Na Lua Noong Mò x Thay thế
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TT Tỉnh
Quyết định
4638/QĐ-

BNN-HTQT

Cập nhật đến 7/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

III Vĩnh Phúc 12 11 3 8 Loại bỏ: 1
1 Tân Bình Tân Bình x

2 Bò Lạc Bò Lạc x

3 Suối Sải Suối Sải x

4 Khuôn Khuôn x

5 Trại Trâu Trại Trâu x

6 Đa Mang Đa Mang x

7 Vĩnh Thanh Vĩnh Thanh x

8 Rừng Vàu Rừng Vàu x

9 Đá Bạc 2 Đá Bạc 2 x

10 Đồng Mồ Đồng Mồ x

11 Đá Ngang Đá Ngang x

12 Rung Anh Loại bỏ

IV Nghệ An 27 33 2 31
Thay thế: 9;
Bổ sung: 6

1 TDA 1 Khe Gang Khe Gang x

2 TDA 2 Khe Sân Khe Sân x

3

TDA 3

La Ngà La Ngà x

4 Thanh Thủy Thanh Thủy x

5 Rào Băng Rào Băng x

6 271 271 x

7 Đồ Húng Đồ Húng x

8 Hòn Mát Hòn Mát x

9 Khe Du Khe Du x

10 Hóc Nghẹt Hóc Nghẹt x

11 Khe Dung Khe Dung x

12 Thung Bầu Kẻ Sặt x Thay thế

13 Hố Lim 3/9 x Thay thế

14 Trung Tuần x Thay thế

15 Kẻ Nính Khe Dứa x Thay thế

16 Xuân Dương Làng Sình x Thay thế

17 Bàu Nại Xó x Thay thế

18 Thành Thành x
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TT Tỉnh
Quyết định
4638/QĐ-

BNN-HTQT

Cập nhật đến 7/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

19 Lở Lở x

20 Điểm Mới Điểm Mới x

21 Đồng Nên Đồng Nên x

22 Khe Chùa Khe Chùa x

23 Xuân Nguyên Xuân Nguyên x

24 Ba Khe Ba Khe x

25 Đồi Tương Đồng Vành x Thay thế

26 Khe Bưởi Đồng Kho x Thay thế

27 Trúc Đồng Tràng Không x Thay thế

28 Hồ 3-2 x Bổ sung

29 Hao Hao x Bổ sung

30 Khe Giấy x Bổ sung

31 Tre Vang x Bổ sung

32 Đập Bể x Bổ sung

33 Khe Giang x Bổ sung

V Thanh Hóa 24 24 10 14 Thay thế: 10
1 TDA 1 Đồng Bể Đồng Bể x

2

TDA 2

Kim Giao Kim Giao x

3 Đồi Dốc Đồi Dốc x

4 Bai Mạ Bai Mạ x

5 Bái Đền Bái Đền x

6 Bai Ngọc Bai Ngọc x

7 Làng Mọ Làng Mọ x

8 Ao Sen Ao Sen x

9 Ngọc Re Ngọc Re x

10 Đập Cầu Đập Cầu x

11 Bến Sen Thung Sâu x Thay thế

12 Cây Trôi Nam Sơn x Thay thế

13

TDA 3

Khe Tuần Khe Tuần x

14 Cửa Trát Cửa Trát x

15 Cửa Hón Cửa Hón x

16 Đập Ngang Đập Ngang x

17 Hón Dứa Thung Bang x Thay thế
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TT Tỉnh
Quyết định
4638/QĐ-

BNN-HTQT

Cập nhật đến 7/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

18 Cây Sú Mậu Lâm x Thay thế

19 Đồng Viễn Tây Trác x Thay thế

20 Đồng Đông Hòn Kín x Thay thế

21 Ông Gìa Phưng Khánh x Thay thế

22 Hón Man Eo Lim x Thay thế

23 Đá Mài Cây Quýt x Thay thế

24 Rộc Cúc Ngọc Đó x Thay thế

VI Ninh Bình 8 7 2 5 Loại bỏ: 1
1 Yên Quang 1 Yên Quang 1 x

2 Núi Vá Núi Vá x

3 Đá Lải Đá Lải x

4 Bãi Lóng Bãi Lóng x

5 Vườn Điều Vườn Điều x

6 Đầm Mố Đầm Mố x

7 Đồng Liềm Đồng Liềm x

8 Thạch La Thạch La x Loại bỏ

VII Thái Nguyên 11 10 5 5 Loại bỏ: 1
1 Núi Chẽ Núi Chẽ x

2 Bến Đông Bến Đông x

3 Ghềnh Chè Ghềnh Chè x

4 Khuôn Nanh Khuôn Nanh x

5 Hố Chuối Hố Chuối x

6 Nà Kháo Nà Kháo x

7 Suối Lạnh Suối Lạnh x

8 Nà Tấc Nà Tấc x

9 Hố Cóc Hố Cóc x

10 Đầm Chiễu Đầm Chiễu x

11 Cơ Phi Bảo Linh Thay thế

VIII Bắc Kạn 7 7 5 2 Thay thế: 7
1 Khuổi Dú Khuổi Dâng x Thay thế

2 Thôm Bó Khuổi Dầy Thay thế

3 Khuổi Quang Cốc Thông x Thay thế

4 Thôm Sâu Nà Lẹng x Thay thế
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TT Tỉnh
Quyết định
4638/QĐ-

BNN-HTQT

Cập nhật đến 7/2020
Ghi chú

Tên hồ chứa Lớn Nhỏ

5 Tân Minh Khuổi Sung x Thay thế

6 Cao Thanh Mạy Đẩy x Thay thế

7 Bản Còn Nà Kiến x Thay thế

IX Phú Yên 8 6 3 3 Loại bỏ: 2

1 Phú Xuân Phú Xuân x

2 Đồng Tròn Đồng Tròn x

3 Hòn Dinh Hòn Dinh x

4 Giếng Tiên Giếng Tiên x

5 Eadin 1 Loại bỏ

6 Đồng Khôn Đồng Khôn x

7 Hóc Răm Hóc Răm x

8 Hòa Thuận Loại bỏ

X Khánh Hòa 8 8 5 3

1 Suối Trâu Suối Trâu x

2 Láng Nhớt Láng Nhớt x

3 Đồng Bò Đồng Bò x

4 Đá Mài Đá Mài x

5 Cây Sung Cây Sung x

6 Suối Luồng Suối Luồng x

7 Suối Lớn Suối Lớn x

8 Bến Ghe Bến Ghe x

XI Ninh Thuan 5 5 2 3

1 Sông Sắt Sông Sắt x

2 CK7 CK7 x

3 Ông Kinh Ông Kinh x

4 Tà Ranh Tà Ranh x

5 Sông Biêu Sông Biêu x

XII Tay Ninh 1 1 1

1 Dầu Tiếng Dầu Tiếng x
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Phụ lục 3:Tiến độ lập hồ sơ FS+DSR

TT Tỉnh Nội dung

1 Hà Giang Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 14 hồ

2 Tuyên Quang Đã phê duyệt xong FS+DSR, gồm 2 TDA tổng số 14 hồ

3 Vĩnh Phúc Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 11 hồ

4 Nghệ An Đã phê duyệt xong FS+DSR, gồm 4 TDA tổng số 33 hồ

5 Thanh Hóa Đã phê duyệt xong FS+DSR TDA hồ Đồng Bể và TDA 1, TDA2 hồ
sơ FS đã được WB thông qua và Bộ NN&PTNT có ý kiến kỹ thuật,
đang trình phê duyệt

6 Ninh Bình Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 7 hồ

7 Phú Yên Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 6 hồ

8 Khánh Hòa Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 8 hồ

9 Ninh Thuan Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 5 hồ

10 Tây Ninh Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 1 hồ Dầu Tiếng

11 Thái Nguyên Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 10 hồ

12 Bắc Kạn Đã phê duyệt xong FS+DSR, tổng số 7 hồ
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Phụ lục 4: Tiến độ lập hồ sơ thiết kế BVTC

TT Tỉnh Nội dung

1 Hà Giang Tổng số 14 hồ, đã phê duyệt xong TKBVTC 10 hồ và đang triển
khai lập hồ sơ TKBVTC 4 hồ

2 Tuyên Quang Đã phê duyệt xong TKBVTC

3 Vĩnh Phúc Đã phê duyệt xong TKBVTC

4 Nghệ An Đã phê duyệt xong TKBVTC TDA1, TDA2, TDA3 và TDA4 đang
triển khai lập hồ sơ TKBVTC

5 Thanh Hóa Đã phê duyệt xong TKBVTC TDA hồ Đồng Bể và TDA 1, TDA2
đang trong gia đoạn chuẩn bị lập TOR

6 Ninh Bình TDA ở giai đoạn đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn
TKBVTC

7 Phú Yên TDA ở giai đoạn đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn
TKBVTC

8 Khánh Hòa Đã phê duyệt xong TKBVTC

9 Ninh Thuận Đã phê duyệt xong TKBVTC

10 Tây Ninh Đã phê duyệt xong TKBVTC

11 Thái Nguyên Đã phê duyệt xong TKBVTC

12 Bắc Kạn Đang triển khai lập hồ sơ TKBVTC
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Phụ lục 5: Tiến độ xây lắp

TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

I. Hà Giang 163.872

1 Gói thầu số 1 163.872

Lô 1 65.335 25/12/2019 25/12/2019 14/12/2021 25%

Lô 2 98.538 25/12/2019 25/12/2019 14/12/2021 20%

2 Gói thầu số 2
Chưa thi

công

II. Tuyên Quang

1
TDA hồ Ngòi
Là 2

34.487 11/01/2018 01/3/2018 31/12/2020 100%

2 TDA 2
Chưa thi

công

III. Vĩnh Phúc 126.813

Gói 1 81.682

Lô 1 21.974 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 65%
Chậm
tiến độ

Lô 2 28.401 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 70%

Lô 3 31.307 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 65%

Gói 2 45.131

Lô 1 30.211 19/11/2018 15/12/2018 20/06/2020 60%

Lô 2 9.486 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 50%
Chậm
tiến độ

Lô 3 5.434 14/11/2018 30/11/2018 29/04/2019 100%

IV. Nghệ An

TDA1, TDA2
hồ Khe Gang -
Khe Sân

44.236

1
TDA1: Khe
Gang

27.464 27/07/2018 01/10/2018 30/06/2020 95%

2
TDA2: Khe
Sân

16.772 27/07/2018 01/10/2018 30/06/2020 100%

3
TDA3: 13 hồ
chứa

195.727

Gói thầu số 1 54.618

Lô 1 36.106 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 30%

Lô 2 18.511 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 50%
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

Gói thầu số 2 46.955

Lô 1 23.568 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 60%

Lô 2 23.387 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 85%

Gói thầu số 3 35.713

Lô 1 26.027 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 50%

Lô 2 9.686 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 80%

Gói thầu số 4 55.003

Lô 1 24.770 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 80%

Lô 2 30.233 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 70%

Gói thầu số 5 3.439 27/05/2019 01/07/2019 28/12/2019 100%

4 TDA4
Chưa thi
công

V. Thanh Hóa

1
TDA hồ Đồng
Bể 35.210 26/01/2018 01/3/2018 31/08/2019 100%

Đã bàn
giao
đưa vào
sử dụng
tháng
1/2020

2 TDA 1: 11 hồ 72.011

Gói thầu số 1 72.011

Lô 1 22.180 15/11/2019 20/11/2019 13/05/2021 47%

Lô 2 24.012 15/11/2019 20/11/2019 10/09/2021 37%

Lô 3 25.820 15/11/2019 20/11/2019 10/09/2021 30%

3. TDA 2: 12 hồ Chưa thi
công

VI. Ninh Bình
Chưa thi
công

VII. Phú Yên
Chưa thi

công

VIII. Khánh Hòa

1. Gói thầu số 1 75.976

Lô 1 40.291 07/04/2020 05/05/2020 27/10/2021 30%

Lô 2 35.685 07/04/2020 05/05/2020 27/10/2021 40%

2. Gói thầu số 2
Chưa thi

công
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TT Tiểu dự án Kinh phí
(tỷ VNĐ)

Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
công trình

(theo hợp đồng)

Tỷ lệ
hoàn
thành

Nhận
xét

IX. Ninh Thuận 56.643

Lô 1 16.055 12/23/2019 12/02/2020 23/7/2020 80%

Lô 2 40.588 12/23/2019 10/01/2020 12/23/2019 75%

X. Tây Ninh Chưa thi
công

XI. Bắc Kạn Chưa thi
công

XII. Thái Nguyên

1 Gói thầu số 1: 49.558

Lô 1 11.313 20/5/2020 02/06/2020 20/5/2021 5%
Mới khởi

công

Lô 2 17.899 20/5/2020 02/06/2020 20/5/2021
5% Mới khởi

công

Lô 3 20.346 28/5/2020 05/06/2020 23/04/2021
5% Mới khởi

công

2 Gói thầu số 2: 16.050

Lô 1: 6.286 20/5/2020 02/06/2020 16/3/2021
5% Mới khởi

công

Lô 2: 9.763 15/5/2020 26/5/2020 11/3/2021
5% Mới khởi

công
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Phụ lục 6: Tiến độ Đấu thầu - Giải ngân
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Phụ lục 7: Kết quả giám sát thực địa dự án WB8
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hà Giang bao gồm
14 hồ chứa (Hồ Khuổi Phạ, Cốc Bó, Thôm Luông, Thôm Ta, Đội 2, Nà Pồng, Trùng,
Tân Bang, Thống Nhất, Nậm Vạc, Nà Tạm, Thôn Lại, Thôn Thia, Đội 1). So với danh
mục hồ chứa tại Quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT thì TDA tại tỉnh Hà Giang loại bỏ
01 hồ và thay thế 07 hồ chứa.

Ban quản lý dự án ĐTXDCT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà
Giang đang hoàn thiện các văn bản để bổ sung thêm 4 hồ (Tân Bình, Kim Tiến, Nà
Luông, Khù Vàng) vào tiểu dự án WB tỉnh Hà Giang.

2. Giám sát an toàn đập

Qua kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 10 hồ giai đoạn 1,
đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã phát hiện các nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Thôm Luông

- Đập đất hồ Thôm Luông cao 5-6m có
hiện tượng thấm ở hạ lưu đập, TVTK
lập hồ sơ bóc bỏ toàn bộ đập cũ và lớp
đất thấm ở đáy đập đắp lại mới. Tuy
nhiên trên đỉnh đập gần tràn xả lũ có cột
điện cao thế 35KV không di dời được
nên không thể bóc bỏ khu vực này.
Đường đáy đập mới bằng phẳng từ
thượng lưu về hạ lưu nên bố trí thêm
chân khay giữa rộng 3m sâu từ 1-2m để
cắt dòng thấm tiếp giáp.

- Tuyến đê bao phía bờ trái là tường
BTCT trọng lực cao 3.9m chân rộng
3.5m đỉnh và lưng tường được đắp đất
tạo thành tuyến đê bao. Tuy nhiên tuyến
đê nằm trên nền đất yếu TVTK đã xử lý
nền bằng cọc tre 25 cọc /m2. Với giải

- TVTK cần đưa ra giải pháp để
bóc phủ đập cũ tại phạm vi cột
điện cao thế 35KV.

- TVTK cần bố trí thêm chân khay
giữa rộng 3m sâu từ 1-2m để cắt
dòng thấm.

- Cần phải tính toán lún và có giải
pháp xử lý nền thích hợp để bảo
đảm công trình chuyển vị trong
phạm vi cho phép.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

pháp xử lý này ứng suất nền gần
3kg/cm2 trong khi cọc tre chỉ chịu được
trong khoảng 1-1.5kg/cm2 nên toàn bộ
tuyến đê bao sẽ lún gây mất ổn định.

- Tràn xả lũ là tràn thực dụng nối tiếp
dốc nước, cuối dốc nước nối vào cống
qua đường. Thiết kế thiếu PVC kín nước
tại các khớp nối đầu tràn để kéo dài
đường viền thấm. Thiếu bể tiêu năng
cuối dốc.

- TVTK cần bố trí thêm PVC kín
nước tại các khớp nối đầu tràn và
bố trí thêm bể tiêu năng cuối dốc
nước.

2 Hồ Nà Tạm

- Tràn hồ Nà Tạm được bọc 1 lớp BTCT
và khoan tạo lỗ giảm áp. Việc khoan tạo
lỗ giảm áp ngay khu vực chiều sâu co
hẹp (hc) sẽ gây xói lở ở đáy chân đập
nên việc này là không cần thiết và gây
nguy hiểm.

- Lọc tam giác phần mái gia cố bằng bê
tông ở thượng lưu thiếu lớp cát lọc.

- TVTK cần kiểm tra và loại bỏ
các lỗ giảm áp của tràn.

- Bổ xung hệ thống lọc ở phần gia
cố bê tông ở phía thượng lưu.

3 Hồ Thống Nhất

- Tràn xả lũ là tràn thực dụng nối tiếp
dốc nước, cuối dốc nước để xả tự do
trên nền đất không có bể tiêu năng. Tràn
được bố trí phía bờ phải tiếp giáp cùng
với đập đất cao hơn 10m. Với thiết kế
như thế chỉ cần 1 mùa mưa hạ lưu tràn
sẽ bị xói sập thân dốc nước, ảnh hưởng
đến an toàn ổn định của đập đất.

- Trên tường thân dốc nước có lỗ thoát
nước giảm áp nhưng thiếu hệ thống lọc
cát sỏi.

- TVTK kiểm tra và bổ sung gia
cố đoạn cuối dốc nước.

- Bổ sung hệ thống lọc phạm vi
tường thân dốc nước.

4 Hồ Tà Thôn :

- Sau bể tiêu năng tràn là ao nước nối
tiếp bằng 3 lớp rọ đá dày 1.5m là quá
dày không cần thiết.

- TVTK kiểm tra và bố trí lại các
rọ đá đảm bảo về mặt kinh tế.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

5 Hồ Trùng

- Mái đào khu vực tràn làm mới cao
35m, với mái đào m=1.5 thiếu tính toán
ổn định mái đào. Với địa chất là đất đồi
với hệ số mái như đã thiết kế rất dễ bị
trượt.

- TVTK bổ sung tính toán ổn định
của mặt cắt đào.

6 Các hồ còn lại - Khi thi công chú ý các hệ thống
lọc giảm áp cần thi công cho đúng
kỹ thuật.

3. Giám sát thi công

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực địa tại hồ Thống Nhất, phát hiện một số nội
dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Thống Nhất:

- Thiếu toàn bộ hồ sơ pháp lý trước khi thi
công (Biên bản bàn giao mặt bằng, Biên

bản kiểm kiểm tra phòng thí nghiệm, Biên

bản kiểm tra nhân lực, máy móc thi công,

Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công…)
cũng như hồ sơ quản lý chất lượng, thí
nghiệm đầm nện hiện trường vv…. Trên
công trường chỉ có duy nhất tập nhật ký thi
công chưa hoàn chỉnh.

- Không có thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ
lý của mỏ vật liệu đất đắp, không có thí
nghiệm xác định độ đầm chặt hiên trường.

- Vật liệu đất đắp: không bóc tầng phủ hữu
cơ, nên vật liệu đất đắp không đảm bảo chất
lượng.

- Chiều dày mỗi lớp đắp từ 70-80cm, do đó
độ chặt không đảm bảo theo yêu cầu của
thiết kế Kc>=0.95.

- Đầm sử dụng đầm lu trơn để đầm, không
đúng thi công đắp đập đất.

- Đắp mái hạ lưu với hình thức vỗ mái chứ
không đắp dôi để bạt mái.

- Yêu cầu bổ sung các hồ sơ còn
thiếu như trên.
- Yêu cầu cán bộ Ban quản lý dự
án, Tư vấn giám sát cùng nhà thầu
thi công chấn chỉnh công tác thi
công ngoài công trường, đảm bảo
thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo
chất lượng công trình.
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II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu:
- Tư vấn/Phi tư vấn: đã thực hiện được 8/8 gói thầu đã hoàn thành.

- Xây lắp: 1/2 bao gồm:

+ Gói thầu C1-HAGIANG-W1: Nâng cấp, sửa chữa 10 hồ huyện Bắc Quang
(Lô 1 các hồ: Thôn Lại, Thống Nhất, Thôn Ta, Thông Luông, Thôn Thia; Lô 2 các hồ:
Nà Tạm, Nậm Vạc, Đội 1, Đội 2 và Trùng). Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty
TNHH Miền Tây-Công ty Cổ phần Việt Dũng-Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và
cơ khí Miền Bắc.

b) Quản lý hợp đồng:
- Giá trị giải ngân vốn ODA: 35,053 tỷ VNĐ
- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: 10,657 tỷ VNĐ.

2. Kiểm tra hồ sơ
Qua xem xét toàn bộ quá trình lựa chọn cho Gói thầu C1-HAGIANG-W1: Thi

công xây dựng công trình Nâng cấp sửa chữa 10 hồ huyện Bắc Quang (Lô 1 các hồ:
Thôn Lại, Thống Nhất, Thôm Ta, Thôm Luông, Thôn Thia; Lô 2 các hồ: Nà Tạm,
Nậm Vạc, Đội 2, Trùng), tư vấn có một số phát hiện sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1. Gói thầu C1-HAGIANG-W1: Thi công xây
dựng công trình Nâng cấp sửa chữa 10 hồ
huyện Bắc Quang.

a Các hồ sơ pháp lý về đấu thầu

- Các hồ sơ pháp lý về đấu thầu đầy đủ.

- Tuy nhiên tại QĐ 84/QĐ-BQLNN ngày
01/11/2019: Về việc thành lập tổ chuyên gia
đấu thầu các gói thầu TDA: Sửa chữa và
Nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Giang (WB8),
danh sách gồm có 5 người. Nhưng PPMU
mới cung cấp đươc CC đấu thầu của 2 người.

- Ban quản lý cần bổ sung các
chứng chỉ còn thiếu của tổ chuyên
gia theo đúng quy định tại Điều 116
của Nghị định 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014:

“Thành viên là cá nhân tham gia tổ
chuyên gia phải có chứng chỉ hành

nghề hoạt động đấu thầu”

b Đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng
thầu: Liên danh Công ty TNHH Miền Tây-
Công ty Cổ phần Việt Dũng-Công ty Cổ phần
Đầu tư xây dựng và cơ khí Miền Bắc.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

* Các hợp đồng tương tự:

- Theo HSMT yêu cầu:

+ Lô 1: Yêu cầu có ít nhất 1 hợp đồng và đã
hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong 5
năm (2014-2018) có giá trị >68 tỷ. Xây mới
hoặc sửa chữa nâng cấp cụm công trình đầu
mối: Đập, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập.

+ Lô 2 Yêu cầu có ít nhất 1 hợp đồng và đã
hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong 5
năm (2014-2018) có giá trị >92 tỷ. Xây mới
hoặc sửa chữa nâng cấp cụm công trình đầu
mối: Đập, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập

- Nhà thầu kê khai 02 hợp đồng:

+ Hợp đồng HĐ số 01/2015: Hợp đồng thi
công xây dựng, dự án Thủy điện Thanh Thủy
1 của Công ty TNHH Miền Tây với Công ty
Cổ phần Thủy điện Thanh Thủy. Giá trị thực
hiện 182.284.000.000 VNĐ. Các hạng mục:
Đập chính, đập phụ, đường hầm, kênh dẫn,
nhà máy, đường ống áp lực. Thời gian thực
hiện từ 12/02/2015 đến 28/12/2016. (Có đủ
các hạng mục đào đất, đắp đất, thi công bê
tông, thi công khoan phụt, thi công đập
đất>8m; 14m). Tuy nhiên Tư vấn kiểm tra
hợp đồng đính kèm nhận thấy Giá trị thực
hiện Hạng mục đầu mối (Đập chính, đập phụ)
là: 55,5 tỷ đồng < 68 tỷ. Do vậy HĐ tương tự
này không đáp ứng HSMT.

+ HĐ số 01/2018/HĐXD: Thi công xây dựng
nhà máy thủy điện Chiêng Muôn, huyện
Mường La, tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần
Việt Dũng. Giá trị HĐ: 226.894.412.000
VNĐ. Trong đó giá trị phần xây dựng công
trình chính là 207.043.584.978 VNĐ. Giá trị
hoàn thành đến ngày 01/11/2019 là 165,195
tỷ đồng. Tuy nhiên giá trị hoàn thành không
nêu rõ Hạng mục đầu mối hoàn thành là bao
nhiêu. Do vậy chưa có cơ sở để HĐ tương tự
này có đáp ứng được HSMT hay không?

- Tổ chuyên gia kiểm tra lại các HĐ
tương tự đã kê khai của nhà thầu và
yêu cầu nhà thầu bổ sung để làm rõ
để lưu trữ hồ sơ.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

* Nhân sự chỉ huy trưởng:

- Yêu cầu về nhân sự chỉ huy trưởng trong
HSMT (Cho cả Lô 1 và Lô 2): CHT tham gia
ít nhất 1 công trình thủy lợi cấp II hoặc 02
công trình thủy lợi cấp III.

- CHT cho Lô 1: Nhân sự Chỉ huy trưởng là
Hoàng Văn Hưng: Bằng cấp, chứng chỉ Đáp
ứng yêu cầu của HSMT. Nhưng QĐ số
15/QĐ-CT ngày 15/8/2015 của Công ty
TNHH Sơn Đông phân công nhiệm vụ Chỉ
huy trưởng công trình Thủy điện Nậm Mạ
(Cấp II) lại ghi là Nguyễn Văn Hưng (Có sự
không thống nhất tên).

- CHT cho Lô 2: Nhân sự Chỉ huy trưởng là
Nguyễn Thị Lê: Bằng cấp, chứng chỉ đáp ứng
HSMT. Tuy nhiên QĐ số 118/QĐ-Cty ngày
28/10/2012 phân công nhiệm vụ CHT của
Công ty TNHH Miền Tây cho Công trình:
Xử lý sạt trượt đất khu vực trung huyện Xí
Mần (Theo QĐ phê duyệt dự án là Công trình

cấp IV) và QĐ số 14/QĐ-Cty ngày
11/03/2014 Phân công nhiệm vụ CHT công
trình: Hồ chứa nước Nặm Nhùng, thôn Nhặm
Nhùng, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh
Hà Giang không thể hiện cấp công trình.

- Tổ chuyên gia kiểm tra lại nhân
sự CHT của Lô 1 và Lô 2, yêu cầu
Nhà thầu bổ sung làm rõ để lưu trữ
hồ sơ.

II Quản lý hợp đồng

- Tỷ lệ thu hồi tạm ứng qua các lần Thanh
Toán: Chỉ nêu trong Biên bản thương thảo
hợp đồng. Trong ĐKC và ĐKCT của hợp
đồng không đề cập tới.

- Trong quá trình thanh toán cho
nhà thầu, lưu ý thu hồi tiền tạm ứng
phù hợp theo Khoản 4, Điều 1 của
Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày
24/5/2018 có hiệu lực từ ngày
10/7/2018:

“Vốn tạm ứng được thu hồi qua các

lần thanh toán khối lượng hoàn

thành của hợp đồng, mức thu hồi

từng lần do chủ đầu tư thống nhất

với nhà thầu và quy định cụ thể
trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi

hết khi giá trị thanh toán (bao gồm
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
cả tạm ứng và thanh toán khối

lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị
hợp đồng.”

- Tỷ lệ giữ lại (để bào hành công trình) qua
các lần thanh toán: Trong ĐKC và ĐKCT
của hợp đồng không đề cập tới.

- Trong quá trình thanh toán cho
nhà thầu, lưu ý giữ lại tiền để bảo
hành công trình theo Khoản 7, Điều
35, Nghị Định số 46/2015/NĐ-CP
ngày 12/05/2015.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

Trong quá trình làm việc với Ban quản lý và đi xuống hiện trường các hồ đang
thi công, Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

STT Phát hiện Khuyến nghị

1 Tình hình chung:

- Hiện đã có 6 hồ đang thi công, trong đó
3 hồ thi công nhiều. Theo báo cáo của
PPMU Hà Giang thì không có hộ BAH tại
6 hồ. Tuy nhiên qua thực tế tại thực địa,
tham vấn địa phương cho thấy có khoảng
gần 50 hộ BAH. (Hiện chưa lên thực hiện

kiểm đếm, lập phương án bồi thường).
Các hộ dân này đã được chi trả tiền cây
cối, hoa màu là chủ yếu còn tiền đất hiện
chưa chi trả. Số tiền chi trả cho hộ dân
dựa trên sự thoả thuận của nhà thầu thi
công và hộ gia đình. 100% các hộ đều là
đồng bào DTTS. Như vậy, về phía Ban
quản lý đang thực hiện chưa đúng theo
quy trình của WB (cần chi trả tiền trước

khi khởi công xây dựng).

- Yêu cầu PPMU thực hiện đúng
theo quy trình của WB.

2 Hồ Thống nhất:

- Khoảng 700m đường vào công trình dự
kiến sẽ vận động dân hiến đất. (Theo
đường hiện trạng mặt đường rộng khoảng
2,5 m sẽ được mở rộng thành 3,5m). Về
phía Ban quản lý cần xem xét nên hay
không nên thực hiện công tác hiến đất.

- PPMU hướng dẫn người dân hiến
đất theo mẫu để phù hợp với chính
sách của WB.
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STT Phát hiện Khuyến nghị

3 Việc áp dụng đơn giá và các khoản chi trả
cần thực hiện theo khung ma trận đã đề
cập trong RAP  đối với các hô BAH. Tuy
nhiên, cần lưu ý trong khung ma trận của
báo cáo RAP mức hỗ trợ cho các hộ dễ bị
tổn thương khá lớn (200 nghìn/người x 6

tháng x số thành viên trong hộ). Nếu 1 hộ
gia đình có 4 nhân khẩu thì mức hỗ trợ
cho 1 hộ sẽ vào khoảng 4,8 triệu/hộ.

- PPMU cần đề cập tỷ lệ mất đất,
số nhân khẩu, số lượng hộ dễ bị
tổn thương trong các phương án
bồi thường.

4 Các chương trình SA, EMDP hiện chưa
triển khai.

Dự kiến sẽ triển khai quý 4/2020.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình làm việc với Ban quản lý và đi xuống hiện trường các hồ đang
thi công. Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

STT Vấn đề Khuyến nghị

1 - Nhà thầu chưa lập Kế hoạch quản lý môi
trường xã hội trình TVGS và PPMU phê duyệt
trước khi khởi công.

Yêu cầu chuẩn bị kế hoạch:
đầy đủ theo ESIA đã được
duyệt, biện pháp giảm thiểu
chi tiết phù hợp với biện
pháp thi công và đặc điểm
công trường của từng hồ,
trình TVGS xem xét và phê
duyệt trước 30.7.

2 - Tư vấn giám sát liên danh gồm 3 nhà thầu,
trong đó có 1 nhà thầu phụ trách giám sát
ATMTXHSK nhưng nhà thầu này không có mặt
thường xuyên trên công trường nên việc giám
sát ATMTXHSK sẽ không hiệu quả.

Yêu cầu Ban điều phối lại
nhiệm vụ của 3 nhà thầu liên
danh để đảm bảo công tác
giám sát ATMTXHSK trên
công trường được thực hiện
thường xuyên hàng ngày.

- Công tác báo cáo:

+ Nhà thầu chưa có báo cáo về ATMTXHSK
cho TVGS và Ban QLDA.

+ TVGS ATMTXHSK mới có báo cáo khởi
đầu cho Ban QLDA, chưa có báo cáo giám sát
ATMTXHSK hàng tháng cho Ban QLDA.

Yêu cầu Nhà thầu lập báo
cáo ATMTXHSK hàng tuần
cho TVGS, kể từ ngày 20.7.

Yêu cầu TVGS lập báo cáo
ATMTXHSK hàng tháng
cho Ban QLDA kể từ tháng
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STT Vấn đề Khuyến nghị
7.2020

3 - Nhà thầu chưa nộp các hồ sơ về ATLĐ cho
TVGS.

Yêu cầu TVGS phải rà soát
toàn bộ các yêu cầu về Hồ
sơ ATLĐ, chứng chỉ, kiểm
định máy móc…và yêu cầu
nhà thầu cung cấp đầy đủ.

4 Hồ Thống Nhất:

Nhà thầu đã tận dụng hết đất đào (từ nền đường,
nhà điều hành) để đắp vào thân đập (hơn
1000m3), còn thiếu khoảng 4000m3 chưa có mỏ
đất.

Đề nghị Ban QLDA làm
việc với các địa phương, hỗ
trợ nhà thầu tìm các nguồn
đất đắp phù hợp.

5 Bãi thải: Hồ Thống Nhất

Nhà thầu đã bóc phong hóa khoảng 1000m3 đã
đổ để san đường vào, đổ ra 1 bãi có sẵn. Còn khi
sửa chữa thân đập, toàn bộ bê tông, đá sỏi bị phá
dỡ chưa có bãi thải để đổ.

Đề nghị Ban QLDA làm
việc với các địa phương, hỗ
trợ nhà thầu tìm các vị trí
phù hợp để đổ thải.

Đề nghị TVGS xem xét các
bãi đổ thải của nhà thầu để
đảm bảo không gây ra tác
động môi trường tại các vị
trí đổ thải; kiểm tra việc đổ
thải của nhà thầu đối với tất
cả các hồ.

V. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Vũ Minh Tuấn – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Hà Giang.

SĐT: 0373.900.759

Email: tuanvm17@gmail.com
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VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Hà Giang
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Đi thực địa tại hồ Thống Nhất, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang

(Đang thi công)

Đang thi công mặt đập Đắp áp trúc mái Hạ lưu đập

Hiện trạng mái thượng lưu Vị trí mỏ đất đắp

Đi thực địa tại hồ Thôm Luông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang

(Ảnh hiện trạng)

Hiện trạng hồ Hiện trạng cột điện 35Kv trên đập cũ
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Đi thực địa tại hồ Trùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang

(Ảnh hiện trạng)

Hiện trạng mặt đập cũ Hiện trạng mái thượng lưu

Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng kênh xả tràn
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Tiểu dự án 1: Dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi
Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay đã hoàn thành và
đưa vào sử dụng. Đối với hạng mục bổ sung: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường quản lý

vận hành kết hợp với cứu hộ, cứu nạn hồ Ngòi Là 2 (Điểm đầu từ Km5 đường Tuyên

Quang đi Tuyên Quangvào đập đầu mối hồ Ngòi Là 2 kết nối với tuyến đường từ hồ
Ngòi Là 2 đi hồ Ngòi Là 1): PPMU đang đề nghị Ban CPO báo cáo với nhà tài trợ
(WB) chấp thuận cho Chủ đầu tư ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu cũ để
đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2020.

- Tiểu dự án 2: Thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh
Tuyên Quang bao gồm có 13 hồ chứa (Trung Long, Hải Mô, Khe Thuyền, Cây Gạo,

Minh Cầm, Nà Vàng, Ao Búc, Khuổi Thung, Hoàng Khai, Nè Heng, Cây Dâu và hồ
Noong Mò). Hiện nay đang đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp.

2. Giám sát an toàn đập

Qua kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 13 hồ thuộc TDA
2, đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã phát hiện các nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Trung Long

- Tràn xả lũ là tràn đỉnh rộng nối tiếp
dốc nước tiêu năng đáy. Thân dốc rộng
7 m, bể tiêu năng rộng 11 m, TVTK cắt
khớp ở giữa thành ra kết cấu làm việc từ
kết cấu chữ U thành chữ L làm giảm sức
chịu lực của kết cấu. Phụ lục tính toán
kết cấu và bản vẽ bố trí thép không
thống nhất (tính toán thép D14, nhưng
bản vẽ bố trí D10). Ngoài ra còn không
có phần neo thép gây nguy hiểm cho
công trình. Thiếu thép góc tăng cứng.

- Đáy bể tiêu năng và tường TVTK bố
trí lỗ thoát nước giảm áp toàn bộ chiều

- TVTK cần tính toán lại kết cấu
để bố trí công trình an toàn ổn
định.

- TVTK xem xét lại cách bố trí lỗ
thoát nước của bể tiêu năng cho
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
dài bể là chưa hợp lý, tại khu vực (hc)
của bể tiêu năng không nên bố trí lỗ
giảm áp.

phù hợp.

2 Hồ Ao Búc

- Cống lấy nước kéo dài thêm 1 đoạn
phía thượng lưu, cửa vào bố trí khe phai
và khe lưới chắn rác nhưng thiếu tường
ngực nên rác vẫn chui được vào cống
gây tắc cống.

- Tràn xả lũ các khớp lún đoạn tràn qua
đỉnh đập nối với tường cánh thượng lưu
và thân tràn đầu dốc thiếu PVC kín
nước.

- Về kết cấu cũng như hồ Trung Long
cần tính toán lại để bảo đảm an toàn ổn
định.

- TVTK xem xét lại cách bố trí
khe phai và khe lưới chắn rác, bổ
sung thêm tường ngực để ngăn rác
không chui vào cống.

- TVTK xem xét, bổ sung PVC
kín nước các khớp lún.

- TVTK Cần tính toán lại kết cấu
để bố trí công trình an toàn ổn
định.

3 Hồ Khuổi Thung

- Tràn hồ Khuổi Thung là tràn đỉnh rộng
nối tiếp dốc nước tiêu nằn mũi phóng.
Tuy nhiên cuối dốc TVTK chưa bố trí
thành mũi phóng để đẩy dòng chảy ra xa
chân công trình.

- TVTK kiểm tra lại kết cấu đoạn
cuối dốc nước, nên cắm sâu thêm
chân khay cuối tạo thành chân mũi
phóng

4 Hồ Cây Gạo

- Tường cánh thương lưu tràn là tường
bản chống cao từ 2.3-7m. Phụ lục tính
toán kết cấu chưa thể hiện đúng hình
dáng của tường. Bản vẽ thiếu khối lượng
và bản vẽ thép tường bản bản chống.
Cần lập lại sơ đồ tính 3D để tính lại cho
chính xác cũng như bổ sung bản vẽ
tường bản chống.

- TVTK kiểm tra lại phục lục tính
toán, đưa mô hình tính toán phù
hợp. Đồng thời bổ sung bản vẽ chi
tiết tường bản chống.

5 Hồ Ô Rô

- Tràn hồ Ô Rô là tràn đỉnh rộng, tường
tràn cao 5.1m, rộng 24m. TVTK bố trí
kết cấu chữ L là không hợp lý, phụ lục
tính toán 1 đường, bản vẽ 1 nẻo. Lựa

- TVTK Cần tính toán lại kết cấu
để bố trí công trình an toàn ổn
định.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
chọn kích thước tường và bản đáy không
hợp lý về mặt kết cấu gây tốn kém và
nguy hiểm cho công trình khi làm việc.

- Cống lấy nước kéo dài thêm 1 đoạn
phía thượng lưu, cửa vào bố trí khe phai
và khe lưới chắn rác nhưng thiếu tường
ngực nên rác vẫn chui được vào cống
gây tắc cống.

- TVTK xem xét lại cách bố trí
khe phai và khe lưới chắn rác, bổ
sung thêm tường ngực để ngăn rác
không chui vào cống.

3. Giám sát thi công

Các hồ thuộc Tiểu dự án 2 chưa thi công. Đoàn tư vấn giám sát độc lập (ISC) sẽ
xem xét công tác thi công ngoài hiện trường trong kỳ giám sát tới.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu TDA2:

- Tư vấn/Phi tư vấn: đã thực hiện được 8/9 gói thầu đã hoàn thành.

- Xây lắp: 0/3 gói thầu. Ban quản lý đang đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thi
công.

b) Quản lý hợp đồng:

- Giá trị giải ngân vốn ODA: 40.756,95 triệu.

- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: 7.502,061 triệu.

2. Kiểm tra hồ sơ
Qua xem xét toàn bộ quá trình lựa chọn cho Gói thầu số C1-TQ-TDA2 CS3: Tư

vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán và điều tra, khảo sát, lập phương án xử lý
mối. Đoàn tư vấn ISC có một số phát hiện sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1. Gói thầu số C1-TQ-TDA2 CS3: Tư vấn
khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán và
điều tra, khảo sát, lập phương án xử mối.

a Các hồ sơ pháp lý về đấu thầu

- Các hồ sơ pháp lý về đấu thầu đầy đủ.

b Đánh giá hồ sơ quan tâm

- Trong Biên bản mở Hồ sơ quan tâm: - Tổ chuyên gia xem xét lại các
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

Thiếu chữ ký của Đại diện bên mời thầu và
chữ ký của Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu
thầu.

- Các Giấy giới thiệu của nhà thầu: Công ty
Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi
Việt Nam; Công ty cổ phần tư vấn và xây
dựng Thành Sen đều thiếu Số của giấy giới
thiệu.

- Có 04 nhà thầu tham gia nộp Hồ sơ quan
tâm, có danh sách trong biên bản tiếp nhận
HSQT và Biên bản mở thầu. Tuy nhiên
trong phần đánh giá chi tiết Hồ sơ quan tâm
có 01 Nhà thầu liên danh sai khác sơ với
Biên bản mở thầu. (Trong Biên bản mở
thầu là nhà thầu: Cty cổ phần tư vấn và

xây dựng Thành Sen-Công ty Cổ phần Đầu

tư và Ứng dụng Công nghệ xanh; Tuy

nhiên khi đánh giá hồ sơ quan tâm lại là

nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây

dựng Đại Phát- Công ty Cổ phần Đầu tư và
Ứng dụng Công nghệ xanh).

các tài liệu lưu trữ, bổ sung đầy
đủ để lưu trữ hồ sơ.

- Tổ chuyên gia kiểm tra lại Danh
sách các nhà thầu trong Biên bản
mở thầu, thống nhất với danh
sách trong các phụ lục đánh giá
HSQT.

- Tại Phụ lục số 01: Kiểm tra tư cách hợp
lệ. Nhà thầu số thứ tự 03: Liên danh Công
ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy
lợi Việt Nam-Công ty cổ phần Constraco,
không đáp ứng tư các hợp lệ. Tuy nhiên tổ
chuyên gia chưa nêu Lý do mà nhà thầu
này không đáp ứng tư các hợp lệ.

- Tổ chuyên gia bổ sung lý do nhà
thầu không đáp ứng tư cách hợp
lệ.

- Tại Phụ lục 07: Đánh giá chi tiết từng
thành viên của tổ chuyên gia. Có sự sai
khác, không thống nhất giữa tiêu chí trong
HSQT được phê duyệt với Tiêu chí đánh
trong phụ lục số 07.

- Do các thành viên trong tổ
chuyên gia dùng biễu mẫu của gói
thầu khác, chưa sửa lại tiêu chí
phù hợp với gói thầu đang đánh
giá. Tuy nhiên qua kiểm tra, tư
vấn thấy kết quả đánh giá Hồ sơ
quan tâm vẫn theo tiêu chí trong
Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm đã
được phê duyệt. Kiến nghị Tổ
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

chuyên gia rà soát lại các hồ sơ
trong công tác Đánh giá hồ sơ
quan tâm, bổ sung hoàn thiện để
lưu trữ hồ sơ.

c Đánh giá Hồ sơ đề xuất của Liên danh
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy
lợi thủy điện Thăng Long-Công ty cổ
phần tư vấn và xây dựng Thiên Long-
Công ty cổ phần xây dựng và sinh thái
thủy lợi

- Thỏa thuận liên danh của nhà thầu có
nhiều trang, tuy nhiên không có đóng dấu
giáp lai.

- Nhân sự đội trưởng/chủ nhiêm dự án:
(Yêu cầu của Hồ sơ mời nộp đề xuất: Có 03

dự án thủy lợi về hồ chứa nước với vai trò

Chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế). Trong kê
khai sơ yếu lý lịch những công trình làm
chủ nhiệm dự án chưa có tài liệu chứng
minh (Quyết định phê duyệt dự án hoặc
Xác nhận tham gia CNDA của chủ đầu tư)
như:

(i) Dự án 03: Dự án sửa chữa, nâng
cấp hồ chứa nước Vực Nồi, tỉnh Quảng
Bình: Chưa đóng kèm QĐ phê duyệt hoặc
Xác nhận của chủ đầu tư.

(iii) Dự án 05: Dự án khai thác lộ
thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng
Bạch. Không kèm QĐ phê duyệt dự án
hoặc Xác nhận của chủ đầu tư làm CNDA.

(iv) Dự án 06: Dự án Xây dựng bổ
sung tràn số 02 và hệ thống quan trắc, cảnh
báo lũ để an toàn cho hồ chứa nước Đầm
Hà Động và vùng hạ du, huyện Đầm Hà,
tỉnh Quảng Ninh. Có đính kèm QĐ phê
duyệt dự án, nhưng ko thể hiện tên CNDA.

(v) Dự án 7: Tiểu dự án 2 thuộc Dự

- Tổ chuyên gia rà soát lại các hồ
sơ trong công tác Đánh giá hồ sơ
đề xuất, bổ sung hoàn thiện các
tài liệu còn thiếu..
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

án sửa chữa và nâng cao an toàn đập
(WB8) tỉnh Tuyên Quang (Lập FS). Không
kèm QĐ phê duyệt dự án hoặc Xác nhận
của chủ đầu tư làm CNDA.

(vi) Dự án 8: TDA sửa chữa và nâng
cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa.
Không kèm QĐ phê duyệt dự án hoặc Xác
nhận của chủ đầu tư làm CNDA.

II Quản lý hợp đồng

- Trong BB thương thảo hợp đồng và Tại
Mục 3: Thanh toán trong Hợp đồng, chưa
nêu rõ mức thu tiền khấu trừ tạm ứng qua
các lần thanh toán là bao nhiêu.

- Cán bộ phụ trách hợp đồng lưu
ý khi trong các hợp đồng sau, cần
đưa đầy đủ tỷ lệ thu hồi tạm ứng
qua các lần thanh toán, phù hợp
với TT52/2018/TT-BTC ngày
24/5/2018.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

Trong quá trình làm việc với Ban quản lý và đi xuống hiện trường các hồ đang
thi công, Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

1. TIỂU DỰ ÁN 1: Dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là
2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

1.1 Tái định cư/GPMB:
Theo báo cáo RAP (2015) có 12 hộ BAH với tổng kinh phí cho công tác đền bù

khoảng 867.440.000. Tuy nhiên, thực tế đến 30/1/2020 đã hoàn thành 100% công tác
bồi thường GPMB cho 37 hộ BAH (36 hộ BAH đất đai, tài sản và 1 hộ chỉ ảnh hưởng
tài sản) và 1 tổ chức BAH với kinh phí cho công tác đền bù cho hộ dân là
3.722.589.993 và chi phí thực hiện công tác GPMB/tổ chức là 111.932.2000 VNĐ/
111.932.000 VNĐ . Có 04 hộ bị ảnh hưởng nặng (mất đất trên 20%) bao gồm Nguyễn
Tiến Được, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Duy Thành/Hà Thị Hoa (hộ di
dời TĐC).

Các quyết định/phương án bồi thường của TDA 1: có 4 phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 quyết định liên quan tới công tác thu hồi đất. Cụ thể:

- Quyết định số 163/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 24 tháng 10 năm 2017 về
việc thu hồi đất xây dựng công trình; Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa
nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1, giai đoạn
1).

- Quyết định số 164/QĐ-UBND Huyện Yên Sơn ngày 25 tháng 10 năm 2017 về
việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình; Sửa chữa nâng
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cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang (đợt 1, giai đoạn 1) 1.437.908.000 VNĐ.

- Quyết định số 208/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 18 tháng 12 năm 2017 về
việc thu hồi đất xây dựng công trình; Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa

nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 209/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 18 tháng 12 năm 2017 về
việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình; Sửa

chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2, giai đoạn 1) 1.995.594.500 VNĐ.

- Quyết định số 95/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 14 tháng 03 năm 2019 về
việc điều chỉnh đối tượng sử dụng đất công trình sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn

hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 96/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 14 tháng 03 năm 2019 về
việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình sửa

chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 3, giai đoạn 1) 319.470.080 VNĐ.

- Quyết định số 10/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 13 tháng 01 năm 2020 về
việc thu hồi đất công trình sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là

2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 11/QĐ-UBND huyện Yên Sơn ngày 13 tháng 01 năm 2020 về
việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình sửa

chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2, giai đoạn 1) 81.549.400 VNĐ.

1.2. EMDP: Không lập (do không có đồng bào DTTS).

1.3. Các hoạt động SA:

Các hoạt động trong báo cáo SA đã đề cập bao gồm: GAP – Kế hoạch quản lý
sức khoẻ - kế hoạch truyền thông. Theo báo cáo SA thì chỉ có kế hoạch truyền thông
kinh phí thực hiện khoảng 7.290.000 triệu các hoạt động khác của GAP- kế hoạch
quản lý sức khoẻ không có kinh phí thực hiện. Một số hoạt động GAP đã hoành thành
như chỉ số lao động phổ thông là người địa phương. Số liệu tại thời điểm kết thúc
TDA có tất cả 67 nhân sự trong đó 32 lao động phổ thông là người địa phương chiếm
47,8%, lao động phổ thông là đồng bào DTTS là 23 lao động chiếm 34,3%. Trong đó,
cũng có 3 hộ BAH tham gia làm lao động cho TDA.

1.4. Một số phát hiện và Khuyến nghị:

Quan xem xét hồ sơ, Đoàn giám sát phát hiện một số nội dung sau:
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STT Phát hiện Khuyến nghị

1 Báo cáo hoàn thành cho TDA 1 – Ngòi Là
2.

Kiến nghị hoàn thành báo cáo và
phiếu khảo sát trước ngày
31.7.2020.

2 - Vào thời điểm giám sát (tháng 7/2020)
tham vấn hộ di dời Hà Thị Hoa cho biết
bà đồng ý/hài lòng với việc được cấp phân
lô vị trí tái định cư tại khu 14 xã Trung
Môn nằm cách hộ gia đình khoảng 5km.
Hộ gia đình bà Hoa cũng đã có nơi ở khác
(trong xã) nên việc chưa được bàn giao vị
trí khu tái định cư không làm ảnh hưởng
đến đời sống của hộ gia đình.

- Tiếp tục theo dõi việc bố trí
phân lô đất cho hộ di dời Hà Thị
Hoa và báo cáo trong kỳ báo cáo
tiếp theo.

3 Hạng mục bổ sung: Sửa chữa nâng cấp
tuyến đường quản lý vận hành kết hợp
cứu hộ, cứu nạn hồ Ngòi Lả 2 kết nối với
tuyến đường từ hồ Ngòi Là 2 đi hồ Ngòi
Là 1. PPMU đang đề nghị ban CPO báo
cáo với WB chấp thuận cho chủ đàu tư ký
phụ lục điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu
cũ để đẩy nhanh tiến độ thi công. Không
có hộ BAH do nâng theo đường hiện trạng
nắn tuyến để không BAH tới hộ gia đình.

- Tại thời điểm tháng 7/2020 cho
thấy không có hộ BAH, tuy
nhiên yêu cầu Ban QLDA tiếp
tục theo dõi trong giai đoạn thiết
kế, thi công nếu có hộ BAH cần
đảm bảo quyền lợi cho các hộ
BAH theo như chính sách đã quy
định.

2. TIỂU DỰ ÁN 2: Thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh
Tuyên Quang bao gồm có 13 hồ chứa (Trung Long, Hải Mô, Khe Thuyền, Cây Gạo,

Minh Cầm, Nà Vàng, Ao Búc, Khuổi Thung, Hoàng Khai, Nè Heng, Cây Dâu và hồ
Noong Mò).

2.1. Tình hình chung:

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB thông qua ngày 8/10/2019 và UBND
tỉnh duyệt theo quyết định số 1564 ngày 31/12/2019.

- 10/13 hồ TDA 2 phải thực hiện GPMB gồm: hồ Trung Long, Ao Búc, Cây
Dâu, Khe Thuyền, Hải Mô, Cây Gạo thuộc địa bàn huyên Sơn Dương. Hồ Minh Cầm
huyện Yên Sơn. Hồ Ô Rô huyện hàm Yên, Hồ Khuổi huyện Chiêm Hoá, Hồ Nà Heng
huyện Na Hang Báo cáo EMDP.

2.2. Kinh phí thực hiện cho RAP, SA và EMDP
- RAP (46 hộ BAH) 3,074,440,000 trong đó có bao gồm cho chi phí thực hiện

chương trình phục hồi sinh kế (IRP) là: 294.800.000 VNĐ.
- EMDP: 288,000,000 VNĐ.
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- SA: Tổng 414.000.000 VNĐ, trong đó GAP 294 triệu, kế hoạch truyền thông
60 triệu và quản lý sức khoẻ 60 triệu.

- Về phía địa phương đã bố trí ngân sách cho việc thực hiện RAP, SA và EMDP.

2.3. Khiếu kiện/khiếu nại: Đã có sổ nhật ký theo dõi khiếu kiện, khiếu nại. Không có
khiếu kiện, khiếu nại tại thời điểm giám sát.

2.4. Chương trình phục hồi sinh kế:

Theo báo cáo RP có 37 hộ đủ điều kiện tham gia chương trình IRP kinh phí cho
hoạt động này khoảng 294.800.000 đồng. Chương trình chưa thực hiện, dự kiến sẽ
thực hiện quý 1/2021.

2.5. Hoạt động đánh giá xã hội (SA):
GAP – Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí

414 triệu. Dự kiến thực hiện quý /2021.

2.6. Hoạt động kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP):
Tổng kinh phí thực hiện 288 triệu dự kiến thực hiện trong quý 1/2021. DTTS

tại vùng dự án chủ yếu là đồng bào Cao Lang.

2.7. Một số phát hiện và kiến nghị:
Qua xem xét hồ sơ. Đoàn giám sát phát hiện một số nội dung sau:

STT Phát hiện Khuyến nghị

1 Chưa tổng hợp/ghi chép thông tin các
quyết định, phương án bồi thường hỗ trợ
đối với TDA 2.

Cần tổng hợp/ghi chép thông tin
các quyết định, phương án bồi
thường hỗ trợ đối với TDA 2.

2 Theo dõi số lượng tham vấn tính đền thời
điểm báo cáo của các đơn vị tư vấn. Công
tác tham vấn của các đơn vị chưa có số
lượng thành viên tham dự, nam, nữ, DTTS
và tỷ lệ các thành phần này tham gia và
nội dung tham vấn.

Cán bộ phụ trách Chính sách an
toàn cần yêu cầu tư vấn lập chính
sách an toàn phải có bảng thống kê
có số lượng thành viên tham dự,
nam, nữ, DTTS và tỷ lệ các thành
phần này tham gia và nội dung
tham vấn.

3 Chưa gửi báo cáp RAP tới các xã trong
vùng dự án.

Cần gửi báo cáo RAP tới các xã
trong vùng dự án.

4 Trong bản kiểm đếm chưa đưa chính sách
của dự án liên quan tới các nhóm hộ dễ bị
tổn thương mà RAP đã đề cập.

Biên bản kiểm đếm: cần thêm
chính sách của dự án liên quan tới
các nhóm hộ dễ bị tổn thương mà
RAP đã đề cập.

5 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường chưa
được chi tiết.

Trong bảng tổng hợp kinh phí bồi
thường: Cần thêm các cột nhân
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STT Phát hiện Khuyến nghị

khẩu, tỷ lệ mất đất của hộ để xác
định hộ thuộc diện AH nặng, nhẹ.
Phần chi phí cần đề cập đến chi
phí hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương. Hồ
sơ các hộ BAH/ phương án bồi
thường cần cung cấp cho các xã
lưu giữ.

- Các chương trình IRP, SA, EMDP hiện
chưa triển khai. Dự kiến sẽ triển khai quý
1/2021.

- Lưu ý đối với chương trình IRP
cần cập nhật số hộ đủ điều kiện
tham gia chương trình IRP so với
báo cáo RP (vì thực tế có thể số hộ
này sẽ thay đổi so với báo cáo RP
đã lập) và cần thực hiện đánh giá
nhu cầu của các hộ BAH về các
hoạt động đào tạo, tập huấn, việc
làm.

- Cập nhật báo cáo tình hình thực hiện
TDA 2

- Cần cập nhập báo cáo tình hình
thực hiện TDA 2 tính đến ngày
31/7/2020 gửi cho tư vấn ISC
trước ngày 5/8/2020.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình làm việc với Ban quản lý Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

STT Vấn đề Khuyến nghị

1 TIỂU DỰ ÁN 1: Dự án sửa chữa
nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa
nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT
vào HSMT và hợp đồng xây lắp:  Có
lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT
vào HSMT và Hợp đồng xây lắp.

- Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT
vào HSMT và hợp đồng TVGS:
+ Có lồng ghép yêu cầu về
MTXHSKAT vào HSMT và hợp
đồng.
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STT Vấn đề Khuyến nghị

+ Tuy nhiên, do không đưa mục quan
trắc môi trường vào tổng mức đầu tư
nên đã không có kinh phí thực hiện
quan trắc môi trường trong suốt quá
trình thi công.
+ Theo yêu cầu trong ESIA ở giai
đoạn vận hành, đơn vị vận hành cần
giám sát chất lượng nước mặt, tuy
nhiên, trong biên bản Bàn giao giữa
Chủ đầu tư và Đơn vị vận hành không
có nội dung này.

- Chủ đầu tư xem xét bổ sung giám
sát, quan trắc chất lượng nước mặt
trong giai đoạn vận hành công trình.

2 TIỂU DỰ ÁN 2: Thuộc Dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
tỉnh Tuyên Quang bao gồm có 13 hồ
chứa (Trung Long, Hải Mô, Khe

Thuyền, Cây Gạo, Minh Cầm, Nà

Vàng, Ao Búc, Khuổi Thung, Hoàng

Khai, Nè Heng, Cây Dâu và hồ Noong

Mò).

- Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT
vào HSMT.
+ Có đầy đủ yêu cầu về
MTXHSKAT. Điều kiện chung, Điều
kiện cụ thể và Phụ lục (MXSA) được
đưa vào HSMT.
- Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT
vào HSMT TVGS:
+ Có đầy đủ yêu cầu về MTXHSKAT
trong hồ sơ MT và hợp đồng của
TVGS.
+ Tư vấn GSTC và giám sát ATMT
đồng thời cũng thực hiện quan trắc
môi trường. Các yêu cầu về quan trắc
môi trường trong HSMT còn thiếu 2
chỉ tiêu NOx, CO cho chất lượng
không khí so với yêu cầu trong báo
cáo ESIA.
+ Yêu cầu báo cáo trong HSMT phù

- Kiến nghị đưa 2 chỉ tiêu còn thiếu
(NOx, CO) vào trong quan trắc môi
trường định kỳ.
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STT Vấn đề Khuyến nghị

hợp với yêu cầu trong ESIA.
+ Vị trí Chuyên gia giám sát
CSATMT: 24 tháng trong toàn bộ 18
tháng theo hợp đồng của TVGS nên vị
trí này yêu cầu toàn thời gian trên
công trường.
+ Báo cáo: HSMT yêu cầu báo cáo
hàng tháng, báo cáo đột xuất và báo
cáo cuối cùng của TVGS cho Ban
QLDA về MTXHSKAT.
+ Trong giai đoạn vận hành, yêu cầu
lấy mẫu quan trắc chất lượng nước
mặt, yêu cầu này không có trong hợp
đồng của TVGS thi công.

- Ban QLDA có thể xem xét đưa
thêm yêu cầu vào hợp đồng này,
hoặc Ban QLDA có thể thuê riêng
một đơn vị có chức năng thực hiện
khi hồ chứa đi vào vận hành.

V. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

Nguyễn Văn Đông – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Tuyên Quang.

SĐT: 0911.666.331

Email: dongtq1990@gmail.com

VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ.

Họp tại văn phòng PPMU Tuyên Quang
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

Hiện tại Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc
đang thi công đồng loạt 02 gói thầu xây lắp, mỗi gói thầu gồm 03 lô với tổng cộng 11
hồ chứa (Hồ Bò Lạc, Suối Sải, Đá Ngang, Khuôn, Rừng Vàu, Đá Bạc 2, Đồng Mồ, Đa
Mang, Vĩnh Thành, Tân Bình và Trại Trâu). Ước tính khối lượng thi công đạt 70%,
tiến độ chậm ước đạt khoảng 30%.

2. Giám sát an toàn đập

Trong đợt giám sát tháng 5/2019 Đoàn tư vấn ISC đã có cảnh báo đề nghị xem
xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục, tuy nhiên đơn vị TVTK chưa cung cấp các
tài liệu, cụ thể như sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Bò Lạc:

- Đáy bể tiêu năng cắt rời có chiều dày
mỏng không liền khối với 2 tường bể, rất
dễ bị đẩy nổi khi tháo lũ lớn nên cần
phải tính toán kiểm tra ổn định tấm tiêu
năng. Tư vấn thiết kế chưa tính toán
kiểm tra lại kết cấu.

- Tư vấn thiết kế cần kiểm tra lại
ngay kết cấu, để điều chỉnh cho
phù hợp.

2 Hồ Suối Sải:

- Kết cấu tường chắn đất 2 đầu ngầm qua
tràn bố trí tiết diện tường bé, không có
phụ lục tính toán kết cấu. Cần tính toán
kết cấu kiểm tra lại mặt cắt và thép.

- Tư vấn thiết kế bổ sung phụ lục
tính toán kết cấu.

3 Hồ Vĩnh Thành:

- Bản vẽ tràn không có mặt bằng, cắt dọc
chỉ có cắt ngang, đáy bể tiêu năng tượng
tự công trình Bò Lạc. Cần phải tính toán
kiểm tra lại ổn định tường chân mái, tấm
tiêu năng.

- Tư vấn bổ sung các bản vẽ còn
thiếu, đồng thời kiểm tra lại ổn
định tường chân mái, tấm tiêu
năng.
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3. Giám sát thi công

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực địa tại một số hồ đang thi công, phát hiện một
số nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Trại Trâu:

- Thi công cơ bản hoàn thành đang thực
hiện công tác hoàn thiện, chất lượng thi
công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

2 Hồ Tân Bình:

- Thi công cơ bản hoàn thành, chất
lượng thi công bảo đảm yêu cầu kỹ
thuật. Tuy nhiên cửa vào tràn bị thò ra
khỏi mái đập thượng lưu nên hơi thiếu
mỹ quan. Cống lấy nước bờ trái đập là
vai đập bờ trái được thi công trong xử
lý khẩn cấp do vỡ đập trước đây, hiện
tại không thuộc phạm vi tiểu dự án
nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, địa phương
cần kiểm định đánh giá an toàn của
hạng mục này để có giải pháp ứng xử
hợp lý vì liên quan trực tiếp đến an toàn
hồ chứa Tân Bình.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

- Ban quản lý cần kiểm tra lại Hạng
mục cống lấy nước bờ trái, đánh giá
an toàn của hạng mục này.

3 Hồ Suối Sải:

- Đã thi công xong, chất lượng thi công
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

4 Hồ Khuôn:

- Đã thi công gần hoàn thành còn một
số tấm lát thượng, tường chắn song và
mặt đập chất lượng thi công bảo đảm
yêu cầu kỹ thuật.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

5 Hồ Đồng Mồ:

- Đã thi công gần hoàn thành còn xử lý
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

xung quanh bể tiêu năng cống qua
đường và lan can, chất lượng thi công
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật tuy nhiên mái
đá xây bị lồi lõm thiếu mỹ quan

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu:

- Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.

- Xây lắp: Đã thực hiện xong.

b) Quản lý hợp đồng:

- Giá trị giải ngân vốn ODA: 93.542.262.000 đồng.

- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: 8.210.936.400 đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
Do công tác đấu thầu đã hoàn thành, Đoàn tư vấn ISC chỉ xem xét và đánh giá

công tác quản lý hợp đồng và có một số phát hiện sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I Quản lý hợp đồng

1 - Gói thầu: C1-VINHPHUC-CS3_Giám
sát thi công xây dựng. (Nhà thầu: Công ty
TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi-
Trung tâm nghiên cứu và và ứng dụng công
nghệ môi trường, được ký ngày 30/11/2018
và thực hiện trong 18 tháng.

- Các hợp đồng xây lắp của các lô ký trong
tháng 11/218 và đồng loạt khởi công xây
dựng trong tháng 12/2018. Thời gian thi
công là 18 tháng.

- Đến thời điểm Đoàn giám sát làm việc,
các hợp đồng Giám sát thi công và Các hợp
đồng xây lắp đã hết thời gian thực hiện hợp
đồng. PPMU Vĩnh Phúc đang làm các thủ
tục để ký phụ lục gia hạn thời gian thực
hiện cho các Hợp đồng nói trên.

- PPMU sớm hoàn thiện các thủ
tục để gia hạn hợp đồng cho các
gói thầu, làm căn cứ để các nhà
thầu thực hiện hợp đồng và nghiệm
thu thanh toán cho phù hợp.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

2 - Tất cả các hợp đồng xây lắp, theo Điều
44.1_ĐKCT của hợp đồng nêu: Thời gian
chịu trách nhiệm Sửa chữa sai sót (Bảo

hành công trình) là: Tối đa 365 ngày.
Dùng từ “Tối đa” chưa phù hợp. Vì theo
Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng:

“2. Thời gian bảo hành đối với

hạng mục công trình, công trình xây dựng

mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ
khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1

và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được

quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với

công trình, hạng mục công trình cấp đặc

biệt và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với

các công trình, hạng mục công trình cấp

còn lại.

- Do hợp đồng xây lắp đã ký và
thực hiện gần xong. PPMU cần
xem xét để soạn thảo Hợp đồng lần
sau cho phù hợp.

II Giải ngân, thanh toán các gói thầu

1 Gói thầu: C1-VINHPHUC-CS3_Giám sát
thi công xây dựng. (Nhà thầu: Công ty
TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi-
Trung tâm nghiên cứu và và ứng dụng công
nghệ môi trường).

- Hồ sơ thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên tại
Phụ lục 3a trong Hồ sơ thanh toán lần 01:
Phần phía sau chưa thể hiện các thông tin
theo quy định. (Theo Phụ lục 03a của

Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày

18/01/2016: Quy định về quản lý, thanh

toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước).

- Ban quản lý yêu cầu nhà thầu lập
lại phụ lục 03a cho đúng qui định
theo Thông tư 08/2016/TT-BTC
ngày 18/01/2016: Quy định về
quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước

2 Các gói thầu xây lắp

- Hồ sơ thanh toán đầy đủ.

Các lần thanh toán sau của nhà
thầu, cán bộ Ban quản lý, Tư vấn
giám sát hướng dẫn nhà thầu làm
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
Bảng xác định giá trị khối lượng
công việc hoàn thành theo hợp
đồng theo mẫu 08b của
NĐ11/2020/NĐ-CP ban hành ngày
20/01/2020 và có hiệu lực từ ngày
16/3/2020. (Thay thế phụ lục 03a

trước đây của Thông tư
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016)

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Thông tin chung

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB thông qua - 26/11/2018: WB thông qua
bản tiếng Anh.

- Báo cáo RAP – EMDP UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2497/QĐ-
UBND ngày 24/10/2018

- Báo cáo SA UBND tỉnh không phê duyệt báo cáo

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập bao gồm 11 hồ/11 xã thuộc 4
huyện/thành phố: TP Phúc Yên, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo ( 3 hồ lớn và 8 hồ
nhỏ). Tiến độ thi công của các hồ đạt từ 80% trở lên dự kiến 31/12/2020 sẽ hoàn thành
xong tất cả các hồ

 Hồ dự kiến các hạng mục sẽ bổ sung

- Vĩnh Thành - dự kiến bổ sung tường chắn sóng và bổ sung thay thé mật cầu qua
tràn. Không có hộ BAH.

- Suối Sả bổ sung thêm 2 đoạn kè suối /kênh thoát lũ sau tràn. Dự kiến hộ BAH 2
hộ mất đất nông nghiệp.

- Bò Lạc  dự kiến bổ sung tường chắn sóng, không có hộ BAH

- Đá Ngang dự kiến bổ sung đập phụ, dự kiến có 3hộ BAH

- Đồng Mồ dự kiến bổ sung bê tông mặt đập, không có hộ BAH

 Hồ dự kiến nâng cấp cải tạo đã được WB chấp thuận:

- Hồ Mắc Me – xã Nhân Đạo – huyện Sông Lô;

- Hồ Ngọc Đá – xã Yên Thạch – huyện Sông Lô;

- Hồ Ngọc Hoa – xã Ngọc Mỹ - Huyện Lập Thạch.

Số hộ BAH dự kiến tại 3 hồ khoảng 10 hộ ( ảnh hưởng nhẹ).

 Hồ tư vấn đã đi khảo sát trong 2 ngày 22 và 23/10/2020

- Hồ Bò Lạc – Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô

- Hồ Suối Sải- Xã Lãng Công, huyện Sông Lô ( hồ lớn)
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- Hồ Đá Bạc 2 - Xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch

- Hồ Vĩnh Thành - Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo ( hồ lớn)

 Tái định cư:
Đã hoàn thành xong công tác kiểm đếm, đo đạc (từ tháng 1/2019 đến tháng

9/2019), lập phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân đến tháng 12/2019 hoàn
thành. Có khoảng 134 hộ BAH, không có hộ BAH nặng, có 02 mồ mả BAH (Mộ
không có người nhận), không có hộ kinh doanh buôn bán BAH, không có các công
trình đình chùa, miếu…BAH.  Có 18 hộ là đồng bào DTTS là đồng bào Dao và Sán
Dìu, cụ thể tại hồ Tân Bình (2 hộ), Suối Sải 5, Trại Trâu 2, Vĩnh Thành 9 hộ, 100%
các hộ đã nhận tiền chi trả.

 Các quyết định liên quan tới phương án bồi thường/hỗ trợ - tái định cư
Tính đến nay TDA đã có 10 quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

STT
Quyết
định số Ngày Hồ Xã Huyện

Số tiền theo
quyết định

(VNĐ)

1 440 2.04.2019 Suối Sải Lãng Công Sông Lô 440,690,592

2 2462 19.11.2019 Đá Ngang Bạch Lưu Sông Lô 391,119,705

3 2461 19.11.2019 Bò Lạc Đồng Quế Sông Lô 214,404,085

4 3219 31.12.2019 Khuôn Hải Lựu Sông Lô 377,598,561

5 943 1.8.2019 Đồng Mồ Liễn Sơn Lập Thạch 527,115,278

Đa Mang Văn Quán

Rừng Vàu Ngọc Mỹ

6 538 10.6.2019
Vĩnh
Thành

Đạo Trù Tam Đảo 90,847,320

7 912 7.10.2019 25,943,700

8 1298 31.12.2019 51,343,740

9 2139 27.12.2019 88,070,217

Đồng Mồ Liễn Sơn

Đa Mang Văn Quán

Rừng Vàu Ngọc Mỹ

Đá Bạc 2 Thái Hoà

10 2222 27.12.2019 Tân Bình Ngọc
Thanh

TP Phúc
Yên

139,874,720
Trại Trâu

Tổng: 2,347,007,918
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 Khiếu kiện/khiếu nại (GRM):

Tại thời điểm giám sát không có khiếu kiện, khiếu nại. Hiện ban của có sổ theo
dõi GRM. Tư vấn ISC đã hướng dẫn ban thực hiện/thiết lập sổ tay khiếu kiện/khiếu
nại.

 Chương trình phục hồi sinh kế:

Chương trình phục hồi thu nhập không đề cập trong báo cáo RAP

 Hoạt động đánh giá xã hội (SA):

Kinh phí thực hiện GAP 27 triệu. Theo báo cáo SA nguồn kinh phí này được
lấy từ nguồn vốn WB/tỉnh. Hiện chưa triển khai. Đề nghị tư vấn hỗ trợ PIC hướng dẫn
ban về cách thức thực hiện các hoạt động cũng như nguồn vốn để thực hiện

 Hoạt động kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP):

Tổng kinh phí thực hiện 209 triệu. DTTS tại vùng dự án chủ yếu là đồng bào
Dao, Sán Dìu. Theo báo cáo SA nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn vốn WB/tỉnh.
Đề nghị tư vấn hỗ trợ PIC hướng dẫn ban về cách thức thực hiện các hoạt động cũng
như nguồn vốn để thực hiện

Tại xã Thái Hoà – huyện Lập Thạch các hộ BAH đã tham gia chương trình đào
tạo nghề do trung tâm đào tạo, nghề việc làm huyện Lập Thạch tổ chức các hộ học về
trồng trọt, chăn nuôi, con giống và họ đánh giá rất tốt về chương trình đã mang lại hiệu
quả về kiến thức, cây trồng vật nuôi cho các hộ dân

 Nâng cao năng lực

Hiện ban có 2 cán bộ phụ trách CSAT cả về Môi trường, xã hội, tái định cư,
giới, dân tộc thiểu số. 1 cán bộ đã được tham gia các khoá tập huấn CSAT MTXH Từ
ngày  11 đến ngày 12/8/2016. Cán bộ ban có nhu cầu tham gia các khoá tập huấn
CSAT MTXH và cần được sự hỗ trợ từ tư vấn PIC/CPO/ISC trong quá trình thực hiện

Tên cán bộ phụ trách CSAT MTXH của ban

STT Họ tên
Thời gian tập

huấn
Đơn vị tập huấn Ghi chú

1 Nguyễn
Văn Toàn

Từ ngày
11/8/2016 đến
ngày 12/8/2016

Ban QL Trung
ương các dự án
Thuỷ lợi

Khoá tập huấn chính sách an
toàn của WB

vantoanqldavp@gmail.com

Điện thoại: 0975098899

2 Nguyễn Thị
Nga

Chưa tham gia
tập huấn

phuongnga7781@gmail.com
Điện thoại: 0977094182

2. Các vần đề tồn tại/khuyến nghị
Đề nghị về phía ban cập nhật báo cáo giám sát nội bộ (theo biểu mẫu CPO đã

gửi trước đây) gửi tới tư vấn ISC trước ngày 28.10.2020.
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 RAP:

- Các xã trong vùng dự án cần đảm bảo hồ sơ lưu giữ về công tác hỗ trợ - tái định
cư ( các quyết định phê duyệt, thu hồi đất, phương án bồi thường, thông báo
kiểm đếm, đo đạc, niêm yết công khai….) các hộ dân cần được giữ bản DMS,
triết tính, phương án bồi thường

- Trong phương án chưa có ngân sách hỗ trợ cho nhóm hộ dễ bị tổn thương là
đồng bào DTTS ( 18 hộ), theo ma trận quyền lợi trong báo cáo RAP/dự toán
RAP chi phí hỗ trợ cho nhóm hộ này là 3 triệu/hộ. Như vậy tổng số tiền cần
phải hỗ trợ bổ sung khoảng 54 triệu/18 hộ. Đề nghị Ban QLDA thực hiện theo
đúng ma trận đã đề cập và có quyết định bổ sung dành cho nhóm đối tượng dễ
bị tổn thương

- Trong thời gian tới: Ban cần làm việc với huyện về một số nội dung có liên
quan đến sự khác biệt chính sách như (i) trong Biên bản kiểm đếm: cần thêm
chính sách của dự án liên quan tới các nhóm hộ dễ bị tổn thương mà RAP đã đề
cập trong ma trân quyền lợi (ii) Trong bảng tổng hợp kinh phí bồi thường: Cần
thêm các cột nhân khẩu, tỷ lệ mất đất của hộ để xác định hộ thuộc diện AH
nặng, nhẹ. Phần chi phí cần đề cập đến chi phí hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương theo
như ma trận quyền lợi đã được đề cập trong báo cáo  RAP.

- Trong giai đoan tiêp theo ban cần:  lưu giữ lại các biên bản, hình ảnh và có ghi
chép số lượng người tham dự ( nam, nữ, dân tộc, ý kiến người tham dự trong
các cuộc họp vào biên bản…các công văn có liên quan

- Ban cần thiết lập sổ theo dõi khiếu kiện, khiếu nại (GRM)

- Thực hiện phiếu khảo sát đánh giá của hộ dân bị ảnh hưởng trước khi các công
trình hoàn thành vào 31.12.2020. Dự kiến cần hoàn thành phiếu khảo sát
15.12.2020 và được gửi cho tư vấn ISC.

- Đối với các hộ có thể BAH trong 5 hồ dự kiến bổ sung các hạng mục và với 3
hồ dự kiến thực hiện trong giai đoạn tiếp theo công tác hỗ trợ, tái định cư cần
thực hiện khung ma trận quyền lợi đã đề cập.

 SA và EMDP

- Đối với các hồ bổ sung trong giai đoạn tiếp theo. Trong các hồ sơ/hợp đồng của
nhà thầu cần ràng buộc điều khoản liên quan tới tỷ lệ lao động phổ thông là
người đia phương (30%) và ưu tiên lao động nữ. Mức lương trả cho nam và nữ
cần đảm bảo sự công bằng với cùng 1 loại công việc như nhau, cũng như không
được sử dụng lao động trẻ em. Và đảm báo tránh xung đột dòng lao động về
văn hoá, XH, phong tục tập quán  giữa cán bộ/công nhân viên của nhà thầu với
người địa phương.

- Lưu ý với các nhà thầu: Cần gửi các biểu mẫu SA3, SA5, SA6 hàng tháng tới
Ban QLDA. Các nhà thầu thi công cần có tủ thuốc di động tại công trường và
cố định. Cần có bao cao su, tờ rơi trong các tủ thuốc. Nhà thầu cần lập sổ theo
dõi/ghi chép các hoạt động ATXH hàng tháng và gửi tới Ban QLDA.
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- Trong trường hợp không có kinh phí thực hiện SA – EMDP thì cần thực hiện
lồng ghép các chương trình hiện có của địa phương như chương trình khuyến
nông, vay vốn, truyền thông của trạm y tế với chương trình dự án. Cần gửi công
văn xuống các xã để phối hợp cùng thực hiện và ưu tiên các hộ BAH ( lưu giữ
lại các văn bản/công văn đi kèm), hộ DTTS được tham gia trong các chương
trình hiện có của địa phương. Trong trường hợp có kinh phí thì nên tuyển tư
vấn thực hiện SA, EMDP và cần sự hỗ trợ của tư vấn hỗ trợ (PIC) trong việc
thực hiện các hoạt động của SA – EMDP.

 Đối với các nhà thầu thi công

- Có bảng thông tin về dự án và để ở vị trí dễ theo dõi/dễ nhìn thấy

- Các nhà thầu cần phải có tủ thuốc di dộng/cố định được đặt tại các lán trại/hiện
trường thi công trong đó có thuốc thiết yếu, bao caos u, tờ rơi truyền thông
HIV/AIDS và phòng tránh dịch COVID.

3. Ý kiến từ phía Ban QLDA tỉnh

Đề nghị CPO/WB/PIC có văn bản/email hướng dẫn việc thực hiện các báo cáo
chính sách an toàn xã hội đối với 3 hồ dự kiến trong giai đoạn bổ sung tiếp theo

Đề nghị tư vấn hỗ trợ PIC hướng dẫn ban về cách thức thực hiện các hoạt động
cũng như nguồn vốn để thực hiện các hoạt động SA – EMDP ( khoảng 240 triệu).

4. Ý kiến từ các xã và dân được tham vấn

Cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ
Khi trở các nguyên vật liệu nhà thầu cần tưới nước để hạn chế bụi ảnh hưởng

tới các hộ dân sinh sống.

Nhà thầu không dùng xe trở nguyên vật liệu với trọng tải nặng đi vào đường
dân sinh của dân rất dễ làm hỏng, sụt nún đường.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình làm việc với Ban quản lý và đi thực địa các hồ đang thi công,
Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

STT Vấn đề Khuyến nghị
1 Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT vào

HSMT và hợp đồng xây lắp:

- Có yêu cầu về MTXHSKAT. Điều kiện
chung, Điều kiện cụ thể và Phụ lục (MXSA).

2 Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT vào
HSMT và hợp đồng TVGS.

- Có yêu cầu về MTXHSKAT trong hồ sơ MT
và hợp đồng của TVGS.

- Tư vấn GSTC và giám sát ATMT đồng thời
cũng thực hiện quan trắc môi trường.
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STT Vấn đề Khuyến nghị
- Các yêu cầu về quan trắc môi trường và yêu
cầu báo cáo trong hợp đồng phù hợp với yêu
cầu trong ESIA.

- Chuyên gia giám sát an toàn môi trường và
sức khỏe được yêu cầu 18 tháng – toàn thời
gian cho vị trí chuyên gia này.

3 Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu:

- Mỗi lô là 1 hợp đồng, có 1 KHQLMTXH của
nhà thầu: có 6 kế hoạch của nhà thầu.

- Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu bao gồm cả
Hồ sơ bản huấn luyện ATLĐ-VSATLĐ.

- Phê duyệt KHQLMTXH của nhà thầu: không
có do Ban QLDA không biết yêu cầu phê duyệt
theo ESIA.

- Yêu cầu nhà thầu thi công
bổ sung KHQLMTXH để chủ
đầu tư phê duyệt.

4 Quan trắc môi trường:

- Yêu cầu quan trắc 6 tháng /lần, kể từ khi khởi
công đến nay đã quan trắc 3 lần: tháng 1/2019,
tháng 9/2019 và tháng 4/2019.

- Các chỉ tiêu quan trắc: 27 mẫu KK và 17 mẫu
NM trên tổng số 11 hồ.

- Các chỉ tiêu quan trắc đạt tiêu chuẩn cho
phép.

5 Báo cáo giám sát ATMTXH của nhà thầu và
TVGS:

- Báo cáo giám sát thi công hàng tháng của
TVGS nộp cho Ban QLDA có đề cập đến vấn
đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường
nhưng rất chung chung, không nêu cụ thể vấn
đề tại công trình nào, nhà thầu nào.

- Không có báo cáo ATMTXH của TVGS tại
Ban QLDA

- Yêu cầu TVGS thực hiện giám sát trên hiện
trường và nộp báo cáo giám sát ATMTXH
hàng tháng cho Ban QLDA theo đúng yêu cầu
trong hợp đồng. Đề nghị Ban QLDA phải lưu
Báo cáo ATMTXH của TVGS tại Ban QLDA.

- Nhà thầu không có báo cáo về an toàn môi
trường, ATLĐ.

- Ban quản lý yêu cầu Nhà
thầu thi công và Tư vấn giám
sát hoàn thiện các báo cáo.
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STT Vấn đề Khuyến nghị
- Không được kiểm tra hồ sơ kiểm định các
phương tiện máy móc và thiết bị thi công.

- Đề nghị TVGS nghiên cứu Báo cáo ESIA của
dự án để thực hiện nhiệm vụ giám sát
ATMTXH.

IV. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

Nguyễn Thị Nga – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Vĩnh Phúc. SĐT: 0977.094.182

V. ẢNH ĐI THỰC TẾ.

Họp tại văn phòng PPMU Vĩnh Phúc

Đi thực địa tại hồ Trại Trâu, xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên

Gia cố mái thượng lưu, tường chắn sóng Gia cố mái hạ lưu trồng cỏ



Báo cáo tóm tắt PPMU Vĩnh Phúc

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 36-

Đi thực địa tại hồ Tân Bình, xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên

Gia cố mái thượng lưu, tường chắn sóng Bê tông mặt đập

Gia cố mái hạ lưu Dốc nước
Đi thực địa tại hồ Đồng Mồ, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch

Tường thượng lưu Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông
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Dốc nước Bể tiêu năng

Đi thực địa tại hồ Khuôn, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô

Gia cố mái Thượng lưu Mặt đập và tường chắn sóng

Đi thực địa tại hồ Suối Sải, xã Lãng Công, huyện Sông Lô

Gia cố mái Thượng lưu Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

Tổng số tiểu dự án tại tỉnh Nghệ An bao gồm 04 Tiểu dự án (33 hồ chứa) bao
gồm:

- Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn,
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện tại thi công ước đạt 95% giá trị hợp đồng, dự
kiến hoàn thành ngày 30/10/2020.

- Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Sân, xã Quỳnh Thắng,
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện tại thi công đạt 100% giá trị hợp đồng.

- Tiểu dự án 3 (13 hồ): Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước: La Ngà, Thanh
Thủy, hồ 271, Hóc Ngẹt, Khe Dung, Hồ 3/9, Đồn Húng, Kẻ Sặt, Hồ Tuần, Khe Du,
Hòn Mát, Rào Băng, Khe Dứa. Hiện tại đang triển khai thi công đồng loạt các hồ chứa,
ước đạt khoảng 80%.

- Tiểu dự án 4 (18 hồ): Sửa chữa, nâng cấp 18 hồ chứa nước. Hiện tại đang lập
Thiết kế BVTC, dự kiến phê duyệt trong tháng 8/2020 và trao thầu xây lắp trong Quý
IV/2020.

2. Giám sát an toàn đập

Qua kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 13 hồ thuộc Tiểu
dự án 3, Đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã phát hiện các nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Khe Dứa:

- Tràn xả lũ là tràn thực dụng tiêu năng
đáy. Theo tính toán thủy lực cần đào bể sâu
0.5 chiều dài bể 7m. Tuy nhiên trong thiết
kế lại bố trí tường tiêu năng 0.5m, chiều dài
bể l=5.3m nên dòng chảy trong tràn sẽ cao
hơn tường tiêu năng gây xói lở bờ. Bản đáy
bể tiêu năng dày 0.3m bị cắt rời khỏi tường
2 bên thiếu hệ thống lọc giảm áp. Bản vẽ
thiết kế cắt dọc, mặt bằng không khớp
nhau.

- Cần bố trí hệ thống lọc giảm áp.

- Cần tính toán lại ổn định tấm tiêu
năng vì sẽ bị đấy nổi và cần có
giải pháp xử lý hợp lý để công
trình bảo đảm ổn định lâu dài.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

2 Hồ Rào Băng
- Thân tràn và tường cánh thượng hạ lưu
thiếu PVC kín nước để kéo dài đường viền
thấm nên đất dưới các khớp nối rất dễ bị
xói gây hư hỏng công trình. Bản đáy bể
tiêu năng dày 0.3m bị cắt rời khỏi tường 2
bên chia làm 4 khối, thiếu hệ thống lọc
giảm áp. Chiều dài bể tính toán 8m, thiết kế
5.8m.

- Cần bố trí hệ thống lọc giảm áp.

- Cần tính toán lại ổn định tấm tiêu
năng và có giải pháp xử lý hợp lý
để công trình bảo đảm ổn định lâu
dài.

3 Hồ Tuần

- Tràn đỉnh rộng nối tiếp dốc nước tiêu
năng mũi phóng trên nền đất, Phụ lục thiếu
tính toán hố xói, với nền là đất mà TVTK
bố trí tiêu năng mũi phóng rất dễ bị xói lở
hạ lưu.

- Ngoài ra cửa vào cống bố trí các tấm đan
trên đầu cống chưa hợp lý cần chỉnh sửa để
vớt được rác và thả được phai.

- Cần chuẩn bị rọ đá và đá để ứng
cứu khi hố xói mở rộng vào chân
khay thân dốc nước.

4 Lưu ý: Hiện tại các hồ đang thi công gần hoàn thành, nên tư vấn thiết kế cần
kiểm tra lại ngay các vấn đề nêu trên để kịp thời điều chỉnh trên công trường.

3. Giám sát thi công

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực địa tại một số hồ đang thi công, phát hiện một
số nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Khe Dứa

- Về hình thức đổ bê tông mặt thượng
lưu, tường chắn sóng, mặt đập và rãnh
tiêu nước mái tương đối đẹp.

- Tuy nhiên bê tông mặt đập theo Thiết
kế cứ 5m cắt 1 khe lún nhưng nhà thầu
đổ liên tục rồi cắt khe bằng máy cắt bê
tông và chiều sâu cắt chỉ được 5-
7cm/20cm nên khe lún không có tác
dụng dẫn đến bê tông mặt đập nứt
không kiểm soát do lún không đều.

- Yêu cầu Nhà thầu thi công cắt các
khe lún hết chiều dày của bê tông là
20cm, đồng thời xử lý khe lún theo
đúng như hồ sơ thiết kế đã phê duyệt.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

2 Hồ Rào Băng
- Dưới tấm bê tông thứ 2 gia cố mái
thượng lưu có lớp đá dăm dày 10cm và
vải lọc. Tuy nhiên qua thực địa hồ Rào
Băng đang thi công nhận thấy bên dưới
các tấm bê tiếp giáp với đất, không có
lớp sỏi 10cm và vải lọc. Vấn đề này
cần được làm rõ nếu không sẽ ảnh
hưởng đến an toàn ổn định của tấm lát
thượng lưu.

- Tư vấn giám sát (do người của Ban
quản lý) kiểm tra hiện trường các hồ
đang thi công chấn chỉnh nhà thầu thi
công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được
phê duyệt.

3 Hồ sơ chất lượng công trình.

- Ban quản lý dự án không cung cấp hồ
sơ quản lý chất lượng của các hồ đang
thi công.

- Yêu cầu Tư vấn giám sát và nhà thầu
hoàn thiện Hồ sơ quản lý chất lượng
các hồ đang thi công, tuân thủ Nghị
định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015:
Về Quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng; Thông tư 26/2016/TT-
BXD ngày 26/10/2016: Quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày
16/8/2019: Sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của Thông tư số
26/2016/TT-BXD.

4 Nhân sự giám sát:

- Nhân sự giám sát là người của Ban
quản lý dự án, có quyết định phân công
nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên Ban quản
lý chỉ mới cung cấp Quyết định phân
công nhiệm vụ giám sát, chưa cung cấp
các chứng chỉ giám sát.

- Yêu cầu ban quản lý Cung cấp các
văn bằng chứng chỉ các nhân sự giám
sát, nhằm tuân thủ theo đúng Khoản 1
và khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng
2014 quy định người thực hiện công
tác Giám sát công trình xây dựng (Tư
vấn giám sát) yêu cầu bắt buộc là phải
có chứng chỉ hành nghề phù hợp với
quy mô loại DA.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu:

- Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2:

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.

+ Xây lắp: Đã thực hiện xong.
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- Tiểu dự án 3:

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.

+ Xây lắp: Đã thực hiện xong.

- Tiểu dự án 4:

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.

+ Xây lắp: Chưa thực hiện.

b) Quản lý hợp đồng:

- Giá trị giải ngân vốn ODA: 108.954.965.500 đồng.
- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: 7.294.741.000 đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
Qua xem xét toàn bộ quá trình lựa chọn cho Gói thầu C1-NA-CS4: Tư vấn

khảo sát, lập thiết kế BVTC và tổng dự toán tiểu dự án 4, thuộc dự án Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và Gói thầu C1-NA-TDA3-W01: Xây lắp,
bảo hiểm, hạng mục chung các hồ: Đồn Húng; Hồ 271; Hồ 3/9, gồm 2 lô: Lô 1_Xây
lắp, bảo hiểm, hạng mục chung hồ Đồn Húng; Lô 2: Xây lắp, bảo hiểm, hạng mục
chung các hồ 271, hồ 3/9, tư vấn có một số phát hiện sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1. Gói thầu C1-NA-CS4: Tư vấn khảo sát,
lập thiết kế BVTC và tổng dự toán tiểu dự
án 4.

Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia:

- Có Quyết định Số 58/QĐ-BQLDA ngày
15/04/2020 bao gồm có 08 nhân sự: Ông
Trần Đức Hanh_Tổ trưởng; Ông Phan
Doãn Hòa_Tổ viên; Bà Tăng Thị Khánh
Vân_Tổ viên; Ông Nguyễn Việt Cường_Tổ
viên; Ông Đặng Quang Hào_Tổ Viên; Bà
Nguyễn Thị Thu Hiền_Tổ viên; Bà Nguyễn
Thị Mai Oanh_Tổ viên và Bà Trần thị Hải
Yến. Tất cả các thành viên trong Tổ chuyên
gia đều có Chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Công tác lưu trữ hồ sơ
- Cơ bản đầy đủ, tuy nhiên còn thiếu một số
tài liệu sau:

+ Biên bản bàn giao Hồ sơ bày tỏ quan tâm - Tổ chuyên gia kiểm tra lại Biên
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
của 03 nhà thầu (Công ty Cổ phần Thiên
Nam; Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng
công trình Miền Trung và Công ty Cổ phần
Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Sơn):
Thiếu chữ ký của bên giao.

+ Thiếu Biên bản mở thầu quan tâm.

bản giao nhận Hồ sơ bày tỏ quan
tâm, bổ sung chữ ký còn thiếu.

- Bổ sung Biên bản mở thầu quan
tâm, để phù hợp theo Theo khoản
1, 2, 3, Mục 17 của Mẫu Hồ sơ
mời quan tâm, ban hành cùng
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT
ngày 14/02/2015-Quy định chi tiết
lập HSMQT, HSMT, HSYC dịch
vụ tư vấn:

“3. Sau khi mở HSQT, bên mời

thầu lập biên bản mở HSQT và

gửi bản chụp cho các nhà thầu đã

nộp HSQT.”

Đánh giá hồ sơ quan tâm:
- Nhân sự thiết kế mối (Yêu cầu là Kỹ
sư/Cử nhân chuyên ngành sinh học; Có tối

thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc).

+ Nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn xây
dựng Thủy lợi Thanh Hóa: Lê Anh Việt,
Bằng cử nhân ngành Sinh học, trường Đại
học khoa học tự nhiên_Đại học quốc gia Hà
Nội, tốt nghiệp 10/2012; Số năm kinh
nghiệm là 8 năm < 10 năm (Theo tiêu chí

HSMQT). Nhưng các thành viên trong tổ
chuyên gia vẫn cho 01 điểm tối đa? (Mặc

dù không ảnh hưởng đến danh sách xếp

hạng các nhà thầu).

- Tổ chuyên gia xem xét và đánh
giá lại để lưu trữ hồ sơ.

2 Gói thầu C1-NA-TDA3-W01: Xây lắp,
bảo hiểm, hạng mục chung các hồ: Đồn
Húng; Hồ 271; Hồ 3/9, gồm 2 lô: Lô 1_Xây
lắp, bảo hiểm, hạng mục chung hồ Đồn
Húng; Lô 2: Xây lắp, bảo hiểm, hạng mục
chung các hồ 271, hồ 3/9.

Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia:

- Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia: Quyết
định Số 81/QĐ-BQLDA ngày 13/05/2019
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
bao gồm có 08 nhân sự: Ông Phan Doãn
Hòa_Tổ trưởng; Ông Trần Đức Hanh_Tổ
viên; Bà Tăng Thị Khánh Vân_Tổ viên;
Ông Nguyễn Việt Cường_Tổ viên; Ông
Đặng Quang Hào_Tổ Viên; Bà Nguyễn Thị
Thu Hiền_Tổ viên; Bà Nguyễn Thị Mai
Oanh_Tổ viên và Bà Trần thị Hải Yến. Tất
cả các thành viên trong Tổ chuyên gia đều
có Chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Công tác lưu trữ hồ sơ
- Cơ bản đầy đủ, tuy nhiên còn thiếu một số
tài liệu sau:

+ Có 21 nhà thầu đến mua HSMT. Tuy
nhiên không thấy giấy giới thiệu của các
nhà thầu mua HSMT, Biên bản giao nhận
HSMT của Bên mời thầu cho các nhà thầu.

+ Có 01 nhà thầu Liên danh Công ty TNHH
Lực Nguyên Khang-Công ty TNHH Thái
An Thành: Có BB giao nhận HSDT; Thiếu
giấy giới thiệu công ty để nộp HSDT.
(Tham gia Lô 1: Hồ Đồn Húng).

- Tổ chuyên gia kiểm tra để bổ
sung các tài liệu còn thiếu để lưu
trữ hồ sơ.

II Quản lý hợp đồng

1 * Hợp đồng số 55/HDDXL ngày
26/6/2019 của Lô số 01: Hồ Đồn Húng,
Gói thầu C1-NA-TDA3-W01: Xây lắp,
bảo hiểm, hạng mục chung các hồ: Đồn
Húng; Hồ 271; Hồ 3/9, gồm 2 lô: Lô 1_Xây
lắp, bảo hiểm, hạng mục chung hồ Đồn
Húng; Lô 2: Xây lắp, bảo hiểm, hạng mục
chung các hồ 271, hồ 3/9. (Nhà thầu: Công
ty TNHH Minh Quang).

* HĐ số 86/HĐXL ngày 17/7/2019, Lô 2:
Xây lắp, bảo hiểm và hạng mục chung các
hồ La Ngà, Thanh Thủy. (Nhà thầu: Liên
danh Công ty Cổ phần Xây dựng và
Thương mại Tân Bình Mạnh-Công ty Cổ
phần CMVIETNAM).
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

- Trong Điều 51.1_ĐKC và ĐKCT của hợp
đồng không nêu cụ thể Tỷ lệ thu hồi tạm
ứng qua các lần thanh toán và Thời điểm
thu hồi hết tiền tạm ứng (Chỉ nêu: Số tiền

thanh toán cho Nhà thầu phải được điều

chỉnh để khấu trừ tiền tạm ứng và tiền giữ
lại).

- Trong các lần thanh toán của nhà
thầu, Ban quản lý nhớ khấu trừ
tiền tạm ứng, phù hợp theo Mục 4,
Điều 1 của TT số 52/2018/TT-
BTC ngày 24/5/2018, có hiệu lực
từ ngày 10/7/2018: “Vốn tạm ứng

được thu hồi qua các lần thanh

toán khối lượng hoàn thành của

hợp đồng, mức thu hồi từng lần

do chủ đầu tư thống nhất với nhà

thầu và quy định cụ thể trong hợp

đồng và đảm bảo thu hồi hết khi

giá trị thanh toán (bao gồm cả
tạm ứng và thanh toán khối lượng

hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp

đồng.”

III Hồ sơ thanh toán

1 Hợp đồng C1-NA-CS4: Tư vấn khảo sát,
lập thiết kế BVTC và tổng dự toán tiểu dự
án 4, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an
toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An.

- Chưa làm thanh toán lần nào.

2 Hợp đồng số 55/HDDXL ngày 26/6/2019
của Lô số 01: Hồ Đồn Húng, Gói thầu
C1-NA-TDA3-W01: Xây lắp, bảo hiểm,
hạng mục chung các hồ: Đồn Húng; Hồ
271; Hồ 3/9, gồm 2 lô: Lô 1_Xây lắp, bảo
hiểm, hạng mục chung hồ Đồn Húng; Lô 2:
Xây lắp, bảo hiểm, hạng mục chung các hồ
271, hồ 3/9.

- Nhà thầu thanh toán lần 1: Hồ sơ đầy đủ.
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
hoàn thành theo hợp đồng đã theo mẫu 08b
của NĐ11/2020/NĐ-CP ban hành ngày
20/01/2020 và có hiệu lực từ ngày
16/3/2020. (Thay thế phụ lục 03a trước đây
của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
18/01/2016).

3 HĐ số 86/HĐXL ngày 17/7/2019, Lô 2:

Xây lắp, bảo hiểm và hạng mục chung
các hồ La Ngà, Thanh Thủy. (Nhà thầu:

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và

Thương mại Tân Bình Mạnh-Công ty Cổ
phần CMVIETNAM).

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương
mại Tân Bình Mạnh:

+ Thanh toán lần 1: Hồ sơ thanh toán đầy

đủ, tuy nhiên Giấy đề nghị thanh toán của

nhà thầu thiếu Số công văn, ngày tháng.
Phụ lục 3a lập ngày 15/01/2020; BB

nghiệm thu khối lượng hoàn thành ngày

15/1/2020. Nhưng ngày 10/3/2020 CĐT
mới thanh toán cho nhà thầu số tiền

6.963.992.000 đồng và đến ngày 31/3/2020

mới thanh toán tiếp cho nhà thầu

3.167.032.000 đồng. Như vậy: CĐT thanh
toán chậm cho nhà thầu so với điều khoản

trong hợp đồng tại Điều 51.1 trong Hợp

đồng “….Trong vòng 28 ngày kể từ ngày

ghi trên mỗi chứng chỉ thanh toán, CDDT

phải thanh toán cho Nhà thầu số tiền đã

được Giám đốc dự án xác nhận”.

+ Thanh toán lần 2: Hồ sơ thanh toán đầy

đủ, tuy nhiên Giấy đề nghị thanh toán của

nhà thầu thiếu Số công văn, ngày tháng.
Phụ lục 3a lập ngày 15/04/2020; BB

nghiệm thu khối lượng hoàn thành ngày

15/4/2020. CĐT thanh toán cho nhà thầu

ngày 4/5/2020. Phù hợp với thời gian quy

định của Hợp đồng.

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công

việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị
thanh toán: Chưa làm theo mẫu 08b của

- Bổ sung các thông tin còn thiếu

trong Giấy đề nghị thanh toán.

- Trong lần thanh toán sau, chủ
đầu tư thanh toán đúng thời gian

đã được quy định trong hợp đồng.

- Bổ sung các thông tin còn thiếu

trong Giấy đề nghị thanh toán.

- Kiến nghị nhà thầu lập lại Bảng

xác định giá trị khối lượng công

việc hoàn thành theo hợp đồng đề
nghị thanh toán theo mẫu 08b của
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
NĐ11/2020/NĐ-CP ban hành ngày

20/01/2020 và có hiệu lực từ ngày

16/3/2020.

- Công ty Cổ phần CMVIETNAM:

+ Thanh toán 01 đợt. Hồ sơ thanh toán đầy

đủ. Tuy nhiên Công văn đề nghị thanh toán

của nhà thầu không ghi ngày tháng, và giá

trị còn sửa bút mực đen. Phụ lục 3a lập

ngày 15/01/2020; BB nghiệm thu khối

lượng hoàn thành ngày 15/1/2020. Nhà thầu

xuất hóa đơn ngày 20/2/2020, nhưng CĐT
thanh toán cho nhà thầu ngày 30/3/2020.

Như vậy: CĐT thanh toán chậm cho nhà

thầu so với điều khoản trong hợp đồng tại

Điều 51.1 trong Hợp đồng “….Trong vòng
28 ngày kể từ ngày ghi trên mỗi chứng chỉ
thanh toán, CDDT phải thanh toán cho Nhà

thầu số tiền đã được Giám đốc dự án xác

nhận…”.

NĐ11/2020/NĐ-CP ban hành

ngày 20/01/2020 và có hiệu lực từ
ngày 16/3/2020.

- Trong lần thanh toán sau, chủ
đầu tư thanh toán đúng thời gian

đã được quy định trong hợp đồng.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án:

- TDA Khe Gang và Khe Sân: cơ bản đã hoàn thành xong.

- TDA 4: Đang thiết kế bản vẽ thi công.

- Tiến độ thi công tại các hồ thuộc TDA 3 (13 hồ).

TT Tên hồ

Vị trí địa lý
Số hộ BAH (theo khảo

sát ISC đã tham vấn địa
phương/hộ dân)Xã

Huyện, thị
xã

Tiến độ thực
hiện (đến tháng

7/2020)

1 Đồn Húng Hùng Thành Yên Thành 70%

2 Kẻ Sặt Tiến Thành Yên Thành 80%

3 Hòn Mát Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn 70%

4 Khe Dứa Nghĩa Thuận Thái Hòa 95%

Cần rà soát số hộ có thể
BAH, hiện trước mắt có 1
hộ Đặng Văn Lý ảnh
hưởng tường rào chiều dài
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TT Tên hồ

Vị trí địa lý
Số hộ BAH (theo khảo

sát ISC đã tham vấn địa
phương/hộ dân)Xã

Huyện, thị
xã

Tiến độ thực
hiện (đến tháng

7/2020)
khoảng 50m và lui vào nhà
1m. Nếu làm trên đường
hiện trạng cũ (2,5-3,5m)
thì ảnh hưởng tới đường
kết nối từ đường vào cổng
nhà hộ dân. Nếu làm
đường to hơn thì sẽ ảnh
hưởng khoảng 36 hộ.

5 Khe Du Hòa Sơn Đô Lương
Hoàn thành
chờ bổ sung

6 Rào Băng Nam Thanh Nam Đàn 90% 4

7 Đập Tuần Mỹ Thành Yên Thành
Hoàn thành
chờ bổ sung

>10 hộ

8 Hóc Nghẹt Ngọc Sơn Quỳnh Lưu 95% 4 hộ

9 Thanh Thủy Vân Diên Nam Đàn 95%

10 Hồ 271 Kỳ Tân Tân Kỳ 80%

11 Đập 3/9 Kỳ Tân Tân Kỳ
Hoàn thành
chờ bổ sung

12 Là Ngà Ngọc Sơn Thanh Chương 95%

13 Khe Dung Quỳnh Thắng Quỳnh Lưu
Hoàn thành
chờ bổ sung

Có hộ BAH nhưng không
rõ số hộ

2. Trong quá trình làm việc với Ban quản lý và đi xuống hiện trường các hồ đang
thi công. Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

STT Phát hiện

1 Hồ Tuần – xã Mỹ Thành – huyện Yên Thành

- Tiến độ thi công: Đã hoàn thành.

- Công tác GPMB: Xã làm công tác giải phóng mặt bằng, người dân hiến đất
để thực hiện thi công, hộ dân chỉ được nhận tiền đền bù cây cối, hoa màu được
nhận tiền vào tháng 12/2019. Có khoảng trên 10 hộ BAH tại khu vực, không rõ
có bao nhiêu hộ dễ bị tổn thương, không rõ số hộ BAH nặng, nhẹ... Hộ dân và
chính quyền địa phương cùng tham gia kiểm đếm. Hiện một số hộ chưa nhận
tiền đền bù cây cối.
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STT Phát hiện

2 Hồ Khe Dứa - xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hoà

- Tiến độ thi công khoảng 95%.

- Xã có ý kiến nhà thầu tự đến làm không thông qua xã, cần phải có cuộc họp
với xã, báo cáo tình hình thực hiện không có thông tin về dự án đến khi dân lên
phàn nàn có ý kiến mới biết?

- Người dân muốn biến bản vẽ thiết kế đường vận hành là bao nhiêu mét? Nếu
đi theo hiện trạng là sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nếu diện tích mở rộng >3,5m
là sẽ ảnh hưởng khoảng 36 hộ trong đó có 6 hộ dễ bị tổn thương. Còn nếu
đường theo hiện trạng sẽ ảnh hưởng tới đường bắc qua vào nhà dân ( từ cống),
trước mặt hiện có 1 hộ Đạng Văn Lý – tường vào 1m chiều rộng và khoảng
50m dài họ chưa được hỗ trợ nên họ cứ để nguyên. Đội trưởng đội thi công
Phương có ý kiến là không có bồi thường đất hay bờ rào, cây cối cho hộ dân.

- Cống thoát nước theo thiết kế là có 5 cống nhưng chỉ có 4 còn thiếu 1.

- Điểm cầu xung yếu cần làm vì đoạn cầu đã xuống cấp mưa to có thể sẽ vỡ.

3 Hồ Rào Băng - xã Nam Thành – huyện Nam Đàn
- BAH tại thôn 3-4 và 6 có khoản 4 hộ BAH gồm đất vườn, cây cối, cột điện,
đất sản xuất.

- Thi công hiện khoảng 80%.

- Quan điểm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công là xã làm công tác giải phóng
mặt bằng, vận động dân bàn giao mặt bằng và không có kinh phí đền bù, hỗ
trợ. Hiện xã đã vận động được 3 hộ, còn 1 hộ chưa làm được là Nguyễn Hữu
Mậu ảnh hưởng đất vườn, họ chưa đồng ý với dự án.

4 Hồ Hóc Nghẹt – xã Ngọc Sơn – huyện Quỳnh Lưu
- Đã thi công được khoảng 95%, hiện còn đang làm đường quản lý.

- Có khoảng 4 hộ BAH đất rừng khu vực đập tràn, ảnh hưởng đường vận hành.
Trong đó có 1 hộ chồng mất Hồ Thị Lan. Sở Nông nghiệp yêu cầu cần phải có
mặt bằng sạch, UBND xã giải phóng mặt bằng mới triển khai thi công.

- Theo ý kiến phản ảnh của hộ Hồ Thị Trường hộ chỉ được nhận tiền đền bù
cây cối, ngoài ra hộ chưa được nhận tiền bồi thường bờ tường (xã chi 3 triệu và
nhà thầu thi công chi 7 triệu), hộ cũng đã hiến đất 1 đoạn dài (không rõ bao
nhiêu mét). Tham gia kiểm đếm chỉ có hộ dân và xã.

5 Hồ Khe Sân – xã Quỳnh Thắng – huyện Quỳnh Lưu
- Không rõ số lượng hộ BAH tại thôn 7, thôn Xuân nhà thầu thoả thuận đền bù
với người dân BAH.

- Có khoảng 30 hộ dân có đất canh tác ngay gần khu vực hồ, họ e ngại nếu
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STT Phát hiện

nước dâng lên có ảnh hưởng tới đất canh tác, ao hồ, cây cối của gia đình hay
không? Cần sự quan tâm của chính quyền địa phương và ban QLDA quan tâm.
Trong số đó có 1 hộ gia đình Phạm Ngọc Giá sinh sống tại khu vực lòng hồ e
ngại việc nếu nước trong hồ dâng lên cao có thể làm ngập nhà của hộ gia đình.

3. Một số tồn tại và khuyến nghị
a) Tồn tại

Các TDA của Nghệ An chưa thực hiện theo đúng yêu cầu của CSAT XH, cụ
thể như sau:

(i). Báo cáo RAP và thực tế có nhiều sự thay đổi: Theo báo cáo RAP của TDA
Khe Gang, Khe Sân và các TDA 3 cho thấy số lượng tiền đền bù ước tỉnh khoảng 3,4
tỷ. Số lượng các hồ đã hoàn thành và đang thi công hiện nay là 15 hồ. Và theo ý kiến
của Ban QLDA là không có hộ BAH. Điều này là sự khác biệt so với các tỉnh khác?
Nhưng thực tế khi đi hiện trường tại các hồ đều cho thấy có hộ BAH. Theo quan điểm
của các xã/dân đã đi khảo sát họ đã đưa ý kiến “ Sở Nông nghiệp và nhà thầu xây dựng
nói rằng xã phải thực hiện công tác GPMB, khi có mặt bằng sạch thì mới triển khai thi
công” không có chi phí chi trả cho việc đền bù đất các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt
bằng và họ chỉ được trả tiền cây cối, tài sản trên đất. Tiền chi trả cho các hộ BAH
được lấy từ tiền của xã hoặc tiền của các nhà thầu thi công thoả thuận với các hộ dân?
Việc thực hiện kiểm đếm chỉ có hộ dân, đại diện xã cùng tham gia kiểm đếm.

(ii) Việc chi trả phí tư vấn (khoảng hơn 6 tỷ) để lập báo cáo CSAT (RAP, ESIA,
SA…) tại cả 4 TDA (Khe Gang, Khe Sân, TDA 3, TDA 4) ban QLDA đang làm đúng
theo yêu cầu của WB/CPO về các báo cáo CSAT nhưng thực tế lại không áp dụng các
yêu cầu cần thực hiện trong báo cáo đã đề cập, tư vấn ISC nhận thấy điều này gây lãng
phí về mặt tài chính, thời gian và chưa thực hiện đúng theo yêu cầu của WB.

(iii) Như vậy, cho đến nay Ban QLDA không có danh sách, số liệu thống kê cụ
thể có bao nhiêu hộ BAH, hộ BAH nặng, nhẹ, hộ dễ bị tổn thương, tỷ lệ mất đất, nhân
khẩu BAH… cũng như khối lượng BAH cây cối, đất đai, tài sản trên đất, số tiền chi trả.

(iv) Trong báo cáo thực hiện Ban QLDA chưa có thống kê số lượng các cuộc
tham vấn, số thành viên tham dự phân tách theo giới tính đến thời điểm được báo cáo.

(iv) Không có danh sách các thành viên tham dự trong các báo cáo đánh giá
SA/RAP mà chỉ nói về số lượng cũng chưa đề cập số lượng nam và nữ.

(vi) Các hoạt động trong báo cáo đánh giá xã hội (SA) phần nhiều chưa thực
hiện và chưa có ngân sách bố trí để thực hiện. Hiện một số nhà thầu đã có thống kê tỷ
lệ lao động phổ thông là người địa phương.
b) Đề xuất:

(i) Đề nghị CPO yêu cầu tư vấn hỗ trợ PIC cần hỗ trợ ban QLDA xử lý các vấn
đề còn tồn tại và thực hiện các hoạt động theo đúng chính sách WB đã yêu cầu. Đặc
biệt việc thực hiện các ma trận quyền lợi trong báo cáo RAP, các hoạt động xã hội
trong báo cáo SA đã được WB/CPO phê duyệt tại các TDA Khe Gang, Khe Sân và
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TDA 3.

(ii) Đối với TDA 4: (i) Việc lập báo cáo RAP, SA trong đó có các hoạt động
phải đi đôi với việc thực tế cần phải thực hiện những gì đã đề cập trong báo cáo. (ii)
Đối với các hồ thuộc TDA 4 chưa cho phép thi công khi chưa hoàn thành các quy trình
đền bù, hỗ trợ tái định cư (nếu có) theo đúng yêu cầu của WB.

(iii) Đề nghị Ban QLDA thực hiện lồng ghép các hoạt động trong SA với các
hoạt động hiện có của địa phương như chương trình tập huấn khuyến nông, đào tạo
nghề …yêu cầu tư vấn PIC hỗ trợ cho ban về việc thực hiện các hoạt động đã đề cập
trong báo cáo SA.

(iv) Đề nghị các nhà thầu thi công cần thực hiện nghiêm túc công tác An toàn
xã hội và thực hiện lồng ghép các hoạt động SA trong quá trình thực hiện.

(v) Ban QLDA cần theo dõi những hộ dân hiện đang sinh sống gần với khu vực
hồ/lòng hồ (nếu có) đảm bảo an toàn đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân. Trong trường
hợp cần thiết cần phải làm việc với chính quyền địa phương di dời hộ dân tới nơi ở
mới để tránh trường hợp bất chắc có thể xảy ra.

(vi) Trong các hồ sơ/hợp đồng của nhà thầu cần ràng buộc điều khoản liên quan
tới tỷ lệ lao động phổ thông là người địa phương (30%) và ưu tiên lao động nữ. Mức
lương trả cho nam và nữ cần đảm bảo sự công bằng với cùng 1 loại công việc như
nhau, cũng như không được sử dụng lao động trẻ em. Và đảm bảo an toàn lao động,
tránh xung đột trong lao động về văn hoá, XH, phong tục tập quán giữa cán bộ/công
nhân viên của nhà thầu với người địa phương.

(vii) Lưu ý với các nhà thầu: Cần gửi các biểu mẫu SA3, SA5, SA6 hàng tháng
tới Ban QLDA. Các nhà thầu thi công cần có tủ thuốc di động tại công trường và cố
định. Cần có bao cao su, tờ rơi trong các tủ thuốc. Nhà thầu cần lập sổ theo dõi/ghi
chép các hoạt động ATXH hàng tháng và gửi tới Ban QLDA.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án:

- Tiểu dự án 1: Khe Gang – hoàn thành xây lắp khoảng 95%.

- Tiểu dự án 2: Khe Sân – đã hoàn thành xây lắp.

- Tiều dự án 3: Gồm 13 hồ - đang thi công.

- Tiểu dự án 4: Đang phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

2. Tình hình thực hiện chính sách ATMT của TDA3:

STT Vấn đề Khuyến nghị

1 Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT vào
HSMT và hợp đồng xây lắp TDA 3.

- Có đầy đủ yêu cầu về MTXHSKAT trong
HSMT: Điều kiện chung, Điều kiện cụ thể và
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STT Vấn đề Khuyến nghị

Phụ lục (MXSA) theo hồ sơ mẫu.

- Hợp đồng bao gồm các yêu cầu về
MTXHSKAT, có bảo đảm thực hiện trách
nhiệm MTXHSKAT kèm theo Bảo lãnh thực
hiện hợp đồng.

- Mỗi 1 gói thầu có các cán bộ của nhà thầu về
an toàn môi trường.

2 Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT vào
HSMT và hợp đồng TVGS

- Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập
tỉnh Nghệ An là TVGS thi công.

- Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật tài nguyên và
môi trường, TP Vinh, Nghệ An là đơn vị quan
trắc môi trường và giám sát tuân thủ về
ATMTXH.

- Các yêu cầu về quan trắc môi trường và yêu
cầu báo cáo trong hợp đồng phù hợp với yêu
cầu trong ESIA.

- Hợp đồng quan trắc môi trường với TVGS có
cả giám sát nước mặt giai đoạn vận hành (2 đợt
trong năm đầu tiên).

3 Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu

- TDA 3: có 13 báo cáo KHQLTXH của nhà
thầu, mỗi hồ có 1 kế hoạch riêng.

- Tất cả các Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu
đều có Quyết định phê duyệt riêng.

4 Rà phá bom mìn

- TDA 3 ko rà phá bom mìn.

5 Báo cáo giám sát ATMT:

- Tư vấn GSATMT có báo cáo giám sát hàng
tháng cho Ban QLDA.

- Ban QLDA giám sát thi công trên công
trường có báo cáo hàng tuần về ATLĐMT theo
mẫu của CPO cung cấp.

- Đề nghị Ban QLDA giám
sát cả vấn đề phòng ngừa
COVIT 19 trên công trường
của các nhà thầu.

- Yêu cầu Tư vấn GSATMT
giám sát và báo cáo việc
phòng chống COVIT19 của
các nhà thầu trong báo cáo
tháng.
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3. Trong quá trình đi xuống hiện trường các hồ đang thi công. Đoàn tư vấn có
một số phát hiện sau:

STT Vấn đề Khuyến nghị

1 Hồ Tuần – xã Mỹ Thành huyện Yên
Thành

- Rác thải xây dựng trong lòng hồ.

- Không có biển thông tin về công trình.

- Không có rào chắn, biển báo công
trường.

- Đề nghị nhà thầu phải thu dọn các
chất thải xây dựng còn sót lại trong
lòng hồ trước khi bàn giao cho đơn
vị vận hành.

- Đề nghị TVGS thi công và
ATMT giám sát việc thu gom chất
thải.

2 Hồ Khe Dứa

- Rác thải xây dựng trong lòng hồ.

- Không có biển thông tin về công trình.

- Không có rào chắn, biển báo công
trường.

- Nhà thầu tập kết vật liệu trên đường vào
hồ.

- Đề nghị nhà thầu phải thu dọn các
chất thải xây dựng còn sót lại trong
lòng hồ trước khi bàn giao cho đơn
vị vận hành.

- Đề nghị TVGS thi công và
ATMT giám sát việc thu gom chất
thải trong lòng hồ.

- Trong việc thi công đường vào hồ
- đề nghị nhà thầu phải tập kết
nguyên vật liệu gọn gàng trên
đường để tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân đi lại; đặt biển cảnh
báo an toàn giao thông trên tuyến
đường đang thi công.
- Đề nghị TVGS thi công và giám
sát ATMT giám sát việc thực hiện
của nhà thầu.

3 Hồ Rào Băng
- Các thùng dầu để ngoài không có mái
che, nguy cơ rò rỉ vào kênh dẫn nước.

- Dây điện chìm trong nước, vắt ngang
kênh dẫn nước.

- Công nhân thì không sử dụng bảo hộ lao
động.

- Đề nghị nhà thầu thu gom các
thùng dầu vào trong khu vực lán
trại có mái che để tránh mưa, rò rỉ
dầu vào kênh dẫn nước.

- Đề nghị nhà thầu lưu ý vấn đề an
toàn điện trên công trường: dây dẫn
điện chìm trong nước, ngang qua
kênh dẫn nước.

- Đề nghị TVGS thi công và GS
ATMT giám sát việc thực hiện các
biện pháp giảm thiểu của nhà thầu,
đảm bảo an toàn lao động, an toàn
môi trường.
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V. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

Nguyễn Duy Đông – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Nghệ An.

SĐT: 0913.858.818; Email: dongna1980@gmail.com

VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ.

Họp tại văn phòng PPMU Nghệ An

Đi thực địa tại hồ Khe Dứa, xã Ngĩa Thuận, thị xã Thái Hòa

Gia cố mái thượng lưu Gia cố mái hạ lưu trồng cỏ

Tường chắn sóng Bê tông mặt đập
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Đi thực địa tại hồ Rào Băng, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn

Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông Đang thi công phía Thượng lưu

Đang thi công tường chắn sóng Đang thi công phía Hạ lưu

Đi thực địa tại hồ Tuần, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành

Bê tông mặt đập Gia cố phía Thượng lưu
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Gia cố phía hạ lưu Tường chắn sóng
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH THANH HÓA

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Thanh Hóa đang triển 3 tiểu dự án:

- Tiểu dự án thực hiện năm đầu: Sữa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ
chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa. Đã bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 1/2020.

- Tiểu dự án 1 (11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ: Kim
Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông,
Ông Già và Làng Mọ.

+ Giai đoạn 01: Đang triển khai thi công 06 hồ: Hồ Kim Giao, Hồ Bái Đền, Hồ
Bai Ngọc, Hồ Làng Mọ, Hồ Bai Mạ và Hồ Đồi Dốc.

+ Giai Đoạn 02: Đang đánh giá hồ sơ xây lắp của 05 hồ: Ao Sen, Ngọc Re,
Đập Cầu, Thung Sâu và Nam Sơn.

- Tiểu dự án 2 (gồm 12 hồ chứa): Sửa chữa và nâng cấp bảo đảm an toàn các
hồ Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Ngọc Đó, Phưng Khánh, Tây
Trác, Eo Lim, Mậu Lâm, Cây Quýt và Thung Bằng. Hiện tại đã hoàn thành và trình
thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (02 lần). Tuy nhiên do vướng
mắc trong áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và cơ cấu nguồn vốn
nên chưa hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt.

2. Giám sát an toàn đập

Qua kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 11 hồ thuộc Tiểu
dự án 1, Đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã phát hiện các nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Đồi Dốc

- Gia cố mái cửa vào thượng lưu tràn
chưa bố trí thêm lọc giảm áp ở tấm bê
tông phía trên.

- TVTK kiểm tra và bổ sung thêm
hệ thống lọc giám áp.

2 Hồ Bai Ngọc

- Bể tiêu năng tràn kết cấu chữ U tường
cao 3.3m, TVTKT chọn chiều dày chân
tường 0.4m thép chịu lực D14 không có
phụ lục tính toán kết cấu phần này,
nhưng có phụ lục tính toán kết cấu cửa

- Hiện tại công trình đã thi công
xong, cần tính toán bổ sung kết
cấu bể tiêu năng để xem xét và có
giải pháp xử lý thích hợp. Gia cố
mái hạ lưu tràn bằng BTCT và đá
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
vào chiều cao tường 2.5m và kết quả
tính toán D16.

xây cần bố trí hệ thống lọc tam
giác để giảm áp.

3 Hồ Bái Đền

- Lọc giảm áp dưới đáy bể tiêu năng bố
trí đầu bể là sai chỉ bố trí 2/3 cuối bể.

- TVTK kiểm tra và bố trí lại lọc
giảm áp cho phù hợp.

4 Hồ Kim Giao

- Tràn xả lũ TVTK bố trí thân dốc nước
đoạn 9 nối tiếp với bể tiêu năng. Hiện tại
ngay phía trên đỉnh tường bể là không
hợp lý về thủy lực cũng như kết cấu.
Cần chuyển thân dốc nước đoạn 9 thành
đoạn nước rơi nối tiếp với bể tiêu năng
đã có.

- Phụ lục tính toán tiêu năng tràn, có số
liệu nhưng không có kết quả tính toán.

- TVTK kiểm tra và bố trí lại đoạn
9 trên dốc nước để phù thủy lực.

- TVTK kiểm tra lại bảng tính tiêu
năng tràn để phù hợp với số liệu
đã thiết kế.

3. Giám sát thi công

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực địa tại một số hồ đang thi công, phát hiện một
số nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Đồi dốc và hồ Bai Mạ
- Về hình thức đổ bê tông tường chắn
sóng, mặt đập, gia cố mái thượng lưu và
xây rãnh tiêu nước mái tương đối đẹp.

- Tuy nhiên bê tông mặt đập theo Thiết
kế cứ 5m cắt 1 khớp lún nhưng nhà thầu
đổ liên tục rồi cắt khớp bằng máy cắt bê
tông và chiều sâu cắt chỉ được 5-
7cm/20cm. Do đó khe lún không có tác
dụng dẫn đến bê tông mặt đập sẽ nứt.

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Đầy đủ.

- Đối với những đoạn chưa thi
công, cần chia bê tông mặt đập đổ
theo chẵn lẻ, bố trí khe lún bằng
giấy dầu nhựa đường. Những
đoạn mặt đập đã đổ bê tông, cần
cắt đứt hết chiều dày của bê tông
để tạo thành khe lún và đổ nhựa
đường vào khe cắt đó.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu:
- Tiểu dự án năm đầu: Sữa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa.

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.
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+ Xây lắp: Đã thực hiện xong.

- Tiểu dự án 1 (11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ: Kim
Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông,
Ông Già và Làng Mọ.

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong.

+ Xây lắp: đã thực hiện 1/2 gói thầu xây lắp.

- Tiểu dự án 2:

+ Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong 6 gói thầu.

+ Xây lắp: Chưa thực hiện.

b) Quản lý hợp đồng:
- Giá trị giải ngân vốn ODA: 91,076 tỷ.
- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: 19,461 tỷ.

2. Kiểm tra hồ sơ
Gói thầu Số 3: C1-TH-TDA2-CS1: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây

dựng công trình (FS), Lập báo cáo an toàn đập Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa và Gói
thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1: Thi công xây dựng và bảo hiểm xây dựng công trình
Sửa chữa, Nâng cao an toàn 6 hồ chứa nước (Bao gồm cả chi phí hạng mục chung, phí
bảo vệ môi trường) được chia làm 3 lô: Lô 1: Công trình Hồ chứa nước Kim Giao,
huyện Tĩnh Gia và Hồ chứa nước Bái Đền, huyện Như Thành; Lô 2: Công trình hồ
chứa nước Bai Mại, huyện Ngọc Lặc và hồ chứa nước Làng Mọ, huyện Thọ Xuân; Lô
3: Công trình hồ chứa nước Bai Mạ và hồ chứa nước Đồi Dốc, huyện Thạch Thành,
Đoàn tư vấn có một số phát hiện sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1. Gói thầu Số 3: C1-TH-TDA2-CS1: Tư
vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng
công trình (FS), Lập báo cáo an toàn đập
Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa (Tiểu dự án
2).

Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia:

- Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia: Quyết
định Số 159/QĐ-BQLDANN ngày
16/05/2019 bao gồm có 03 nhân sự: Ông
Đỗ Kim Xuân_Tổ trưởng; Ông Lê Đình
Long_Tổ viên và Bà Hoàng Thị Biên_Tổ
Viên. Các thành viên trong Tổ chuyên gia
đều có Chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

Công tác lưu trữ hồ sơ
- Đầy đủ và khoa học.

Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm:

- Tại Mục 1.2, trong mục 1: Yêu cầu về
năng lực của Đơn vị tư vấn của Hồ sơ yêu
cầu bầy tỏ quan tâm có nêu “Nhà thầu có
năng lực tài chính hiện tại lành mạnh được
chứng minh thông qua Báo cáo tài chính
được kiểm toán và các báo cáo khác được
Chủ đầu tư chấp thuận trong 03 năm gần
nhất (2016, 2017, 2018) và phải đạt yêu
cầu tối thiểu là giá trị tài sản dòng của Nhà
thầu trong năm gần nhất được tính bằng
chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ
phải dương”.

Nhận thấy: Cần đưa thêm tiêu chí xác nhận
không nợ thuế của Cơ quan thuế trước thời
điểm nộp HSQT.

- Đối với các gói thầu sau, trong
quá trình lập HSMT cần đưa thêm
tiêu chí: Nhà thầu phải có xác
nhận không nợ thuế của Cơ quan
thuế trước thời điểm nộp HSDT.

Đánh giá hồ sơ quan tâm:
- Tại Phụ lục 6: Đánh giá chi tiết của tổ
chuyên gia:

+ Tại Mục 1.2, trong mục 1: Yêu cầu
về năng lực của Đơn vị tư vấn của Hồ sơ
yêu cầu bầy tỏ quan tâm có nêu “Nhà thầu
có năng lực tài chính hiện tại lành mạnh
được chứng minh thông qua Báo cáo tài
chính được kiểm toán và các báo cáo khác
được Chủ đầu tư chấp thuận trong 03 năm
gần nhất (2016, 2017, 2018) và phải đạt
yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản dòng của
Nhà thầu trong năm gần nhất được tính
bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng
nợ phải dương”: Tổ chuyên gia đánh giá
các nhà thầu tham dự có báo cáo tài chính 3
năm 2016, 2017, 2018 chưa kiểm toán hoặc
đã kiểm toán đều được điểm tối đa là 05
điểm. (Mặc dù điểm cho ở mục này thay đổi
nhỏ, không ảnh hưởng đến thứ tự xếp hạng

- Tổ chuyên gia xem xét và đánh
giá lại để lưu trữ hồ sơ.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
của nhà thầu).

Hồ sơ mời đề xuất:

- Trong mục yêu cầu về nhân sự: Chưa nêu
yêu cầu về Hạng chứng chỉ thiết kế.

- Trong các gói thầu sau, trong
Mục nhân sự cần đưa rõ yêu cầu
về Hạng chứng chỉ thiết kế vì Vì
theo Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018, Sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ một số quy định về
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
các lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng, có phân ra Hạng
các chứng chỉ hoạt động xây
dựng, trong đó có lĩnh vực thiết kế
công trình.

2 Gói thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1: Thi
công xây dựng và bảo hiểm xây dựng
công trình Sửa chữa, Nâng cao an toàn 6
hồ chứa nước (Bao gồm cả chi phí hạng
mục chung, phí bảo vệ môi trường) được
chia làm 3 lô: Lô 1: Công trình Hồ chứa
nước Kim Giao, huyện Tĩnh Gia và Hồ
chứa nước Bái Đền, huyện Như Thành; Lô
2: Công trình hồ chứa nước Bai Mại, huyện
Ngọc Lặc và hồ chứa nước Làng Mọ, huyện
Thọ Xuân.; Lô 3: Công trình hồ chứa nước
Bai Mạ và hồ chứa nước Đồi Dốc, huyện
Thạch Thành.

Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia:

- Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia: Quyết
định Số 356/QĐ-BQLDANN ngày
05/09/2019 bao gồm có 05 nhân sự: Ông
Nguyễn Văn Thành_Tổ trưởng; Ông Đỗ
ÁNh Hồng_Tổ viên, Ông Nguyễn Văn
Hiếu_Tổ Viên, Bà Hoàng Thị Biên_Tổ
Viên và Ông Lê Tiến Dũng. Các thành viên
trong Tổ chuyên gia đều có Chứng chỉ hành
nghề đấu thầu.

Công tác lưu trữ hồ sơ
- Đầy đủ và khoa học.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

Qui trình lựa chọn nhà thầu:

- Quy trình đấu thầu tuân thủ đúng theo
Luật đấu thầu Số 43/QH13/2013 ngày
26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014: Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn của Bộ
kế hoạch và đầu tư.

II Quản lý hợp đồng

1 Gói thầu Số 3: C1-TH-TDA2-CS1: Tư
vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng
công trình (FS), Lập báo cáo an toàn đập
Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa (Tiểu dự án
2).

- Ngày ký hợp đồng: 29/7/2019, thời gian
thực hiện hợp đồng 04 tháng kể từ ngày ký
hợp đồng. Hiện nay đã hết thời hạn thực
hiện hợp đồng.

- Ban quản lý cần sớm làm các thủ
tục để gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng.

2 Hợp đồng số 77/2019/HĐXD-WB8 ngày
15/11/2019.

Lô 2: Công trình hồ chứa nước Bai Mại,
huyện Ngọc Lặc và hồ chứa nước Làng
Mọ, huyện Thọ Xuân.

Gói thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1: Thi
công xây dựng và bảo hiểm xây dựng
công trình Sửa chữa, Nâng cao an toàn 6
hồ chứa nước (Bao gồm cả chi phí hạng
mục chung, phí bảo vệ môi trường) được
chia làm 3 lô: Lô 1: Công trình Hồ chứa
nước Kim Giao, huyện Tĩnh Gia và Hồ
chứa nước Bái Đền, huyện Như Thành; Lô
2: Công trình hồ chứa nước Bai Mại, huyện
Ngọc Lặc và hồ chứa nước Làng Mọ, huyện
Thọ Xuân.; Lô 3: Công trình hồ chứa nước
Bai Mạ và hồ chứa nước Đồi Dốc, huyện
Thạch Thành.

- Trong Hợp đồng nêu Tạm ứng 30% giá trị
hợp đồng. Tuy nhiên trong ĐKC (Điều 51.
Thanh Toán) và ĐKCT chưa nói tỷ lệ thu
hồi tạm ứng qua các lần thanh toán và thời

- Trong các lần thanh toán của nhà
thầu, Ban quản lý nhớ khấu trừ
tiền tạm ứng, phù hợp theo Mục 4,
Điều 1 của TT số 52/2018/TT-
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
điểm thu hồi hết giá trị tiền tạm ứng. BTC ngày 24/5/2018, có hiệu lực

từ ngày 10/7/2018: “Vốn tạm ứng
được thu hồi qua các lần thanh
toán khối lượng hoàn thành của
hợp đồng, mức thu hồi từng lần
do chủ đầu tư thống nhất với nhà
thầu và quy định cụ thể trong hợp
đồng và đảm bảo thu hồi hết khi
giá trị thanh toán (bao gồm cả
tạm ứng và thanh toán khối lượng
hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp
đồng.”

III Hồ sơ thanh toán

1 Hợp đồng số 58/2019/HĐTV-WB8 ngày
27/9/2019.

Gói thầu Số 3: Tư vấn khảo sát, lập dự án
đầu tư xây dựng công trình (FS), Lập báo
cáo an toàn đập (C1-TH-TDA2-CS1) Tiểu
dự án 2, tỉnh Thanh Hóa (Bao gồm 12 công
trình hồ chứa: Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa
Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Phưng Khánh,
Ngọc Đó, Tây Trác, Cây Quýt, Mậu Lâm,
Eo Lim và Thung Bằng).

- Nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư
vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Huy
Hoàng- Công ty Cổ phần tư vấn thủy lợi
Thanh Hóa.

+ Nhà thầu đã làm thanh toán lần 01, hồ sơ
thanh toán đầy đủ và đã Khấu trừ tiền tạm
ứng.

- Các lần thanh toán sau, Nhà thầu
lập bảng xác định khối lượng
công việc hoàn thành theo mẫu
08b của NĐ11/2020/NĐ-CP ban
hành ngày 20/01/2020 và có hiệu
lực từ ngày 16/3/2020.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án:

a) Tiểu dự án thực hiện năm đầu: Sữa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa

nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa.

Tái định cư/GPMB:
Theo báo cáo RAP ( 2015) có 13 hộ BAH với tổng kinh phí cho công tác đền

bù khoảng 654.672.500 VNĐ. Hiện nay công trình đã đi vào sử dụng tháng 12/2019.

Số tiền đã chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng là 1.944.456.857 VNĐ với 30 hộ
BAH, trong đó có 1 hộ DTTS. Không có trường hợp nào phải di dời tái định cư, chỉ có
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đền bù đất ở, đất nông nghiệp và tài sản, hoa màu trên đất. Người dân không có khiếu

nại thắc mắc gì.

EMDP và các hoạt động SA
Được TDA thực hiện lồng ghép. Đã hoàn thành công tác giải ngân theo hợp

đồng ký kết giữa Ban và đơn vị tư vấn số tiền 310.730.000 đồng vào tháng 1/2019.
Công tác giải ngân không gặp khó khăn gì, Tư vấn đã cung cấp đầy đủ các chứng từ,
không có khiếu nại gì xảy ra.

Khuyến nghị
- Tư vấn ISC sẽ thực hiện tham vấn khảo sát với các hộ dân tại TDA Đồng Bể

trong lần giám sát tiếp theo tại tỉnh.
- Tư vấn ISC sẽ cùng với cán bộ ban QLDA hoàn thành báo cáo CSAT tại TDA

Đồng bể trong lần giám sát tiếp theo tại tỉnh.
b) Tiểu dự án 1 (11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ: Kim Giao,
Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông
Già và Làng Mọ.

Giai đoạn 1:

- Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 6 công trình, gồm hồ: Kim Giao, Đồi
Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ (theo Quyết định số 5131/QĐ-UBND
ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Đang thực hiện thi công.

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB cho TDA 1 – giai đoạn 1 thông qua
ngày 20/06/2019 và UBND tỉnh duyệt ngày 15/08/2019.

Giai đoạn 2:
- Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 5 công trình, gồm hồ: Ao Sen, Ngọc Re,

Đập Cầu, Thung Sâu, Nam Sơn (theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 22/8/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Chưa kiểm đếm, đo đạc, chưa thi công.

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB cho TDA 1 – giai đoạn 2 thông qua
ngày 25/10/2019.

c) Tiểu dự án 2 (gồm 12 hồ chứa): Sửa chữa và nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ
Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Ngọc Đó, Phưng Khánh, Tây
Trác, Eo Lim, Mậu Lâm, Cây Quýt và Thung Bằng.

- Các báo cáo CSAT đang trình CPO/WB xem xét để thông qua.
2. Kiểm tra hồ sơ:

Kết quả kiểm tra hồ sơ, hiện trường - những phát hiện của tư vấn:

STT Những phát hiện của tư vấn

I Tiểu dự án 1 (11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ: Kim
Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn,
Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ.
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STT Những phát hiện của tư vấn

1 Giai đoạn 1: 06 hồ đang thi công (Hồ Kim Giao, Đồi Đốc, Bai Mạ, Bái đền,
Hai Ngọc, Làng Mạ). Tiến độ thi công tại các hồ đạt khoảng 75-80%.

- Theo báo cáo RAP TDA 1- giai đoạn 1 có 31 hộ BAH và kinh phí thực hiện là
2.013.297.000 VNĐ. Tính đến thời điểm giám sát tháng 7/2020. Ban QLDA
cho biết có khoảng 148 hộ BAH, số tiền đã chi trả 2.855.053.432 VNĐ cho các
hộ. Hiện công tác chi trả chưa hoàn thành xong.

Hoạt động đánh giá xã hội (SA) và EMDP

- Theo báo cáo SA các hoạt động GAP – Kế hoạch truyền thông – kế hoạch
quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí 41,4 triệu. và EMDP là 1.037.00.000 VNĐ.
Tại thời điểm giám sát tháng 7/2020, về phía Ban QLDA cho biết các hoạt động
EMDP, SA và IRP được thực hiện lồng ghép với kinh phí thực hiện là
1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai đoạn. Hiện đã thực hiện hoạt động 1 là
khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công tác đào tạo cho 5 lớp đã thực hiện
tháng 8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp tục vào quý 4/2020; Hoạt
động 3 là chương trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào quý 4/2020. Hoạt
động 4 của chương trình là giám sát và đánh giá.  Mục tiêu 4 của GAP liên quan
tới tập huấn về Giới cho các thành viên trong BQLDA dự kiến sẽ thực hiện vào
tháng 8/2020.

- Khó khăn trong việc huy động người dân tham gia vì hộ dân thường không có
nhà, đi làm ăn xa.
- Đồng bào DTTS trong vùng dự án chủ yếu là đồng bào Mường và Thái.

2 Hồ Bái Đền – xã Thanh Kỳ - huyện Như Thanh – Thanh Hoá

- Tiến độ thi công: khoảng 85% hiện còn các hạng mục đổ mặt bê tông và hạ
lưu đập. Nhà thầu thi công Tổng công ty cổ phần xây dựng phát triển nông thôn
Thanh Hoá.

- Số hộ BAH 9hộ đều là đồng bào Thái với tổng số tiền bồi thường GPMB là
460.859.150 VNĐ. Có 2 hộ thuộc diện hộ nghèo là Lương Văn Cảnh và Lương
Văn Liên.
- Các hộ dân đã được tham gia tập huấn về phát triển sản xuất, sinh kế, sức
khoẻ sinh sản và họ đánh giá cao chương trình của dự án.

- Phát sinh đường quản lý vận hành (khoảng 200m đường quản lý) chuyển sang
vị trí khác có thể có một số hộ BAH.

- Người dân đề xuất làm thêm đoạn mương thoát khoảng 100m, khu vực này sẽ
không có hộ BAH.

- Không có khiếu kiện, khiếu nại tại thời điểm giám sát.

3 Hồ Bai Mạ - xã Thành Thọ – Huyện Thạch Thành- Thanh Hoá

- Tiến độ thi công: khoảng 90% hiện còn các hạng mục chưa làm là ½ đường
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STT Những phát hiện của tư vấn

công vụ, gia cố mái trước của tràn. Nhà thầu thi công Tổng công ty cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

- Số hộ BAH 44 hộ BAH và 1 tổ chức với tổng số tiền bồi thường GPMB là
339.308.576 VNĐ. Đồng bào DTTS bị ảnh hưởng là Thái và Mường.

- Các hộ dân đã được tham gia tập huấn về phát triển sản xuất, sinh kế, sức
khoẻ sinh sản và họ đánh giá cao chương trình của dự án.

- Người dân mong muốn: Làm thêm phần lan can an toàn và 2 cống tưới.

Khiếu kiện/khiếu nại

- Có 2 hộ có ý kiến về việc nứt nhà. Nhà thầu thi công đã thoả thuận với 1 hộ
gia đình hiện còn 1 hộ hiện đang xác nhận tình trạng. Nứt nhà cũng có thể do xe
mỏ quặng luôn chạy qua các hộ gia đình này.

- Có 1 hộ dân đã sống gần khu vực chân đập >10 năm nay mong muốn là được
đi di dời khỏi khu vực đang sinh sống vì hộ e ngại về việc đập tràn nếu có nước
cao, tràn xuống có thể ảnh hưởng tới đời sống của hộ gia đình và hộ gia đình
cũng có ý kiến về việc bị nứt nhà.

4 Hồ Làng Mọ - xã Quảng Phú – Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá

- Tổng kinh phí bồi thường GPMB là 1.775.792.524 VNĐ, các hộ dân và tổ
chức BAH đã nhận tiền bồi thường, số hộ BAH là 30 hộ, hộ BAH chủ yếu là
người Kinh.

- Các hộ dân BAH cũng đã được tham gia chương trình tập huấn theo như
chương trình EMDP/SA/IRP đã đề cập.

- Một số hộ dân có ý kién về việc kiểm đếm còn thiếu và chưa nhận chi trả tiền
bồi thường, hỗ trợ như Trần uân Thiêm, Mai Văn Quang, Phạm Văn Thức… đề
nghị ban QLDA, hội đồng bồi thường huyện và xã cùng xác minh lại những hộ
có ý kiến. Nếu kiểm đếm thiếu cần thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, bổ
sung theo đúng quy định.

3. Các vần đề tồn tại/khuyến nghị
- Trong bảng tổng hợp kinh phí bồi thường: Cần thêm các cột nhân khẩu, tỷ lệ

mất đất của hộ để xác định hộ thuộc diện AH nặng, nhẹ, hộ dễ bị tổn thương.
- Đề nghị Ban QLDA và hội đồng bồi thường các huyện cần rà soát lại toàn bộ

các hồ đối với các công trình phát sinh (nếu có), kiểm đếm còn thiếu cho các hộ BAH
(nếu có) và lên phương án bồi thường hỗ trợ, bổ sung tới các hộ BAH theo đúng quy
định của chính sách.

- Bên cạnh đó, tư vấn ISC cũng đã trao đổi, tập huấn cho cán bộ chính sách của
ban về việc cần đề cập tỷ lệ mất đất, số nhân khẩu, số lượng hộ dễ bị tổn thương trong
công tác DMS cũng như lập phương án bồi thường.
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- Trong các hồ sơ/hợp đồng của nhà thầu cần ràng buộc điều khoản liên quan
tới tỷ lệ lao động phổ thông là người đia phương (30%) và ưu tiên lao động nữ. Mức
lương trả cho nam và nữ cần đảm bảo sự công bằng với cùng 1 loại công việc như
nhau, cũng như không được sử dụng lao động trẻ em. Và đảm bảo an toàn lao động,
tránh xung đột trong lao động về văn hoá, XH, phong tục tập quán giữa cán bộ/công
nhân viên của nhà thầu với người địa phương.

- Lưu ý với các nhà thầu: Cần gửi các biểu mẫu SA3, SA5, SA6 hàng tháng tới
Ban QLDA. Các nhà thầu thi công cần có tủ thuốc di động tại công trường và cố định.
Cần có bao cao su, tờ rơi trong các tủ thuốc. Nhà thầu cần lập sổ theo dõi/ghi chép các
hoạt động ATXH hàng tháng và gửi tới Ban QLDA.

- Đề nghị ban cung cấp các tài liệu/báo cáo file mềm sau cho tư vấn ISC: (i)
Báo cáo RAP, EMDP, SA tại các TDA 1 – giai đoạn 1 (6 hô); (ii) Báo cáo RAP –
EMDP – SA tại các TDA 1 – giai đoạn 2 (5 hồ); (iii) Báo cáo thực hiện chương trình
EMDP/ báo cáo khởi đầu của tư vấn thực hiện gói thầu EMDP; (iv) báo cáo EMDP-
SA – RAP TDA 2 – 12 hồ sau khi đã được WB/CPO thông qua cần gửi tới tư vấn ISC.
Những báo cáo gửi đến tư vấn để tư vẫn dễ dàng theo dõi và giám sát việc thực hiện.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án:

- TDA năm đầu – hồ Đồng Bể: đã bàn giao tháng 1/2020.

- TDA 1: giai đoạn 1 – 6 hồ: Kim Giao, Bai Ngọc, Bai Mạ, Đồi Dốc, Làng Mọ,
Bái Đền – đang thi công.

- TDA1: giai đoạn 2 – 5 hồ: Ao Sen, Ngọc Re, Đập Cầu, Thung Sâu, Nam Sơn:
đang đánh giá HSDT xây lắp.

- TDA2: 12 hồ: Đang trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ FS.
2. Tình hình thực hiện chính sách ATMT của TDA1.

STT Vấn đề Khuyến nghị

1 Lồng ghép yêu cầu về MTXHSKAT vào
HSMT và hợp đồng xây lắp

- Có đầy đủ yêu cầu về MTXHSKAT. Điều kiện
chung, Điều kiện cụ thể và Phụ lục (MXSA)
được đưa vào Hợp đồng.

2 Giám sát thi công:

- Ban QLDA thực hiện, không thuê tư vấn. Ban
QLDA có làm báo cáo định kỳ của TVGS thi
công theo mẫu của CPO, đầy đủ cho từng công
trình.

3 Yêu cầu về MTXHSKAT trong HSMT và Hợp
đồng TVGS MT-XH và thực hiện biện pháp
giảm thiểu tác động MT-XH:

- Giám sát biện pháp giảm thiểu tác động MT tại
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STT Vấn đề Khuyến nghị

hiện trường thi công.

- Tiếp nhận ý kiến của cộng đồng về các vấn đề
MT của dự án.

- Thực hiện quan trắc môi trường đất, nước,
không khí.

- Các yêu cầu về quan trắc môi trường theo Hợp
đồng với TVGS và ESIA có sự khác biệt: Hợp
đồng với TVGSQTMT cho cả TDA1 (11 hồ -
giai đoạn 1 – 6 hồ và giai đoạn 2 – 5 hồ) từ cuối
2019, trong khi báo cáo ESIA của 5 hồ giai đoạn
2 đến tháng 6/2020 mới được phê duyệt nên có
một số khác biệt.

+ Đối với 6 hồ giai đoạn 1: Trong HĐ 03 mẫu
không khí, tiếng ồn, độ rung (Tại vị trí: Đập đất,
bãi thải, đường quản lý), nhưng trong Báo cáo
ESIA lại nêu 4 mẫu không khí, ồn, độ rung (đập
đất, tràn xả lũ, đường quản lý và khu dân cư tập
trung gần hồ chứa); Trong ESIA nêu quan trắc:
Sạt lở xói mòn tại tràn xả lũ+mỏ đất đắp 1 lần
cuối mùa mưa và Quan trắc nước mặt 2 lần/năm
đầu tiên vận hành. Tuy nhiên trong HĐ
TVGSQTMT không nêu.

+ Đối với 05 hồ giai đoạn 2: Cũng có sự không
thống nhất các chỉ tiêu quan trắc giữa HĐ
TVGSQTMT với các chỉ tiêu trong ESIA đã
được phê duyệt.

- Thống nhất các chỉ tiêu quan
trắc Môi trường với HĐ
TVGSQTMT để bổ sung các
chỉ tiêu quan trắc đúng với các
chỉ tiêu đã phê duyệt trong
ESIA.

4 Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu:

- Có 3 Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu cho 6
hồ.

- Có Quyết định phê duyệt của Ban QLDA cho
các Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu.

- Không công bố Kế hoạch QLMTXH của nhà
thầu tại thôn, xã.

- Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu còn chung
chung, chưa có các biện pháp giảm thiểu theo đặc
điểm cụ thể của khu vực thi công.

- Yêu cầu công bố Kế hoạch
QLMTXH của nhà thầu tại
thôn, xã khu vực thi công.

- Trong QLMTXH của nhà
thầu cần nêu các biện pháp
giảm thiểu theo đặc điểm cụ
thể của từng khu vực thi công.

5 Rà phá bom mìn

- Đã hoàn thành rà phá bom mìn cho 6 hồ TDA1
vào tháng 11 năm 2019.
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STT Vấn đề Khuyến nghị

6 Báo cáo giám sát ATMT:

- Tư vấn GSATMT có báo cáo giám sát hàng
tháng cho Ban QLDA.

- Đề nghị giám sát thi công, Tư vấn GSATMT
giám sát cả vấn đề phòng ngừa COVIT 19 trên
công trường của các nhà thầu và báo cáo việc
phòng chống COVIT19 của các nhà thầu trong
báo cáo tháng.

- Báo cáo giám sát ATMT của
TVGS cần phải bổ sung thêm
các thông tin:

+ Giám sát dựa vào cộng đồng:
nêu rõ địa điểm thi công của hồ
nào – ý kiến người dân cụ thể
là ai, địa chỉ thôn, xã…
+ Biện pháp giảm thiểu cụ thể
của nhà thầu nào – hồ nào, vị
trí bãi thải của từng hồ theo phê
duyệt trong ĐTM.

+ Khuyến nghị - yêu cầu của
TVGS ATMT phải chỉ định cụ
thể cho nhà thầu nào.

+ Hình ảnh công trường: Mỗi
hồ cần có hình ảnh về các biện
pháp giảm thiểu bụi, ATLĐ,
Lán trại, ngăn ngừa ô nhiễm
nước.

7 Đi hiện trường:

* Hồ Bai Mạ:

- Bãi thải đổ đất thải nằm ngay cạnh hồ với khối
lượng đất lớn, cần có biện pháp ngăn ngừa đất từ
bãi thải bị sạt lở, xói mòn vào lòng hồ (san đất,
làm bờ bao quanh bãi thải về phía lòng hồ).

- Công nhân chưa sử dụng đầy đủ bảo hộ lao
động.

- Đề nghị Ban QLDA,
TVGSATMT giám sát nhà thầu
thực hiện các biện pháp để đảm
bảo đất ko bị sạt lở, xói mòn
vào hồ.

- Đề nghị TVGSATMT đưa
vào các báo cáo giám sát tháng
của TVGS.

- Đề nghị TVGSATMT giám
sát trên hiện trường và cập nhật
trong báo cáo.

* Hồ Đồi Dốc:

- Nguyên vật liệu tập kết dưới lòng hồ cần phải
được dọn sạch trước khi bàn giao

- Chất thải xây dựng (gạch, đá…) do phá ngôi
nhà cũ còn lại trong lòng hồ thì cần được dọn
khỏi lòng hồ, đổ ra bãi thải.

- Đề nghị TVGSATMT đưa
vào các báo cáo giám sát tháng
của TVGS.
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V. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

Lê Thanh Hải – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Thanh Hóa.

SĐT: 0915.920.968; Email: lehaidatl@gmail.com

VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ.

Họp tại văn phòng PPMU Thanh Hóa

Đi thực địa tại hồ Bai Mạ, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành

Mặt đập đã thi công Gia cố mái thượng lưu
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Tràn kết hợp cầu giao thông Kênh xả sau tràn và bể tiêu năng

Tham vấn người dân

Đi thực địa tại hồ Đồi Dốc, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành

Đang thi công mái thượng lưu, tường chắn
sóng

Thi công mái hạ lưu
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Mặt đập đang thi công Kênh xả sau tràn

Bể tiêu năng Nhà van hạ lưu
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình triển khai với 07 hồ chứa: Hồ Yên Quang 1, hồ
Đá Lải, hồ Vườn Điều, hồ Đầm Mố, hồ Núi Vá, hồ Bãi Lóng và hồ Đồng Liềm. So với
Danh mục các hồ chứa được phê duyệt tại Quyết định 4638/QĐ/BNN-HTQT thì tỉnh
Ninh Bình loại bỏ 01 hồ (hồ Thạch La do đã sửa chữa nâng cấp bằng nguồn vốn ngân
sách).

Hiện nay tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi ngày 27/4/2020 và đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai thiết kế BVTC-
Dự toán.

Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án đề ra tiểu dự án hơi chậm cần đẩy nhanh
tiến độ để đáp ứng tiến độ chung của dự án.

2. Giám sát an toàn đập

Qua kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế FS của 07 hồ thuộc Tiểu dự
án, Đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đã phát hiện các nội dung sau:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Đá Lải:

- Tràn xả lũ là tràn thực dụng nối tiếp

dốc nước tiêu năng đáy, bể tiêu năng có
lỗ giảm áp nhưng thiếu hệ thống lọc cát

sỏi. Thiếu gia cố chuyển tiếp sau bể tiêu

năng. Thiếu hệ thống lọc giảm áp sau

lưng tường tràn.

- Trong giai đoạn thiết kế BVTC

đề nghị tư vấn cập nhật, bổ sung.

2 Hồ Vườn Điều

- Tràn là tràn thực dụng tiêu năng đáy,
đáy bể tiêu năng thiếu hệ thống lọc, tràn

rộng 65m bể tiêu năng được chia thành

6 tấm dày 0.4m, cần kiểm tra ổn định

tấm tiêu năng vì sẽ bị đẩy nổi. Rải đất

màu trồng cỏ 20cm là quá dày chỉ cần

10cm là đủ.

- Trong giai đoạn thiết kế BVTC

đề nghị tư vấn tính toán kiểm tra

ổn định bản đáy tiêu năng.
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3. Giám sát thi công

Các hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình chưa thi công. Đoàn tư vấn giám
sát độc lập (ISC) sẽ xem xét công tác thi công ngoài hiện trường trong kỳ giám sát tới.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a) Đấu thầu:
- Tư vấn/Phi tư vấn: Đã thực hiện xong 03 gói thầu.

+ Gói thầu C1-NB-CS1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và
lập Báo cáo an toàn, thuộc dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn (WB8) tỉnh Ninh Bình.

+ Gói thầu lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội.

+ Gói Tư vấn thẩm tra BCNCKT.

- Xây lắp: Chưa thực hiện.

b) Quản lý hợp đồng:
- Giá trị giải ngân vốn ODA: Chưa giải ngân.

- Giá trị giải ngân vốn đối ứng: Chưa giải ngân.

2. Kiểm tra hồ sơ
Quan việc xem xét qui trình lựa chọn nhà thầu, gói thầu Gói thầu C1-NB-CS1:

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập Báo cáo an toàn, thuộc dự án
Sửa chữa và Nâng cao an toàn (WB8) tỉnh Ninh Bình, Đoàn tư vấn có một số nội dung
sau:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1. Gói thầu C1-NB-CS1: Tư vấn khảo sát,
lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập Báo
cáo an toàn, thuộc dự án Sửa chữa và Nâng
cao an toàn (WB8) tỉnh Ninh Bình.

Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia:

- Cơ cấu tổ chức của tổ chuyên gia: Quyết
định Số 65/QĐ-BQL ngày 22/03/2018 bao
gồm có 06 thành viên. BQL mới cung cấp
được 03 chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

- Ban quản lý cần bổ sung các
chứng chỉ còn thiếu của tổ chuyên
gia theo đúng quy định tại Điều 116
của Nghị định 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014:

“Thành viên là cá nhân tham gia tổ
chuyên gia phải có chứng chỉ hành

nghề hoạt động đấu thầu”.



Báo cáo tóm tắt PPMU Ninh Bình

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 74-

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

Công tác lưu trữ hồ sơ
- Đầy đủ.

Hồ sơ mời đề xuất:

- Trong mục yêu cầu về nhân sự: Chưa nêu
yêu cầu về Hạng chứng chỉ thiết kế.

- Trong các gói thầu sau, trong Mục
nhân sự cần đưa rõ yêu cầu về
Hạng chứng chỉ thiết kế theo Nghị
định số 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018

Đánh giá hồ sơ mời đề xuất

- Quy trình đấu thầu tuân thủ đúng theo
Luật đấu thầu Số 43/QH13/2013 ngày
26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014.

II Quản lý hợp đồng

1 Gói thầu C1-NB-CS1: Tư vấn lập Báo cáo
Nghiên cứu khả thi (FS) và Lập báo cáo an
toàn đập.

- Nhà thầu: Tổng Công ty Tư vấn Xây
dựng Thủy Lợi Việt Nam_CTCP

- Ngày ký hợp đồng: 14/09/2018, thời gian
thực hiện hợp đồng 60 ngày kể từ ngày ký
hợp đồng. Hiện nay đã hết thời hạn thực
hiện hợp đồng.

- Ban quản lý cần sớm làm các thủ
tục để gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng.

III Hồ sơ thanh toán

1 Gói thầu C1-NB-CS1: Tư vấn lập Báo cáo
Nghiên cứu khả thi (FS) và Lập báo cáo an
toàn đập.

- Nhà thầu chưa lập Hồ sơ thanh toán.

- Ban quản lý lưu ý, khi nhà thầu
làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán
thì Bảng xác định giá trị khối lượng
công việc hoàn thành theo hợp
đồng phải làm theo mẫu 08b của
NĐ11/2020/NĐ-CP ban hành ngày
20/01/2020 và có hiệu lực từ ngày
16/3/2020. (Thay thế phụ lục 03a

trước đây của Thông tư
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016)
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III. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1. Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình triển khai thi công bao gồm 07 hồ các loại với
tổng mức đầu tư 219,53 tỷ đồng tương đương 9,76 triệu USD.

Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 30/06/2020 là 0 đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán: do chưa phát sinh giải ngân,
thanh toán, số dư cuối năm bằng không nên năm 2018, 2019 CPO chấp thuận cho Ban
QLDA chưa lập BCTC và sổ sách kế toán.

2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý
a) Việc lập Kế hoạch tài chính của dự án thiếu tính khả thi:

Phát hiện: Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính của dự án rất thấp. Cụ
thể về việc tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch vốn phần vốn như sau:

TT Năm Kế hoạch vốn Thực tế giải ngân Tỷ lệ

1 Năm 2018 27.500 trđ 0 trđ 0%

2 Năm 2019 19.000 trđ 0 trd 0%

Nguyên nhân

- Việc lập kế hoạch tài chính, hàng năm chưa được xây dựng và cập nhật phù
hợp tiến độ thực hiện thực tế của dự án. Đồng thời, việc lập kế hoạch chưa tính đến
giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đảm bảo kế hoạch có tính khả thi.

- Tại BQLDA chưa có quy trình, chưa có các biện pháp hiệu quả để rà soát tính
chặt chẽ, tính khả thi của việc lập kế hoạch.

Giải pháp: BQLDA cần chú trọng đến việc lập kế hoạch, tăng cường nhân sự
có chuyên môn, kinh nghiệm để kế hoạch đặt ra mang tính khả thi cao, phù hợp với
tiến độ thực tế của dự án. Đồng thời cần tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện để đạt
được kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Tình hình thực hiện hợp đồng tại dự án:
Phát hiện:

- Một số gói thầu đã thực hiện xong nhưng chưa thanh toán cho nhà thầu theo
quy định trong hợp đồng cụ thể:

+ Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập: hoàn thành
100% khối lượng.

+ Gói thầu lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội: 80% khối
lượng.

+ Gói Tư vấn thẩm tra BCNCKT: Hoàn thành 100% khối lượng.
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Nguyên nhân:

- Nhà thầu chưa làm biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
cũng như thủ tục hồ sơ thanh toán.

Giải pháp:

- BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn được bố trí kịp thời
theo nhu cầu của BQLDA, đồng thời phối hợp với nhà thầu để tìm ra và giải quyết các
khó khăn trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình thực hiện dự án
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được chỉnh sửa theo ý

kiến của hội đồng thẩm định.

- Báo cáo ESIA đã được ngân hàng thế giới thông qua ngày 01/7/2020.

2. Giám sát tuân thủ chính sách an toàn môi trường

Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình chưa triển khai thi công. Đoàn giám sát sẽ
giám sát thực hiện tuân thủ chính sách an toàn trong kỳ tiếp theo.

V. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Đinh Mạnh Tiến – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Ninh Bình.

SĐT: 0984.363.212

VI. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Ninh Bình
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Dự án đã được phê duyệt FS.

- Dự án chưa triển khai các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cho
các gói thầu thiết kế BVTC, thi công, tư vấn giám sát thi công...

2. Kiểm tra hồ sơ
- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ NCKT của 03 hồ (1 hồ nhỏ và 2 hồ

lớn).

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Giáng Tiên: Công trình cấp IV

- Trong thân và nền đập có các lớp đất 1B,
1C và lớp 2 có K>10-4cm/s nhưng không có
các biện pháp chống thấm cần thiết.

- Trong bản vẽ thiết kế không ghi độ chặt
của đất đắp đập.

- Tường bên bể tiêu năng cao 4,3m, tuy
nhiên chân tường cắt khớp chỉ rộng khoảng
2m, mất ổn định.

- Không có bản vẽ dẫn dòng thi công, đắp
đê quây để thi công mái thượng lưu.
- Hồ sơ thiết kế tương đối kém, nhiều chỗ
trong thuyết minh các thông số không khớp
nhau.

- Trong giai đoạn TKBVTC cần
đánh giá chi tiết hơn và đưa ra
phương án chống thấm phù hợp

- Trong giai đoạn TKBVTC cần ghi
rõ theo đúng quy phạm để nhà thầu
thi công đắp đủ độ chặt (K>=0,95).

- Trong giai đoạn TKBVTC cẩn bổ
sung tính toán ổn định trượt, lật để
chọn kết cấu tường cho phù hợp.

- Trong giai đoạn sau cần bổ sung
thêm đê quây và công tác dẫn dòng
vào phần tổ chức xây dựng.

- Cần lưu ý để giai đoạn sau kiểm
soát hồ sơ tốt hơn

2 Hồ Phú Xuân: Công trình cấp II

- PPMU khẳng định có khoan khảo sát đánh
giá địa chất cá hạng mục công trình nâng
cấp, tuy nhiên trong tính toán đơn vị tư vấn
lại nêu là tham khảo thông số nền do bên
đơn vị quản lý hồ cung cấp.

Hồ này có nhiều vấn đề trong khâu
thiết kế, đề xuất tính toán và duyệt
lại NCKT.

- Yêu cầu cập nhật các chỉ tiêu cơ lý
của đất nền đã được khoan khảo sát
đưa vào tính toán để chọn ra các
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

- Tràn sự cố với bề rộng ngưỡng là 100m và
cao trình tính toán điều tiết lũ là +38m, tuy
nhiên tư vấn lại đắp một đoạn đê có chiều
rộng đỉnh là 3m và cao trình là +40m lên
trên ngưỡng. Như vậy ngưỡng tràn ở đây
phải ở cao trình +40m chứ không phải
+38m.

- Có một đập phụ dài khoảng hơn 100m nối
giữa tràn sự cố và tràn chính có cao độ đỉnh
đập là +41,18 (không có tường chắn sóng).

- Khảo sát không thể hiện rõ cao trình đáy
dầm cầu công tác của tràn chính.

thống số thiết kế phù hợp.

- Bỏ đoạn đê trên hoặc tính toán lại
điều tiết lũ và nâng cao trình đỉnh
đập hoặc mở rộng thêm tràn sự cố
để mực nước lũ ứng với tần suất
0,01% không được vượt qua đỉnh
đập (hoặc tường chắn sóng).

- Cần bổ sung tường chắn sóng bằng
cao trình tường của đập chính để
ngăn mực nước lũ với tần suất
0,01% tràn qua đập.

- Cần kiểm tra và đánh giá đáy dầm
cầu công tác xem có ảnh hưởng đến
khả năng tháo lũ với tần suất 0,01%
hay không.

3 Hồ Đồng Tròn: Công trình cấp II

- Màn chống thấm cắm vào lớp đá SW
khoảng 1m (lớp này có độ mất nước từ 7-
9Lu).

- Đoạn mũi phóng cuối dốc nước tràn xả lũ
có kết cấu là chân khay đá xây cắm sâu vào
nền đá, phía trên là mũi phun bằng BTCT
dày 50cm.

- Với mực nước lũ tần suất 0,01% là
+38,81m thì mực nước này sẽ tràn qua mặt
cầu công tác của tràn sự cố, tràn chính, đoạn
đập nối từ tràn chính đến tràn sự cố, đoạn
đập nối từ tràn sự cố sang vai trái.

- Dự án thi công 2 năm trong đó có hạng
mục tràn sự cố nhưng không thấy đề xuất
biện pháp và công trình dẫn dòng.

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế tương đối sơ sài, phụ
lục tính toán chỉ nêu đầu bài, phần mềm sử
dụng và đưa ra kết quả mà không có phần
chi tiết.

- Trong giai đoạn TKBVTC cần
khảo sát kỹ hơn vì với đập cấp II
cần phải cắm màng chống thấm vào
lớp đá có độ mất nước từ 5-7Lu,
cắm sâu vào ít nhất 3m.

- Đây là giải pháp kết cấu không
hợp lý. Đề xuất thay toàn bộ đá xây
bằng kết cấu BTCT.

- Đề xuất cần làm tường chắn sóng
toàn bộ đoạn này, cao trình đỉnh
tường bằng cao trình đỉnh tường tại
đập chính.

Trong giai đoạn TKBVTC cần đề
xuất rõ từng giai đoạn dẫn dòng và
hạng mục thi công.

- Giai đoạn BVTC cần tính toán và
đưa ra kết cấu hợp lý hơn, các phụ
lục cần có cả đầu bài, chi tiết và kết
quả.

3. Giám sát thi công

Các hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Yên chưa thi công. Đoàn tư vấn giám
sát độc lập (ISC) sẽ xem xét công tác thi công ngoài hiện trường trong kỳ giám sát tới.
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II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

TDA Phú Yên tổng số có 06 hồ, đã phê duyệt FS. Đang chuẩn bị các thủ tục lập
hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo: Gói thầu C1-PHUYEN-
CS3: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT; Gói thầu C1-PHUYEN-CS4: Lập kế hoạch ứng
phó trong trường hợp khẩn cấp EPP…

a)  Đấu thầu:

- Tư vấn: Đã thực hiện được 8/17 gói thầu.

- Xây lắp: Chưa triển khai đấu thầu thi công.

b) Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân 5,759 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 5,807 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ

Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của Tiểu dự án (TDA) Phú
Yên. Sau đó kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu C1-PHUYEN-CS2- Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội.

- Gói thầu C1-PHUYEN-CS1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo
cáo an toàn đập.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

1. Đấu thầu:

- Công tác tập hợp hồ sơ chưa được chú
trọng, thiếu các tài liệu pháp lý đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.

- Kiểm tra gói thầu C1-PHUYEN-CS2-
Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn
môi trường và xã hội: Không tìm thấy hồ
sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, nhân sự
trong hồ sơ đề xuất tài chính không khớp
với nhân sự trong báo cáo đánh giá của tổ
chuyên gia (như HSĐXTC Quách Thị
Xuân – Đội phó chuyên gia xã hội trong
BCĐG là Trương Xuân Trường…).
- Quá trình tuyển chọn nhà thầu quan tâm
cho gói thầu tư vấn kéo dài và không

Để làm tốt công tác đấu thầu:

- Cần quản lý và sắp xếp hồ sơ đầy
đủ và khoa học, các tài liệu pháp lý
phải đầy đủ và đóng kèm theo báo
cáo xét thầu.

- Các bước thực hiện đấu thầu phải
được xem xét cẩn trọng.

- Đối với gói thầu tư vấn (lựa chọn
nhà thầu theo hình thức CQS) để
thu hút được nhiều nhà thầu có
năng lực tham gia ngoài các hình
thức đăng công khai trên báo và
mạng đấu thầu quốc gia, có thể gửi
thư mời trực tiếp đến các nhà thầu
có năng lực tốt….



Báo cáo tóm tắt PPMU Phú Yên

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 80-

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
nhiều nhà thầu tham dự: Gói thầu C1-
PHUYEN-CS1: Tư vấn lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập
mời quan tâm lần đầu có 3 nhà thầu tham
dự, đánh giá được 1 nhà thầu đạt yêu cầu
và phải mời lần 2 được thêm 2 nhà thầu
đạt yêu cầu. Gói thầu C1-PHUYEN-CS2-
Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn
môi trường và xã hội đã xin ý kiến CPO
hạ thấp tiêu trí xuống 50% điểm tối đa là
đạt mà cũng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ
quan tâm và đạt yêu cầu.

2 Quản lý hợp đồng

- Tiến độ thực hiện các gói thầu chậm so
với tiến độ đặt ra, hiện nay BQLDA vẫn
chưa nhận được nguồn vốn vay lại của
Trung ương cấp năm 2020.
- Kế hoạch giải ngân: Kế hoạch vốn ODA
trung hạn 2016-2020 được giao là 70 tỷ
đồng, vốn giao năm 2020 là: 61,5 tỷ đồng
trong đó: NS tỉnh: 2,5 tỷ; NSTW: 59 tỷ;
đến nay chưa được giao vốn vay lại và
PPMU cũng chưa có kế hoạch giải ngân
thanh toán cho đến hết năm 2020.

- Quản lý hợp đồng: Ban quản lý
dự án theo dõi sát sao hơn để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các gói
thầu đúng tiến độ.

- Phần vốn giao năm 2020 không
thực hiện được cần chuyển nguồn
sang kế hoạch trung hạn 2021-2025
sớm để năm 2021 được bố trí KH
vốn khi các công trình được đưa
vào thi công và đáp ứng tiến độ
thực hiện của dự án.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

- Đã được phê duyệt các báo cáo CSATXH (SA, RAP).

2. Kiểm tra hồ sơ
- Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 - Các báo cáo CSATXH (SA,
RAP) đã được WB thông qua và
UBND tỉnh phê duyệt. PMU
chưa có thực hiện các kế hoạch
này.

- Đối với báo cáo RAP: Cần phải cập nhật
(updated RAP)/phương án bồi thường theo
thiết kế kỹ thuật chi tiết theo quy trình, thủ
tục, nguyên tắc đã được quy định trong
khung RPF, đảm bảo tiến độ công tác đền bù,
giải phóng mặt bằng phù hợp với tiến độ thi
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
công.

- Bố trí vốn đối ứng để thực hiện RAP
(khoảng gần 800 triệu).

- Bố trí vốn đối ứng để thực hiện các kế
hoạch hành động giới, kế hoạch quản lý sức
khỏe quản lý cộng đồng, kế hoạch truyền
thông (khoảng 110 triệu). Ngoài ra, PMU lưu
ý lồng ghép việc thực hiện các kế hoạch này
với các chương trình phù hợp của địa
phương (nếu có).

2 - Cán bộ phụ trách CSATXH
của Ban quản lý DA thay đổi
liên tục.

- Các cán bộ cần tham gia các lớp tập huấn,
nâng cao năng lực về CSATXH

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM, ESIA, SA, RAP.

- Dự án chưa triển khai các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cho
các gói thầu thiết kế, thi công, tư vấn giám sát thi công...

2. Kiểm tra hồ sơ

- Đã kiểm tra ESIA (kèm QĐ phê duyệt QĐ 2154/QĐ – UBND ngày
27/12/2019).

- Đã kiểm tra ĐTM (Kèm QĐ phê duyệt số 946/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Một số thông tin sai lệch giữa ĐTM và ESIA:
- Số lượng hồ đánh giá: ĐTM 7 hồ; ESIA 8

hồ. Thực tế triển khai đối với 6 hồ.

- Diện tích lưu vực hồ Hòn Dinh: ĐTM là 4,6
km2; ESIA là 6km2

- Điều chỉnh và cập nhật lại hồ
sơ ESIA theo thiết kế kỹ thuật

chi tiết.

- Thực hiện thủ tục xin chấp

thuận thay đổi ĐTM.

2 Rà phá bom mìn: Đã có đề cương, kế hoạch

thực hiện gói thầu rà phá bom mìn.

Thực hiện CSATMTXH trong

gói thầu rà phá bom mìn.

3 Chương trình giám sát môi trường:

- ĐTM yêu cầu tần suất quan trắc 2 tháng/lần

CĐT phải tuân thủ chương
trình GSMT đã được phê duyệt
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
đối với môi trường không khí và môi trường

nước trong giai đoạn thi công.

- ESIA yêu cầu tần suất quan trắc 3 tháng/lần

đối với môi trường không khí và nước trong

giai đoạn thi công, 6 tháng/lần đối với nước

mặt trong giai đoạn vận hành.

theo ĐTM và ESIA. Lưu ý:

- Bố trí nguồn vốn và lựa chọn

nhà thầu phù hợp, thực hiện

đủ: quan trắc 2 tháng/lần đối

với MT không khí và MT

nước trong giai đoạn thi công

6 tháng/lần đối với nước mặt

trong giai đoạn vận hành.

- Giải trình về việc thay đổi

chương trình giám sát so với

ESIA đã phê duyệt.

4 Đổ thải: Chất thải thi công không chứa yếu tố
nguy hại, được đổ tại các bãi thải tạm thời.

(ĐTM đã có đính kèm sơ đồ vị trí đổ thải.

ESIA đã có đính kèm Biên bản xác nhận vị trí

đổ thải).

Quá trình tham vấn và các

Biên bản xác nhận vị trí đổ
thải đã được lập từ năm 2018
có thể không còn phù hợp.

CĐT cần rà soát, tham vấn lại

trước khi thi công.

3. Tư vấn về hồ sơ mời thầu thi công và tư vấn giám sát thi công

Hiện tại, chưa có kế hoạch mời thầu thi công và tư vấn giám sát thi công, tuy

nhiên tư vấn đã làm việc với cán bộ phụ trách đấu thầu của dự án và hướng dẫn các

nội dung liên quan đến thực hiện chính sách ATMT của dự án WB8 trong hồ sơ mời

thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng, bao gồm các nội dung sau:

- Lồng ghép yêu cầu về MTATXH vào HSMT xây lắp và HSMT TVGS.

- Chuẩn bị và phê duyệt Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện chính sách ATXHMT của BQLDA.

- Mẫu báo cáo định kỳ hàng tuần về giám sát ATMT của TVGS thi công.

4. Cán bộ của BQLDA

TT Họ và tên Phụ trách Điện thoại Email

1 Trần Duy Kỳ PT chung 0906.460.337 tranduyky@gmail.com

2 Trần Lê Diệu Huyền MTATXH 0905.356.702 huyenpy88@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thanh Yên Đấu thầu 0916.638.300 thanhyen1950@gmail.com
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V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Yên đang triển khai thi công bao gồm:

- Tiểu dự án 6 hồ chứa nước. Tổng mức đầu tư là 119.980 triệu đồng tương
đương 5.33 triệu USD.

- Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến hết quý 4 năm 2019 là 5.442 triệu đồng.

- Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

- Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2. Kiểm tra hồ sơ

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

Một số gói thầu đã nghiệm thu thanh toán
khối lượng hoàn theo tiến độnhưng trong
quá trình thanh toán nhà thầu chưa cung cấp
hóa đơn giá trị khối lượng hoàn thành đã
thanh toán và nhà thầu cung cấp hóa đơn sau
thời gian thanh toán cụ thể:

BQLDA cần làm việc với nhà
thầu để bổ xung các Hóa đơn
GTGT còn thiếu hoặc Hóa đơn
GTGT không rõ ngày tháng.

1. Hợp đồng số 01/2018//HĐTV-WB8 ký với
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi
Thủy điện: biên bản nghiệm thu khối lượng
và đề nghị thanh toán ngày 23/12/2019,
thanh toán cho nhà thầu ngày 02/01/2020 số
tiền 4.071.520.000 đ. Nhưng đến ngày
11/01/2020 nhà thầu xuất hóa đơn số
0000022 số tiền 2.834.579.000 đ và ngày
7/05/2020 xuất hóa đơn 0000040 số tiền
1.237.341.000 đ

BQLDA cần tiếp tục tiến hành
đối chiếu số dư công nợ với nhà
thầu tại thời điểm cuối năm và
tiến hành điều chỉnh chênh lệch
nếu có.

2. Hợp đồng tư vấn: 01/2018/HĐTV –
CSATWB8 ngày 07/06/2018 ký với Công ty
kỹ thuật hạ tầng Thăng Long, thanh toán
ngày 25/03/2020 số tiền 941.790.000 đ
nhưng đến ngày 14/04/2020 mới xuất hóa
đơn GTGT 0000028 số tiền 941.790.000 đ.

Khắc phục và kiểm tra thanh
toán cho nhà thầu theo đúng
trình tự.

3. Gói thầu 04TV: Lập báo cáo kế hoạch hành
động tái định cư (RAP) với Công ty CP tư
vấn xây dựng kỹ thuật Thăng Long trị giá
300.797.000 đ ký ngày 14/01/2019 đã thanh
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
toán ngày 19/09/2019 nhà thầu đã xuất hóa
đơn GTGT số 0000019 nhưng không ghi
ngày tháng trên hóa đơn.

4. Đến thời điểm hiện tại chưa có biên bản đối
chiếu công nợ đối với nhà thầu.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Nguyễn Diệu Khánh – ĐT:0932.632.244

VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Phú Yên
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Dự án đã được phê duyệt thiết kế BVTC.

- Về thi công xây lắp: có 04 hồ là Láng Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò và Đá Mài
hiện đang triển khai thi công. Khối lượng dự kiến đạt từ 30-40%.

2. Giám sát an toàn đập

- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 03 hồ.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Cây Sung: Công trình cấp III

- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ gây
sạt mái và chảy đất vào rãnh.

- Không tính toán kiểm tra lại tiêu năng
hạ lưu ứng với lưu lượng xả tràn mới để
khẳng định không gây xói lở hạ lưu.

- Trong thuyết minh và tính toán thiết kế,
bề rộng ngưỡng tràn sự cố là 40m, tuy
nhiên trong bản vẽ thiết kế lại chỉ có
31,73m (giảm gần 10,0m so với thiết kế).

- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu
nước mưa thấm trong đất vào rãnh.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại tiêu
năng, nếu có nước nhảy xa ở hạ lưu
cần có biện pháp công trình bổ
sung hoặc chuẩn bị rọ đá để gia cố
chống xói hạ lưu.

- Đề nghị thiết kế lại tràn sự cố theo
đúng tính toán trong thuyết minh là
B=40m, vì với bề rộng này mực
nước 0,01% đã là +52,49m trong
khi cao trình đỉnh đập là +50,50m.

2 Hồ Láng Nhớt: Công trình cấp II

- Trong báo cáo ATĐ có đánh giá là đập
không bị thấm, nhưng trong thuyết minh
thiết kế BVTC có khẳng định là đập bị
thấm mạnh bên vai trái tại vị trí có các
lớp địa chất là lớp 1A và lớp 3 với
K>103cm/s. Đơn vị tư vấn đã đề xuất

- Đề xuất khoan phụt toàn bộ chiều
dài thân đập (theo tim) đảm bảo lớp
chống thấm kéo qua hết lớp 3 trong
thân đập.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
khoan phụt một đoạn dài 42m từ vai trái
đập qua vai phải, tuy vậy theo kết quả
khảo sát thì lớp 3 chạy dọc toàn bộ thân
đập (theo tim, đập dài 66m).

- Không tính toán kiểm tra lại tiêu năng
hạ lưu ứng với lưu lượng xả tràn mới để
khẳng định không gây xói lở hạ lưu.

- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ gây
sạt mái và chảy đất vào rãnh.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại tiêu
năng, nếu có nước nhảy xa ở hạ lưu
cần có biện pháp công trình bổ
sung hoặc chuẩn bị rọ đá để gia cố
chống xói hạ lưu.

- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu
nước mưa thấm trong đất vào rãnh.

3 Hồ Suối Trầu: Công trình cấp II

- Cao trình đáy dầm cầu công tác của tràn
phụ tư vấn thiết kế đang để là +25,80m,
mực nước lũ 0,01% là +26,29m. Như vậy
sẽ ảnh hưởng đến khả năng tháo của tràn
phụ.

- Không tính toán kiểm tra lại tiêu năng
hạ lưu ứng với lưu lượng xả tràn mới để
khẳng định không gây xói lở hạ lưu.
- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ gây
sạt mái và chảy đất vào rãnh.

- Đề xuất nâng cao đáy dầm cầu
công tác lên thêm 50cm.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại tiêu
năng, nếu có nước nhảy xa ở hạ lưu
cần có biện pháp công trình bổ
sung hoặc chuẩn bị rọ đá để gia cố
chống xói hạ lưu.

- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu
nước mưa thấm trong đất vào rãnh.

3. Giám sát thi công

Đi kiểm tra thực địa 02 hồ: Hồ Cây Sung và hồ Láng Nhớt. Do chịu ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến ngày khởi công bị chậm so với kế hoạch hơn một
tháng, nhưng nhìn chung tiến độ thi công trên công trường vẫn đáp ứng so với tiến độ
đề ra.

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Cây Sung: Công trình cấp III

- Thay thế các phai bê tông bằng cửa van
thép nhưng thiếu bản vẽ đục và bố trí lại
khe van mới.

- Đề xuất đục bỏ khe cũ, khoan néo
thép và lắp đặt khe van mới phù hợp
với cửa van thép mới.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
- Trụ và dầm cầu công tác làm thu hẹp
một phần bề rộng tràn.

- Nhà thầu thi công không trình được biện
pháp thi công chi tiết có sự đồng ý của
TVGS.

- Thiếu hồ sơ năng lực phòng lab, chưa có
biên bản nghiệm thu chất lượng các thiết
bị thí nghiệm.

- Thiếu biên bản nghiệm thu thiết bị máy
móc của nhà thầu để phục vụ thi công.

- Thiếu các biên bản nghiệm thu vật liệu
đưa vào sử dụng trong công trường.

- Hiện nay công tác đắp đã hoàn thành
nhưng không hề có biên bản nghiệm thu
độ chặt của các lớp đắp.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại khả
năng xả của tràn có xét đến ảnh
hưởng của trụ và dầm cầu công tác.

- Yêu cầu bổ sungcác hạng mục còn
thiếu như trên.

2 Hồ Láng Nhớt: Công trình cấp II

- Các phát hiện về hồ sơ quản lý chất
lượng cũng giống như hồ Cây Sung.

- Đơn vị tư vấn đã đã thông báo cho
PPMU Khánh Hoà yêu cầu đơn vị thi
công và TVGS bổ sung các văn bản
còn thiếu và thực hiện công tác giám
sát chặt chẽ hơn nữa.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a)  Đấu thầu:

- Tư vấn: Đã thực hiện được 7/8 gói thầu, còn gói thầu tư vấn kiểm tra chất
lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình.

- Xây lắp: Đã thực 2/3 gói thầu (1 gói thi công xử lý mối thân đập, 2 gói thầu xây
lắp). Đã trao thầu gói thầu xây lắp 9 gồm 4 hồ, chia thành 2 lô (Lô 1: 02 hồ chứa nước
Láng Nhớt và Cây Sung; Lô 2 gồm 02 hồ chứa nước Đồng Bò và Đá Mài). Đang tiến
hành lựa chon nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 10 (gồm 4 hồ: Suối Trầu, Bến Ghe, Suối
Luồng, Suối Lớn).

b) Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân 33,538 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 92,150 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ

Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của TDA Khánh Hòa. Sau
đó kiểm tra chọn mẫu:
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- Gói thầu C1-KHANHHOA-CS3: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP.
Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi.

- Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước Láng
Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo hiểm công trình. Nhà thầu trúng thầu:

+ Lô 1: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và
Công ty Cổ phần Đầu tư DNC.

+ Lô 2: Liên danh Công ty Hùng Tiến – Hà Đô.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

A Đấu thầu

1. Gói thầu C1-KHANHHOA-CS3: Tư vấn
lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP:

- Chưa cung cấp quyết định thành lập tổ
chuyên gia và các chứng chỉ hành nghề,
thiếu một số tài liệu pháp lý đóng kèm theo
báo cáo xét thầu.

- 3 lần Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi II
đã gửi đơn kiến nghị về việc chấm điểm hồ
sơ quan tâm và quyết định phê duyệt danh
sách ngắn,  BQL đã giải trình và làm rõ đến
thời điểm nay đã giải quyết xong kiện tụng.

- Cần quản lý và sắp xếp hồ sơ
đầy đủ và khoa học, các tài liệu
pháp lý phải đầy đủ và đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.

2. Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao an
toàn đập 04 hồ chứa nước Láng Nhớt, Cây
Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo hiểm công
trình.

- Các tài liệu pháp lý đầy đủ và đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.

- Một số máy móc thiết bị thi công (lô 2) đã
hết thời hạn đăng kiểm như: oto tải 10
tấn…

-Các bước thực hiện đấu thầu phải
được xem xét cẩn trọng.

B Quản lý hợp đồng

- Hợp đồng Thi công xây lắp: Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước Láng
Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo
hiểm công trình không tách rõ phần chi phí

- Đối với hợp đồng xây lắp có
phần chi phí dự phòng nên ghi cụ
thể phần chi phí dự phòng là bao
nhiêu vì giá trị này chi được thanh
toán khi có phát sinh và đầy đủ hồ
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dự phòng.

- Khối lượng nghiệm thu phù hợp với giá trị
giải ngân.

sơ phê duyệt phát sinh.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án

Dự án đang triển khai thi công gói thầu xây lắp (chia 2 lô) đối với 04 hồ chứa.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 4/2020.

2. Kiểm tra hồ sơ tại VP

- Danh mục hồ sơ đã kiểm tra:

STT Hồ sơ/tài liệu Quyết định phê duyệt

1 ESIA, SA, RAP, EMDP 200/QĐ-UBND ngày 18/1/2019

2 ĐTM 1801/QĐ/UBND ngày 22/6/2018

3 Báo cáo chính sách an toàn MT và XH
(SA&RAP).

1425/CPO-WB8 ngày
24/10/2018.

4 Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường
hợp khẩn cấp (EPP) của 5 hồ: Láng Nhớt,
Cây Sung, Đồng Bò, Suốn Luồng, Suối
Trầu.

Bản dự thảo lần 2 (đang trình
CPO).

5 Bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội
tại hiện trường (ESMP) lô số 1 và lô số 2.

6 Hồ sơ về tập huấn về CSAMT&XH của
NHTG và tuân thủ ESMP.

7 Hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu số 9: Thi
công xây lắp: Sửa chữa nâng cao an toàn
đập 04 hồ chứa nước, gồm Láng Nhớt, Cây
Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo hiểm công
trình.

8 Hồ sơ dự thầu của nhà thầu xây lắp được
lựa chọn .

Nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ
phần đầu tư và xây dựng thủy lợi
Lâm Đồng và Công ty Cổ phần
Đầu tư DNC.

9 Hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu số 8:
TVGS thi công.

10 Hợp đồng thi công gói thầu số 9. ĐVTC: Liên danh Công ty Cổ



Báo cáo tóm tắt PPMU Khánh Hòa

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 90-

STT Hồ sơ/tài liệu Quyết định phê duyệt

phần đầu tư và xây dựng thủy lợi
Lâm Đồng và Công ty Cổ phần
Đầu tư DNC.

11 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách
ATLĐ-VSMT (tháng 5,6,7/2020).

BC của TVGS ngày 20/7/2020

12 Hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công.

13 Nhật ký thi công.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ tương đối đầy đủ, sắp xếp khoa học. Nội dung hồ
tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của WB và các cơ quan quản lý. Tuy

nhiên, vẫn còn thiếu một số hồ sơ và một số nội dung cần bổ sung/chỉnh sửa, được nêu

chi tiết trong mục 5 của báo cáo này.

3. Giám sát hiện trường

Địa điểm giám sát: Công trường thi công Hồ Cây Sung và hồ Láng Nhớt – Xã
Diên Tân, huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung kiểm tra/giám sát:

STT Khu vực kiểm tra Nội dung kiểm tra

1 Lán trại công nhân - Sự phù hợp về vị trí

- Mức độ an toàn của công trình

- Hệ thống biển báo

- Hệ thống thu gom nước thải, CT

- Công tác vệ sinh

- Rào chắn

- Công tác an toàn lao động (bảo hộ,
phương tiện sơ cứu…)
- Phòng chống cháy nổ

2 Bãi tập kết nguyên vật liệu

3 Công trường thi công

4 Tuyến đường vận chuyển

5 Mỏ khai thác đất

6 Bãi đổ thải

7 Các đối tượng nhạy cảm xung quanh

Kết quả ghi nhận:

Các bộ chỉ huy và cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát

có nhận thức tốt về công tác ATVSMT. Công nhân được trang bị bảo hộ lao động (mũ,
áo BHLĐ…). Công tác an toàn, vệ sinh môi trường trên công trường được đơn vị thi

công thực hiện tương đối đầy đủ. Một số vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục được nêu

trong mục 5 của báo cáo này.
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4. Giám sát dựa vào cộng đồng: (Các khiếu kiện, khiếu nại, ý kiến người dân…)

- Tiếp xúc chính quyền địa phương: Họp với UBND xã Diên Tân: Đại diện là
Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch và Ông Hoàng Xuân Hào – cán bộ địa chính – Xây
dựng.

- Tiếp xúc với hộ dân sát công trường thi công hồ Láng Nhớt: Chị Bùi Thị Diệu
Linh, ĐT: 09789441212.

Kết quả:

- UBND xã đánh giá cao công tác an toàn, vệ sinh môi trường tại các công trình
thi công của dự án. UBND xã phối hợp với đơn vị thi công làm tốt công tác quản lý
nhân công (khai báo, đăng ký tạm trú…), quản lý bãi đổ thải… UBND không ghi nhận
ý kiến phản ánh của người dân về các vấn đề AT, VSMT trong quá trình thi công dự án.

- Hộ dân sát công trường hồ Láng Nhớt phản ánh tình trạng khu lán trại công
nhân chưa có biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt gây mùi, mất vệ sinh; Quá
trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công phát tán bụi… gây ảnh hưởng tới môi
trường sống của dân cư xung quanh.

5. Các vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục và khuyến nghị của chuyên gia

STT Vấn đề còn tồn tại Khuyến nghị

1 Công tác ATVSMT trên công trường:

- Nhà thầu thi công chưa thực hiện thu
gom rác thải sinh hoạt, nước thải sinh
hoạt tại khu vực lán trại (chưa có thùng
chứa rác; nước thải sinh hoạt chảy tràn
trên bề mặt; bể phốt không có ống thu
nước thải và không có ống thoát nước
sau xử lý…).
- Chưa có các hợp đồng thu gom chất
thải sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Chưa có tủ thuốc, phương tiện sơ cấp
cứu.

- Hệ thống biển báo, tiêu lệnh chữa
cháy và phương tiện PCCC chưa đầy
đủ.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ
đúng các giải pháp AT và bảo vệ
môi trường theo các cam kết trong
kế hoạch QLMT đã được phê
duyệt.

- CĐT cần phối hợp với TVGS thi
công giám sát chặt chẽ hơn nữa
việc thực hiện các công tác AT,
VSMT trên công trường.

2 Báo cáo:

- Chưa thực hiện quan trắc môi trường
trong giai đoạn thi công, chưa lập báo
cáo QTMT.

- Nhà thầu thi công cần nhanh
chóng hoàn thiện việc ký kết hợp
đồng với đơn vị quan trắc môi
trường có đủ chức năng để thực
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STT Vấn đề còn tồn tại Khuyến nghị
- Báo cáo giám sát tình hình thực hiện
chính sách ATLD-VSMT do TVGS lập
có một số nội dung không đúng với
thực tế và không đủ số lượng báo cáo
theo cam kết (báo cáo tuần, tháng,
quý…).

hiện kế hoạch QTMT theo đúng
cam kết.

- Nhà thầu TVGS cần giám sát
thường xuyên, kịp thời yêu cầu NT
thi công khắc phục những thiếu sót;
lập báo cáo đúng với thực tế và gửi
các báo cáo giám sát theo đúng tần
suất đã quy định trong hợp đồng.

3 Ý kiến người dân

Hộ dân được phỏng vấn (chị Linh) phản
ánh về tình trạng mất vệ sinh tại khu
vực lán trại công nhân hồ Láng Nhớt và
bụi trong quá trình vận chuyển của nhà
thầu thi công.

Đề nghị CĐT phối hợp với Chính
quyền địa phương ghi nhận ý kiến
người dân và có các biện pháp khắc
phục.

6. Cán bộ GSAT môi trường

TT Họ và tên Đơn vị Phụ trách Điện thoại Email

1 Nguyễn Vĩnh Sang BQLDA MTATXH 0935.847.535 sangvinh111@gmail.com

2 Nguyễn Mai Phong Nhà thầu
thi công

MTATXH 0946.692.696

3 Trần Anh Hướng Nhà thầu
TVGS

MTATXH 0975190893

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

Nhà thầu của PPMU đang triển khai thi công 4 hồ đập: Đồng Bò, Láng Nhớt, Đá
Mài và Cây Sung trong tổng số 8 hồ đập của TDA tỉnh Khánh Hòa: Đồng Bò, Suối Lớn,
Bến Ghe, Suối Luồng, Suối Trầu, Láng Nhớt, Đá Mài và Cây Sung.

Tư vấn CSAT đã gặp và trao đổi nội dung tuân thủ CSATXH với cán bộ của 2
nhà thầu thi công đó là: 1. Liên danh CTCP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
thi công hồ Láng Nhớt và Cây Sung, 2. Công ty TNHH Hùng Tiến, thi công hồ Đồng
Bò và Đá Mài. Tư vấn đã gặp gỡ với lãnh đạo UBND xã Diên Tân, quản lý địa bàn hồ
Láng Nhớt và Cây Sung và UBND xã Diên Lâm, quản lý địa bàn hồ Đá Mài. Tư vấn đã
thu thập được các báo cáo KTXH của hai xã Diên Lâm và Diên Tân, báo cáo giám sát
đập của Tư vấn giám sát đập Đá Mài. Tư vấn đã gặp và trao đổi với các cán bộ của BQL
tiểu dự án Khánh Hòa, đại điện công ty TNHH 1 TV Khai thác Công trình Tủy lợi
Khánh Hòa, Chủ hiệm HTX Thủy lợi Diên Lâm II, chủ tịch Hội phụ nữ xã Diên Lâm và
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Diên Tân và người dân địa phương sống xung quanh khu vực đập, địa bàn hưởng lợi
của dự án.

Chi tiết sẽ được trình bày ở báo cáo giám sát định kỳ của tư vấn CSATXH ISC,
dưới đây là những phát hiện chính của Tư vấn và các Khuyến nghị.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Tỉnh Khánh Hòa không có hoạt động
đềnbù thu hồi đất đối với hộ dân mà thu
hồi 0,5ha đất thuộc quản lý của CTTNHH
1 TV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh
Hòa, việc bàn giao đất có sự tham gia của
đại diện công ty, chủ tịch UBND xã Diên
Tân và cán bộ địa chính xã và đại diện
PPMU.

- PPMU cần cung cấp biên bản
bàn giao đất và các tài liệu minh
chứng cho việc bàn giao đất thi
công giữa địa phương với dự án.

2 Các báo cáo CSATXH (SA, EMDP, RAP)
đã được WB thông qua và UBND tỉnh phê
duyệt. PPMU chưa có thực hiện các kế
hoạch này, PPMU sẽ tiến hành lồng ghép
các hoạt động được nêu trong SA, EMDP
vào chương trình của địa phương. Qua trao
đổi với các lãnh đạo UBND xã Diên Tân
và Diên Lâm, tư vấn nhận thấy địa phương
có rất nhiều đầu hoạt động về truyền thông,
đào tạo nghề, khuyến nông phối hợp với
các cán bộ trung tâm khuyến nông, đại học
Cần Thơ, Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa,
việc lồng ghép các hoạt động được nêu
trong SA và EMDP vào các hoạt động của
địa phương sẽ rất tốt nếu được thực hiện
đúng.

PPMU cần liên hệ với tư vấn lập
tài liệu chính sách an toàn để lấy
lại danh sách hộ được hưởng lợi
của TDA và lưu ý lồng ghép việc
thực hiện các kế hoạch SA,
EMDP với các chương trình phù
hợp của địa phương.
- PPMU cần tích cực vận động
UBND xã, các hội đoàn thể như
hội Nông dân, hội Phụ nữ phối
hợp lồng ghép các hộ được hưởng
lợi từ dự án được tham gia vào
các chương trình được tổ chức tại
địa phương.

3 Các nhà thầu, qua phỏng vấn đã nêu có
kinh nghiệm tham gia các dự án ODA tuy
nhiên, tại công trường không có tủ thuốc,
không có bình chữa cháy và tiêu lệnh chữa
cháy, chưa tiến hành đào tạo cho công
nhân về an toàn lao động và vệ sinh môi
trường.

- Nhà thầu cần bổ sung các biện
pháp bảo đảm CSAT trên công
trường theo đúng cam kết trong
hồ sơ dự thầu.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

4 Tài liệu dự án yêu cầu tối đa hóa việc thuê
tuyển người dân địa phương, tuy nhiên qua
phỏng vấn người dân địa phương, tư vấn
được cho biết do ngày công của nhà thầu
tương đương với mặt bằng chung, nhưng
thời gian làm việc không phù hợp với thói
quen sinh hoạt của người dân bản địa (làm
sớm và nghỉ trưa sớm, bắt đầu lại muộn
vào buổi chiều để tránh nắng) nên người
dân không muốn tham gia làm việc với nhà
thầu mà đi làm công nhật trong vùng với
mức lương tương đương.

-Tư vấn sẽ đưa chi tiết này vào
báo cáo giám sát định kỳ.

V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thi công bao gồm:

- Tiểu dự án 8 hồ chứa nước: Đồng Bò, Suối Lớn, Bến Ghe, Suối Lồng, Suối
Trầu, Láng Nhớt, Đá Mài và Cây Sung.

- Tổng mức đầu tư là 224.648 triệu đồng tương đương 9,990 triệu USD.

- Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 12.241 triệu đồng.

- Đến hết ngày 30/06/2020 là 34.762 triệu đồng.

- Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

- Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 -Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính
của dự án rất thấp. Cụ thể về việc tỷ lệ thực
hiện so với kế hoạch vốn phần vốn ODA như
sau:

TT Năm
Kế

hoạch
vốn

Thực tế
giải ngân

Tỷ
lệ

1 Năm
2018

61.707 trđ 2.945 trđ 4.7%

-BQLDA cần chú trọng đến
việc lập kế hoạch, tăng cường
nhân sự có chuyên môn, kinh
nghiệm để kế hoạch đặt ra
mang tính khả thi cao, phù hợp
với tiến độ thực tế của dự án.
Đồng thời cần tăng cường
giám sát, đôn đốc thực hiện để
đạt được kế hoạch đã được phê
duyệt.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

2 Năm
2019

63.293 trđ 5.932trd 9.3%

2 -Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh bằng ngoại tệ chưa phù hợp với quy định
tại tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị
chủ đầu tư. Theo đó, tỷ giá ngoại tệ được đánh
giá lại cuối kỳ theo phương pháp bình quân
gia quyền.Tuy nhiên, BQL chưa phản ánh
chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Mặc dù Tổng tài sản
bằng USD không thay đổi, tuy nhiên, do
không ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái làm
sai lệch một số chỉ tiêu trên cho Báo cáo Tài
chính trình bày bằng đồng Việt Nam. Theo đó,
tổng Tài sản (chỉ tiêu Tiền gửi ngân hàng) và
Tổng nguồn vốn (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá
hối đoái) đều bị trình bày thiếu số tiền tương
ứng.

-Dự án cần thực hiện theo quy
định tại điều 13. Hướng dẫn kế
toán áp dụng cho ban quản lý
dự án đầu tư, Thông tư
195/2012/TT-BTC của Bộ Tài
Chính hướng dẫn kế toán áp
dụng cho đơn vị chủ đầu tư.
Theo đó, phần nội dung hướng
dẫn hạch toán tài khoản Tài
khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá
hối đoái quy định: “Số chênh
lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm)
phát sinh trong kỳ được phản
ánh trên Tài khoản 413
“Chênh lệch tỷ giá hối đoái”
được bù trừ giữa số tăng và số
giảm và theo dõi luỹ kế đến
thời điểm dự án, tiểu dự án,
công trình, hạng mục công
trình hoàn thành bàn giao” Dự
án cần hạch toán bổ sung bút
toán về Chênh lệch tỷ giá cho
phù hợp quy định.

-Một số gói thầu đã nghiệm thu thanh toán
khối lượng hoàn theo tiến độ nhưng trong quá
trình thanh toán nhà thầu chưa cung cấp hóa
đơn GTGT và nhà thầu cung cấp hóa đơn sau
thời gian thanh toán cụ thể:

-Hợp đồng số 03/2019/HĐTV-WB8 ký với
Công ty cổ phần hạ tầng phát triển nông thôn,
gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán xây dựng công trình số tiền :
252.267.000 đ đã thanh  toán cho nhà thầu
ngày 12 tháng 12 năm 2019 đến hiện tại chưa
có hóa đơn GTGT.
-Hợp đồng số 01/2019/HĐTV-WB8 ngày

-BQLDA cần làm việc với nhà
thầu để bổ sung các Hóa đơn
GTGT còn thiếu.

-BQLDA cần tiếp tục tiến
hành đối chiếu số dư công nợ
với nhà thầu tại thời điểm cuối
năm và tiến hành điều chỉnh
chênh lệch nếu có.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
17/01/2019 gói thầu tư vấn giám sát khảo sát,
lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
dưng công trình giữa BQLdự án sửa chữa và
nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa
và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng thủy lợi thủy điện Thăng long và Công
ty Cổ phần tư vấn xây dưng thủy lợi 3. Đã có
bảng xác định giá trị khối lượng công việc
hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán
ngày 17/10/2019. Đến ngày 04/11/2019 đã có
giấy đề nghị thanh toán cho nhà thầu nhưng
đến hiện tại cả hai nhà thầu trên chưa xuất
Hóa đơn GTGT theo quy định.

-Hợp đồng thi công xây dựng công trình số :
05/2019/HĐTC-WB8 ngày 10/12/2019 gói
thầu số 06 : thi công sử lý mối thân đập ký với
Công ty cổ phần công nghệ sinh  thái việt.
Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công
việc hoàn thành ngày 24/02/2020 đã thanh
toán hết số tiền 1.241.414.000 đ cho nhà thầu
đến nay nhà thầu vẫn chưa xuất hóa đơn
GTGT theo quy định.

-Khắc phục và kiểm tra thanh
toán cho nhà thầu theo đúng
trình tự.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Lê Xuân Anh - ĐT: 0917.005.747

VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Khánh Hòa
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Đi thực địa tại hồ Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Gia cố mái thượng lưu Tràn xả lũ

Đi thực địa tại hồ Láng Nhớt, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Gia cố mái thượng lưu

Tràn xả lũ hiện trạng
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- TDAcó 05 hồ và đang triển khai thi công xây lắp, khối lượng đạt khoảng 80%
và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2020.

2. Giám sát an toàn đập

- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 03 hồ: Hồ Tà
Ranh, hồ CK7 và hồ Sông Biêu.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Tà Ranh: Công trình cấp III

- Không tính toán kiểm tra lại tiêu năng
hạ lưu ứng với lưu lượng xả tràn mới để
khẳng định không gây xói lở hạ lưu.

- Mực nước lũ 0,1% theo tính toán với
tràn xả lũ hiện trạng là 29,37m cao hơn
cầu công tác của tràn xả lũ.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại tiêu
năng, nếu có nước nhảy xa ở hạ lưu
cần có biện pháp công trình bổ sung
hoặc chuẩn bị rọ đá để gia cố chống
xói hạ lưu.

- Đề xuất kiểm tra lại khả năng xả của
tràn xét đến sự ảnh hưởng của cầu
công tác, xác định lại cao trình mực
nước lũ và tiến hành nâng cao phần
lan can phía thượng lưu đập.

2 Hồ CK7: Công trình cấp II

- Không tính toán kiểm tra lại tiêu năng
hạ lưu ứng với lưu lượng xả tràn mới
(lại còn phá bỏ gờ tường bể tiêu năng
cũ) để khẳng định không gây xói lở hạ
lưu.

- Đề xuất tính toán kiểm tra lại tiêu
năng, nếu có nước nhảy xa ở hạ lưu
cần có biện pháp công trình bổ sung
hoặc chuẩn bị rọ đá để gia cố chống
xói hạ lưu.

3 Hồ Sông Biêu: Công trình cấp II

- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ
gây sạt mái và chảy đất vào rãnh.

- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu nước
mưa thấm trong đất vào rãnh.
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3. Giám sát thi công

Đi kiểm tra thực địa 02 hồ: Hồ CK7 và hồ Sông Biêu. Về cơ bản, hiện nay các
hạng mục thi công đang vượt tiến độ đề ra.

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
1 Hồ CK7: Công trình cấp III

- Thiếu biên bản bàn giao mặt bằng.

- Thiếu hồ sơ năng lực phòng lab, chưa có biên
bản nghiệm thu chất lượng các thiết bị thí
nghiệm.

- Thiếu các kết quả thí nghiệm nguồn gốc vật liệu
xi măng, sắt. Không có văn bản chấp thuận của
chủ đầu tư về nguồn gốc vật liệu đầu vào.

- Trong biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đưa
vào công trường không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ
cũng như số lượng từng loại.

- Các phiếu yêu cầu nghiệm thu công tác xây
dựng có các đầu mục ghi lung tung không hợp lý.

- Các biên bản nghiệm thu bóc phong hoá và đổ
thải không ghi rõ lý trình nghiệm thu, cự ly vận
chuyển đổ thải.

- Biên bản lấy mẫu thí nghiệm đất tận dụng lại để
đắp chỉ ghi lấy 1 mẫu là không đúng quy định.

- Thiếu hộ chiếu nổ mìn, chứng chỉ và năng lực
của đơn vị thực hiện công tác khoan nổ mìn.

Yêu cầu bổ sungcác hạng
mục còn thiếu như trên.

2 Hồ Sông Biêu: Công trình cấp II

Về cơ bản cũng xảy ra tình trạng hồ sơ quản lý
chất lượng không đầy đủ theo quy định.

Đơn vị tư vấn đã đã thông
báo cho cán bộ kỹ thuật của
PPMU Ninh Thuận yêu cầu
đơn vị thi công và TVGS bổ
sung các văn bản còn thiếu
và thực hiện công tác giám
sát chặt chẽ hơn nữa.

3 Hồ Sông Sắt

- Thiếu biên bản điều kiện khởi công.

- thiếu quyết định thành lập BCH công trường.

- Phê duyệt chấp thuận phòng LAS.

- Thiếu biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn
trước khi đổ bê tông.

- Thiếu biên bản nghiệm thu bê tông.

- Nhật ký bổ sung thêm các yếu tố (thời tiết, nhân
sự, máy móc).

Yêu cầu bổ sung các hạng
mục còn thiếu như trên.
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II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

TDA Ninh Thuận tổng số có 05 hồ, đã đấu thầu xong các gói thầu xây lắp và
đang triển khai thi công cả 5 hồ, khối lượng đạt khoảng 80%.

a)  Đấu thầu:

- Tư vấn: Đã thực hiện được 14/16 gói thầu.

- Xây lắp: Đã thực xong gói thầu xây lắp C1-NT-W1: Thi công xây lắp và bảo
hiểm công trình sữa chữa an toàn đập WB8 Ninh Thuận gồm 5 hồ, chia thành 2 lô (Lô
1: 03 hồ Sông Biêu; Ông Kinh; Tà Ranh; Lô 2 gồm 02 hồ CK7; Sông Sắt).

b) Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân 19,818 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 64,880 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của TDA Ninh Thuận. Sau

đó kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu số C1-NT-CS04: Tư vấn lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường
và xã hội.

- Gói thầu số 07: Khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán.

- Thi công xây lắp số C1-NT-W1: Thi công xây lắp và bảo hiểm công trình sữa
chữa an toàn đập WB8 Ninh Thuận, chia thành 2 lô.

+ Lô 1: 03 hồ Sông Biêu; Ông Kinh; Tà Ranh;

+ Lô 2: 02 hồ CK7; Sông Sắt.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

A Đấu thầu

1. Gói thầu số C1-NT-CS04: Tư vấn lập
Báo cáo chính sách an toàn môi trường
và xã hội:

- Tổ chuyên gia có 1 người

- Các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo
cáo xét thầu đầy đủ.

- Tổ chuyên gia đánh giá HSDT
quá ít so với quy định.

2. Gói thầu số 07: Khảo sát lập Thiết kế
bản vẽ thi công - Tổng dự toán:

- Tổ chuyên gia có 2 người.

- Các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo
- Tổ chuyên gia đánh giá HSDT
quá ít so với quy định.
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STT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
cáo xét thầu thiếu.

- Đến thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà
thầu nộp.

- Tại thời điểm mở thầu nếu
không đủ nhà thầu tham dự (tối
thiểu 3 nhà thầu) yêu cầu phải có
văn bản xử lý tình huống xin ý
kiến của Chủ đầu cho phép có
được mở hay không.

- Bổ sung đầy đủ tài liệu pháp lý
đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

3. Thi công xây lắp số C1-NT-W1: Thi
công xây lắp và bảo hiểm công trình sữa
chữa an toàn đập WB8 Ninh Thuận:

- Các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo
cáo xét thầu chưa đầy đủ.

- Một số máy móc thiết bị thi công (lô 1)
đã hết thời hạn đăng kiểm như: Máy
đào bán xích …

- Quá trình đánh giá giá gói thầu để xếp
thứ tự nhà thầu chưa đúng và lô gic:

+ Lô 1: Bảng tổng hợp giá kiến nghị
trao thầu nhầm giá trị sang giá trị giảm
giá.
+ Lô 2: Nhầm giá trị sửa lỗi
(5.115.514.304 VNĐ).

- Bổ sung đầy đủ tài liệu pháp lý
đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

- Khi xét đánh giá giá gói thầu để
xếp thứ tự nhà thầu là tính toán
với giá trào thầu không có chi
phí dự phòng.

- Các bước thực hiện đấu thầu
phải được xem xét cẩn trọng.

B Quản lý hợp đồng

- Tiến độ giải ngân gói thầu xây lắp
chậm, đã thực hiện 80% khối lượng
mới chỉ tạm ứng.

- Sau đấu thầu nguồn vốn kết dư của
TDA còn khoảng 16 tỷ VNĐ. BQLDA
đang làm các thủ tục xin bổ sung thêm
các hồ vào dự án.

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu
thanh toán cho nhà thầu.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án

Dự án đang triển khai thi công gói thầu C1-NT-W1: Thi công xây lắp và bảo
hiểm công trình sửa chữa an toàn đập WB8 Ninh Thuận.
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Lô 1: Thi công xây lắp và bảo hiểm công trình các hồ Sông Biêu; Ông Kinh; Tà
Ranh.

Lô 2: Thi công xây lắp và bảo hiểm ông trình các hồ CK7; Sông Sắt.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 2/2020.

2. Kiểm tra hồ sơ tại VP

- Danh mục hồ sơ đã kiểm tra:

STT Hồ sơ/tài liệu Quyết định phê duyệt

1 ESIA 220/QĐ-UBND ngày 21/2/2020

2 Kế hoạch bảo vệ môi trường 256/GXN-STNMT ngày 22/01/2019

3 Kế hoạch hành động môi trường,
xã hội gói thầu C1-NT-W01

228/QĐ-BQLDANNPTNT ngày
31/12/2019

4 Kế hoạch bảo vệ môi trường của
TDA

5 Kế hoạch an toàn môi trường và
sức khỏe (CEOHSP)

Lồng ghép trong hồ sơ thi công của nhà
thầu xây lắp (Lô 1 và Lô 2)

6 Hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu
C1-NT-W1: Thi công xây lắp và
bảo hiểm công trình sửa chữa an
toàn đập WB8 Ninh Thuận

7 Hồ sơ dự thầu của nhà thầu xây
lắp được lựa chọn

Nhà thầu trúng thầu:

- Lô 1: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư
xây dựng và phát triển Nông thôn – Công
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước
và môi trường – Công ty TNHH MTV
Xây lắp và Thương mại Trường Long

- Lô 2: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xay
dựng An Thuận

8 Báo cáo giám sát môi trường đợt
1

BC của TVGS môi trường (Viện Đào tạo
và ứng dụng khoa học miền trung) tháng
3/2020

9 Báo cáo theo dõi tuân thủ môi
trường các tháng
2,3,4,5,6,7/2020

Báo cáo do nhà thầu thi công - Công ty
TNHH xây dựng Hưng Thịnh lập

10 Biểu mẫu giám sát môi trường
(tổng hợp thu thập thông tin an
toàn môi trường; Bảng tổng hợp

Do TVGS: Liên danh Công ty TNHH tư
vấn xây dựng Hưng Thịnh và Chi nhánh
Miền trung Công ty TNHH Tư vấn trường



Báo cáo tóm tắt PPMU Ninh Thuận

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ)-Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 103-

STT Hồ sơ/tài liệu Quyết định phê duyệt

theo dõi điều kiện lán trại) các
tháng 2,3,4,5,6,7/2020

ĐH Thủy lợi lập

Kết quả kiểm tra hồ sơ/một số vấn đề cần lưu ý:

- Nội dung chương trình giám sát môi trường trong ESIA và kế hoạch bảo vệ
môi trường có sự sai khác: Kế hoạch bảo vệ môi trường có thêm yêu cầu giám sát mẫu
nước thải sinh hoạt tại các khu vực thi công với tần suất 3 tháng/lần.

- Báo cáo giám sát môi trường đợt 1 do tư vấn giám sát môi trường là Viện Đào
tạo và ứng dụng khoa học miền trung lập, sử dụng nhà thầu phụ lấy mẫu và phân tích
là Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Đại Việt (Vimcerts 237) lập tại thời điểm
tháng 3 năm 2020 thiếu kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt theo yêu cầu của Kế
hoạch bảo vệ môi trường. Một số nội dung chưa sát với thực tế.

Đề nghị CĐT kết hợp với TVMT nhanh chóng lập Báo cáo giám sát môi trường
đợt 2 trong tháng 7, trong đó bổ sung kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt (hoặc
giải trình về việc không lấy mẫu nước thải sinh hoạt) theo yêu cầu giám sát 3
tháng/lần.

- Báo cáo theo dõi tuân thủ môi trường và Các biểu mẫu giám sát môi trường
(tổng hợp thu thập thông tin an toàn môi trường; Bảng tổng hợp theo dõi điều kiện lán
trại) do nhà thầu và TVGS lập định kỳ 01 tháng/lần đưa ra các đánh giá không sát với
thực tế về việc bố trí dụng cụ an toàn cá nhân, dụng cụ y tế, biển báo, điều kiện lán
trại…). Đề nghị các đơn vị lập báo cáo và CĐT rà soát và chỉnh sửa lại.

3. Giám sát hiện trường

Địa điểm giám sát: Công trường thi công Hồ CK9 (Xã Nhị Hà) và hồ Sông
Biêu (Xã Phước Hà).

Kết quả kiểm tra/giám sát:

- Chưa bố trí hệ thống biển báo thi công công trình theo quy định.

- Trên công trường không bố trí lán trại (lao động địa phương sinh hoạt tại nhà,
cán bộ điều hành và kỹ thuật ở tại nhà điều hành hoặc thuê nhà dân), do vậy không
phát sinh nước thải, rác thải sinh hoạt trên công trường. Tuy nhiên, tại khu vực nhà
điều hành chưa bố trí tủ thuốc và phương tiện sơ cấp cứu, chưa có các phương tiện
PCCC theo quy định, đề nghị nhà thầu bổ sung đầy đủ.

- Công trường không bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu. Vật liệu được tập kết tại
các điểm thi công theo nhu cầu sử dụng trong ngày, do vậy nhà thầu cần lưu ý các biện
pháp che chắn đề phòng mưa, gió… và sắp xếp vật liệu gọn gàng, tránh gây ảnh hưởng
tới an toàn và giao thông.

- Đất đào được sử dụng san lấp mặt bằng tại khu vực chân đê thuộc hành lang
bảo vệ đâp, không vận chuyển ra bên ngoài.
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4. Giám sát dựa vào cộng đồng: (Các khiếu kiện, khiếu nại, ý kiến người dân…)
- Tiếp xúc chính quyền địa phương: Họp với UBND xã Nhị Hà đại diện là Ông

Lê Quyết Thắng – Phó chủ tịch Xã.

Kết quả: UBND xã đánh giá cao công tác an toàn, vệ sinh môi trường tại các
công trình thi công của dự án. UBND xã phối hợp với đơn vị thi công làm tốt công tác
quản lý nhân công (khai báo, đăng ký tạm trú…). UBND không ghi nhận ý kiến phản
ánh của người dân về các vấn đề AT, VSMT trong quá trình thi công dự án.

5. Tổng hợp các vấn đề còn tồn tại và khuyến nghị

STT Vấn đề còn tồn tại Khuyến nghị
1 Báo cáo GSMT đợt 1 (tháng 3/2020) do

TVGSMT độc lập thực hiện chưa có kết quả
phân tích mẫu nước thải sinh hoạt trong quá
trình thi công theo yêu cầu của Kế hoạch bảo
vệ môi trường đã được phê duyệt.
Báo cáo chưa thực hiện đủ với tần suất giám sát
3 tháng/lần.

Đề nghị đơn vị TVGSMT bổ
sung lấy mẫu (hoặc giải trình
về việc không lấy mẫu nước
thải sinh hoạt) trong báo cáo
và thực hiện đúng theo yêu
cầu về thời gian báo cáo (3
tháng/lần).

2 Báo cáo tuân thủ môi trường hàng tháng và các
biểu mẫu giám sát môi trường hàng tháng có
một số nội dung không đúng với thực tế: trên
công trường hiện không có lán trại; chưa bố trí
hệ thống biển báo, chỉ dẫn; không có dụng cụ
an toàn cá nhân, dụng cụ y tế, PCCC…

Đề nghị nhà thầu trang bị đầy
đủ phương tiện, thiết bị an
toàn, môi trường theo yêu cầu.

6. Cán bộ GSAT môi trường

TT Họ và tên Đơn vị Phụ trách Điện thoại Email

1 Trần Bá Luật BQLDA MTATXH 0915.017.367

2 Lê Đức Toán Nhà thầu thi công MTATXH 0973.107.371

3 Nguyễn Phước Điền Nhà thầu TVGS MTATXH 0933.939.249 nguyenphuocdien94
@gmail.com

4 Hoàng Minh Khanh Tư vấn GSBQLDA MTATXH 0916.834.711

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

- Nhà thầu của PPMU đang triển khai thi công cả năm 5 hồ đập thuộc TDA tỉnh
Ninh Thuận: CK7, Ông Kinh, Sông Sắt, Tà Ranh và Sông Biêu, khối lượng thi công ở
các hồ là khác nhau, dao động trong khoảng từ 80-85% tổng khối lượng thi công.
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Tư vấn CSAT đã gặp và trao đổi nội dung tuân thủ CSATXH với cán bộ và

công nhân của 2 nhà thầu thi công đó là: 1. Công ty CP ĐT XD An Thuận thi công hồ
CK7 và hồ Tà Ranh, 2. Công ty CPĐTXD Phát triển Nông thôn Hà Nội, thi công hồ
Sông Biêu và hồ Ông Kinh. Tư vấn đã gặp gỡ với lãnh đạo UBND xã Nhị Hà, quản lý

địa bàn hồ CK7, UBND xã Nhơn Hải, quản lý địa bàn hồ Sông Biêu, UBND xã Phước

Đại, quản lý địa bàn hồ Ông Kinh và UBND xã Phước Thái, quản lý địa bàn hồ Tà

Ranh. Tư vấn đã thu thập được các báo cáo KTXH của bốn xã Nhị Hà, Nhơn Hải,

Phước Thái và Phước Đại. Tư vấn đã gặp và trao đổi với các cán bộ của BQL tiểu dự
án tỉnh Ninh Thuận, cán bộ giám sát Môi trường độc lập của tiểu dự án Ninh Thuận,

chủ tịch Hội nông dân xã Nhơn Hải, chuyên viên phòng nông nghiệp xã Phước Đại và

người dân địa phương sống xung quanh khu vực đập, địa bàn hưởng lợi của dự án.

Chi tiết sẽ được trình bày ở báo cáo giám sát định kỳ của tư vấn CSATXH ISC,

dưới đây là những phát hiện chính của Tư vấn và các Khuyến nghị.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 - Tỉnh Ninh Thuận không có hoạt động đền bù thu

hồi đất đối với hộ dân, tất cả các hạng mục thi công

đều nằm trên nền đất hiện có của công trình. Trước

khi thi công, người dân đều được tham vấn đầy đủ
các nội dung trong báo cáo CSAT môi trường, báo

cáo TĐC, báo cáo đánh giá xã hội và kế hoạch phát

triển DTTS. Người dân tộc thiểu số chủ yếu là

người Đakrey sống tập trung chủ yếu ở hai xã

Phước Đại và Phước Thái với mức trung bình là

85% là người Đăkrey sống trên địa bàn xã, các xã

còn lại đều không có người dân tộc sinh sống.

- Các báo cáo CSATXH (SA, EMDP, RAP) đã

được WB thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.

PPMU chưa có thực hiện các kế hoạch này, PPMU

sẽ tiến hành lồng ghép các hoạt động được nêu

trong SA, EMDP vào chương trình của địa phương.
Qua trao đổi với các lãnh đạo UBND xã Diên Tân

và Diên Lâm, tư vấn nhận thấy địa phương có rất

nhiều đầu hoạt động về truyền thông, đào tạo nghề,

khuyến nông phối hợp với các cán bộ trung tâm

khuyến nông, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận, trung

- PPMU cần khẩn trương
triển khai lồng ghép các

hoạt động và theo dõi các

chỉ số giám sát trong báo

cáo EMDP và SA đã

được phê duyệt và đưa
vào báo cáo giám sát nội

bộ trong kỳ báo cáo tới.

Theo danh sách các hộ
hưởng lợi từ dự án được

tư vấn lập báo cáo EMDP

và SA lập, PPMU cần

lưu ý lồng ghép việc thực

hiện các kế hoạch SA,

EMDP với các chương
trình phù hợp của địa
phương.

- PPMU cần tích cực vận

động UBND xã, các hội

đoàn thể như hội Nông
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

tâm dạy nghề hướng nghiệp của Tỉnh Ninh Thuân

việc lồng ghép các hoạt động được nêu trong SA

và EMDP vào các hoạt động của địa phương sẽ rất

tốt nếu được thực hiện đúng.

- Tư vấn đã hướng dẫn cán bộ CSAT PPMU về các

yêu cầu giám sát chỉ số DTTS, GAP và chỉ số thực

hiện trong EMDP.

dân, hội Phụ nữ phối hợp

lồng ghép các hộ được

hưởng lợi từ dự án được

tham gia vào các chương
trình được tổ chức tại địa
phương.

2 - Các nhà thầu, qua phỏng vấn cho biết chưa có
kinh nghiệm tham gia các dự án ODA, tại công

trường không có tủ thuốc, hoặc có tủ thuốc nhưng
không có thuốc, không có bình chữa cháy và tiêu

lệnh chữa cháy, trang bị đồ bảo hộ lao động cho

công nhân chưa đầy đủ, chưa tiến hành đào tạo cho

công nhân về an toàn lao động và vệ sinh môi

trường.

- Nhà thầu cần bổ sung

các biện pháp bảo đảm

CSAT trên công trường

theo đúng cam kết trong

hồ sơ dự thầu. Đề nghị
PPMU giám sát và nhắc

nhở nhà thầu tuân thủ các

cam kết đã đưa ra.

3 - Tài liệu dự án yêu cầu tối đa hóa việc thuê tuyển

người dân địa phương và phụ nữ, đặc biệt là những

hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi công trình, tuy nhiên

qua phỏng vấn người dân địa phương, tư vấn được

cho biết do tính chất công việc nên các công trường

thi công đều không thuê tuyển phụ nữ, chỉ tuyển 1

phụ nữ làm nấu bếp là người địa phương và không
ở lại công trường. Phần lớn công nhân trên công

trường đều là người dân địa phương và được nhà

thầu trực tiếp tuyển dụng tại cộng đồng. Các nhà

thầu đều đã có kinh nghiệm thi công các công trình

tương tự trong khu vực và có nhiều mối quan hệ tốt

với cộng đồng địa phương. Qua phỏng vấn người

dân và chính quyền các xã họ đều cho biết nhà thầu

tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường như tưới

nước, che bạt, không thi công vào ban đêm để hạn

chế tiếng ồn.

- Tư vấn sẽ đưa chi tiết

này vào báo cáo giám sát

định kỳ.
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V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Thuận đang triển khai thi công bao gồm:

- Tiểu dự án 5 hồ chứa nước: Sông sắt, Ông Kinh, Tà Ranh, CK7, Sông Biêu.

- Tổng mức đầu tư là 77.955 triệu đồng.

- Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến đến 30/06/2020 là 25.679 triệu đồng.

- Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

- Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

Một số gói thầu đã nghiệm thu thanh toán khối

lượng hoàn theo tiến độ nhưng trong quá trình thanh

toán nhà thầu chưa cung cấp hóa đơn GTGT cụ thể:

- Hợp đồng số 30/2012/HĐ-BCKTKT XDCT –
NGÀY 01/08/2016, PLHĐ-XD số 30-

01/2016/PLHĐ ngày 27/12/2016, PLHĐ số 30-

02/2017/PLHĐ-XD ngày 20/10/2017, PLHĐ số 30-

03/2017/PLHĐ-XD ngày 25/12/2017 ký với Viện

đào tạo và Khoa học ứng dụng miền trung đã thanh

toán 494.200.000 ngày 09/08/2018 đến nay vẫn chưa
có hóa đơn GTGT.

- Hợp đồng số 01/2013/HĐ-BCKTKT XDCT –
NGÀY 25/04/2013, PLHĐ-XD số 01-01/PLHĐ
ngày 29/10/2013, PLHĐ số 01-01/2016/PLHĐ-XD

ngày 27/12/2016, PLHĐ số 01-02/2017/PLHĐ-XD

ngày 25/12/2017 ký với Viện đào tạo và Khoa học

ứng dụng miền Trung đã thanh toán 421.000.000

ngày 30/07/2018 đến nay vẫn chưa có hóa đơn
GTGT.

- Hợp đồng số 04/2015/HĐ-TV– ngày 16/06/2015,

phụ lục hợp đồng số 04-01/2016/PLHĐ-XD  ngày

27/12/2016, PLHĐ số 04-02/2017/PLHĐ-XD ngày

25/12/2017, ký với Viện đào tạo và Khoa học ứng

dụng miền Trung đã thanh toán trị giá 477.100.342đ,

đã giải ngân 205.350.000đ, đến nay vẫn chưa có hóa

- Theo quy định của chế
độ kế toán, cũng như quy
định về Luật thuế TNDN,

luật thuế GTGT, thời

điểm xuất hóa đơn tài
chính đối với hợp đồng

tư vấn xây dựng là thời

điểm nghiệm thu thanh

toán.

- Việc BQL chưa kịp thời

thu thập hóa đơn tài
chính có thể tạo cơ hội

cho nhà thầu chậm trễ
trong kê khai, nộp thuế
theo quy định của pháp

luật. Đồng thời, sau khi

đã nhận được tiền thanh

toán thì nhà thầu giảm lệ
thuộc vào chủ đầu tư,
BQL có thể mất thời gian

và công sức nhiều hơn
trong việc yêu cầu nhà

thầu cung cấp đầy đủ
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

đơn GTGT.

- Hợp đồng số 05/2015/HĐ-TV– ngày 24/06/2015

nội dung khảo sát , lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công

trình hồ Tà Ranh ký với Viện đào tạo và Khoa học

ứng dụng miền Trung trị giá 492.721.748 đ , đã giải

ngân 220.971.000 đ, đến nay vẫn chưa có hóa đơn
GTGT

- Hợp đồng số 88a/2015/HĐTV ngày 29/06/2015 ký

với Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

– CTCP trị giá 999.618.632 đ đã thanh toán

280.000.000 đ, đến nay vẫn chưa có hóa đơn GTGT

- Hợp đồng số 05/2015/HĐ-TV– ngày 24/06/2015

nội dung khảo sát , lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công

trình hồ Tà Ranh ký với Viện đào tạo và Khoa học

ứng dụng miền Trung trị giá 492.721.748 đ, đã giải

ngân 220.971.000 đ, đến nay vẫn chưa có hóa đơn
GTGT.

- Hợp đồng số 11/2017/HĐTV-WB8 với công ty cổ
phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 giá trị 83.120.000

đã thanh toán hết ngay 10/06/2019 đến nay chưa có
hóa đơn GTGT.

- Hợp đồng 01/2019/HĐMT-TVCTM ngày

04/2/2019 với công ty TNHH tư vấn xây dựng và

thương mại Chung thiện mỹ giá trị 28.489.025 đã

thanh toán 30/09/2019 đến nay chưa có hóa đơn
GTGT.

- Hợp đồng số 10/2019/BQL/HĐ-TVXD ngày

11/05/2019 gói thầu số 07: khảo sát, lập thiết kế bản

vẽ thi công trị giá 4.285.000 đ đã thanh toán ngày

08/01/2020 và ngày 22/11/2019 đến nay chưa có hóa

đơn GTGT.

chứng từ.

Vì vậy, BQL nên khẩn

trương đôn đốc nhà thầu

cung cấp đầy đủ hồ sơ,
chứng từ hóa đơn GTGT
theo quy định.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Trần Bá Luật - ĐT: 0915.017.367
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VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Ninh Thuận

Đi thực địa tại hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam

Hiện trạng mái thượng lưu Gia cố mái hạ lưu

Hiện trạng tràn xả lũ cũ
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Hiện trạng tiêu năng Mặt đập, tường chắn sóng hiện trạng

Đi thực địa tại hồ Sông Sắt, Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái

Hiện trạng tràn xả lũ Hiện trạng tiêu năng tràn

Hiện trạng cửa van
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Đi thực địa tại hồ Ông Kinh, Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải

Mái thượng lưu và tường chắn sóng Gia cố mái hạ lưu và mặt đập

Cửa vào tràn xả lũ Bể tiêu năng và kênh xả

Đi thực địa tại hồ CK7, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH TÂY NINH

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG
1. Tình hình triển khai dự án

- TDA có 01 hồ và đang triển khai công tác đấu thầu xây lắp.

2. Giámsát an toàn đập

- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của hồ DầuTiếng.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1. Hồ Dầu Tiếng: Công trình cấp đặc biệt

- Đập phụ dài 27km, cao trình đỉnh đập hiện
trạng là +27,0m. Đoạn từ K0 đến K8+750m
có tường chắn sóng với cao trình đỉnh tường
là +28,25m. Cao trình đỉnh đập phụ đoạn qua
suối Đá tư vấn thiết kết tính ứng với MNDBT
được +27,14m, tuy nhiên toàn bộ đập phụ
đều để cao trình đỉnh đập là +27,0m.

- Đây là công trình cấp
đặcbiệt, đập phụ dài, do vậy
cần kiểm tra thật kỹ việc tính
toán cao trình đỉnh đập phụ
(theo từng đoạn – liên quan
đến đà sóng) để xác định cao
trình đỉnh đập cho hợp lý.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

TDA Tây Ninh có 1 hồ chứa: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng,

đang triển khai đấu thầu thầu xây lắp.

a)  Đấu thầu:

- Tư vấn: Đã thực hiện được 10/13 gói thầu.

- Xây lắp: Đang tiến hành lựa chọn nhà thầu.

b) Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân 11,891 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 12,468 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
a)  Đấu thầu:

Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của TDA Tây Ninh. Sau đó
kiểm tra chọn mẫu: Gói thầu khảo sát, lập TKBVTC sửa chữa cống, đập. Nhà thầu
trúng thầu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II.
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Kết quả kiểm tra hồ sơ: Quy trình đấu thầu thực hiện đúng trình tự theo quy

định. Các văn bản pháp lý đầy đủ được đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

b) Quản lý hợp đồng:
Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ. Hợp đồng số 08/2019/HĐXD-BQL-WB8 ký

ngày 04/12/2019 với Tổng công ty xây dựng Trường Sơn giá trị 890.496.000 VNĐ, đã

hoàn thành và nghiệm thu ngày 04/02/2020.  Đến nay, BQLDA đã thanh toán 100%

giá trị hợp đồng. Giá trị thanh toán cho nhà thầu vượt 5% so với quy định tại hợp đồng

(không có phần giữ lại số tiền bảo hành 5%).

Kiến nghị: BQLDA kiểm tra rà soát hồ sơ thanh toán cho nhà thầu theo đúng
hợp đồng đã ký kết.

III. GIÁM SÁT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM, ESIA.

- Dự án chưa triển khai các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cho

các gói thầu thi công, tư vấn giám sát thi công...

2. Kiểm tra hồ sơ
- Đã kiểm tra ESIA (Bản dự thảo đang trình WB).

- Đã kiểm tra ĐTM (Kèm QĐ phê duyệt số 35/QĐ-TCTL-KHCN ngày

28/01/2019.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

Chương trình giám sát môi trường trong dự thảo ESIA và
ĐTM có một số điểm khác nhau:

STT Nội dung ĐTM ESIA

I Giai đoạn
thi công

1 Không khí Tần suất:
+ 3 vị trí trên

tuyến thi công: 3
tháng lần

+ 2 vị trí (bãi đổ
thải và bãi khai
thác vật liệu): 6

tháng/lần

Tần suất:
5 vị trí: 3
tháng/lần

2 Nước thải
sinh hoạt 4 vị trí: 3

Không

- Đề nghị CĐT rà soát
lại chương trình quan
trắc môi trường đã
được phê duyệt trong
ĐTM và chương trình
QTMT đề xuất trong
dự thảo ESIA để thống
nhất lại và có sự điều
chỉnh hồ sơ cho phù
hợp.

- CĐT lưu ý đưa đầy
đủ các yêu cầu QTMT
vào hồ sơ mời thầu gói



Báo cáo tóm tắt PPMU Tây Ninh

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 114-

Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
khu lán trại
và nhà ở
công nhân

tháng/lần

3 Nước mặt 4 vị trí: 3
tháng/lần

4 vị trí: 3
tháng/lần

4 Nước ngầm Không 4 vị trí: 3
tháng/lần

5 Đất Không 5 vị trí: 3
tháng/lần

II Giai đoạn
hoạt động

Nước mặt Giám sát tự
động, liên tục
chất lượng nước
hồ Dầu Tiếng,
gồm các chỉ
tiêu: lưu lượng,
pH, nhiệt độ,
TSS, BOD5, DO

4 vị trí: 6
tháng/lần
Các chỉ tiêu:
nhiệt độ, pH,
SS, BOD5, PO4

3-

, NH4
+, SO4

2-,
dầu mỡ, Cu, Fe,
coliform

thầu TVGS môi
trường xã hội, quan
trắc môi trường

3. Cán bộ phụ trách môi trường của BQLDA

BQL chưa có cán bộ phụ trách về môi trường. Chuyên gia đã là việc với cán bộ
phụ trách chung: Bùi Văn Nam ĐT: 0986163163 Email: namtldtph@gmail.com.

IV.CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

PPMU TDA Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh đã gửi tài liệu RAP và SA sang CPO
xin thông qua vào ngày 14/7/2020. Cán bộ CSAT của CPO đang xem xét các tài liệu
này. PPMU Tây Ninh đã cung cấp các tài liệu này cho tư vấn, dựa trên các tài liệu này,
tư vấn đã trao đổi với cán bộ phụ trách CSAT của Ban QLDA Tây Ninh về các hoạt
động cần tiến hành để thực hiện tuân thủ RAP và SA sau khi được CPO và WB thông
qua.

Tư vấn CSAT đã gặp và trao đổi nội dung tuân thủ CSATXH với cán bộ phụ
trách CSAT và cán bộ phụ trách kế hoạch-đấu thầu của BQLDA Tây Ninh. Tư vấn đã
gặp gỡ với lãnh đạo UBND xã Tân Phú, huyện Tân Châu là 1 trong 4 xã có người
BAH bởi TDA hồ Dầu Tiếng, trưởng ấp Tân Xuân và người dân BAH trong ấp. Tư
vấn đã thu thập được các báo cáo KTXH của xã Tân Phú, phỏng vấn bảng hỏi với
người dân địa phương sống xung quanh khu vực đập, địa bàn hưởng lợi của dự án.

Chi tiết sẽ được trình bày ở báo cáo giám sát định kỳ của tư vấn CSATXH ISC,
dưới đây là những phát hiện chính của Tư vấn và các Khuyến nghị.
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2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 - TDA tỉnh Tây Ninh không có hoạt động
đền bù thu hồi đất đối với hộ dân, tuy nhiên
TDA có kế hoạch đền bù cây cối vật kiến
trúc hiện hữu đang nằm trên hành lang an
toàn của đê đập, đây là tài sản trên đất của
các hộ có đất liền kề hành lang an toàn, là
cây cối vật kiến trúc nằm tại các diện tích
đất do người dân địa phương thâm canh do
đất đai để không lâu năm (từ những năm
1990). Trong quá trình xây dựng báo cáo
RAP và SA, tư vấn lập báo cáo đã tới các
xã, ấp có người BAH bởi TDA và tham vấn
đầy đủ các nội dung trong báo cáo CSAT
môi trường, báo cáo TĐC, báo cáo đánh giá
xã hội. TDA hồ Dầu Tiếng không có người
dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng.

- PPMU cần thực hiện các hoạt
động và theo dõi các chỉ số giám
sát trong báo cáo SA sau khi
được CPO và WB phê duyệt.
Nội dung báo cáo giám sát nội
bộ trong kỳ báo cáo tới cần cập
nhật tiến độ thực hiện.

2 - Các báo cáo CSATXH (SA, RAP) hiện
đang được CPO xem xét thông qua và chờ
WB phê duyệt. PPMU chưa có thực hiện các
kế hoạch này, qua trao đổi với cán bộ CSAT
của CPO và tư vấn, PPMU cho biết sẽ bổ
sung kinh phí thực hiện các hoạt động trong
SA vào gói thầu tư vấn sắp tới và thuê tuyển
tư vấn thực hiện các hoạt động này. Cán bộ
CSAT của CPO đã ghi nhận thông tin này
và hứa sẽ phản hồi sau khi xem xét.
- Tư vấn đã hướng dẫn cán bộ CSAT PPMU
về các yêu cầu giám sát chỉ số GAP và các
chỉ số trong SA.

Theo danh sách các hộ hưởng lợi
từ dự án được tư vấn lập báo cáo
RAP và SA, PPMU cần lưu ý tổ
chức các hoạt động hỗ trợ người
BAH bởi TDA đúng đối tượng
và đúng các tiêu chí đặt ra.
- PPMU cần tích cực vận động
UBND xã, các hội đoàn thể như
hội Nông dân, hội Phụ nữ phối
hợp tăng cường sự tham gia các
hộ được hưởng lợi từ dự án được
tham gia vào các chương trình
được tổ chức tại địa phương như
hoạt động tuyên truyền vệ sinh
môi trường, bình đẳng giới, tín
dụng tiết kiệm, tạo việc làm vv

3 - Người dân địa phương chủ yếu trồng lúa,
khoai mì, cao su và măng cụt với mức thu
nhập trung bình hộ gia đình ở mức trung
bình và khá so với mặt bằng chung trong xã.
Qua phỏng vấn, người dân BAH xung quanh

- PPMU chú ý tới việc xúc tiến
việc làm cho người dân tại địa
phương tham gia với nhà thầu.
Ngoài ra, đề nghị PPMU giám
sát và nhắc nhở nhà thầu tuân
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
tuyến đường thi công dự kiến cho biết họ rất
ủng hộ dự án và có nhu cầu tìm việc làm khi
nhà thầu tiến hành thi công.

thủ các cam kết bảo đảm CSAT
môi trường và XH trong hồ sơ
dự thầu.

V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh thuộc
dự án sửa chữa và nâng cao An toàn đập (WB8). Địa điểm huyện Dương Minh Châu,
tỉnh Tây Ninh đang triển khai Dự án hồ chứa nước Dầu Tiếng. Tổng mức đầu tư là
7.000 triệu USD. Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 12.649 triệu đồng.
Đến hết ngày 30/06/2020 là 13.043 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên tất
cả các thành viên đều là thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hợp đồng số: 08/2019/HĐXD-BQL-WB8 ký
ngày 04/12/2019 Gói thầu số RPBM/WB8: Ra
phá bom, mìn, vật nổ Tiểu dự án sửa chữa, nâng
cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh
thuộc dự án sửa chữa và nâng cao An toàn đập
(WB8). Địa Điểm: Huyện Dương Minh Châu
tỉnh Tây Ninh ký giữa: Ban quản lý thủy lợi Dầu
Tiếng - Phước Hòa (Công ty TNHH Một thành
viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa)
và tổng công ty xây dựng Trường Sơn giá trị
hợp đồng: 890.496.000 đồng.

Tại Điều 4. Bảo hành công trình có nêu rõ:

- Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi
nghiệm thu, bàn giao toàn bộ mặt bằng công
trình.

- Bảo đảm bảo hành công trình có thể thực hiện
theo hình thức Bên A giữ lại số tiền 5% giá hợp
đồng hoặc thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ
chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
phát hành hoặc theo hình thức bằng Séc, Giá trị

BQL cần yêu cầu nhà thầu
thu hồi khoản tiền chi vượt
để đảm bảo đúng thủ tục
hợp đồng.
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
bảo lãnh bằng 5% giá Hợp đồng.

Nhà Thầu đã lập hồ sơ thanh toán ngày
30/12/2019 và BQL đã chi trả số tiền là
890.496.000 ngày 09/01/2020.  Nhưng không có
phần giữ lại số tiền bảo hành 5% như hợp đồng
hoặc có Bảo lãnh của ngân hàng hay tổ chức tín
dụng phát hành.

2 Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính của
dự án rất thấp. Cụ thể về việc tỷ lệ thực hiện so
với kế hoạch vốn phần vốn ODA như sau:

TT Năm Kế hoạch
vốn

Thực tế
giải ngân Tỷ lệ

1
Năm
2019

56.083trđ 10.399 trđ 18.5%

BQLDA cần chú trọng đến
việc lập kế hoạch, tăng
cường nhân sự có chuyên
môn, kinh nghiệm để kế
hoạch đặt ra mang tính khả
thi cao, phù hợp với tiến
độ thực tế của dự án. Đồng
thời cần tăng cường giám
sát, đôn đốc thực hiện để
đạt được kế hoạch đã được
phê duyệt.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Bùi Văn Nam – ĐT: 0986163563; Email: namtldtph@gmail.com

VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ

Họp tại văn phòng PPMU Tây Ninh Hình ảnh của hồ Dầu Tiếng
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- TDAcó 07 hồ đã phê duyệt FS, đang triển khai thiết kế BVTC.

2. Giám sát an toàn đập

- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 03 hồ: Hồ Mạy
Đẩy, hồ Nà Kiến và hồ Cốc Thông.

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Mạy Đẩy: Công trình cấp III
- Thông số thủy văn về dòng chảy lũ
thiết kế không khớp giữa báo cáo ATĐ
và thiết kế cơ sở.
- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ
gây sạt mái và chảy đất vào rãnh.
- Kết cấu mặt cắt ngang dốc nước thiết
kế không hợp lý: Tại vị trí chân tường là
BTCT dày 70cm, nhưng tại bản đáy lại
chỉ dày có 30cm.
- Dốc nước của tràn xả lũ có 02 đoạn và
đặt trên nền đất sét: Đoạn đầu dài 75m
độ dốc 20% và đoạn cuối dốc dài 20m
nhưng độ dốc đến 50% và nối tiếp với
bể tiêu năng là không hợp lý.
- Không có bản vẽ thiết kế hạng mục
dẫn dòng thi công.

- Đề xuất rà soát lại báo cáo thủy văn
trước khi phê duyệt thiết kế BVTC.
- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu nước
mưa thấm trong đất vào rãnh.
- Đề xuất rà soát lại phần kết cấu cho
hợp lý trước khi phê duyệt thiết kế
BVTC.
- Đề xuất cần tính toán ổn định của
dốc nước, nên nghiên cứu dạng kết
cấu bậc nước, đoạn dốc 20% nên bố
trí các mố tiêu năng dọc thân dốc để
giảm bớt năng lượng dòng nước.
- Đề xuất cần phải bổ sung công tác
dẫn dòng thi công vào phần tổ chức
xây dựng trước khi phê duyệt thiết
kế BVTC.

2 Hồ Cốc Thông: Công trình cấp III
- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ
gây sạt mái và chảy đất vào rãnh.

- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu nước
mưa thấm trong đất vào rãnh.

3 Hồ Nà Kiến: Công trình cấp IV
- Đập đất đồng chất cao 9,5m trên nền
đất cấp IV (báo cáo địa chất), theo quy

- Đề xuất rà soát lại báo cáo địa chất,
nếu đúng là đập trên nền đất thì cần
thiết kế lại theo đúng tiêu chuẩn hiện
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STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

phạm đây là đập cấp III, tuy nhiên đơn
vị tư vấn thiết kế lại cho rằng đây là đập
cấp IV.
- Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập không
có lỗ thu nước mưa, nước tràn mặt dễ
gây sạt mái và chảy đất vào rãnh.
- Theo đánh giá trong báo cáo an toàn
đập Nà Kiến có 03 đập chính và cả 03
đập này đều có hiện tượng thấm mạnh
ra hạ lưu, tuy nhiên chỉ có đập số 1 có
thiết kế thoát nước mái còn 02 đập còn
lại chỉ đắp đất sửa chữa lại mặt đập.

hành.
- Đề xuất cần bổ sung các ống thu
nước d50 đầu bịt vài ĐKT tại các
đoạn rãnh thấp của ô cỏ để thu nước
mưa thấm trong đất vào rãnh.
- Đề xuất cần bổ sung các thiết bị
thoát nước thân đập dạng áp mái với
các đập số 2 và đập số 3 trước khi
phê duyệt thiết kế BVTC.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

TDA Bắc Kạn tổng số có 07 hồ, đang trình thẩm định phê duyệt hồ sơ
TKBVTC-Tổng dự toán.

a)  Đấu thầu:
- Tư vấn: Đã thực hiện được 8/11 gói thầu.

- Xây lắp: Chưa triển khai đấu thầu thi công.

b) Quản lý hợp đồng:
- Giá trị giải ngân 0 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 64,880 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của TDA Bắc Kạn. Sau đó

kiểm tra chọn mẫu:

- Gói thầu C1-BK-CS1: Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an
toàn đập.

- Gói thầu C1-BACKAN-CS1: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – Tổng
dự toán.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

A Đấu thầu

1. Gói thầu C1-BK-CS1: Tư vấn khảo sát
lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an
toàn đập:

- Tổ chuyên gia có 4 thành viên.
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
- Không có các tài liệu pháp lý đóng
kèm theo báo cáo giá HSDT, công tác
quản lý hồ sơ không được chú trọng.

- Tổ chuyên gia đánh giá HSDT số
chẵn (4 thành viên), có thể dẫn đến
việc kết quả đánh giá khó thống nhất
trong trường hợp không cùng quan
điểm nên là số lẻ (3 hoặc 5…).
- Bổ sung đầy đủ các tài liệu pháp lý
vào Tập hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh
giá HSDT.

- Công tác quản lý hồ sơ phải được
chú trọng và quản lý khoa học.

2. Gói thầu C1-BACKAN-CS1: Tư vấn
khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – Tổng
dự toán:

- Tổ chuyên gia có 4 thành viên.

- Không có các tài liệu pháp lý đóng
kèm theo báo cáo giá HSDT, thiếu chữ
ký, văn bằng chứng chỉ, quyết định
thành lập của tổ chuyên gia. Công tác
quản lý hồ sơ không được chú trọng.

- Nhà thầu trúng thầu là liên danh Công
ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi
thủy điện Thăng Long - Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh -
Công ty Cổ phần phòng trừ mối Việt
Nam. Trong đó Công ty Cổ phần phòng
trừ mối Việt Nam không có chứng chỉ
năng lực hoạt động xây dựng và không
đủ 8 năm theo yêu cầu của HSMT
(thành lập ngày 04/12/2015).

- Tổ chuyên gia đánh giá HSDT số
chẵn (4 thành viên), có thể dẫn đến
việc kết quả đánh giá khó thống nhất
trong trường hợp không cùng quan
điểm nên là số lẻ (3 hoặc 5…).
- Bổ sung đầy đủ các tài liệu pháp lý
vào Tập hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh
giá HSDT.

- Công tác quản lý hồ sơ phải được
chú trọng và quản lý khoa học.

- Các bước thực hiện đấu thầu phải
được xem xét cẩn trọng.

- Yêu cầu CĐT nghiêm túc thực hiện
đúng các quy định của Luật/Nghị định
của Việt Nam và Nhà tài trợ vềquy
trình lựa chọn nhà thầu.

B Quản lý hợp đồng

- Tiến độ thực hiện chung của TDA
Bắc Kạn chậm lý do các hồ thay đổi
hoàn toàn so với Quyết định 4638/QĐ-
BNN-HTQT và có 1 hồ (Nà Lẹng)
thuộc phạm vi an toàn khu nên phải xin
ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ.

- BQLDA sát sao hơn để đẩy nhanh
tiến độ các gói thầu còn lại cũng như
tiến độ chung của TDA dự án.

- BQLDA cần làm việc với các cơ quan
hữu quan để bố trí đủ vốn đối ứng và
vốn vay đáp ứng tiến độ giải ngân cho



Báo cáo tóm tắt PPMU Bắc Kạn

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 121-

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
- Tiến độ giải ngân là 0 đồng, nhiều gói
thầu đã thực hiện xong nhưng chưa
được thanh toán. Vì vốn đối ứng và vốn
vay chưa được bố trí kịp thời theo nhu
cầu của BQLDA. Cán bộ kế toán chưa
có kinh nghiệm trong việc thực hiện dự
án ODA.

nhà thầu theo quy định cua hợp đồng.

- BQLDA tạo điều kiện cho cán bộ kế
toán tham gia các lớp tập huấn nâng
cao về chuyên môn nghiệp vụ.

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh
toán cho nhà thầu.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án:

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM.

- ESIA đã được WB thông qua, chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự án đang thẩm tra thiết kết, chưa triển khai các thủ tục lập hồ sơ mời thầu,
lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thi công, tư vấn giám sát thi công...

2. Kiểm tra hồ sơ
- Đã kiểm tra ESIA (WB thông qua ngày 26/3/2020).

- Đã kiểm tra ĐTM (Kèm QĐ phê duyệt số 878/QĐ-UBND ngày 31/5/2019).

Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Tần suất quan trắc môi trường
trong giai đoạn thi công (thống
nhất giữa ĐTM và ESIA) là 3
tháng/lần, tuy nhiên thời gian dự
kiến thi công theo ĐTM là 12
tháng, theo ESIA là 2 năm. Theo
đó, số lượng mẫu và dự toán kinh
phí thực hiện cũng khác nhau.

- Đề nghị BQLDA đưa đầy đủ nội dung
giám sát, quan trắc môi trường vào hồ sơ
mời thầu TVGS môi trường theo tiến độ
thi công được phê duyệt, tránh bị thiếu
số lượng mẫu cần giám sát.

- Điều chỉnh lại kế hoạch QTMT trong
báo cáo ESIA (hoặc ĐTM) theo tiến độ
thi công được phê duyệt.

3. Tư vấn về hồ sơ mời thầu thi công và tư vấn giám sát thi công

- Hiện tại, BQLDA chưa lập hồ sơ mời thầu thi công và tư vấn giám sát thi
công. Chuyên gia môi trường đã làm việc với cán bộ phụ trách MT-CSATXH của dự
án và hướng dẫn các nội dung liên quan đến thực hiện chính sách ATMT theo quy
định của WB trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng, bao gồm các nội dung
sau:

+Lồng ghép yêu cầu về MTATXH vào HSMT xây lắp và HSMT TVGS.
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+ Chuẩn bị và phê duyệt Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu.

+ Lập báo cáo tình hình thực hiện chính sách ATXHMT của BQLDA
+Mẫu báo cáo định kỳ (hàng tháng) về giám sát ATMT của TVGS thi công.

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn có 7 hồ đập: Hồ
Khuổi Dâng, hồ Khuổi Dầy, hồ Khuổi Sung, hồ Nà Kiến, hồ Mạy Đẩy, hồ Cốc Thông
và Hồ Nà Lẹng nằm trên địa bàn 6 xã và 4 huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì, và Bạch
Thông. PPMU Bắc Kạn đã trình các tài liệu CSAT: RAP, SA, EMDP do tư vấn
(VIWASE) lập và được WB có thư không phản đối vào ngày 27/3/2020.

- Hiện nay PPMU đang trình UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT là cơ quan thay mặt
UBND Tỉnh chủ trì đang tiến hành xin ý kiến của các ban ngành chuyên môn và tư
vấn đang chỉnh sửa báo cáo theo các ý kiến góp ý và gửi lại vào cuối tháng 7/2020. Dự
kiến trong tháng 8, PPMU sẽ hoàn thiện các bước chỉnh sửa và xin ý kiến cuối cùng để
UBND Tỉnh xem xét phê duyệt. PPMU Bắc Kạn đã cung cấp các tài liệu CSAT cho tư
vấn, dựa trên các tài liệu này, tư vấn đã trao đổi với cán bộ phụ trách CSAT của Ban
QLDA Bắc Kạn về các hoạt động cần tiến hành để thực hiện tuân thủ RAP, EMDP và
SA sau khi được CPO và WB thông qua.

- Chi tiết sẽ được trình bày ở báo cáo giám sát định kỳ của tư vấn CSATXH
ISC, dưới đây là những phát hiện chính của Tư vấn và các Khuyến nghị.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

STT Phát hiện Khuyến nghị

1 - TDA tỉnh Bắc Kạn dự kiến sẽ có 46 hộ
bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, trong đó có
3 hộ bị BAH 1 phần đất ở và công trình
vật kiến trúc (không phải nhà), 8 hộ BAH
đất trồng cây hàng năm, 8 hộ BAH đất
trồng cây lâu năm, 28 hộ BAH đất rừng
sản xuất, 6 hộ BAH đất nuôi trồng thủy
sản, 3 hộ BAH công trình vật kiến trúc và
5 hộ BAH tạm thời. Ban PPMU sẽ không
ký hợp đồng kinh tế với trung tâm quỹ
đất các Huyện mà có năng lực tự thực
hiện đền bù, bên cạnh đó dự kiến sẽ thuê
Công ty TNHH Đo vẽ Bản đồ tỉnh Băc
Kan tiến hành cắm mốc đo đạc xác định
chỉ giới thu hồi, sau đó PPMU Bắc Kạn
sẽ thành lập Tổ Giải phóng mặt bằng. Giá

- Nội dung báo cáo giám sát nội bộ
trong kỳ báo cáo tới cần cập nhật
tiến độ thực hiện. Sau khi có khối
lượng đền bù hỗ trợ, cán bộ phụ
trách thực hiện đền bù của PPMU
cần cập nhật bảng tính khối lượng
đền bù hỗ trợ để gửi CPO và WB.
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STT Phát hiện Khuyến nghị
trị đền bù dự kiến sẽ giảm so với dự toán
trong RAP theo nội dung của Quyết định
số 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Bắc Kạn ban hành ngày 25/12/2019 sửa
đổi một số quy định về đền bù hỗ trợ
trong đó hệ số hỗ trợ đất trồng lúa và cây
hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản
hạ hệ số hỗ trợ xuống từ 5 xuống còn 3
lần giá đền bù và đối với đất lâm nghiệp
là còn 2 lần. PPMU cho biết đang xin Sở
Tài chính kế hoạch vốn để thực hiện đền
bù hỗ trợ thu hồi đất trong năm 2020.

2 - Các báo cáo CSATXH (SA, EMDP,
RAP) hiện đang được các ban ngành tại
Tỉnh xem xét và Sở NN&PTNT chủ trì
tập hợp ý kiến. PPMU chưa có thực hiện
các kế hoạch này, qua trao đổi với cán bộ
CSATXH của PPMU và tư vấn lập báo
cáo CSATXH, PPMU cho biết sẽ tìm
nguồn để bổ sung kinh phí thực hiện các
hoạt động trong SA và EMDP và xin ý
kiến tư vấn của CPO để bố trí vốn từ
nguồn đối ứng thực hiện các hoạt động
trong SA và xác định nguồn vốn WB thực
hiện hoạt động trong EMDP.

- Tư vấn đã hướng dẫn cán bộ CSAT
PPMU về các yêu cầu giám sát chỉ số
trong EMDP, chỉ số GAP và các chỉ số
trong SA, lồng ghép các yêu cầu trong
SA và EMDP vào nội dung gói thầu
tuyển chọn tư vấn xây lắp.

- PPMU cần nhanh chóng xác định
nguồn vốn và cách thức thực hiện
cùng với sự hỗ trợ của CPO để thực
hiện theo đúng kế hoạch vốn.

- Trong quá trình triển khai các
hoạt động và giám sát chỉ số SA và
EMDP, theo danh sách các hộ
hưởng lợi từ dự án được tư vấn lập
báo cáo RAP, EMDP và SA,
PPMU cần lưu ý tổ chức các hoạt
động hỗ trợ người BAH bởi TDA
đúng đối tượng và đúng các tiêu chí
đặt ra.

- PPMU cần tích cực vận động
UBND xã, các hội đoàn thể như hội
Nông dân, hội Phụ nữ phối hợp
tăng cường sự tham gia các hộ
được hưởng lợi từ dự án được tham
gia vào các chương trình được tổ
chức tại địa phương như hoạt động
tuyên truyền vệ sinh môi trường,
bình đẳng giới, tín dụng tiết kiệm,
tạo việc làm vv.

- PPMU cần lồng ghép các nội
dung SA và EMDP vào hồ sơ dự
thầu và giám sát và nhắc nhở nhà
thầu tuân thủ các cam kết bảo đảm
CSAT môi trường và XH trong hồ
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STT Phát hiện Khuyến nghị
sơ dự thầu.

3 - Báo cáo GSNB của cán bộ CSAT được
lập rất cụ thể chi tiết, thể hiện sự quan
tâm cao của PPMU đối với phần công
việc CSAT MT và XH. PPMU có 3 cán
bộ chuyên trách về CSAT MT và XH. Họ
được giao nhiệm vụ phụ trách từ giữa
năm 2019 và còn ít kinh nghiệm và hiểu
rõ về các bước thực hiện CSAT của dự án
ODA và nhà tài trợ WB. Các cán bộ
CSAT đều bày tỏ mong muốn được tham
dự các lớp đào tạo về CSAT của CPO tổ
chức trong thời gian tới.

- Đề nghị CPO tiếp tục mở lớp đào
tạo về CSAT MTXH cho các cán
bộ phụ trách tại PPMU Bắc Kạn
nói riêng và các TDA tại các tỉnh
nói chung.

V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Tình hình triển khai dự án

- Tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn đang triển khai thi công bao gồm 07 hồ các loại
với tổng mức đầu tư 89.88 triệu đồng.

- Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 30/06/2020 là 0 đồng.

- Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên tất
cả đều là thành viên kiêm nhiệm.

- Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán chưa lập.

2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Phát hiện Khuyến nghị
1 - Một số gói thầu sử dụng nguồn vốn

đối ứng tỉnh đã thực hiện xong nhưng
chưa thanh toán cho nhà thầu theo quy
định trong hợp đồng.
- Tính đến thời điểm kiểm toán
(30/06/2020), Dự án chưa có Biên bản
đối chiếu công nợ phải trả (dư có TK
331) đối với các nhà thầu tại thời
điểm hiện tại.
- Trong năm Ban quản lý dự án chưa
ghi nhận một số các chi phí như:
lương, phụ cấp, văn phòng phẩm,
công tác phí…

- BQLDA cần làm việc với các cơ quan
hữu quan để vốn đối ứng được bố trí
kịp thời theo nhu cầu của BQLDA,
đồng thời phối hợp với nhà thầu để tìm
ra và giải quyết các khó khăn trong quá
trình lập hồ sơ thanh toán.
- BQLDA cần tiếp tục tiến hành đối
chiếu số dư công nợ với nhà thầu tại
thời điểm cuối năm và tiến hành điều
chỉnh chênh lệch nếu có.
- BQLDA cần làm việc với các cơ quan
hữu quan để vốn đối ứng được bố trí
kịp thời theo nhu cầu của BQLDA.
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3. Kế hoạch đợt sau
- Theo dõi các các phát hiện đã được khắc phục chưa.
- Triển khai giám sát định kỳ để bảo đảm công trình thi công đạt chất lượng và

tiến độ.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Đàm Minh Hoàng - ĐT: 0869.551.838; Email: damhoangstn@gmail.com.

VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Bắc Kạn
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN
ĐẬP (WB8), TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020 của Ban CPO)

I. AN TOÀN ĐẬP VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

1. Tình hình triển khai dự án

- TDA có 11 hồ trong đó đã đấu thầu xây lắp 10 hồ, 01 hồ thay đổi so với quyết
định 4638 và đang lập FS một hồ khác để thay thế.

2. Giám sát an toàn đập

- Đã kiểm tra báo cáo an toàn đập và hồ sơ thiết kế BVTC của 03 hồ: Hồ Bến
Đông, hồ Hố Chuối và hồ Suối Lạnh.

- Kết quả kiểm tra hồ sơ - những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:
STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Bến Đông: Công trình cấp III

- Trong bao cáo ATĐ, mực nước lũ 0,1% là
39,3 m, kết luận cao trình đỉnh đập hiện
trạng là 39,6 m đảm bảo an toàn và không
cần nâng cao trình đỉnh. Thực tế cáo trình
đỉnh đập hiện trạng là 38,6-38,9 m, trong
thiết kế cơ sở có đề xuất phương án nâng
cao trình đỉnh đập bằng cách làm tường
chắn sóng với cao trình đỉnh tường là
39,6m.

- Đề xuất cần rà soát lại các báo
cáo để thống nhất phương án sửa
chữa nâng cấp.

2 Hồ Hố Chuối: Công trình cấp III

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng của đập
hiện trạng là 98,7 m. Báo cáo ATĐ kiểm tra
điều tiết lũ với tần suất 0,1% được mực
nước 99,8 m và kết luận tràn không đủ khả
năng xả đồng thời đề xuất mở rộng với
B=17 m mà không so chọn các phương án B
khác nhau. Với B=17 m thì cao trình đỉnh
đập tính toán với các mực nước đạt cao nhất
là 98,17 m. Như vậy cao trình tường chắn
sóng đang cao hơn so với yêu cầu đến 0,53
m gây lãng phí khi mở rộng B tràn quá mức.

- Các thông số về độ dốc của dốc nước trong

- Đề xuất kiểm tra lại với B tràn
bé hơn để tận dụng tối đa chiều
cao tường chắn sóng hiện trạng,
giảm vốn đầu tư.

- Đề xuất rà soát lại phần tính



Báo cáo tóm tắt PPMU Thái Nguyên

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 127-

STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị
bản vẽ thiết kế và phụ lục tính toán đang
không khớp nhau.

toán đường mặt nước với độ dốc
đã thiết kế trong bản vẽ để xác
định lại cao trình đỉnh tường bên
và các thống số của bể tiêu năng

3 Hồ Suối Lạnh: Công trình cấp III

- Hồ có một đập chính và hai đập phụ với

cao trình đỉnh đập hiện trạng từ 32,5-32,6 m.

Tràn hiện trạng dạng tự do, ngưỡng hình

thang bạt góc. Tư vấn thiết kế kiểm tra khả
năng tháo với lũ 0,01% và hệ số thoát

m=0,36 (tràn đỉnh rộng) được mực nước

32,66 m. Phương án đề xuất thiết kế là làm

tường chắn sóng toàn bộ trên đỉnh của 03

đập trên với cao trình đỉnh tường là 33 m

(tổng chiều dài theo đỉnh của 03 đập trên là

829,4 m). Như vậy ở đây có 02 vấn đề: (1)

Với tràn tự do mặt cắt hình thang thì hệ số
thoát m phải lớn hơn của tràn đỉnh rộng. Tư
vấn tính với m=0,36 làm mực nước lũ dâng
cao (vượt qua đỉnh đập hiện trạng 16cm)

nên phải làm làm tường chắn sóng gần 1km;

(2) Với chiều dài tường chắn sóng gần 1km

tại sao không tính toán thêm phương án mở
rộng tràn để so chọn.

- Trong báo cáo an toàn đập, phần mô tả và

đánh giá hiện trạng chỉ nêu về đập phụ mà

không thấy nói gì về đập chính, nhưng trong
thiết kế cơ sở vẫn đề xuất nâng cấp các hạng

mục của đập chính.

- Theo đánh giá trong báo cáo an toàn đập

Nà Kiến có 03 đập chính và cả 03 đập này

đều có hiện tượng thấm mạnh ra hạ lưu, tuy
nhiên chỉ có đập số 1 có thiết kế thoát nước

mái còn 02 đập còn lại chỉ đắp đất sửa chữa

lại mặt đập.

- Đề xuất rà soát và đánh giá
chính xác loại mặt tràn để xác

định khả năng tháo cho chính
xác. Nên thiết kế thêm phương
án mở rộng tràn để so chọn vì

khối lượng tường chắn sóng là

lớn.

- Đề xuất cần rà soát lại các báo

cáo để thống nhất phương án sửa

chữa nâng cấp.
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3. Giám sát thi công

Đi kiểm tra thực địa 01 hồ: Hồ Hố Chuối. Về cơ bản, tuy đã khởi công nhưng
chưa triển khai thi công bất kì hạng mục nào, mới chỉ đang khoan phụt thí nghiệm (do
TCTL và chủ hồ không đồng ý cho thi công vào mùa mưa).
STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Hồ Hố Chuối: Công trình cấp III

- Thiếu toàn bộ các biên bản về điều kiện
khởi công.

- Thiếu các biên bản nguồn vật liệu đầu
vào.

- Không có biển báo công trường.

- Yêu cầu bổ sung các hạng mục
còn thiếu như trên.

II. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tình hình triển khai dự án

a)  Đấu thầu:

- Tư vấn: Đã thực hiện được 10/12 gói thầu, còn gói thầu tư vấn quan trắc môi
trường trong giai đoạn xây dựng và kiểm toán độc lập.

- Xây lắp: Đã thực xong 3/3 gói thầu gồm:

 Xử lý mối (07 hồ: Suối Lạnh, Khuôn Nanh, Đầm Chiễu, Hố Cóc, Ghềnh
Chè, Núi Chẽ, Bến Đông và thiết bị (10 hồ). Nhà thầu trúng thầu là Liên
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ Sinh
Thái Việt.

 Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 06 hồ chứa nước (Lô 1: Suối Lạnh, Ghềnh
Chè; Lô 2: Nà Tấc, Khuôn Nanh; Lô 3: Hố Chuối, Nà Kháo). Nhà thầu
trúng thầu:

o Lô 1: Công ty TNHH Vũ Tần

o Lô 2: Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Duy Tùng - Công ty TNHH xây
dựng Tây Trường Giang

o Lô 3: Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Thanh

 Gói thầu số 2: Thi công xây lắp 04 hồ chứa nước (Lô 1: Đầm Chiễu, Bến
Đông; Lô 2: Núi Chẽ, Hố Cóc)

o Lô 1: Thầu chính Công ty TNHH một thành viên Cao Hà và thầu phụ
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Việt Phú

o Lô 2: Liên danh Công ty TNHH thương mại xây dựng Xuân Phương -
Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại Đăng Dương
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b) Quản lý hợp đồng:

Giá trị giải ngân 32,106 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 89,094 tỷ đồng.

2. Kiểm tra hồ sơ
Đã kiểm tra quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của Tiểu dự án (TDA) Thái

Nguyên. Sau đó kiểm tra chọn mẫu:

Gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP). Nhà
thầu trúng thầu Trung tâm tư vấn và ứng dụng công nghệ -Chi nhánh Công ty TNHH
tư vấn trường Đại học Thủy lợi.

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 06 hồ chứa nước: Lô 1 Công ty TNHH Vũ Tần;
Lô 2 Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Duy Tùng - Công ty TNHH xây dựng Tây
Trường Giang; Lô 3 Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Thanh.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị:

TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị

I. Đấu thầu

1 Gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng
trong trường hợp khẩn cấp (EPP).
- Tổ chuyên gia có 5 thành viên.
- Thiếu một số tài liệu pháp lý đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.
- Gói thầu Xử lý mối (07 hồ: Suối Lạnh,
Khuôn Nanh, Đầm Chiễu, Hố Cóc, Ghềnh
Chè, Núi Chẽ, Bến Đông và thiết bị (10 hồ)
có đơn khiếu nại về kết quả đấu thầu số
86/CV-PTCN&XD ngày 31/12/2019 và
98/CV-PTCN&XD ngày 16/03/2020 của
Liên danh Công ty Cổ phần phát triển công
nghệ và xây dựng – Công ty TNHH diệt
mối và khử trùng Hà Nội đến ngày
30/6/2020 BQLDA đã có công văn số
424/BQL-KHKT đóng khiếu nại trên
STEP.

- Cần quản lý và sắp xếp hồ sơ
đầy đủ và khoa học, các tài liệu
pháp lý phải đầy đủ và đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.

2. Gói thầu số 2: Thi công xây lắp 04 hồ chứa
nước (Lô 1: Đầm Chiễu, Bến Đông; Lô 2:
Núi Chẽ, Hố Cóc).

- Các tài liệu pháp lý đầy đủ và đóng kèm
theo báo cáo xét thầu.

- Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2 có đơn
khiếu nại về kết quả đấu thầu số 01/KN-
WB8-ThaiNguyên ngày 08/05/2020 và

- Cần giải quyết rứt điểm khiếu
nại của Liên danh Công ty 568 –
Thành Phát và gửi công văn xin
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TT Những phát hiện của Tư vấn Kiến nghị
ngày 25/05/2020 của Liên danh Công ty
568 – Thành Phát, đến ngày 21/07/2020
BQLDA đã có công văn số 471/GM-BQL
mời nhà thầu đến họp vào ngày
24/07/2020 nhưng không thấy nhà thầu
tham dự.

- Thời gian thực hiện các bước trong quá
trình lựa chọn nhà thầu chưa đúng (sau
khi đàm phán, thương thảo, trao hợp
thành công mới công bố kết quả trúng
thầu).

Đóng khiếu nại trên STEP.

- Kiểm tra lại trình tự về mặt thời
gian thực hiện các bước trong quá
trình lựa chọn nhà thầu theo đúng
quy định.

II. Quản lý hợp đồng
- Hợp đồng Thi công xây lắp mới chỉ tạm

ứng.
- Khối lượng nghiệm thu phù hợp với giá

trị giải ngân.
- Sau đấu thầu xong 10 hồ chứa, nguồn vốn

của TDA còn khoảng 20 tỷ VNĐ.
BQLDA đang làm các thủ tục xin điều
chỉnh danh mục hồ (Thay thế hồ Cơ Phí
bằng hồ Bảo Linh).

- Đề nghị BQLDA đẩy nhanh hồ
sơ thiết kế và các văn bản trình
các ban nghành phê duyệt sớm dự
án để đảm bảo tiến độ chung của
dự án.

III. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình triển khai dự án

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM.

- ESIA đã được WB thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự án đã hoàn thành thủ tục thầu 02 gói thầu xây lắp (chia 05 lô), đã lựa chọn
và ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công.

- Dự án chưa triển khai thi công xây lắp do đang vào mùa mưa (hiện có 2 hồ
đang thực hiện khoan, phụt chống thấm thân đập); chưa lựa chọn đơn vị thực hiện kế
hoạch giám sát, quan trắc môi trường theo nội dung báo cáo ĐTM và ESIA đã được
phê duyệt.

- Dự án đang lập FS cho Hồ Bảo Linh (thay thế cho hồ Cốc Phi, do rà soát
không đạt tiêu chí).

2. Kiểm tra hồ sơ
- Đã kiểm tra ESIA (đã được WB thông qua).

- Đã kiểm tra ĐTM (Kèm QĐ phê duyệt số 3240/QĐ-UBND ngày 31/10/2018).
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- Đã kiểm tra “Chiến lược quản lý và kế hoạch hành động môi trường, Xã hội,
Sức khỏe và an toàn (MXSA)” của nhà thầu thi công: Doanh nghiệp tư nhân Duy
Tùng.

- Đã kiểm tra “Quy tắc ứng xử kế hoạch quản lý môi trường và xã hội” của nhà
thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Nam Thanh (Gói thầu số 01 – Lô 3: Hố
Chuối, Nà Kháo).

- Đã kiểm tra Chiến lược quản lý và kế hoạch hành động môi trường, xã hội,
sức khỏe và an toàn (MXSA) của liên danh nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây
dựng Xuân Phương – Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh thương mại Đăng
Dương.

- Đã kiểm tra Chiến lược quản lý và kế hoạch hành động môi trường, xã hội,
sức khỏe và an toàn (MXSA) của nhà thầu: Công ty TNHH Vũ Tần (Gói thầu số 01 –
lô 1: Suối Lạnh, Giềnh chè).

- Đã kiểm tra “Chiến lược quản lý và kế hoạch hành động môi trường, xã hội,
sức khỏe và an toàn (MXSA)” của nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên Cao Hà
(Gói thầu số 2 – lô 1: Đầm Chiễu, Bến Đông).

Kết quả kiểm tra hồ sơ, hiện trường - những phát hiện của tư vấn và các khuyến
nghị:
STT Những phát hiện của tư vấn Khuyến nghị

1 Dự án có sự thay đổi về nội dung dự án
(đưa hồ Cốc Phi ra khỏi dự án và đưa hồ
Bảo Linh thay thế).

Đề nghị BQLDA điều chỉnh lại
nội dung báo cáo ESIA và ĐTM
phù hợp với thực tế.

2 Chiến lược quản lý và kế hoạch hành
động môi trường, xã hội, sức khỏa và an
toàn (MXSA) của 5 nhà thầu đã có đầy
đủ các nội dung theo yêu cầu, tuy nhiên
nhà thầu Doanh nghiệp tư nhân Duy
Tùng và liên danh nhà thầu: Công ty
TNHH Thương mại Xây dựng Xuân
Phương – Công ty Cổ phần Xây dựng và
kinh doanh thương mại Đăng Dương
chưa thể hiện thông tin về công trình sẽ
thi công (tên gói thầu).

Các nhà thầu cần lập Kế hoạch
quản lý Môi trường và Xã hội
(ESMP) cụ thể cho từng gói thầu
và trình BQLDA/TVGS phê duyệt
không muộn hơn 1 tháng trước khi
thi công và đảm bảo tuân thủ các
kế hoạch đã được phê duyệt.

3 Giám sát hiện trường thi công hồ Hố
Chuối: Nhà thầu đang thực hiện công tác
khoan, phụt chống thấm đập. Có bố trí lán
trại thi công trên phạm vi công trường.

Đề nghị nhà thầu thực hiện các
biện pháp quản lý và bảo vệ môi
trường và an toàn trên công trường
(bố trí hệ thống bảng chỉ dẫn, biển
báo, vệ sinh công trường và khu
lán trại…).
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3. Cán bộ của BQLDA

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại

1 Phạm Văn Tuấn Trưởng phòng dự
án- Phụ trách MT-
XH

Ban QLDAĐTXD các
công trình NN và

PTNT

0913.777.262

IV. CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình triển khai dự án

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên có 10 hồ đập
và 1 hồ đập đang trình thay thế là: Hồ Suối Lạnh, hồ Khuôn Nanh, hồ Đầm Chiễu, hồ
Hố Cóc, hồ Ghềnh Chè, hồ Nà Tấc, hồ Núi Chẽ, hồ Hố Chuối, hồ Nà Kháo, hồ Bến
Đóng và hồ mới thay thế là Bảo Linh nằm trên địa bàn 11 xã thuộc 7 huyện: Phổ Yên,
Đại Từ, Phú Bình, Sông Công, Định Hóa, Đồng Hỷ, và Võ Nhai. Các tài liệu CSAT
của TDA tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt từ ngày 18/12/20118, riêng hồ Bảo
Linh mới được thay thế hiện đang trong quá trình lập FS và chưa có tài liệu CSAT
được lập.

- Hiện nay PPMU đang trong quá trình đo đạc xác định ranh giới thi công công
trình. Các diện tích đất thu hồi chủ yếu là để nâng cấp công trình đường. TDA Tỉnh
Thái Nguyên dự kiến không tiến hành đền bù tái định cư theo nội dung RAP đã phê
duyệt, do quá trình điều chỉnh lại phạm vi ảnh hưởng, các diện tích đất bị ảnh hưởng
trong phạm vi thu hồi đất giảm xuống và tỉnh chủ trương vận động người dân hiến đất.
Cán bộ CSAT Thái Nguyên hiện đang hướng dẫn các UBND xã lập biên bản hiến đất
với người dân theo đúng yêu cầu của dự án và nhà tài trợ. Dự kiến trong tháng 8
PPMU sẽ hoàn thiện bảng tính khối lượng ảnh hưởng, thu hồi đất và các biên bản hiến
đất trình CPO. PPMU Thái Nguyên đã cung cấp các tài liệu CSAT cho tư vấn, dựa
trên các tài liệu này, tư vấn đã trao đổi với cán bộ phụ trách CSAT của Ban QLDA
Thái Nguyên về các hoạt động cần tiến hành để thực hiện tuân thủ RAP, EMDP và các
khuyến nghị trong SA trước, trong và sau quá trình triển khai thi công công trình.

- Chi tiết sẽ được trình bày ở báo cáo giám sát định kỳ của tư vấn CSATXH
ISC, dưới đây là những phát hiện chính của Tư vấn và các Khuyến nghị.
2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Phát hiện Khuyến nghị

1 - TDA tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ có
8 hộ BAH nhẹ và 3 hộ BAH tạm thời.
Diện tích bị ảnh hưởng của các hộ này
giảm đáng kể so với nội dung trong
RAP sau khi đã xác định phạm vi dựa

- Nội dung báo cáo giám sát nội bộ
trong kỳ báo cáo tới cần cập nhật
tiến độ thực hiện. Sau khi có khối
lượng đền bù hỗ trợ, cán bộ phụ
trách thực hiện đền bù của PPMU
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STT Phát hiện Khuyến nghị
trên thiết kế chi tiết. Người dân đã và
đang làm đơn hiến đất theo hướng dẫn
của PPMU và UBND các xã có công
trình, các diện tích đất này sau đó sẽ
được xã hỗ trợ trong quá trình cấp sổ
mới cho hộ. Các diện tích đất hiến này
sau đó sẽ được coi là đất công để thi
công và không tiến hành đền bù hỗ trợ.
Tư vấn CSATXH ISC đã góp ý với
ban PPMU về cách thực hiện các thủ
tục hiến đất và nội dung ghi trong biên
bản hiến đất đúng theo yêu cầu của
chính phủ VN và WB.
- Báo cáo GSNB của cán bộ CSAT mà
tư vấn ISC nhận được tới thời điểm
tháng 5/2020 vẫn đưa số liệu trong báo
cáo RAP, đã không còn phù hợp với
thực tế.

cần cập nhật bảng tính khối lượng
đền bù hỗ trợ để gửi CPO và WB.
Trong biên bản hiến đất, PPMU cần
lưu ý hướng dẫn các UBND ghi rõ
diện tích, số lượng đất và tài sản trên
đất cùng với giá trị cụ thể trong đơn
hiến đất.

2 - Tư vấn đã hướng dẫn cán bộ CSAT
PPMU về các yêu cầu giám sát chỉ số
trong EMDP, chỉ số GAP và các chỉ số
trong SA, lồng ghép các yêu cầu trong
SA và EMDP vào nội dung gói thầu
tuyển chọn tư vấn xây lắp.
- PPMU Thái Nguyên đã tiến hành 1
số hoạt động lồng ghép EMDP tại thời
điểm năm 2018.
- Báo cáo EMDP có rất nhiều phản ánh
của người dân trong quá trình tham
vấn tại thời điểm 2018 về thực trạng hồ
đập, đề xuất chỉnh sửa công trình và
các hỗ trợ cho người dân.

- Thời gian thực hiện các hoạt động
lồng ghép EMDP đã quá lâu, từ 2018
trong khi các hoạt động như tuyên
truyền, đào tạo về quản lý, vận hành
hồ đập an toàn, phòng chống bệnh
lây truyền, vv cần được thực hiện
liên tục và thực hiện trong quá trình
dự án thi công, PPMU Thái Nguyên
cần tiếp tục thực hiện các hoạt động
đề xuất trong bảng 9 về tổng hợp các
nội dung đề xuất của EMDP và bảng
29 trong tài liệu SA.
- PPMU Thái Nguyên cần nghiên
cứu xem xét các vấn đề người dân
phản ánh và có sự trả lời, phản hồi
chính thức tới người dân trong các
đợt tham vấn sắp tới.
- Trong quá trình triển khai các hoạt
động và giám sát chỉ số SA và
EMDP, theo danh sách các hộ hưởng
lợi từ dự án được tư vấn lập báo cáo
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STT Phát hiện Khuyến nghị
RAP, EMDP và SA, PPMU cần lưu
ý tổ chức các hoạt động hỗ trợ người
BAH bởi TDA đúng đối tượng và
đúng các tiêu chí đặt ra.
- PPMU cần tích cực vận động
UBND xã, các hội đoàn thể như hội
Nông dân, hội Phụ nữ phối hợp tăng
cường sự tham gia các hộ được
hưởng lợi từ dự án được tham gia
vào các chương trình được tổ chức
tại địa phương như hoạt động tuyên
truyền vệ sinh môi trường, bình đẳng
giới, tín dụng tiết kiệm, tạo việc làm
vv.
- PPMU cần lồng ghép các nội dung
SA và EMDP vào hồ sơ dự thầu và
giám sát và nhắc nhở nhà thầu tuân
thủ các cam kết bảo đảm CSAT môi
trường và XH trong hồ sơ dự thầu.

3 - PPMU có 2 cán bộ chuyên trách về
CSAT MT và XH đều là các cán bộ
kiêm nhiệm của BQLDA. Họ đã có
nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án
ODA với các nhà tài trợ khác như
ADB và JICA tuy vậy, họ cũng đang
đồng thời phải phụ trách nhiều dự án
khác nhau cùng một thời điểm.

V. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Tình hình triển khai dự án

Tiểu dự án WB8 tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thi công bao gồm 10 hồ
chứa nước thuộc các huyện: Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỉ, Định Hóa, Thị xã
Phổ Yên và Thành Phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

Tổng mức đầu tư là 127,63 tỉ đồng tương đương 5,67 triệu USD.

Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến 31/12/2019 là 32.107 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.
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2. Những phát hiện của tư vấn và các khuyến nghị

STT Phát hiện Khuyến nghị

1 - Năm 2019, BQLDA đã thu tiền
bán hồ sơ mời thầu với số tiền 8
triệu đồng. BQL chưa kê khai và
nộp vào ngân sách Nhà nước các
khoản thuế TNDN (1%), thuế
GTGT (1%) phát sinh từ việc thu
tiền bán hồ sơ thầu, đồng thời
BQLDA cũng chưa phản ánh
nghĩa vụ phải nộp thuế vào báo
cáo tài chính của dự án.

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành
Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định
số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Thuế
GTGT:

+ Tại khoản 2 Điều 3 chương I quy định

về người nộp thuế:

“2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ
chức sự nghiệp và các tổ chức khác;”
+ Tại khoản 2 Điều 13 Mục 2 chương
II quy định phương pháp tính trực tiến

trên GTGT:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

theo phương pháp tính trực

tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ %

nhân với doanh thu áp dụng như sau:
b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên

doanh thu được quy định theo từng

hoạt động như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng

hóa: 1%...”
- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư
số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày
26/12/2013 của Chính phủ quy định và
hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu
nhập doanh nghiệp quy định về
phương pháp tính thuế TNDN:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác

không phải là doanh nghiệp thành lập
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STT Phát hiện Khuyến nghị
và hoạt động theo quy định của pháp

luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế
giá trị gia tăng theo phương pháp trực

tiếp có hoạt động kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu

nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này

xác định được doanh thu nhưng không
xác định được chi phí, thu nhập của

hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp

thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo

tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa,

dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.”

Mặc dù việc thu tiền bán hồ sơ thầu
phát sinh trong năm 2019 chưa nhiều, tuy
nhiên nghiệp vụ này sẽ phát sinh nhiều
hơn khi Dự án đấu thầu xây lắp, vì vậy
BQL cũng cần lưu ý việc kê khai và nộp
vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế
TNDN, thuế GTGT phát sinh từ việc thu
tiền bán hồ sơ thầu theo quy định.

Đồng thời, phản ánh vào sổ sách,
báo cáo tài chính của dự án.

2 - Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế
hoạch tài chính của dự án rất
thấp. Cụ thể về việc tỷ lệ thực
hiện so với kế hoạch vốn phần
vốn ODA như sau:

Năm 2018 tỉ lệ thanh toán/ kế
hoạch phân bổ vốn là 42,8%.

Năm 2019 tỉ lệ thanh toán/ kế
hoạch phân bổ vốn là 26,7%.

- BQLDA cần chú trọng đến việc lập kế
hoạch, tăng cường nhân sự có chuyên
môn, kinh nghiệm để kế hoạch đặt ra
mang tính khả thi cao, phù hợp với tiến độ
thực tế của dự án. Đồng thời cần tăng
cường giám sát, đôn đốc thực hiện để đạt
được kế hoạch đã được phê duyệt.

VI. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Nguyễn Diệu Hương - ĐT: 0392.435.364;

Email: nguyendieuhuong08081991@gmail.com.
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VII. ẢNH ĐI THỰC TẾ
Họp tại văn phòng PPMU Thái Nguyên

Đi thực địa tại hồ Hố Chuối, xã Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

Thi công khoan phụt chống thấm thân đập

Tường chắn sóng hiện trạng Mái thượng lưu hiện trạng
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Mái hạ lưu hiện trạng Tràn hiện trạng

Dốc nước hiện trạng Cống lấy nước hiện trạng
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