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TÓM TẮT BÁO CÁO

Tư vấn giám sát độc lập ISC thực hiện giám sát tại 12 tỉnh bao gồm Hà Giang,
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, trong đó bao gồm nhiệm vụ giám sát về
an toàn môi trường.

Báo cáo giám sát chính sách an toàn môi trường này được thực hiện cho 12 tỉnh,
thời gian thực hiện từ ngày 20/7 đến ngày 30/7/2020 với hai phần việc chính: rà soát
tài liệu về chính sách an toàn môi trường của các Tiểu dự án và giám sát thực tế trên
hiện trường một số hồ đang thi công.

Báo cáo phản ánh kết quả giám sát độc lập về thực hiện chính sách quản lý môi
trường của Dự án, bao gồm các nội dung sau đây.

1. Về tiến độ thực hiện dự án tại 12 tỉnh tính đến thời điểm giám sát:

- Các tỉnh đã và đang thi công xây lắp bao gồm: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh
Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thái Nguyên, trong đó TDA Thái Nguyên
mới bắt đầu lập lán trại, chuẩn bị thi công.

- Các tỉnh đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công và TVGS thi công là Tuyên
Quang – TDA2

- Các tỉnh chưa mời thầu thi công và TVGS thi công là Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú
Yên, Tây Ninh

2. Về tiến độ về chính sách an toàn môi trường tại 12 tỉnh đã gần như cơ bản
hoàn thành các Báo cáo ESIA, ngoại trừ TDA4 của Nghệ An, TDA2 của Thanh Hóa
và TDA Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh đang trình WB/CPO xem xét phê duyệt.

3.  Nhiệm vụ, phương pháp và tổ chức giám sát của tư vấn giám sát độc lập được
đưa ra trong phần II của báo cáo, nhấn mạnh các nhiệm vụ và phương pháp thực hiện
các nhiệm vụ đã được tư vấn sử dụng. Nhiệm vụ của TVGS gồm có 6 nhiệm vụ chính:

(i) Đánh giá năng lực của các PPMU trong việc chuẩn bị và thực hiện các công
cụ an toàn môi trường,

(ii) Hỗ trợ PPMU, TVGS và các nhà thầu trong việc giám sát kế hoạch quản lý
môi trường tại hiện trường,

(iii) Giám sát tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và xã
hội.

(iv) Tiến hành giám sát dựa vào cộng đồng,

(v) Kiểm tra kết quả giám sát chất lượng môi trường,

(vi) Nâng cao năng lực cho PPMU về việc thực hiện ESMP

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các phương pháp đã được áp dụng bao gồm: Đánh
giá các tài liệu, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp so sánh và tham chiếu đánh
giá, Phương pháp tham vấn cộng đồng, Giám sát trực tiếp tại hiện trường thi công.
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4. Nội dung quan trọng nhất của báo cáo là kết quả giám sát với các nội dung đã
được đề cập bao gồm:

(i) Đánh giá năng lực của các PPMU và các bên liên quan trong việc thực hiện
chính sách an toàn môi trường, tập trung vào đánh giá năng lực tổ chức thực hiện (của
PPMU, TVGS, nhà thầu thi công) và công tác chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về an toàn
môi trường.

- Các PPMU của 12 tỉnh đều đã bố trí cán bộ phụ trách ATMT cho TDA trừ TDA
Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Cán bộ ATMT của các PPMU đều được tập huấn về chính
sách ATMT của WB.

- Hồ sơ mời thầu và Hợp đồng thi công các gói thầu có đầy đủ điều khoản về an
toàn môi trường theo báo cáo ESIA đã được duyệt

- Hồ sơ mời thầu và Hợp đồng TVGS có đầy đủ điều khoản về giám sát an toàn
môi trường theo yêu cầu trong ESIA được duyệt.

- Các Nhà thầu đều xây dựng kế hoạch quản lý môi trường xã hội tại công trường
(CESMP) và đã được phê duyệt trước khi thi công, trừ TDA tại Hà Giang chưa thực
hiện.

- Các PPMU/TVGS/nhà thầu tại 12 tỉnh giám sát đều tuân thủ yêu cầu phòng
chống COVID-19 theo hướng dẫn của WB và chính phủ.

(ii) Đánh giá thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu về an toàn môi
trường, sức khỏe, và an toàn lao động tại các công trường đang thi công.

- Hầu hết các nhà thầu tự phổ biến về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân
trước khi khởi công xây dựng.

- Các nhà thầu có thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường nhưng
chưa đầy đủ và kịp thời. Các vấn đề mà phần lớn nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ
là thu gom, xử lý chất thải; công nhân không mặc bảo hộ lao động; hệ thống
biển báo không đạt yêu cầu.

- Nhật kí thi công của nhà thầu hầu như không có ghi chép về các biện pháp giảm
thiểu tác động môi trường

Qua đánh giá cụ thể trên công trường, tư vấn giám sát độc lập đưa ra các khuyến
nghị cho các nhà thầu thi công về các vấn đề ATMT cần phải khắc phục.

(iii) Đánh giá công tác giám sát của đơn vị TVGS nhằm xác định hiệu quả của
công tác giám sát về ATMT trong quá trình thi công, thông qua việc xem xét bố trí
nhân sự của TVGS, các báo cáo giám sát ATMT định kì và kiểm tra, so sánh trên hiện
trường.

- Các đơn vị Tư vấn giám sát đều bố trí cán bộ phụ trách giám sát về an toàn môi
trường tại công trường. Tuy nhiên, do địa bàn thi công rộng, nhiều hồ cùng thi
công một lúc nên tần suất có mặt trên hiện trường của các cán bộ này rất hạn
chế. Nhiều cán bộ kỹ thuật của TVGS kiêm nhiệm nhiệm vụ về giám sát an
toàn lao động, vệ sinh môi trường.



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -6-

- Báo cáo giám sát định kì của các đơn vị TVGS được thực hiện (Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Nghệ An, Thanh Hóa) nhưng nội dung cũng như tần suất báo cáo
còn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Báo cáo giám sát ATMT của TVGS tại Hà Giang
và Vĩnh Phúc đang thiếu.

- So sánh thực tế hiệu quả của các biện pháp đảm bảo ATMT trên công trường
với báo cáo giám sát của các đơn vị TVGS thi công thì hiệu quả giám sát vẫn
chưa được như yêu cầu.

(iv) Giám sát dựa vào cộng đồng nhằm thu thập thêm những nhận xét khách
quan từ những người chịu tác động trực tiếp từ việc thi công của nhà thầu cũng như
hoạt động của các TDA. Giám sát dựa vào cộng đồng được thực hiện thông qua gặp
gỡ trực tiếp người dân, đại diện chính quyền địa phương trên địa bàn các gói thầu đang
thi công tại Hà Giang, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Kết quả tham vấn tại các
TDA này cho thấy, các vấn đề về an ninh, trật tự và xã hội xung quanh khu vực thi
công được nhà thầu chấp hành nghiêm túc, trong thời gian thi công chưa có hoạt động
nào làm gián đoạn dịch vụ tiện ích của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý nước thải và
bụi trên công trường của một số nhà thầu tại Hồ Láng Nhớt – Khánh Hòa, Hồ Khe
Dứa – Nghệ An chưa triệt để, có ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

(v) Giám sát chất lượng môi trường của các TDA thông qua các kết quả quan trắc
định kì để xác định hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường của nhà thầu cũng như công tác giám sát của đơn vị TVGS. Kế hoạch giám sát
chất lượng môi trường của các TDA tại Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc được các
PPMU thực hiện đầy đủ, mặc dù vẫn có một số chỉ tiêu quan trắc sai khác với yêu cầu
trong ESMP. Trong khi kế hoạch quan trắc môi trường tại Hà Giang, Khánh Hòa,
Ninh Thuận chưa được quan tâm thực hiện theo đúng yêu cầu. Kết quả quan trắc tại
cái TDA cho thấy phần lớn các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định
của các QCVN.

(vi) Nâng cao năng lực về chính sách ATMT cho cán bộ của PPMU, TVGS và nhà
thầu thi công về môi trường cũng được tư vấn giám sát độc lập hỗ trợ thực hiện thông
qua các đợt giám sát trực tiếp tại hiện trường các tỉnh.

5. Phần kết luận đưa ra những nhận định chính về các vấn đề trong báo cáo và

đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện các vấn đề còn tồn tại để tiếp tục theo dõi,

giám sát trong các kì tiếp theo.

Các nhận định chính trong phần kết luận gồm có các vấn đề sau đây:

- Các tiểu dự án đều được thực hiện sàng lọc môi trường, xây dựng các báo cáo

ESIA theo yêu cầu của WB và lập báo cáo ĐTM theo quy định của chính phủ Việt

Nam.

- Các Báo cáo ESIA đều được các Ban QLDA công khai thông tin trên các web

site của đơn vị chủ quản và công khai thông tin tại trụ sở UBND huyện, xã có công
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trình dự án. Các báo cáo CESMP được công khai tại công trường thi công của nhà

thầu nhưng một số nơi chưa công khai tại UBND các xã có công trình dự án.

- Việc lồng ghép các yêu cầu về an toàn môi trường vào HSMT và hợp đồng với

các đơn vị thi công được thực hiện đầy đủ. Yêu cầu giám sát về ATMT cũng được đưa
vào nhiệm vụ của đơn vị TVGS thi công và được mô tả cụ thể trong hợp đồng.

- Các PPMUs đều đã bố trí cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội,

phần lớn các cán bộ này đều được tập huấn về chính sách ATMT của WB. Đối với tư
vấn giám sát và nhà thầu thi công, mặc dù có cán bộ phụ trách về an toàn môi trường

nhưng thực tế giám sát trên hiện trường rất hạn chế, ảnh hưởng đến công tác giám sát

ATMT.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu được đệ trình lên PPMU

phê duyệt trước khi khởi công, trừ TDA tại Hà Giang chưa được chuẩn bị và Kế hoạch

QLMTXH của nhà thầu tại Vĩnh Phúc không được PPMU phê duyệt. Các kế hoạch

QLMTXH của nhà thầu đáp ứng được phần lớn yêu cầu theo quy định trong ESIA.

- Các Nhà thầu, TVGS, Ban QLDA đều tuân thủ các yêu cầu phòng chống

COVIT19 theo hướng dẫn của NHTG và Chính phủ.

- Báo cáo giám sát ATMT của TVGS tại Nghệ An, Thanh Hóa được thực hiện

khá đầy đủ về tần suất cũng như nội dung trong báo cáo, nhưng các TDA tại Vĩnh
Phúc, Khánh Hòa, Hà Giang không đảm bảo tần suất báo cáo.

- Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ECOP được

nhà thầu thực hiện nhưng chưa đảm bảo 100% theo yêu cầu. Các vấn đề phổ biến cần

có biện pháp khắc phục là quản lý chất thải rắn, biển báo tại công trường,quản lý lán

trại, việc mang bảo hộ lao động của công nhân.

- Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được các PPMU thực hiện mặc

dù có sự sai khác về các thông số giám sát. Các kết quả quan trắc chất lượng môi

trường ở các TDA đang thi công đều thấp hơn các ngưỡng giới hạn theo QCVN của

chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề quan trắc trong giai đoạn vận hành đang có sự
khác nhau giữa các tiểu dự án, 7/12 tỉnh có yêu cầu quan trắc nước mặt 6 tháng/lần

trong năm vận hành đầu tiên trong khi 4/12 tỉnh không có yêu cầu.

- Kết quả tham vấn đối với chính quyền xã và người dân sống gần khu vực thi

công các công trình cho thấy hầu như các tác động từ việc thi công của nhà thầu đến

người dân là không đáng kể.

Các kiến nghị trong kì báo cáo này bao gồm:

- Các PPMU cần nhắc nhở các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công tuân

thủ tuyệt đối các quy định về an toàn môi trường đã được đề cập trong hợp đồng và Kế
hoạch QLMTXH của nhà thầu.
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- Các PPMU Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kan, Ninh

Bình và Ninh Thuận cần lưu ý để thực hiện yêu cầu quan trắc trong giai đoạn vận hành

theo quy định trong ESIA đã phê duyệt.

- Các PPMU cần tổ chức tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật của TVGS về việc

giám sát ATMTXH trên hiện trường để tăng cường hiệu quả của công tác giám sát.

- Đơn vị tư vấn giám sát cần huy động đầy đủ nhân sự về an toàn môi trường tại
công trường, giám sát và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm

thiểu tác động môi trường đã được đề cập trong ESMP/CESMP của dự án; kiểm tra

việc ghi chép nhật ký thi công của nhà thầu

- Nhà thầu thi công cần thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi

trường đã được đề cập trong ESMP và các yêu cầu khắc phục, bổ sung của TVGS với

các biện pháp chưa tuân thủ đúng thời hạn.

- Các vấn đề cần có hành động khắc phục chi tiết tại các tỉnh đi giám sát hiện

trường về ATMT lần này cần được PPMU, TVGS, nhà thầu thi công các gói thầu tại

các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận thực

hiện và đưa vào báo cáo tình hình thực hiện chính sách ATMT quý III/2020 để nộp

cho CPO.

Đối với các TDA chưa mời thầu tại Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Tây Ninh

cần lưu ý các vấn đề lồng ghép yêu cầu về môi trường xã hội vào HMST thi công và

TVGS theo đúng mẫu của WB, đồng thời kiểm tra các yêu cầu trong ESIA để đảm bảo

đủ tháng công cho cán bộ giám sát ATMT, tần suất và chỉ tiêu quan trắc môi trường.

Ngoài ra, các PPMU cũng cần lưu ý thực hiện việc công khai các kế hoạch QLMTXH

của nhà thầu cần tại các công trường thi công và UBND các xã nơi có công trình dự
án.
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I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ 12 TỈNH GIÁM SÁT

1.1. Giới thiệu chung về dự án

Chính phủ đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng thế giới để thực hiện một

dự án với tên gọi "Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập Việt Nam" (gọi tắt Dự án

DRSIP) nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi

phục và nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn

đập để bảo vệ các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tại 34 tỉnh vùng dự
án có hồ đập đã và đang bị xuống cấp, ảnh hưởng tới chức năng của hồ và đặc biệt là

tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro làm ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống và phát triển

kinh tế xã hội người dân vùng hạ du.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn với tổng số 52 Tiểu dự án (TDA), trong đó
giai đoạn 1 bao gồm 12 TDA và giai đoạn 2 có 40 TDA với thời gian thực hiện trong

giai đoạn từ 2016 đến 2022.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 443 triệu USD trong đó khoản vay IDA của

WB là 415 triệu USD, và quỹ đối ứng của chính phủ là 28 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (MARD) là đơn vị đại diện của Chính

phủ Việt Nam chịu trách nhiệm về toàn bộ dự án. Ban Quản lý Trung ương các Dự án

Thủy lợi (CPO) thay mặt MARD để điều hành và quản lý dự án. CPO đã thành lập

Ban Quản lý Dự án Trung ương (CPMU) nhằm đảm nhận công tác quản lý, hỗ trợ và

điều phối việc thực hiện dự án giữa WB, các tỉnh tham gia dự án và các đơn vị chức

năng của MARD. Các UBND tỉnh tham gia dự án chịu trách nhiệm thực hiện dự án

trên địa bàn của tỉnh mình. Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh

thành lập và chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công tác đấu thầu, giám sát xây

dựng, thực hiện các chính sách an toàn của dự án.

Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn

hồ chứa thông qua khôi phục và nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý

và hoạt động an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã

hội

Mục tiêu cụ thể của dự án là (i) Cải tạo và bảo đảm an toàn công trình thông

qua việc sửa chữa và nâng cấp các đập và hồ chứa bị suy giảm hoặc thiếu khả năng xả
lũ; (ii) Cải thiện thể chế, chính sách quản lý và giám sát an toàn đập quốc gia, tăng
cường năng lực quản lý vận hành và cơ chế phối hợp thông tin trên các lưu vực; (iii)

Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án, quản lý xã hội và môi trường.
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Dự án bao gồm 03 hợp phần, cụ thể:

 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.

 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.

- 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.

 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), đánh giá và giám sát (M&E).

- 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.

Dự án được triển khai trên địa bàn 34 tỉnh thành là: 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.

Ban quản lý dự án thủy lợi Trung ương (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã chuẩn bị Khung quản lý Môi trường Xã hội (viết tắt là ESMF) cho dự án
“Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tại Việt Nam. Khung QLMT&XH sẽ được áp
dụng cho tất cả các tiểu dự án được tài trợ và cũng là tài liệu hướng dẫn chung cho các
dự án được NHTG tài trợ theo chương trình DRSIP, bao gồm: (i) Sàng lọc môi trường,
xã hội; (ii) Phân tích phương án thay thế; (iii) Đánh giá tác động (tích cực và tiêu cực);
(iv) Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin; (v) Chuẩn bị kế hoạch quản lý môi
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trường và xã hội; (vi) Thực hiện Kế hoạch QLMTXH và hồ sơ kỹ thuật đấu thầu/Quy
tắc ứng xử môi trường thực tiễn (ECoP); và (vii) Cơ chế giám sát và báo cáo.

1.2. Tình hình thực hiện dự án tại 12 tỉnh giám sát

Thực hiện Công văn số 765/CPO-WB8 ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban

Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Tư vấn Giám sát độc lập (ISC) đã thực

hiện giám sát tại 12 tỉnh dự án, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 31/7/2020. 12 tỉnh được

thực hiện giám sát bao gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Thái

Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây

Ninh. Tình hình thực hiện dự án tại 12 tỉnh cụ thể như sau:

1.2.1 Hà Giang:

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, nằm trên 3

huyện Bắc Quang, Quang Bình & Vị Xuyên và 10 xã, trong đó huyện Bắc Quang có

10 hồ ở các xã Vĩnh Phúc, Bằng Hành, Kim Ngọc, Đồng Tâm, Quang Minh, Việt

Vinh, Vô Điếm; huyện Quang Bình có 2 hồ ở xã Tân Trịnh; huyện Vị Xuyên có 2 hồ ở
xã Linh Hồ, Kim Thạch.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Hà Giang như sau:

TT Công việc Tiến độ

1 Gói thầu C1-HAGIANG-W1: Thi công xây
dựng công trình Nâng cấp sửa chữa 10 hồ
huyện Bắc Quang, gồm có 2 lô

Lô 1 có 5 hồ: Thôn Lại, Thống Nhất, Thôm
Ta, Thôm Luông, Thôn Thia;

Lô 2 có 5 hồ: Nà Tạm, Nậm Vạc, Đội 2, Hồ
Trùng, Đội 1

- Trao thầu 25.12.2019

- Có 7 hồ đã được khởi công xây
dựng

2 Gói thầu C1-HG-CS2: 4 hồ Khuổi Phạ, Tân
Bang, Cốc Pó và Nà Pồng

Đang lập bản vẽ TKTC

3 4 hồ đang xin bổ sung là Hồ Tân Bình, hồ
Kim Tiến, Hồ Nà luông, hồ Khù Vàng

Tỉnh Hà Giang đang xin Bộ NN
cho phép đầu tư (do đang còn
kinh phí) bổ sung thêm 4 hồ này.

1.2.2 Tuyên Quang

Dự án WB8 tỉnh Tuyên Quang gồm có 2 tiểu dự án:

- Tiểu dự án 1: Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là
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2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Tiểu dự án 2: 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, nằm trên địa bàn 12 xã thuộc các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên,
Chiêm Hóa, Na Hang.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Tuyên Quang như sau:

TT Công việc Tiến độ

1 Tiểu dự án 1: Dự án sửa chữa, nâng cấp
đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2

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 Hà
Giang vào đập đầu mối hồ Ngòi Là 2 kết

nối với tuyến đường từ hồ Ngòi Là 2 đi hồ
Ngòi Là 1).

Đã hoàn thành thi công tháng
12/2019 nhưng do tình hình
COVIT 19 nên mới bàn giao cho
Đơn vị vận hành ngày 21/7/2020.
Đơn vị vận hành là Ban QL khai
thác công trình thủy lợi Tuyên
Quang.

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.

2 Tiểu dự án 2 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).

1. Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
công trình Sửa chữa và nâng cao an toàn
cho 8 hồ chứa gồm Trung Long, Ao Búc,
Khe Thuyền, Hoàng Khai, Hải Mô, Cây
Gạo, Minh Cầm, Cây Dâu
-Lô số 01 C1-TQ-TDA2-W1-01: Thi công
xây dựng Hồ Trung Long, Ao Búc
- Lô số 02 C1-TQ-TDA2-W1-02: Hồ Khe
Thuyền, hồ Hoàng Khai và hồ Hải Mô
- Lô số 02 C1-TQ-TDA2-W1-03: Hồ Cây
Gạo, Minh Cầm, Cây Dâu
2. Gói thầu số 02:Thi công xây dựng công

Hiện đang đánh giá Hồ sơ dự thầu
các gói thầu xây lắp
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TT Công việc Tiến độ

trình Sửa chữa và nâng cao an toàn cho 5
hồ chứa gồm Ô Rô, Nà Vàng, Khuổi
Thung, Nà Heng, Noong Mò.
Gồm có 2 lô:
- Lô số 01 C1-TQ-TDA2-W2-01: Thi
công xây dựng Hồ Ô Rô, Nà Vàng,
Khuổi Thung.
- Lô số 02 C1-TQ-TDA2-W2-02:Thi công
xây dựng Hồ Nà Heng, Noong Mò.

1.2.3 Vĩnh Phúc

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc gồm 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, nằm trên địa bàn 9 xã của 4 huyện Sông
Lô (3 hồ), Lập Thạch (4 hồ), Thị trấn Phúc Yên (1 hồ) và Tam Đảo (1 hồ).

Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Vĩnh Phúc như sau:

TT Công việc Tiến độ

1. Gói thầu 01: Xây lắp công trình hồ chứa tại
huyện Sông Lôvà Lập Thạch

Lô số 01 - Gói 01: Xây lắp + Bảo hiểm
công trình hồ Bò Lạc huyện Sông Lô

Lô số 02 - Gói 01: Xây lắp + Bảo hiểm
công trình hồ Suối Sải, Đá Ngang, Khuôn
huyện Sông Lô

Lô số 03 - Gói 01: Xây lắp + Bảo hiểm
công trình hồ Rừng Vàu, Đá Bạc 2, Đồng
Mồ, Đa Mang huyện Lập Thạch

- Lô 1: Khởi công 16/11/2018 –
hoàn thành 67%

- Lô 2: Khởi công 15/12/2018 –
Hoàn thành 63%

- Lô 3: Khởi công 20/12/2018 –
hoàn thành 68%

2 Gói thầu 01: Xây lắp công trình hồ chứa tại
huyện Tam Đảo và TP Phúc Yên

Lô số 01 - Gói 02: Xây lắp + Bảo hiểm
công trình  hồ Vĩnh Thành huyện Tam Đảo

Lô số 02 - Gói 02: Xây lắp + Bảo hiểm
công trình các hồ Tân Bình, Trại Trâu TP
Phúc Yên

- Lô 1: Khởi công 20/12/2018 –
hoàn thành 70,5%

- Lô 2: Khởi công 29/11/2018 –
Hoàn thành 90%
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1.2.4 Bắc Kạn

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Kạn gồm 7 hồ: Mạy
Đẩy, Cốc Thông, Khuổi Sung, Khuổi Dầy, Khuổi Dâng, Nà Kiến, nằm trên địa bàn 06
xã thuộc địa bàn 04 huyện là Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì.

Tính đến thời điểm giám sát cuối tháng 7.2020, TDA đã được phê duyệt FS, đang
đang trình thẩm định phê duyệt hồ sơ TKBVTC. TDA chưa được lập hồ sơ mời thầu
thi công và tư vấn giám sát thi công.

1.2.5 Thái Nguyên

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnhThái Nguyên gồm 11 hồ:
Suối Lạnh, Khuôn Nanh, Đầm Chiễu, Hố Cóc, Ghềnh Chè, Núi Chẽ, Bến Đông, Nà
Tấc. Nà Kháo, Hồ Chuối, Hồ Cơ Phi, nằm trên 11 xã khác nhau thuộc địa phận thị xã
Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện
Định Hóa và thành phố Sông Công. Trong số 11 hồ có 01 hồ Cơ Phi được loại khỏi
danh mục phê duyệt so với quyết định 4638 của Bộ NN&PTNT và PPMU đang lập FS
hồ Bảo Linh để thay thế.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Thái Nguyên như sau

TT Công việc Tiến độ

1. Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 06 hồ chứa
nước Suối Lạnh, Ghềnh Chè; Nà Tấc,
Khuôn Nanh; Hố Chuối, Nà Kháo, có 3 lô:

Lô 1: Suối Lạnh, Ghềnh Chè;

Lô 2: Nà Tấc, Khuôn Nanh;

Lô 3: Hố Chuối, Nà Kháo

- Đã lựa chọn và ký kết hợp đồng
với các nhà thầu thi công.

- Dự án chưa triển khai thi công
xây lắp

2 Gói thầu số 2: Thi công xây lắp 04 hồ chứa
nước Đầm Chiễu, Bến Đông, Núi Chẽ, Hố
Cóc, có 2 lô

Lô 1: Đầm Chiễu, Bến Đông;

Lô 2: Núi Chẽ, Hố Cóc

- Đã lựa chọn và ký kết hợp đồng
với các nhà thầu thi công.

- Dự án chưa triển khai thi công
xây lắp

3 Hồ Bảo Linh (thay cho hồ Cơ Phi) Đang lập FS

1.2.6 Ninh Bình

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bìnhgồm 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, nằm trên địa bàn 2 huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình.
So với Danh mục các hồ chứa được phê duyệt tại Quyết định 4638/QĐ/BNN-HTQT
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thì tỉnh Ninh Bình loại bỏ 01 hồ (hồ Thạch La do đã sửa chữa nâng cấp bằng nguồn
vốn ngân sách).

Tính đến thời điểm giám sát cuối tháng 7.2020. Tiểu dự án tỉnh Ninh Bình đang
triển khai lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến quý 4/2020 sẽ phê duyệt
TKBVTC và quý 1/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu xây lắp.

1.2.7 Thanh Hóa

Tiểu dự án WB8 tỉnh Thanh Hóa có 3 tiểu dự án:

- Tiểu dự án thực hiện năm đầu: Sữa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa
nước Đồng Bể, tại xã Xuân Du huyện Như Thanh và xã Triệu Thành huyện Triệu Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.

- Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 11 hồ: Kim Giao, Đồi Dốc,
Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông Già và
Làng Mọ

- Tiểu dự án 2: Sửa chữa và nâng cấp bảo đảm an toàn 12 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 hồ thuộc Tiểu dự án tỉnh Thanh Hóa nằm trên địa bàn 10 huyện: Tĩnh Gia,
Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hà Trung, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc,
Thường Xuân, Cẩm Thủy.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Thanh Hóa như sau:

TT Công việc Tiến độ

1. 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

2 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

1. Gói thầu số 07 C1-TH-TDA1-

W1: Thi công xây dựng và Nâng cao

an toàn 6 hồ chứa nước: Hồ Kim

Giao, Hồ Bái Đền, Hồ Bai Ngọc, Hồ
Làng Mọ, Hồ Bai Mạ và Hồ Đồi Dốc.

- Gói: thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1Đã

trao thầu tháng 11/2019 và đang triển

khai thi công– hoàn thành khoảng 70%

khối lượng xây lắp

2. Gói thầu thi công xây dựng và Nâng

cao an toàn 05 hồ: Ao Sen, Ngọc Re,

Đập Cầu, Thung Sâu và Nam Sơn: Mở
thầu ngày 22/7/2020 và đang đánh giá

hồ sơ dự thầu xây lắp.
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TT Công việc Tiến độ

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

2. Gói thầu thi công xây dựng và

Nâng cao an toàn 05 hồ: Ao Sen,

Ngọc Re, Đập Cầu, Thung Sâu và

Nam Sơn

3 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.

1.2.8 Nghệ An

Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Nghệ An bao gồm 04 Tiểu dự án:

- Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- 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: Sửa chữa, nâng cấp 13 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: 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.
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Tính đến cuối tháng 7 năm 2020 tiến độ cụ thể của TDA Nghệ An như sau

TT Công việc Tiến độ

1. 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.

2 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

3 Tiểu dự án 3: Sửa chữa, nâng cấp 13
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.

1. Gói thầu số 1: thi công xây lắp
các hồ Đồn Húng, Hồ 3/9 và Hồ 271,
có 2 lô. Lô 1 – thi công hồ Đồn Húng.
Lô 2- thi công hồ 3/9 và Hồ 271.

2. Gói thầu số 2: thi công xây lắp
các hồ Rào Băng và La Ngà, có 2 lô.
Lô 1 – thi công hồ Rào Băng. Lô 2-
thi công hồ La Ngà.

3. Gói thầu số 3: thi công xây lắp
các hồ Kẻ Sặt, Hồ Tuần và Khe Du,
có 2 lô. Lô 1 – thi công hồ Kẻ Sặt. Lô
2- thi công hồ Tuần và Khe Du.

4. Gói thầu số 4: thi công xây lắp
các hồ Khe Dung, Hóc Nghẹt, Hòn
Mát, Khe Dứa, có 2 lô. Lô 1 – thi
công hồ Khe Dung, Hóc Nghẹt. Lô 2-
thi công hồ Hòn Mát, Khe Dứa.

- Gói thầu số 1: thi công xây lắp các hồ
Đồn Húng, Hồ 3/9 và Hồ 271 – khởi
công tháng 6/2019

- Gói thầu số 2: thi công xây lắp các hồ
Rào Băng và La Ngà – khởi công tháng
7/2019

- Gói thầu số 3: thi công xây lắp các hồ
Kẻ Sặt, Hồ Tuần và Khe Du - khởi
công tháng 7/2019

- Gói thầu số 4: thi công xây lắp các hồ
Khe Dung, Hóc Nghẹt, Hòn Mát, Khe
Dứa - khởi công tháng 6/2019

Khối lượng hoàn thành các gói thầu
ước đạt khoảng 80%.

4 Tiểu dự án 4: 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

1.2.9 Phú Yên

TDA WB8 tỉnh Phú Yên tổng số có 06 hồ: Hồ Đồng Tròn; Hồ Phú Xuân; hồ
Đồng Khôn; hồ Hóc Răm; hồ Hòn Dinh và hồ Giếng Tiên, nằm trên địa bàn các huyện
Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, Tây Hòa và Sơn Hòa.
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Tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 7 năm 2020:

- TDA đã được phê duyệt FS và đang chuẩn bị các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, lựa
chọn nhà thầu cho các gói thầu:

 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…

- Các gói thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát thi công chưa tiến hành mời
thầu.

1.2.10 Khánh Hòa

TDA WB8 tỉnh Khánh Hòa tổng số có 08 hồ: Láng Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò và
Đá Mài, Suối Lớn, Bến Ghe, Suối Luồng, Suối Trầu, nằm trên địa bàn các huyện Vạn
Ninh (2 hồ), Diên Khánh (3 hồ), thị xã Ninh Hòa (2 hồ) và thành phố Nha Trang (1
hồ).

Tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 7 năm 2020:

TT Công việc Tiến độ

1 Gói thầu: 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.

Lô 1: Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập 02 hồ chứa nước Láng Nhớt, Cây
Sung và bảo hiểm công trình.

Lô 2: Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập 02 hồ chứa nước Đồng Bò, Đá Mài
và bảo hiểm công trình

Kí hợp đồng ngày 24/4/2020, hiện
tại thi công được khoảng30% -
40%

2 Gói thầu: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 04
hồ chứa nước Suối Trầu, Bến Ghe, Suối Luồng,
Suối Lớn và bảo hiểm công trình

Lô 1: Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập 02 hồ chứa nước Suối Trầu, Bến
Ghe và bảo hiểm công trình

Lô 2: Thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập 02 hồ chứa nước Suối Luồng, Suối
Lớn và bảo hiểm công trình

Hiện tại đang lựa chọn nhà thầu

1.2.11 Ninh Thuận

TDA WB8 tỉnh Ninh Thuận có 05 hồ: Tà Ranh, hồ CK7, Sông Sắt, Ông Kinh và
hồ Sông Biêu nằm trên địa bàn các huyện Bác Ái (1 hồ), Thuận Nam (2 hồ), Ninh
Phước (1 hồ) vàNinh Hải (1 hồ).
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Tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 7 năm 2020:

TT Công việc Tiến độ

1 Gói thầu: C1-NT-W1: Thi công xây
lắp và bảo hiểm công trình sữa chữa
an toàn đập wb8 Ninh Thuận

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
công trình các hồ CK7; Sông Sắt)

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng
2/2020, khối lượng đạt khoảng 80%

1.2.12 Tây Ninh

TDA WB8 tỉnh Tây Ninh: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, loại công
trình cấp đặc biệt. Tính đến hết tháng 7.2020, TDA đang triển khai đấu thầu thầu xây
lắp cho 02 gói thầu:

- Gói thầu C1-DAUTIENG-W1: Sữa chữa, nâng cấp đập phụ đoạn từ K5+700 -
K10

- Gói thầu XL2: Sữa chữa, nâng cấp đập phụ đoạn từ K19+500 – K27+000 và
cống lấy nước số 1,2.

1.3. Tình hình thực hiện chính sách an toàn môi trường của Dự án và 12 tỉnh
giám sát

1.3.1 Tình hình thực hiện chính sách an toàn Môi trường của Dự án WB8

Tính đến thời điểm giám sát, toàn dự án có 52/52 TDA đã hoàn thành việc sàng
lọc môi trường và xã hội và được WB thông qua;

Báo cáo ESIA có 45/52 TDA đã được WB thông qua; 01 TDA đang chỉnh sửa báo
cáo theo ý kiến WB; 01 TDA đang chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến CPO trước khi trình
WB; 04 TDA đang lập báo cáo và 01 TDA đang tuyển tư vấn.

Chi tiết tiến độ lập báo cáo ESIA được thể hiện trong sau.

Bảng 1: Tiến độ thực hiện báo cáo CSAT môi trường ESIA

TT Nội dung Tỉnh/TDA

1 45 TDA WB đã thông qua Bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 30 TDA tiếp
theo (Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Lào
Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh (TDA02), Hà Tĩnh
(TDA01), Quảng Ngãi (TDA02), Bình Định
(TDA02), Yên Bái, Đăk Nông, Khánh Hòa,
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TT Nội dung Tỉnh/TDA

Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An (TDA3),
Thanh Hóa (TDA 02), Đăk Lăk, Kon Tum, Phú
Yên, Phú Thọ (TDA 02), Hà Giang, Lạng Sơn,
Bắc Kạn, Tuyên Quang (TDA02), Ninh Thuận,
Lâm Đồng (TDA02), Hòa Bình (TDA02),
Quảng Bình (TDA02), Bình Thuận (TDA02),
Hòa Bình (TDA02), Ninh Bình)

2 02 TDA đang chỉnh sửa báo
cáo theo ý kiến của WB

Thanh Hóa (TDA02), TDA hồ Dầu Tiếng tỉnh
Tây Ninh

3 04 TDA đang triển khai lập
báo cáo CSAT

Hòa Bình (TDA03), Quảng Ngãi (TDA03), Hải
Dương, Đắk Lắk (TDA02)

4 01 TDA đang trong giai
đoạn tuyển tư vấn

Hà Tĩnh (TDA02)

1.3.2 Tình hình thực hiện chính sách an toàn Môi trường của 12 tỉnh giám sát

Đối với 12 tỉnh được giám sát gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc
Kạn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Tây Ninh. Tình hình thực hiện chính sách an toàn môi trường tại 12 tỉnh này cụ
thể như sau:

Bảng 2: Tình hình thực hiện chính sách an toàn Môi trường 12 tỉnh

STT
Báo cáo/ Công việc theo yêu

cầu của CSATMT
Tình hình thực hiện

1 Báo cáo Đánh giá tác động môi
trường và xã hội (ESIA)

- Đã được phê duyệt cho các TDA tại 12
tỉnh trừ TDA2 của Thanh Hóa, TDA4 của
Nghệ An và TDA Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh
đang được xem xét phê duyệt.

2 Báo cáo ĐTM (hoặc Kế hoạch
bảo vệ môi trường – tùy theo
quy mô dự án)

- Đã được phê duyệt cho tất cả các TDA tại
12 tỉnh.

3 Yêu cầu lồng ghép yêu cầu về
môi trường vào HSMT xây lắp
và tư vấn giám sát thi công

- Tất cả các TDA đã mời thầu thi công và
TVGS đều lồng ghép yêu cầu môi trường
vào HSMT.

4 Kế hoạch QLMTXH của nhà
thầu

Tại các tỉnh có gói thầu đã trao thầu/thi
công xây lắp là Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thái
Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hoà,
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Ninh Thuận, tất cả các gói thầu đều có kế
hoạch QLMTXH, trừ TDA tỉnh Hà Giang
nhà thầu chưa lập KHQLMTXH trước khi
khởi công xây dựng.

5 Báo cáo theo dõi tuân thủ môi
trường hàng tháng của TVGS
thi công

Tại các tỉnh có gói thầu đã thi công xây lắp
là Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ
An, Khánh Hoà, Ninh Thuận:

- Tư vấn giám sát của Hà Giang và Vĩnh
Phúc chưa gửi báo cáo giám sát tuân thủ
môi trường hàng tháng cho Ban QLDA.

- Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh
Hoà, Ninh Thuận có báo cáo đầy đủ

6 Báo cáo tình hình thực hiện các
biện pháp giảm thiểu của các
nhà thầu

- Các nhà thầu thi công các TDA tại, Thanh
Hóa, Nghệ An, Khánh Hoà, Ninh Thuận có
lập báo cáo về môi trường gửi cho TVGS
và Ban QLDA.

- Tại Thái Nguyên nhà thầu đang thực hiện
công tác khoan, phụt chống thấm đập và lập
lán trại nên chưa tiến hành làm báo cáo.

- Nhà thầu thi công TDA tỉnh Vĩnh Phúc và
Hà Giang không lập báo cáo về môi trường.
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II. NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT

2.1. Nhiệm vụ giám sát

Nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội dựa
trên Khung Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF), Đánh giá tác động môi trường và
xã hội (ESIA), Kế hoạch quản lý môi trường (ESMP) cũng như các tài liệu liên quan
khác như hợp đồng của đơn vị TVGS, báo cáo SESMP của nhà thầu... Phạm vi công
việc giám sát bao gồm (nhưng không giới hạn) các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Đánh giá năng lực của các PPMU trong việc chuẩn bị và thực
hiện các công cụ an toàn môi trường. Đối với nhiệm vụ này phạm vi công việc của tư
vấn là:

- Kiểm tra nhân sự của các PIAs/PPMU tham gia thực hiện ESMP để đảm bảo
rằng có đủ nguồn lực để thực hiện ESMP. Mỗi PPMU, TVGS và nhà thầu sẽ phải bố
trí 1- 2 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội.

- Kiểm tra để đảm bảo rằng ESMP được bao gồm đầy đủ trong tài liệu đấu thầu. Kế
hoạch giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội đã được đưa vào các hợp đồng thi công.

- Kiểm tra để đảm bảo rằng, các nhà thầu thi công trước khi triển khai thi công phải
lập kế hoạch quản lý môi trường dựa theo ESMP của tiểu dự án, các yêu cầu về tài liệu
đấu thầu và kế hoạch thi công, vật liệu, thiết bị, nhu cầu nhân lực và kế hoạch giảm thiểu
cho các vấn đề cụ thể tại công trường, kế hoạch này sẽ được xem xét và phê duyệt bởi
PPMUs

Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ PPMU, TVGS và các nhà thầu trong việc giám sát kế hoạch
quản lý môi trường tại hiện trường (SEMP) do nhà thầu thi công thực hiện.

- Tư vấn sẽ hỗ trợ PPMUs trong việc kiểm tra để đảm bảo rằng các biện pháp giảm
thiểu được đưa ra trong ESMP đã được phê duyệt được nhà thầu thực hiện có hiệu quả và
kịp thời.

- Tư vấn sẽ hướng dẫn các chuyên gia tư vấn giám sát xây dựng để điền vào các
mẫu báo cáo giám sát tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường tại hiện trường.

- Thông qua kiểm tra định kỳ và kiểm tra sổ nhật ký công trình được theo dõi bởi
tư vấn giám sát xây dựng sẽ kiểm tra sự tuân thủ của nhà thầu với các biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thông qua các bản ghi chép này.

Nhiệm vụ 3:Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi
trường và xã hội (giám sát tuân thủ).

- Tư vấn sẽ chuẩn bị danh mục kiểm tra để giám sát thực hiện kế hoạch giảm
thiểu cho cả hai giai đoạn thi công và vận hành.

- Kế hoạch giám sát sẽ dựa trên tiến độ cụ thể của các tiểu dự án.
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- Nội dung giám sát dựa vào các tác động và biện pháp giảm thiểu đã được xác
định trong các báo cáo về môi trường.

Nhiệm vụ 4: Tiến hành giám sát dựa vào cộng đồng:

- Thông qua tham vấn cộng đồng qua các chuyến thăm thực địa để thu thập thông
tin về việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của nhà thầu

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng
và năng lực giám sát môi trường ở cấp cộng đồng.

Nhiệm vụ 5: Kiểm tra kết quả giám sát chất lượng môi trường

- Việc giám sát chất lượng môi trường được PPMUs thực hiện. Tư vấn ISC sẽ
kiểm tra kế hoạch giám sát chất lượng của PPMU so với yêu cầu giám sát trong ESIA
và ĐTM về các thông số môi trường, tần suất giám sát.

- Kết quả giám sát chất lượng môi trường được Tư vấn kiểm tra, đối chiếu với
thực tế hiện trường xem liệu có sự khác biệt, bất thường hay không. Kết quả giám sát
chất lượng môi trường được kết hợp trong các báo cáo giám sát định kỳ của ISC.

Nhiệm vụ 6: Nâng cao năng lực PIAs/PPMU’s về việc thực hiện ESMP.

- Trong quá trình giám sát, ISC sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho PIAs/ PPMUs,
nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát thi công các tiểu dự án. Nâng cao năng lực được
thực hiện thông qua; (i) Thảo luận trực tiếp giữa ISC và cán bộ của PIA s/ PPMUs,
nhà thầu xây dựng, và tư vấn giám sát xây dựng về các yêu cầu thực hiện và giám sát
ESMP; (ii) cung cấp hướng dẫn cần thiết cho PIAs/ PPMUs và tư vấn giám sát xây
dựng về việc điền và chuẩn bị các mẫu theo dõi theo báo cáo giám sát định kỳ và hỗ
trợ xây dựng năng lực trong các chuyến đi thực địa.

Nhiệm vụ 7: Chuẩn bị báo cáo giám sát.

Tư vấn sẽ chuẩn bị các nội dung liên quan đến an toàn môi trường trong các sản
phẩm đầu ra của dịch vụ tư vấn: báo cáo khởi đầu, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất,
báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối cùng.

2.2. Phương pháp giám sát

Các phương pháp giám sát đã được áp dụng trong quá trình giám sát bao gồmcác
phương pháp sau đây:

a. Đánh giá các tài liệu

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát độc lập về an toàn môi trường theo
định kỳ, tư vấn giám sát độc lập đã tiến hành thu thập các tài liệu, dữ liệu có liên quan
đến công tác quản lý môi trường của các tiểu dự án từ công tác chuẩn bị dự án, đấu
thầu các gói thầu, công tác an toàn thi công của các nhà thầu,... để tiến hành xem xét,
rà soát và đánh giá tính đầy đủ và đáp ứng tuân thủ yêu cầu của pháp luật Việt Nam
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cũng như nhà tài trợ về công tác bảo vệ môi trường. Các tài liệu đã được thu thập và
soát xét trong đợt giám sát định kỳ bao gồm:

(1) Báo cáo ESIA; EIA đã được Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phê
duyệt; hồ sơ thầu và hợp đồng thi công và hợp đồng tư vấn giám sát thi công, biện
pháp thi công các gói thầu.

(2) Các báo cáo/nhật ký giám sát định kỳ của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát;
các biên bản cam kết của nhà thầu với PPMUs về tuyến đường vận chuyển vật liệu thi
công.

(3) Các giấy phép liên quan tới công tác kiểm định thiết bị thi công; văn bản
chứng minh các công nhân của nhà thầu được tập huấn đầy đủ về công tác an toàn lao
động và vệ sinh môi trường, biên bản thỏa thuận các bãi đổ thải...

(4) Báo cáogiám sát chất lượng môi trường theo định kỳ của các tiểu dự án đã và
đang thi công do nhà thầu và tư vấn giám sát lập.

Tất cả các tài liệu sau khi được xem xét được tư vấn đánh giá về tính tuân thủ an
toàn môi trường của dự án theo các quy định mà Chính phủ Việt Nam đã ban hành
cũng như hướng dẫn của WB về chính sách an toàn môi trường.

b. Phương pháp chuyên gia

Kinh nghiệm thực tế của chuyên gia được áp dụng để giám sát trong quá trình
thực địa và tổng hợp kết quả quan trắc, giám sát vấn đề an toàn lao động tại các công
trường thi công và khu lán trại công nhân.

Các chuyên gia cũng đã trao đổi/phỏng vấn cán bộ quản lý môi trường của Ban
QLDA, TVGS, cán bộ an toàn môi trường, lao động của các nhà thầu; chính quyền địa
phương và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực thi công; Trên cơ sở các kết quả
phỏng vấn, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá và nhận diện các vấn đề có liên quan
đến nội dung hoạt động giám sát. Đồng thời phân tích và đưa ra các đề xuất khuyến
nghị phù hợp nhằm giải quyết những tồn tại của nhà thầu và dự án.

c. Phương pháp so sánh và tham chiếu đánh giá

Các kết quả kiểm tra, soát xét trong quá trình giám sát về an toàn môi trường
được tư vấn so sánh, đánh giá và tham chiếu với các điều kiện của dự án cũng như các
văn bản pháp lý theo quy định của Chính phủ Việt Nam và WB để chỉ ra những tồn tại
cần khắc phục và đưa ra những khuyến nghị phù hợp gắn với trách nhiệm của từng
đơn vị thực hiện. Các văn bản, tài liệu được sử dụng để tham chiếu đánh giá sẽ bao
gồm và không giới hạn như sau:

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ECOP và các biện pháp
giảm thiểu tác động môi trường đặc thù được phản ảnh trong các báo cáo ESIA, EIA
của dự án.
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- Các kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ của các tiểu dự án được
xem xét và đối chiếu với các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường có liên quan như
QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 09-MT:2015/BTNMT
về chất lượng nước ngầm; QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng môi trường không
khí xung quanh; QCVN26:2010/BTNMT về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT về độ
rung; QCVN 14: 2008/BTNMT về chất lượng nước thải sinh hoạt công nhân;
QCVN 03 - MT:2015/BTNMT về chất lượng đất….

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về
các ứng dụng của 21 tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động liên quan đến vi khí hậu,
tiếng ồn, độ rung, hóa chất - ngưỡng cho phép trong môi trường làm việc.

- Hoạt động giao thông: So sánh trên cơ sở sự gia tăng về số lượng phương tiện
vận chuyển nguyên vật liệu của dự án, các tác động đến an toàn giao thông, cơ sở hạ
tầng giao thông, sự xuống cấp về hạ tầng giao thông do quá trình vận chuyển vật liệu
thi công dự án. Việc đánh giá và tham chiếu các tác động đến hệ thống giao thông
được tư vấn sử dụng phương pháp đối chiếu với các đánh giá đã được mô tả trong báo
cáo ESIA và thông qua các cuộc phỏng vấn với người dân và chính quyền địa phương
dọc theo tuyến đường vận chuyển. Khi có cơ sở xác định những hư hỏng/xuống cấp
của hệ thống hạ tầng khu vực mà xác định do hoạt động dự án gây ra, tư vấn sẽ làm
việc với PPMU để yêu cầu nhà thầu phải thực hiện cơ chế đền bù/hỗ trợ theo mức độ
tổn hại.

- Các vấn đề khác: Được tham chiếu và so sánh theo các điều kiện trước khi có
dự án

d. Phương pháp tham vấn cộng đồng

- Phương pháp tham vấn dựa vào cộng đồng được sử dụng để đối chiếu kết quả
quan sát trên hiện trường, kết quả trong báo cáo tuân thủ của nhà thầu, báo cáo giám
sát của tư vấn giám sát với ý kiến của cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn
dựa án.

- Phương pháp tham vấn cộng đồng được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn
trực tiếp với chính quyền địa phương và người dân địa phương.

- Các đối tượng được tham vấn bao gồm những người dân sống xung quanh các
khu vực thi công công trình và dọc theo các tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công.

- Các nội dung tham vấn bao gồm: Thông tin về dự án mà người dân nắm được,
việc công bố thông tin ESMP của dự án tại chính quyền địa phương; sự tham gia của
cộng đồng và chính quyền địa phương trong giám sát các nhà thầu tuân thủ các chính
sách an toàn môi trường, công tác đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhân của nhà
thầu, các vấn đề môi trường xã hội nảy sinh từ công nhân thi công, cơ chế phối hợp
giữa nhà thầu với chính quyền địa phương trong quá trình thi công,...
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e. Phương pháp giám sát trực tiếp tại hiện trường thi công

- Phương pháp giám sát trực tiếp tại hiện trường thi công được thực hiện thông
qua quan sát, chụp ảnh, đánh giá và tham chiếu về việc thực thi, tuân thủ các biện pháp
giảm thiểu tác động môi trường của tiểu dự án bởi các nhà thầu thi công theo các nội
dung đã được nêu trong các báo cáo EIA, ESMP, ECOPs.

- Phương pháp giám sát trực tiếp tại hiện trường thi công áp dụng cho việc giám

sát các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, tiếng ồn, việc thu gom và quản lý các

chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, việc gián đoạn/làm xuống cấp các công

trình tiện ích của người dân địa phương, quản lý công nhân, công tác an toàn lao động

và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, công tác phục hồi môi trường sau thi

công, lán trại công nhân…

- Thông qua phương pháp này, chuyên gia cũng đánh giá tính hiệu quả của các

biện pháp đã được áp dụng, trên cơ sở đó có đề xuất các khuyến nghị cụ thể cho những

tồn tại cần khắc phục nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động môi trường có

thể nảy sinh làm ảnh hưởng tới cảnh quan, sinh thái và đời sống người dân vùng dự án.

2.3. Tổ chức thực hiện giám sát

Để thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ của tư vấn giám sát độc lập, đợt giám sát
đột xuất này đã được tổ chức thực hiện như sau:

1. Lập kế hoạch giám sát và thông báo cho các bên liên quan:

Trước khi tiến hành đợt giám sát, đơn vị tư vấn đã xây dựng kế hoạch giám sát
chi tiết về các vấn đề an toàn môi trường theo tiến độ cụ thể của từng tiểu dự án. Kế
hoạch này được đơn vị tư vấn thống nhất với CPO và các bên liên quan trước khi tiến
hành hoạt động giám sát tại các tỉnh. CPO đã ban hànhVăn bản số 765/CPO-WB8
ngày 13/07/2020 về việc phối hợp làm việc với đoàn tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3,
gửi tới các PPMUs, trong đó yêu cầu các PPMU chuẩn bị sẵn các tài liệu có liên quan
cho đơn vị tư vấn và bố trí kế hoạch làm việc với đoàn theo lịch cụ thể. (Chi tiết lịch
trình giám sát được đính kèm trong Phụ lục 2).

2. Thực hiện giám sát tại văn phòng PPMU và hiện trường các hồ

Đối với mỗi tỉnh, buổi đầu tiên, đoàn giám sát đã họp với các bên liên quan bao
gồm các cán bộ liên quan của PPMUs, tư vấn giám sát thi công, để thông báo các nội
dung và lịch trình sẽ làm việc trong đợt giám sát và yêu cầu các cán bộ an toàn môi
trường của PPMUs, TVGS cùng tham gia. Trình tự giám sát được thực hiện từ văn
phòng đến hiện trường các hồ đang thi công.

a. Tại văn phòng: Tư vấn đã tiến hành kiểm tra và đánh giá các hồ sơ về công tác
an toàn môi trường của PPMU, các nhà thầu. Cụ thể:

- Kiểm tra, rà soát và xem xét và phân tích tính hợp lý và đầy đủ về nhân lực
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tham gia công tác quản lý môi trường của PPMU, các nhà thầu và tư vấn giám sát thi
công;

- Kiểm tra thích hợp lý và đầy đủ của các hồ sơ pháp lý liên quan tới công tác an
toàn môi trường và xã hội của dự án do PPMU và nhà thầu chuẩn bị. Các tài liệu được
xem xét bao gồm: Báo cáo ESIA/EIA của dự án; Hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công
đối với các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát thi công; hồ sơ thiết kế và biện
pháp thi công từng hạng mục công trình; Kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầu,
báo cáo giám sát định kỳ về môi trường của nhà thầu, tư vấn giám sát thi công,
PPMUs.

- Rà soát các hồ sơ của nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công như báo cáo
tiến độ thi công từng hạng mục công trình, sổ nhật ký thi công, hồ sơ đăng kiểm và
kiểm định đối với các thiết bị máy móc tham gia thi công, các giấy tờ minh chứng việc
tập huấn an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho công nhân của nhà thầu, hồ sơ về
công tác tạm trú tạm vắng của công nhân nhà thầu,...

- Kiểm tra các kết quả giám sát chất lượng môi trường trong các báo cáo giám sát
định kỳ do PPMU/nhà thầu thực hiện. Việc kiểm tra này bao gồm các nội dung: (i)
tính đầy đủ về kết quả giám sát chất lượng môi trường của tiểu dự án: Thông số giám
sát, tần suất giám sát và vị trí giám sát như đã đề cập trong báo cáo ESIA/EIA của tiểu
dự án; (ii) kiểm tra tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện quan trắc chất lượng môi
trường đáp ứng các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể đơn vị thực
hiện nhiệm vụ này phải có đầy đủ phòng thí nghiệm để thực hiện hoạt động quan trắc
và phân tích và phải có chứng chỉ VIMCERTS do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;
(iii) kiểm tra các kết quả quan trắc và so sánh với các quy chuẩn hiện hành để từ đó
nhận định những vấn đề môi trường còn tồn tại và đưa ra các giải pháp cần thiết (nếu
có) nhằm giảm thiểu các tác động tiêu của hoạt động thi công đến môi trường tự nhiên.

b. Tại hiện trường các hồ đang thi công: Tư vấn đã thực hiện kiểm tra và giám
sát thực tế hiện trường một số hồ đang thi công.

- Các khu vực được kiểm tra bao gồm lán trại công nhân, bãi tập kết nguyên vật
liệu, công trường (đập chính, đập phụ, tràn, đường quản lý vận hành…), các tuyến
đường vận chuyển vật liệu vào công trường,...

- Các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc tuân thủ các biện pháp giảm
thiểu tác động môi trường, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, công tác an toàn
phòng chống cháy nổ (như công tác tập huấn về an toàn lao động và vệ sinh môi
trường cho công nhân, các biển cảnh báo về an toàn tại khu công trường, quy định làm
việc tại công trường và khu lán trại, công tác vệ sinh tại công trường cũng như khu lán
trại, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, xây dựng), an toàn giao thông ( như các chỉ dẫn
giao thông tại các điểm qui định trên công trường và tại các đường dẫn vào công
trường bao gồm các biển báo giao thông, đèn hiệu để hướng dẫn và kiểm soát giao
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thông phù hợp, các biển báo hạn chế tốc độ của phương tiện, biển báo nguy hiểm tại
khu vực có thiết bị cơ giới nặng hoạt động trong khu vực thi công)... theo ESMP của
tiểu dự án.

- Tham vấn cộng đồng trong quá trình giám sát tại hiện trường: đoàn giám sát
thực hiện công tác tham vấn vớiđịa phương vàmột số người dân sống gần các công

trình đang thi công.

+ Đối với người dân, những vấn đề được tham vấngồm: Sự nắm bắt thông tin của
người dân về dự án, tác động về môi trường phát sinh trong quá trình thi công của nhà
thầu, sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình thi công, sự gián đoạn các
công trình tiện ích khi nhà thầu thi công và yêu cầu khắc phục....

+ Đối với chính quyền địa phương, những vấn đề được tham vấn bao gồm: cơ
chế phối hợp giữa nhà thầu với chính quyền và người dân địa phương, công tác công
bố thông tin dự án, đăng ký tạm trú cho công nhân của nhà thầu, những ảnh hưởng
gián tiếp hoặc trực tiếp của hoạt động thi công đến môi trường, sức khỏe cộng đồng
cũng như việc gián đoạn các công trình tiện ích của người dân, những khiếu nại của
người dân và cơ giải quyết khiếu nại về các vấn đề môi trường, việc thoát nước, bụi,
tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu mà các nhà thầu đã thực hiện; ...

3. Họp tổng kết với PPMUs, TVGS, nhà thầu thi công

Sau khi thực hiện giám sát tại văn phòng và tại hiện trường các hồ, Tư vấn giám
sát tiến hành họp tổng kết, thông báo kết quả giám sát ban đầu với các PPMU. Nội
dung trao đổi với các PPMU bao gồm:

- Đánh giá về hiện trạng các vấn đề được kiểm tra, giám sát

- Nêu những tồn tại, vấn đề chưa tuân thủ theo chính sách an toàn môi trường
trong các báo cáo hay tại hiện trường thi công

- Đưa ra những khuyến nghị, hướng dẫn cụ thể cho nhà thầu, TVGS và PPMU
đểkhắc phục.

2.4. Địa bàn và thời gian giám sát

Đoàn Tư vấn giám sát độc lập (ISC) trong đó có giám sát về chính sách an toàn
môi trường chia làm 2 đoàn triển khai công việc: Đoàn 1 từ ngày 20/7/2020 đến ngày
30/07/2020 tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An; Đoàn 2 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 28/7/2020 làm việc tại các tỉnh Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang đoàn làm việc 1,5 ngày tại mỗi tỉnh. Các

tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thái Nguyên, đoàn
làm việc 01 ngày tại mỗi tỉnh. Ba tỉnh còn lại là Ninh Bình, Tây Ninh, Bắc Kạn,
đoàn làm việc nửa ngày.
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

3.1. Đánh giá năng lực của các PPMUs và các bên liên quan

Năng lực của các PPMU và các bên liên quan trong việc thực hiện chính sách an
toàn môi trường được đánh giá thông qua hai nội dung chính:

- Năng lực tổ chức thực hiện quản lý môi trường bao gồm công tác nhân sự của
nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, PPMU và cơ cấu nhiệm vụ giám sát môi trường
giữa các bên liên quan.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về an toàn môi trường bao gồm các công việc
liên quan đến chuẩn bị các báo cáo môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thi
công và hoàn thành dự án.

3.1.1. Đánh giá về năng lực tổ chức thực hiện quản lý môi trường

Theo yêu cầu của dự án các PPMUs, tư vấn giám sát thi công và các nhà thầu thi
công đều phải tổ chức và bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã
hội. Qua giám sát tại 12 tỉnh Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Thái Nguyên, Tuyên
Quang, Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Giang, Vĩnh
Phúc, một số nhận xét về năng lực tổ chức thực hiện quản lý môi trường của các tỉnh
được trình bày dưới đây:

 Đối với PPMUs:

Tại 12 tỉnh trong đợt giám sát lần này, tất cả các tỉnh đều đã thành lập PPMU để
quản lý và thực hiện dự án. Hầu hết các PPMU đều bố trí từ 01cán bộ làm công tác an
toàn môi trường trừ Ban QLDA Thủy Lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, là đơn vị quản lý
TDA Sửa chữa nâng cao an toàn đập Hồ Dầu Tiếng, chưa phân công cán bộ phụ trách
ATMT. Các cán bộ phụ trách an toàn môi trường của các PPMU thường kiêm nhiệm
thêm công tác an toàn về xã hội hoặc kỹ thuật cho dự án như Hà Giang, Tuyên Quang,
Thái Nguyên, Ninh Bình…Cán bộ phụ trách an toàn môi trường của các PPMU có
chuyên môn chính về môi trường không nhiều. Hầu hết cán bộ ATMT ở 12 PPMU đã
tham dự các khóa tập huấn về ATMTXH do CPO tổ chức. Danh sách cán bộ đã tham
gia tập huấn CSAT do CPO/WB tổ chức được đưa vào Phụ lục 1 của báo cáo này.

 Đối với tư vấn giám sát thi công:

Ngoài các tỉnh chưa có đơn vị tư vấn giám sát thi công do chưa hoàn tất việc đấu
thầu là Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Tuyên Quang, Tây Ninh, có hai tỉnh PPMU tự
giám sát thi công là Nghệ An, Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhiệm vụ giám sát tuân thủ các
biện pháp giảm thiểu về an toàn môi trường và xã hội được 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ
An thuê đơn vị tư vấn thực hiện. Các tỉnh còn lại bao gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận,
Hà Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc kí hợp đồng với đơn vị Tư vấn giám sát thi công
để giám sát các gói thầu. Đơn vị TVGS thi công này đồng thời cũng là đơn vị chịu
trách nhiệm thực hiện giám sát về ATMT&XH cũng như quan trắc chất lượng môi
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trường trừ tỉnh Khánh Hòa, trách nhiệm quan trắc môi trường thuộc về nhà thầu thi
công. Qua xem xét hồ sơ thầu và hợp đồng của đơn vị TVGS thi công và giám sát an
toàn môi trường, xã hội tại các tỉnh đã kí hợp đồng như Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh
Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, hồ sơ thầu và hợp đồng đều có yêu cầu về bố
trí cán bộ phụ trách giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường trên công trường. Mỗi đơn vị TVGS thường bố trí từ 1-2 cán bộ giám sát an
toàn môi trường nhưng thời gian theo hợp đồng giám sát khác nhau.

- TVGS tại Hà Giang bố trí 02 cán bộ giám sát ATMT với tổng thời gian là 14
tháng trong khi thời gian hợp đồng thi công của gói thầu là 24 tháng.

- TVGS của Vĩnh Phúc bố trí 01 cán bộ giám sát ATMT với tổng thời gian là 18
tháng và thời gian của hợp đồng các gói thầu thi công là 18 tháng.

- TVGS của Nghệ An bố trí 01 cán bộ giám sát ATMT với tổng thời gian là 12
tháng trong thời gian của hợp đồng các gói thầu thi công là 16 tháng.

- TVGS của Thanh Hóa bố trí 01 cán bộ chính về giám sát ATMT với tổng thời
gian là 9 tháng và 6 cán bộ hỗ trợ với số tháng công 9tháng/người (bao gồm cả quan
trắc lấy mẫu phân tích) trong thời gian của hợp đồng các gói thầu thi công là 18 tháng.

- HSMT gói thầu TVGS TDA2 Tuyên Quang có yêu cầu Chuyên gia giám sát
CSATMT 24 tháng trong toàn bộ 18 tháng theo hợp đồng của TVGS nên vị trí này sẽ
yêu cầu nhiều hơn 01 cán bộ giám sát trên công trường trong hợp đồng với TVGS.

Việc bố trí thời gian cho cán bộ giám sát ATMT trên hiện trường của TVGS
phản ánh tần suất cán bộ có mặt tại hiện trường các hồ đang thi công. Với số lượng
nhiều hồ trong mỗi TDA tại các tỉnh như 13 hồ của TDA3 tại Nghệ An, 10 hồ của
Vĩnh Phúc thì việc chỉ bố trí 01 cán bộ giám sát ATMT sẽ rất hạn chế thời gian giám
sát hiện trường thi công thực tế của các hồ. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý cách xa
nhau của các hồ trên địa bàn mỗi tỉnh cũng là một khó khăn cho cán bộ giám sát
ATMT. Vì vậy, việc bố trí số lượng cán bộ giám sát ATMT cụ thể cần được TVGS
sắp xếp, phân công phụ trách giám sát tùy theo số lượng hồ khác nhau trong gói thầu
để đảm bảo tần suất cán bộ giám sát ATMT có mặt trên hiện trường.

Về chuyên môn của cán bộ giám sát ATMT của các đơn vị TVGS đều được yêu
cầu đúng chuyên ngành môi trường, có kinh nghiệm giám sát hiện trường về ATMT
đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ theo điều khoản tham chiếu đã được phê duyệt.

Ngoài ra, các đơn vị TVGS thi công, giám sát an toàn môi trường cũng là các
đơn vị thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường như TVGS của tỉnh Vĩnh Phúc, Hà
Giang, Nghệ An, Thanh Hóa đều có bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quan trắc, lấy
mẫu phân tích, lập báo cáo quan trắc định kì theo kế hoạch. Tỉnh Ninh Thuận kí hợp
đồng với một đơn vị thầu phụ để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu quan trắc chất lượng môi
trường.

 Đối với các đơn vị nhà thầu thi công:



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -31-

Trong hợp đồng của các gói thầu thi công tại Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa,
Nghệ An, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Ninh Thuận, tất cả các đơn vị nhà thầu thi công

đều bố trí 01 cán bộ chuyên trách về ATLĐ&MT hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật, an

toàn lao động kiêm nhiệm về an toàn môi trường, xã hội. Qua xem xét hồ sơ, các cán

bộ an toàn môi trường của các nhà thầu thi công có chuyên môn về lĩnh vực an toàn

môi trường nhưng qua các đợt giám sát thực tế thì số cán bộ phụ trách ATMT có hiểu

biết và kinh nghiệm về chính sách ATMT của WB không có nhiều do chỉ hầu hết các

tỉnh không tổ chức tập huấn chính sách an toàn cho cán bộ giám sát của nhà thầu.

Trong đợt giám sát của Tư vấn giám sát độc lập tại các tỉnh đã thi công gồm Hà
Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, các nhà thầu thi
công các hồ được chuyên gia giám sát môi trường đi thăm hiện trường đều không có
cán bộ an toàn môi trường làm việc tại hiện trường, chỉ có cán bộ kỹ thuật của nhà
thầu. Việc cán bộ giám sát ATMT/ATLĐ của nhà thầu không có mặt tại hiện trường
rất phổ biến tại hầu hết các gói thầu thi công và việc này ảnh hưởng đến chất lượng
giám sát các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xã hội trên công trường.

TVGSĐL đã trao đổi với PPMU và TVGS thi công về việc yêu cầu các nhà thầu
thi công phải huy động cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội trong và có
nhật kí theo dõi việc huy động cán bộ này suốt quá trình thi công.

3.1.2. Đánh giá công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về an toàn môi trường

Trên cơ sở các tài liệu do các PPMUs và các nhà thầu thi công cũng như đơn vị
tư vấn giám sát thi công cung cấp, đơn vị giám sát độc lập đã tiến hành xem xét các hồ
sơ:

- Báo cáo ESIA; Báo cáo ĐTM; hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công từng tiểu dự
án; hồ sơ thầu/hợp đồng thi công xây lắp; hợp đồng tư vấn giám sát thi công.

- Kế hoạch quản lý môi trường xã hội của nhà thầu.

- Các báo cáo/nhật ký giám sát định kỳ của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát;
các biên bản cam kết của nhà thầu với PPMUs về tuyến đường vận chuyển vật liệu, bãi
thải, mỏ vật liệu…

- Các giấy phép liên quan tới công tác kiểm định thiết bị thi công; văn bản chứng
minh các công nhân của nhà thầu được tập huấn đầy đủ về công tác an toàn lao động
và vệ sinh môi trường…

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và giám sát môi trường định kỳ của các
tiểu dự án đã và đang thi công.

Kết quả xem xét các tài liệu cho thấy, đối với các hợp đồng đã được trao thầu, hồ
sơ mời thầu, hợp đồng thi công xây lắp; hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát thi công
tại các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa,
Ninh Thuận đã thực hiện đúng theo các hướng dẫn của WB về chính sách an toàn môi
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trường, các yêu cầu về chính sách an toàn môi trường đã được lồng ghép vào hồ sơ
mời thầu và hợp đồng.

Tổng hợp các kết quả đánh giá hồ sơ các TDA được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3: Kết quả kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ liên quan tại PPMUs

TT Nội dung Hiện trạng Nhận xét / Kiến nghị

1. Hồ sơ thầu và hợp
đồng thi công;

hợp đồng tư vấn
giám sát thi công

Hồ sơ mời thầu và hợp đồng

thi công đối với các nhà thầu

xây lắp và đơn vị tư vấn giám

sát thi công đã ký kết tại các

TDA Khánh Hòa, Nghệ An,

Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hà

Giang, Tuyên Quang, Vĩnh
Phúc, Thái Nguyên được thực

hiện theo các hướng dẫn của

WB về chính sách an toàn môi

trường và xã hội, các yêu cầu

về chính sách an toàn môi

trường đã được lồng ghép vào

hồ sơ mời thầu và hợp đồng.

Đối với các tỉnh chưa lập
HSMT gói thầu thi công xây

lắp và gói thầu tư vấn giám sát
như Bắc Kạn, Phú Yên, Ninh

Bình, Tây Ninh, Tư vấn đề
nghị PPMU nghiên cứu các

yêu cầu về MSXA trong

HSMT mẫu để lập HSMT
đảm bảo đủ các điều kiện về
MSXA

2. Giấy phép và

kiểm định cho các
thiết bị thi công
của nhà thầu

Kết quả kiểm tra các gói thầu
đang thi công tại Khánh Hòa,

Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh

Thuận, Hà Giang, Vĩnh
Phúccho thấy, các nhà thầu
đều có các hồ sơ kiểm định
đối với các thiết bị đang được
sử dụng trong thi công nhưng
cũng có một vài thiết bị còn

thiếu hoặc giấy kiểm định bị
hết hạn chưa được kiểm định
lại

PPMUs và các tư vấn giám sát
thi công cần làm việc với các
nhà thầu thi công để đảm bảo
toàn bộ các thiết bị được huy
động tham gia thi công cho dự
án phải được kiểm định và

bảo dưỡng các thiết bị theo
đúng định kỳ.

3. Hợp đồng thu

gom chất thải sinh

hoạt với đơn vị
thu gom tại địa
phương

Các nhà thầu được giám

sátđều không kí hợp đồng thu

gom các chất thải sinh hoạt do

địa bàn thi công các hồ thường

nằm cách xa khu dân cư tập

trung, dịch vụ thu gom chất

thải sinh hoạt tại địa phương
chưa đáp ứng được đến các

Nhà thầu cần liên hệ và ký

hợp đồng ngay với đơn vị
đang thu gom rác thải sinh

hoạt tại địa phương nếu có để
đơn vị này sẽ đến thu gom rác

thải sinh hoạt và các chất thải

không nguy hại tại các lán trại

công nhân và khu vực công
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TT Nội dung Hiện trạng Nhận xét / Kiến nghị

vùng xa. Các chất thải rắn sinh

hoạt hầu hết đều được nhà

thầu tự xử lý tại công trường

theo phương pháp chôn lấp

hoặc đốt.

trường thi công mang đi xử lý.

Trường hợp không có đơn vị
thu gom và nhà thầu tự xử lý

các chất thải này nhà thầu cần

làm việc và có biên bản xác

nhận với chính quyền tại địa
phương về phương pháp xử lý

và vị trí xử lý cụ thể tại công

trình

4. Hợp đồng thu

gom và xử lý chất

thải nguy hại

Các nhà thầu hiện đều chưa có
hợp đồng thu gom chất thải

nguy hại do lượng chất thải

nguy hại của mỗi gói thầu

không nhiều. Các nhà thầu

hiện thu gom các chất thải

nguy hại về kho của công ty

để xử lý định kì

Do đặc thù các công trình tại

mỗi tỉnh nằm rải rác nhiều

nơi, cách xa trung tâm nên
việc thu gom chất thải nguy

hại thường khó thực hiện bởi

các đơn vị chức năng nên
TVGS và PPMU cần giám sát

chặt chẽ việc lưu trữ loại chất

thải này của nhà thầu để đảm

bảo không xảy ra sự cố rò rỉ
chất thải nguy hại ra môi

trường.

5. Giấy tờ pháp lý

liên quan tới bãi

đổ thải và tuyến

đường vận chuyển

vật liệu.

Các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ
An, Thanh Hóa, Ninh Thuận,

Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên

Quang, Thái Nguyênđã có

biên bản xác nhận với chính

quyền địa phương về bãi đổ
thải trong giai đoạn lập báo

cáo ESIA. Những địa điểm đổ
thải có sự thay đổi đều được

các PPMU kết hợp với chính

quyền địa phương thống nhất

lại trước khi khởi công. Một

số gói thầu thiếu bãi đổ thải

như hồ Thống Nhất tại Hà

Giang

- Đối với tuyến đường vận

chuyển vật liệu và chất thải:

sử dụng các tuyến đường sẵn

Do tuyến đường vận chuyển

vật liệu chủ yếu không đi qua
khu vực đô thị của các tỉnh

nên cơ quan quản lý giao

thông không cấp giấy phép về
vận chuyển vật liệu. Tuy

nhiên, đối với các tuyến

đường vận chuyển dài, giữa

nhà thầu và PPMUs cần có

biên bản ký kết về việc xác

nhận cự ly và tuyến đường

vận chuyển vật liệu cụ thể cho

từng công trình để làm cơ sở
cho PPMU/tư vấn giám sát thi

công có thể giám sát nhà thầu

cũng như làm căn cứ để xác

định các mức độ hư hại có thể
xảy ra đối với hệ thống giao
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TT Nội dung Hiện trạng Nhận xét / Kiến nghị

có, có thông báo với chính

quyền địa phương, không có
văn bản

thông khu vực.

PPM/TVGS cần hỗ trợ nhà

thầu trong việc xác định các

bãi đổ thải để đảm bảo về môi

trường và phù hợp với tình

hình tại địa phương.

6. Đăng ký tạm trú

tạm vắng cho

công nhân/cán bộ
nhà thầu với chính

quyền địa phương.

Qua tham vấn chính quyền các

địa phương cho biết các công

nhân từ nơi khác đến tham gia

thi công đều được nhà thầu

đăng ký tạm trú với chính

quyền UBND xã.

Đáp ứng yêu cầu.

7. Công tác tập huấn

về an toàn lao

động/vệ sinh môi

trường/an toàn

cháy nổ cho công

nhân

Hầu hết các nhà thầu đều thực

hiện phổ biến nội quy ATLĐ
và VSMT cho công nhân lần

đầu khi bắt đầu công việc và

nhắc nhở qua giao ban hàng

tuần tại công trường

Các PPMUs yêu cầu các nhà

thầu thi công thực hiện công

tác tập huấn về an toàn lao

động và vệ sinh môi trường

cho công nhân với sự giám sát

của tư vấn giám thi công để
đảm bảo tất cả công nhân khi

tham gia dự án đều nắm được

yêu cầu về ATLĐ&VSMT.
Tư vấn giám sát thi công cần

kiểm tra việc tập huấn, phổ
biến an toàn môi trường của

các nhà thầu.

8. Vấn đề an toàn

môi trường được

nêu trong nhật ký

thi công của nhà

thầu

Các nhà thầu đang thi công tại

các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An,

Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hà

Giang, Vĩnh Phúc đều có nhật

ký thi công đối với từng hạng

mục công trình. Tuy nhiên các

sổ nhật ký đều thiếu hoặc

không ghi rõ các nội dung về
công tác thực hiện và quản lý

môi trường.

Đề nghị nhà thầu cần bổ sung

các nội dung trong nhật ký

hàng ngày về công tác thực

hiện các biện pháp giảm thiểu

tác động môi trường và xã hội,

các vấn đề phát sinh và giải

pháp khắc phục,....

9. Quan trắc môi

trường

Kế hoạch quan trắc môi

trường được thực hiện đầy đủ
ở Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh

Đề nghị các PPMU Khánh

Hòa, Hà Giangtriển khai thực

hiện quan trắc môi trường
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TT Nội dung Hiện trạng Nhận xét / Kiến nghị

Phúc. Tại các tỉnh đang thi
công khác là Khánh Hòa, Ninh

Thuận, Hà Giang thì Khánh

Hòa và Hà Giang chưa thực

hiện quan trắc môi trường theo

kế hoạch, Ninh Thuận quan

trắc chưa đủ tần suất theo yêu

cầu.

Các chỉ tiêu quan trắc môi

trường phần lớn được thực

hiện theo yêu cầu trong báo

cáo ESIA nhưng cũng có một

số chỉ tiêu được quan trắc

thêm hoặc thiếu so với ESIA.

Việc quan trắc môi trường

trong giai đoạn vận hành đối

với 1 số hồ đã bàn giao như hồ
Đồng Bể Thanh Hóa, hồ Ngòi

Là 2 Nghệ An chưa được đưa
vào kế hoạch thực hiện.

trong giai đoạn thi công theo

kế hoạch, Ninh Thuận cần tiếp

tục quan trắc lần 2 ngay trong

thời gian cuối tháng 7 để đảm

bảo đúng tần suất 3 tháng/lần.

Đối với vấn đề quan trắc trong

giai đoạn vận hành mà trách

nhiệm thuộc về chủ đầu tư
theo các ESIA đã phê duyệt

cần được các PPMU/CPO rà

soát và đưa vào kế hoạch thực

hiện đối với các hồ chuẩn bị
bàn giao trong thời gian tới.

Các báo cáo quan trắc cần

được gửi cho tư vấn giám sát

độc lập ISC để tổng hợp vào

Báo cáo giám sát môi trường

định kì của Dự án.

10 Công bố thông tin

ESIA và

KHQLMTXH của

nhà thầu

Các Báo cáo ESIA đều được

các Ban QLDA công khai

thông tin trên các web site của

Sở chủ quản hoặc của tỉnh và

yêu cầu các địa phương
(huyện – xã) công khai thông

tin tại trụ sở UBND huyện, xã

cho người dân được biết.

Các báo cáo CESMP hầu hết

không được công khai thông

tin chính thức tại địa phương
thực hiện dự án trong 12 tỉnh

giám sát. Một số nhà thầu có

trao đổi với địa phương khi
nhận mặt bằng khởi công

nhưng không gửi báo cáo

CESMP để công bố tại bảng

tin của xã.

Hầu hết các PPMU và nhà

thầu chưa quan tâm thực hiện

việc công bố thông tin về
KHQLMTXH của nhà thầu tại

các địa phương có công trình

dự án. PPMU cần gửi các báo

cáo này cho UBNS các xã có

công trình thi công của nhà

thầu để địa phương phối hợp

giám sát.
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3.2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu thông qua giám sát hiện
trường

Tư vấn giám sát độc lập đã tiến hành giám sát tại hiện trường các công trường
đang thi công, khu vực lán trại của nhà thầu của một số gói thầu thuộc các tỉnh Thanh
Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Giang. Các nội dung kiểm tra
tập trung vào việc xem xét sự tuân thủ của nhà thầu về các biện pháp đảm bảo an toàn
môi trường, sức khỏe, và an toàn lao động cũng như nhật kí thi công, báo cáo an toàn
môi trường. Kết quả giám sát cho thấy, nhìn chung các nhà thầu có thực hiện các biện
pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ESMP, có báo cáo an toàn môi trường
nhưng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Tình hình cụ thể ở các tỉnh được kiểm tra
tại hiện trường được trình bày dưới đây.

3.2.1. Tỉnh Hà Giang

Gói thầu số 1 gồm 10 hồ đã được trao thầu tháng 12/2019. Tính đến thời điểm
giám sát (20.7.2020) có 7 hồ được khởi công xây dựng với tiến độ khác nhau, trong đó
3 hồ được thi công nhiều nhất là Nậm Vạc, Hồ Thống Nhất, Hồ Nạ Tạm.

Bảng 4: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu tỉnh Hà Giang

Tên gói thầu/

Lô thầu
Ngày khởi công

Tỉ lệ hoàn thành
xây lắp

Tên nhà thầu

Gói thầu số C1-HAGIANG-W1): Sửa chữa và nâng cao an toàn 10 hồ - chia làm 2 lô

Lô số 1 - Sửa chữa và
nâng cao an toàn hồ
Thôn Lại, Thống Nhất,
Thôm Ta, Thôm Luông,
Thôn Thia

Khởi công: tháng
3/2020.

Thời gian dự kiến
kết thúc: 720 ngày
(24 tháng) kể từ
ngày khởi công

30% Liên danh CTY Trách
nhiệm hữu hạn Miền tây
và CTy CP Việt Dũng
và Cty Xây dựng cơ khí
miền bắc

Lô số 2 - Sửa chữa và
nâng cao an toàn hồ Nà
Tạm, Nậm Vạc, Đội 1,
Đội 2, Trùng

30%

Tư vấn giám sát thi công, an toàn môi trường và quan trắc môi trường: Liên danh
Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang, Công ty TNHH ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư, phát triển tài nguyên và môi trường. Liên danh Tư
vấn này giám sát cả thi công, an toàn môi trường, xã hội và thực hiện quan trắc môi
trường.

Trong thời gian giám sát tại Hà Giang, chuyên gia giám sát an tòan môi trường
đã đi hiện trường công trường hồ Thống Nhất. Do thời điểm giám sát tại Hà Giang
mới có mưa to nên nhà thầu cũng tạm dừng thi công. Một số vấn đề về thực hiện các
biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của nhà thầu thi công tại hồ Thống Nhất
được trình bày trong bảng dưới đây.
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám
sát

Thời gian

Lô số 1 -
Sửa chữa

và nâng cao
an toàn hồ
Thôn Lại,

Thống
Nhất, Thôm
Ta, Thôm

Luông,
Thôn Thia

Hồ Thống Nhất

Tổ chức nhân lực và tập huấn về
an toàn môi trường:

- Nhà thầu có phổ biến tập huấn về
an toàn môi trường và vệ sinh trên
công trường thi công cho công
nhân trong lần đầu tiên khi công
nhân bắt đầu làm việc.

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

- Tư vấn giám sát liên danh gồm 3
nhà thầu, trong đó có 1 nhà thầu
phụ trách giám sát ATMTXHSK
(Công ty Cổ phần Đầu tư, phát
triển tài nguyên và môi trường)
nhưng nhà thầu này không có mặt
thường xuyên trên công trường nên
việc giám sát ATMTXHSK sẽ
không hiệu quả.

- Nhà thầu thi công phải bố trí ít nhất 01 cán
bộ làm kiêm nhiệm công tác an toàn môi
trường và vệ sinh công trường. Các cán bộ
này phải được tập huấn về an toàn môi trường
và phải hiểu được các nhiệm vụ mà nhà thầu
phải thực hiện để đảm bảo an toàn môi trường
và vệ sinh trong quá trình thi công.

- Yêu cầu TVGS phải rà soát toàn bộ các yêu
cầu về Hồ sơ ATLĐ và yêu cầu nhà thầu cung
cấp đầy đủ.

- Tư vấn giám sát thi công cần huy động cán
bộ chuyên trách về công tác an toàn môi
trường và vệ sinh lao động thường xuyên có
mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu thi
công.

- 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.

Liên danh Công
ty TNHH Miền
Tây, Công ty CP
Việt Dũng và
Công ty Xây dựng
cơ khí Miền Bắc

Tư vấn giám
sát Liên danh
Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương
Hà Giang,
Công ty TNHH
ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty
Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020

Nhà thầu chưa cung cấp đủ:

-Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi
công, tiến độ huy động công
nhân,hồ sơ kiểm định trang thiết bị

- Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về công
tác an toàn, đặc biệt lưu ý các thiết bị được
đưa vào thi công phải được kiểm định về kỹ
thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Liên danh Công
ty TNHH Miền

Tây, Công ty CP
Việt Dũng và

Tư vấn giám
sát Liên danh
Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020
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Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám
sát

Thời gian

máy móc - PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà
thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ
các giấy tờ pháp lý (chứng chỉ, kiểm định
máy móc…) mới cho thi công

Công ty Xây dựng
cơ khí Miền Bắc

Đông Dương
Hà Giang,
Công ty TNHH
ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty
Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Nhà thầu có sổ nhật ký thi công,
nhưng không có nội dung về thực
hiện các biện pháp giảm thiểu tác
động môi trường

Cần bổ sung vào Nhật ký thi công của nhà
thầu các thông tin về các vấn đề môi trường
phát sinh hàng ngày.

Liên danh Công
ty TNHH Miền
Tây, Công ty CP
Việt Dũng và
Công ty Xây dựng
cơ khí Miền Bắc

Tư vấn giám
sát Liên danh
Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương
Hà Giang,
Công ty TNHH
ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty
Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020
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Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám
sát

Thời gian

Quản lý lán trại công nhân:
Nhà thầu thuê một ngôi nhà sàn sát
bên công trình để làm lán trại công
nhân.

Khu lán trại của nhà thầu được
trang bị:
- Tủ thuốc sơ cứu nhưng có rất ít
loại thuốc trong tủ

Khu lán trại chưa đáp ứng các yêu
cầu:

- Biển nội quy an toàn lao động,
quy định về ứng xử, vệ sinh môi
trường,

-Không có bình cứu hỏa

Tại khu lán trại công nhân, nhà thầu cần bổ
sung:

-Các biển báo về quy định ứng xử, biển báo
an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi
trường.

- Bình cứu hỏa đề phòng trường hợp hỏa hoạn
xảy ra

- Do lán trại nằm sát hồ và rừng nên nhà thầu
cần phải phun thuốc diệt muỗi xung quanh lán
trại để nguy cơ về các bệnh do muỗi.

- Nhà thầu cần đặc biệt cẩn trọng trong việc
đốt rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường
do vị trí lán trại nằm cạnh khu rừng trồng, đặc
biệt là trong mùa khô nòng.

- Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác
thải sinh hoạt tại khu lán trại công nhân để thu
gom rác thải, tuyệt đối không được xả rác
xuống hồ.

- Nhà thầu cần bổ sung đầy đủ các dụng cụ sơ
cứu (băng, gạc, bông..)và một số loại thuốc
thông dụng. Duy trì tủ thuốc với đây đủ dụng
cụ sơ cứu trong suốt quá trình thi công.

Liên danh Công

ty TNHH Miền

Tây, Công ty CP

Việt Dũng và

Công ty Xây dựng

cơ khí Miền Bắc

Tư vấn giám
sát Liên danh
Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương
Hà Giang,
Công ty TNHH
ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty
Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

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

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám
sát

Thời gian

Bãi tập kết nguyên vật liệu, máy
móc của nhà còn bừa bãi, chưa
được thu dọn, chưa có biện pháp
bảo quản nguyên vật liệu.

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp vật
liệu và có biện pháp bảo vệ tránh rửa trôi vật
liệu gây ô nhiễm đất.

Liên danh Công

ty TNHH Miền

Tây, Công ty CP

Việt Dũng và

Công ty Xây dựng

cơ khí Miền Bắc

Tư vấn giám
sát Liên danh

Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương

Hà Giang,
Công ty TNHH

ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty
Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020

Xói mòn và sạt lở đất

Việc san lấp đất của nhà thầu có
thể làm xói mòn, sạt lở đất vào
ruộng lúa đang canh tác của người
dân, đặc biệt là khi mưa to

Nhà thầu cần có biện pháp thi công phù hợp
để giảm việc đất sạt lở vào ruộng khi có mưa
to.

- Khi đổ đất đắp, nhà thầu cần giới hạn phạm
vi đổ để tránh đổ tràn vào ruộng, thực hiện
san gạt ngay, không đất dồn đống dễ bị sạt lở.

- Trường hợp đất tràn vào ruộng làm mất diện
tích lúa, nhà thầu phải xúc bỏ đất ra khỏi
ruộng và đền bù thiệt hại cho diện tích lúa bị

Liên danh Công

ty TNHH Miền

Tây, Công ty CP

Việt Dũng và

Công ty Xây dựng

cơ khí Miền Bắc

Tư vấn giám
sát Liên danh

Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương

Hà Giang,
Công ty TNHH

ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -41-

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám
sát

Thời gian

mất. Cổ phần Đầu
tư, phát triển
tài nguyên và
môi trường

Rác thải nguy hại:

- Nhà thầu chưa có hợp đồng với
đơn vị có chức năng thu gom và xử
lý chất thải nguy hại

- Các chất thải nguy hại như thùng
chứa dầu, hóa chất, được để tùy
tiện quanh khu vực lán trại

- Nhà thầu cần bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết
các thùng dầu, hóa chất. Vị trí tập kết này
phải có mái che, có lót nền chống thấm và có
biển báo nguy hiểm Liên danh Công

ty TNHH Miền

Tây, Công ty CP

Việt Dũng và

Công ty Xây dựng

cơ khí Miền Bắc

Tư vấn GS
Liên danh

Công ty TNHH
Tư vấn ĐTXD
Đông Dương

Hà Giang,
Công ty TNHH

ĐTXD Nhật
Sơn và Công ty

CP Đầu tư,
phát triển tài

nguyên và môi
trường

Cần triển
khai trong
tháng
8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -42-

3.2.2 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc đã thi công
từ tháng 12/2019 với tất cả 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%. Đến thời điểm giám sát (24.7.2020) một số hồ như Trại Trâu,

Tân Bình đã hoàn thành 90% khối lượng thi công.

Bảng 5: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu/lô thầu Ngày khởi công
Tỉ lệ hoàn
thành XL

Tên nhà thầu

Gói thầu 01: Xây lắp công trình hồ chứa tại huyện Sông Lô và Lập Thạch

Lô số 01: Xây lắp + Bảo
hiểm công trình hồ Bò
Lạc huyện Sông Lô

Khởi công

16/11/2018

67% Liên danh Cty TNHH Huy
Hoàng và Cty TNHH MTV
966

Lô số 02: Xây lắp + Bảo
hiểm công trình hồ Suối
Sải, Đá Ngang, Khuôn
huyện Sông Lô

Khởi công:

15/12/2018

63% Liên danh Cty TNHH
TM&XD Kết Hiền, Công ty
CPXD Quang Minh, Cty
CPXD Thủy Lợi 1

Lô số 03: Xây lắp + Bảo
hiểm công trình hồ Rừng
Vàu, Đá Bạc 2, Đồng
Mồ, Đa Mang huyện Lập
Thạch

Khởi công:
20/12/2018

68% Liên danh Công ty TNHH
Phúc Thành An, Công ty
CPXD Quang Minh và Cty
CPĐT và Xây dựng Sông
Hồng.

Gói thầu 02: Xây lắp công trình hồ chứa tại huyện Tam Đảo và TP Phúc Yên

Lô số 01: Xây lắp + Bảo
hiểm công trình hồ Vĩnh
Thành huyện Tam Đảo

Khởi công
20/12/2018

70,5% Liên danh Cty TNHH
TM&XD Kết Hiền, Công ty
CPXD Quang Minh, Cty
TV&XD công trình thủy lợi,
thủy điện

Lô số 02: Xây lắp + Bảo
hiểm công trình các hồ
Tân Bình, Trại Trâu TP
Phúc Yên

Khởi công
29/11/2018

90% Công ty TNHH Tân Thịnh

Giám sát thi công và thực hiện quan trắc môi trường: Liên danh Công ty TNHH
Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi và Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ
môi trường.

Trong thời gian giám sát tại Vĩnh Phúc, chuyên gia giám sát môi trường đi thăm
hiện trường công trường 2 hồ Tân Bình và hồ Trại Trâu. Hai hồ này thi công được
khoảng 90% khối lượng và tại thời điểm giám sát không có hoạt động thi công diễn ra.

Một số vấn đề về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của
nhà thầu thi công tại 2 hồ này được trình bày trong bảng dưới đây.



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -43-

Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

Gói thầu 02
- Lô số 02:
Xây lắp +
Bảo hiểm
công trình
các hồ Tân
Bình, Trại
Trâu TP

Phúc Yên

Hồ Tân Bình

Tổ chức nhân lực và tập huấn về
an toàn môi trường:

- Nhà thầu có bố trí cán bộ làm
công tác an toàn môi trường cho
công trình dự án nhưng cán bộ
ATMT của nhà thầu không có mặt
tại hiện trường

- Nhà thầu có phổ biến về an toàn
môi trường và vệ sinh trên công
trường thi công cho công nhân qua
giao ban hàng tuần.

- Tư vấn giám sát thi công và an
toàn môi trường không thường
xuyên có mặt tại hiện trường

- Tư vấn giám sát cần kiểm tra và
đảm bảo công nhân đã được phổ
biến, hiểu quy định ATLĐ, MT mới
được tham gia thi công trên công
trường

- Tư vấn GS thi công và an toàn môi
trường cần bố trí thời gian có mặt
trên hiện trường để giám sát

Công ty TNHH
Tân Thịnh

Liên danh Công ty
TNHH Tư vấn Trường
Đại học Thủy lợi và
Trung tâm Nghiên cứu
và ứng dụng công nghệ
môi trường.

Cần triển
khai trong
tháng 8/2020

Chưa có các giấy tờ kiểm định các
thiết bị đang tham gia thi công chưa
đủ.

- Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ
về công tác an toàn, đặc biệt lưu ý
các thiết bị được đưa vào thi công
phải được kiểm định về kỹ thuật do
cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Cán bộ giám sát của PPMU cần
đôn đốc nhà thầu tuân thủ đầy đủ các
quy định và có đủ các giấy tờ pháp lý

Công ty TNHH
Tân Thịnh

Liên danh Công ty
TNHH Tư vấn Trường
Đại học Thủy lợi và
Trung tâm Nghiên cứu
và ứng dụng công nghệ
môi trường.

Cần triển
khai trong
tháng 8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -44-

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

Gói thầu 02
- Lô số 02:
Xây lắp +
Bảo hiểm
công trình
các hồ Tân
Bình, Trại
Trâu TP

Phúc Yên

Nhà thầu có sổ nhật ký thi công,
nhưng không có nội dung về thực
hiện các biện pháp giảm thiểu tác
động môi trường.

Cần bổ sung vào Nhật ký thi công
của nhà thầu các thông tin về các vấn
đề môi trường phát sinh hàng ngày. Công ty TNHH

Tân Thịnh

Liên danh Công ty
TNHH Tư vấn Trường
Đại học Thủy lợi và
Trung tâm Nghiên cứu
và ứng dụng công nghệ
môi trường.

Cần triển
khai trong
tháng 8/2020

Vật liệu, máy móc của nhà thầu
chưa được sắp xếp, bố trí trong kho
bãi mà bỏ quanh khu vực lán trại

Biển báo công trình bị tháo bỏ, để
trong bãi tập kết thiết bị của nhà
thầu

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt lại ngay
biển thông tin công trình tại khu vực
thi công. Biển báo cần đầy đủ các
thông tin về công trình, đơn vị chủ
đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu
thi công.

Công ty TNHH
Tân Thịnh

Liên danh Công
ty TNHH Tư vấn
Trường Đại học Thủy
lợi và Trung tâm
Nghiên cứu và ứng
dụng công nghệ môi
trường.

Cần triển
khai trong
tháng 8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -45-

Gói thầu
/Lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

Quản lý lán trại của công nhân:
- Nhà thầu sử dụng nhà điều hành
của hồ để làm lán trại cho công
nhân ở
- Chưa trang bị các thùng chứa rác
thải sinh hoạt tại lán trại
- Khu lán trại có nhà vệ sinh tạm
chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
- Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y
tế, bình phòng cháy chữa cháy tại
lán trại công nhân.

- Nhà thầu cần trang bị các thùng
chứa rác thải sinh hoạt tại khu công
trường và khu lán trại công nhân để
thu gom rác thải sinh hoạt

- Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ
thuốc với đầy đủ các dụng cụ và
thuốc sơ cứu ban đầu, trang bị 4-6
bình chữa cháy tại lán trại và duy trì
trong suốt quá trình thi công.

Công ty TNHH
Tân Thịnh

Liên danh Công ty
TNHH Tư vấn Trường
Đại học Thủy lợi và
Trung tâm Nghiên cứu
và ứng dụng công nghệ
môi trường.

Cần triển
khai trong
tháng 8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -46-

Rác thải nguy hại:

- Nhà thầu chưa có hợp đồng
với đơn vị có chức năng thu
gom và xử lý chất thải nguy hại
do khổi lượng chất thải nguy
hại không nhiều

- Các thùng chứa dầu, dầu
thải,... chưa được thu gom mà
bỏ quanh khu lán trại

- Bố trí 1 vị trí để tập kết các thùng dầu.
Vị trí tập kết này phải có mái che, lót
nền chống thấm và có biển báo

Công ty TNHH
Tân Thịnh

Liên danh Công ty

TNHH Tư vấn Trường Đại

học Thủy lợi và Trung tâm

Nghiên cứu và ứng dụng

công nghệ môi trường.

Cần triển khai
trong tháng
8/2020

Quản lý chất thải rắn xây
dựng:

- Chất thải rắn khác như bao bì,
gỗ, sắt vụn… chưa được thu
gom, để rải rác trên công
trường

Nhà thầu cần thu dọn các chất thải rắn
khỏi công trường và xử lý đúng nơi quy
định

TVGS cần kiểm tra việc thu gom chất
thải của nhà thầu, nhắc nhở nhà thầu thu
gom và đổ chất thải đúng nơi quy định Công ty TNHH

Tân Thịnh

Liên danh Công ty

TNHH Tư vấn Trường Đại

học Thủy lợi và Trung tâm

Nghiên cứu và ứng dụng

công nghệ môi trường.

Cần triển khai
trong tháng
8/2020
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3.2.3 Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa có tất cả 24 hồ chứa chia làm 3 TDA. Trong đó:

- Tiểu dự án thực hiện năm đầu: Sữa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa

nước Đồng Bể, 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, Ngọc Re, Đập Cầu, Thung Sâu, Nam Sơn, Bái Đền, Bai Ngọc,
Ao Sen, và Làng Mọ chia làm 2 gói thầu, Gói thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1: Thi công
xây dựng và Nâng cao an toàn 6 hồ đã triền khai thi công, Gói thầu thi công xây dựng
và Nâng cao an toàn 05 hồ: Ao Sen, Ngọc Re, Đập Cầu, Thung Sâu và Nam Sơn: Mở
thầu ngày 22/7/2020 và đang đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp.

- 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, đang trình thẩm định, phê

duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi

Bảng 6: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu của TDA1tỉnh Thanh Hóa

Tên gói thầu/
Lô thầu Ngày khởi công

Tỉ lệ hoàn
thành xây lắp Tên nhà thầu

TDA1 - Gói thầu số 07 C1-TH-TDA1-W1: Thi công xây dựng và Nâng cao an toàn 6 hồ chứa

nước: Hồ Kim Giao, Hồ Bái Đền, Hồ Bai Ngọc, Hồ Làng Mọ, Hồ Bai Mạ và Hồ Đồi Dốc

Lô 1: Công trình Hồ
chứa nước Kim
Giao, huyện Tĩnh
Gia và Hồ chứa
nước Bái Đền,
huyện Như Thành.

Khởi công:

11/2019

70% Tổng công ty xây dựng nông

nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Lô 2: Công trình hồ
chứa nước Bai
Ngọc, huyện Ngọc
Lặc và hồ chứa nước
Làng Mọ, huyện
Thọ Xuân.

Khởi công:

11/2019

70% Liên danh Công ty Cổ phần

Xây dựng và Tự động hóa Đức

Anh – Công ty Cổ phần Xây

dựng Văn Gia

Lô 3: Công trình hồ
chứa nước Bai Mạ
và hồ chứa nước Đồi
Dốc, huyện Thạch
Thành.

Khởi công:

11/2019

70% Tổng công ty cổ phần xây
dựng Sơn Hào.
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Tư vấn giám sát môi trường – xã hội và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác

động môi trường – xã hội cho 11 hồ chứa TDA1 tỉnh Thanh Hóa: Liên danh công ty

Kỹ thuật địa chính và Môi trường Hà Thành – Công ty CP Tư vấn Xây dựng kỹ thuật

hạ tầng Thăng Long

Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật TCĐLCL –
Chi Cục TCĐLCL Thanh Hóa.

Ban QLDA thực hiện giám sát thi công công trình.

Trong thời gian giám sát tại Thanh Hóa, chuyên gia giám sát môi trường đi thăm
hiện trường công trường 2 hồ: Bai Mạ và Đồi Dốc tại huyện Thạch Thành Thanh Hóa.

Một số vấn đề về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của nhà thầu

thi công tại 2 hồ này được trình bày trong bảng dưới đây.
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Đơn vị thực

hiện
Theo dõi /Giám sát Thời gian

Lô 3: Công
trình hồ
chứa nước
Bai Mạ và
hồ chứa
nước Đồi
Dốc, huyện
Thạch
Thành

Hồ Bai Mạ
Quản lý lán trại của công nhân:
- Nhà thầu thuê nhà gần hồ để lập lán
trại ban điều hành, công nhân là người
địa phương nên không ở lại lán trại.

- Lán trại có trang bị các thùng chứa rác
thải sinh hoạt.

- Có biển nội quy an toàn

- Nước sinh hoạt cho công nhân tại lán
trại được lấy từ giếng khoan.

- Nhà thầu không có tủ thuốc y tế tại lán
trại ban điều hành

- Không có bình chữa cháy tại lán trại

- Nhà thầu cần trang bị tủ thuốc với
đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu
ban đầu, trang bị bình chữa cháy tại
nhà điều hành và duy trì trong suốt
quá trình thi công.

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,

Liên danh công ty
Kỹ thuật địa chính
và Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Bãi thải đổ đất thải nằm ngay cạnh hồ
với khối lượng đất lớn, có nguy cơ đất
bị cuốn trôi vào lòng hồ

Nhà thầu 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

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,

Liên danh công ty
Kỹ thuật địa chính
và Môi trường Hà
Thành – Công ty

Thực hiện
trong tháng
8/2020
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Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Đơn vị thực

hiện
Theo dõi /Giám sát Thời gian

CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Các thùng dầu chưa được gom vào nơi
có mái che để tránh dầu nhiễm ra đất

Nhà thầu phả nghiêm túc thực hiện
việc quản lý các chất thải nguy hại,
tập kết vào nơi có mái che, lót nền
chống thấm

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,

Liên danh công ty
Kỹ thuật địa chính
và Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Nhà thầu tập kết vật liệu dưới lòng tràn,
chưa thu dọn gọn gàng.

Nhà thầu phải thu gomvật liệu thành
từng loại để tái sử dụng hoặc loại bỏ

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,

Liên danh công ty
Kỹ thuật địa chính
và Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng
8/2020
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Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Đơn vị thực

hiện
Theo dõi /Giám sát Thời gian

Công nhân không sử dụng BHLĐ Đề nghị nhà thầu cung cấp đầy đủ
BHLĐ cho công nhân và cán bộ
giám sát nhắc nhở nhà thầu yêu cầu
công nhân sử dụng đầy đủ BHLĐ khi
làm việc trên công trường.

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,

Liên danh công ty
Kỹ thuật địa chính
và Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Hồ Đồi Dốc

Lô 3: Công
trình hồ
chứa nước
Bai Mạ và
hồ chứa
nước Đồi
Dốc, huyện
Thạch
Thành

Công nhân không sử dụng BHLĐ,
không có biện pháp đảm bảo an toàn khi
làm việc trên cao

Đề nghị nhà thầu cung cấp đầy đủ
BHLĐ cho công nhân và cán bộ
giám sát nhắc nhở nhà thầu yêu cầu
công nhân sử dụng đầy đủ BHLĐ khi
làm việc trên công trường.

Tổng công ty
cổ phần xây

dựng Sơn Hào.

Ban QLDA,Liên
danh công ty Kỹ
thuật địa chính và

Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng

8/2020

Nhà thầu tập kết nguyên vật liệu dưới
lòng hồ và chất thải xây dựng (gạch,
đá…) do phá ngôi nhà cũ còn lại trong

Nhà thầu cần phải được dọn sạch các
loại nguyên vật liệu (xi, cát, đá) và
chất thải xây dựng còn sót lại trước

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA, Liên
danh công ty Kỹ
thuật địa chính và

Thực hiện
trong tháng
8/2020
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Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Đơn vị thực

hiện
Theo dõi /Giám sát Thời gian

lòng hồ chưa được dọn khỏi lòng hồ, đổ
ra bãi thải.

khi bàn giao Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Các thùng dầu chưa được thu gom, bỏ
lẫn cùng với nguyên liệu thi công trong
lòng hồ

Nhà thầu phải thu gom các thùng dầu
vào các vị trí có mái che, lót nền
chống thấm để đảm bảo không có
dầu chảy tràn ra đất

Tổng công ty
cổ phần xây
dựng Sơn Hào.

Ban QLDA, Liên
danh công ty Kỹ
thuật địa chính và
Môi trường Hà
Thành – Công ty
CP Tư vấn Xây
dựng kỹ thuật hạ
tầng Thăng Long

Thực hiện
trong tháng
8/2020
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3.2.4 Tỉnh Nghệ An

Tổng số tiểu dự án tại tỉnh Nghệ An bao gồm 04 Tiểu dự án với 33 hồ chứa, trong
đó:

- 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.

Bảng 7: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu của TDA3 Nghệ An

Tên gói thầu/

Lô thầu

Ngày khởi

công

Tỉ lệ hoàn

thành xây lắp

Tên nhà thầu

Gói thầu số 1: thi công xây lắp các hồ Đồn Húng, Hồ 3/9 và Hồ 271

Lô thầu số 1: Thi công

xây dựng Hồ Đồn

Húng

Khởi công:

6/2019

80% Công ty TNHH Minh Quang

Lô thầu số 2: Thi công

xây dựng các hồ3/9 và

Hồ 271

Khởi công:

6/2019

80% Liên danh Công ty TNHH Nhân

Thành, Cty TNHH xây dựng và

dịch vụ Sông Lam, Coongty

TNHH Xây dựng Châu An

Gói thầu số 2: thi công xây lắp các hồ Rào Băng và La Ngà
Lô thầu 01: Thi công

xây dựng các Rào

Bằng

Khởi công:

7/2019

80% Liên danh Công ty

CPTV&ĐTXD Thiên Hoàng,
Công ty TNHH Hà Phương Anh,

Công ty CPXD công trình Hà

Thành

Lô thầu 02: Thi công

xây dựng các La Băng
Khởi công:

7/2019

80% Liên danh Công ty CPXD và

Thương Mại Tân Bình Thạnh và

Công ty Cổ phần CMVIETNAM

Gói thầu số 3: thi công xây lắp các hồ Kẻ Sặt, Hồ Tuần và Khe Du

Lô thầu 01 Thi công Khởi công: 80% Liên danh Công ty CPĐT Thành
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xây dựng hồ Kẻ Sặt 7/2019 Công, Công ty TNHH Tân Hồng

Lô thầu 02: Thi công
xây dựng hồ Tuần

Khởi công:

7/2019

80% Liên danh Công ty cổ phần Xây

dựng Nam Trường Thành, Công

ty CPĐT Xây dựng và Phát triển

thươg mại Hà Tĩnh và Cty

CPXD &TM tổng hợp Hà Tĩnh

Lô thầu 03 Thi công
xây dựng Hồ Khe Du

Khởi công:

03/2020

80%

Gói thầu số 4: thi công xây lắp các hồ Khe Dung, Hóc Nghẹt, Hòn Mát, Khe Dứa

Lô thầu 01 Thi công
xây dựng Hồ Khe
Dung, Hóc Nghẹt

Khởi công:

6/2019

80% Liên danh Công ty TNHH Lực

Nguyên Khang và Công ty

TNHH Thái Thành An

Lô thầu 01 Thi công
xây dựng Hồ Hòn Mát,
Khe Dứa

Khởi công:

6/2019

80% Liên danh Công ty Cổ phần Tây

An, Công ty TNHH Hồng Đào
và Cty CP hợp tác ĐTPT Việt

Lào

Tư vấn giám sát thi công: Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập – Sở
NN&PTNT Nghệ An.

Đơn vị thực hiện quan trắc môi trườngvà giám sát tuân thủ về ATMTXH:

Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, TP Vinh, Nghệ An

Trong đợt giám sát, chuyên gia giám sát môi trường đã thăm hiện trường Hồ
Tuần, Khe Dứa, Rào Băng. Tại thời điểm giám sát Hồ Tuần không có hoạt động thi

công. Một số khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường tại 3 hồ
được trình bày trong bảng dưới đây.
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

Lô thầu 02:
Thi công
xây dựng
hồ Tuần

Hồ Tuần

Không có biển thông tin công
trình

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay
thông tin công trình tại điểm đầu
đường vào công trình.

Liên danh Công ty cổ
phần Xây dựng Nam

Trường Thành, Công ty

CPĐT Xây dựng và Phát

triển thươg mại Hà Tĩnh
và Cty CPXD &TM tổng

hợp Hà Tĩnh

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Rác thải xây dựng còn bị bỏ lại
trong lòng 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

Liên danh Công ty cổ
phần Xây dựng Nam

Trường Thành, Công ty
CPĐT Xây dựng và Phát
triển thươg mại Hà Tĩnh
và Cty CPXD &TM tổng

hợp Hà Tĩnh

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Hồ Rào Băng
Vấn đề an toàn điện trên công
trường chưa được đảm bảo, dây
điện thả chìm qua kênh nước

- Yêu cầu nhà thầu phải có các
cọc tạm để treo dây dẫn điện khi
thi công trên công trường.

- Cán bộ kỹ thuật của nhà thầu
phải kiểm tra dây dẫn điện hàng
ngày để đảm bảo dây không bị

Liên danh Công ty
CPTV&ĐTXD Thiên

Hoàng, Công ty TNHH
Hà Phương Anh, Công ty

CPXD công trình Hà
Thành

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng
8/2020



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -56-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

đứt, hở gây nguy cơ mất an toàn.

- Cán bộ giám sát phải nhắc nhở
nhà thầu hàng ngày và ghi vào
nhật kí thi công việc giám sát an
toàn điện

Nhiều rác thải xây dựng không
được thu gom trên bãi tập kết vật
liệu và lán trại

Nhà thầu phải thu gom rác thải và
dọn dẹp vật liệu quanh khu vực
lán trại

Cán bộ giám sát phải nhắc nhở
nhà thầu thu gom rác thải hàng
ngày

Liên danh Công ty
CPTV&ĐTXD Thiên

Hoàng, Công ty TNHH
Hà Phương Anh, Công ty

CPXD công trình Hà
Thành

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Các thùng dầu không được tập
kết, bị bỏ rải rác trên công trường

Nhà thầu phải thu gom các thùng
dầu vào chỗ có mái che, lót nền
chống thấm để đảm bảo không bị
chảy tràn ra đất.

Cán bộ giám sát phải nhắc nhở
nhà thầu thực hiện việc thu gom

Liên danh Công ty
CPTV&ĐTXD Thiên

Hoàng, Công ty TNHH
Hà Phương Anh, Công ty

CPXD công trình Hà
Thành

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng
8/2020



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -57-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

các thùng dầu, không bỏ trên
công trường

Công nhân không mang đầy đủ
BHLĐ

Cán bộ giám sát phải nhắc nhở
nhà thầu trang bị đầy đủ BHLĐ
cho công nhân và giám sát việc
mang BHLĐ của công nhân trên
công trường

Liên danh Công ty
CPTV&ĐTXD Thiên

Hoàng, Công ty TNHH
Hà Phương Anh, Công ty

CPXD công trình Hà
Thành

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng

8/2020

Hồ Khe Dứa

Lô thầu 01
Thi công
xây dựng
Hồ Hòn
Mát, Khe
Dứa

Rác thải xây dựng còn bỏ lại
trong lòng hồ

Nhà thầu phải thu gom rác thải
khỏi khu vực lòng hồ, vận chuyển
về bãi thải

Đề nghị TVGS thi công và
ATMT giám sát việc thu gom
chất thải trong lòng hồ

Liên danh Công ty Cổ
phần Tây An, Công ty

TNHH Hồng Đào và Cty
CP hợp tác ĐTPT Việt

Lào

Ban QLDA

Công ty TNHH
1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

Thực hiện
trong tháng

8/2020

Nhà thầu thi công đường vào hồ,
tập kết nguyên vật liệu chiếm

- Đề nghị nhà thầu phải tập kết
nguyên vật liệu gọn gàng trên

Liên danh Công ty Cổ
phần Tây An, Công ty

Ban QLDA

Công ty TNHH
Thực hiện
trong tháng



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -58-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

phần lớn lòng đường, gây khó
khăn cho việc đi lại của người
dân; thi công rãnh nước bên
đường làm ảnh hưởng đến việc
ra/vào nhà của người dân nhưng
không có biện pháp hỗ trợ

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; Cung cấp các tấm ván có
kích thước phù hợp bắc qua rãnh
nước đang thi công để người dân
có thể ra/vào nhà dễ dàng.

TNHH Hồng Đào và Cty
CP hợp tác ĐTPT Việt
Lào

1TV Kỹ thuật tài
nguyên và môi

trường

8/2020

3.2.5 Tỉnh Khánh Hòa

Tiểu dự án tại tỉnh Khánh Hòa bao gồm 8 hồ chứa, hiện đã trao thầu và thi công 4 hồ Láng Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài và đang
lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công 4 hồ còn lại là Suối Trầu, Bến Ghe, Suối Luồng, Suối Lớn.

Bảng 8: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu tỉnh Khánh Hòa

Tên gói thầu/lô thầu Ngày khởi công Tỉ lệ hoàn thành xây lắp Tên nhà thầu

Gói thầu số 9: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước Láng Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài

Lô thầu số 1:  Thi công xây dựng 2

hồLáng Nhớt, Cây Sung
Khởi công: 4/2020 30% Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng thủy

lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư DNC



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -59-

Lô thầu 2 Thi công xây dựng 02 hồ
chứa nước Đồng Bò, Đá Mài

Khởi công: 4/2020 30% Liên danh Công ty Hùng Tiến và Công ty Hà Đô

Đơn vị TVGS và giám sát an toàn môi trường: Liên danh Viện Kỹ thuật công trình và Viện đào tạo và khoa học ứng dụng miền

Trung và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cenco

Trong đợt giám sát, chuyên gia giám sát môi trường đã thăm hiện trường Hồ Láng Nhớt và Hồ Cây Sung. Hai hồ đều có biển thông

tin công trình, biển nội quy, an toàn lao động rất đầy đủ. Một số khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường tại 2 hồ
được trình bày trong bảng dưới đây

Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

Lô thầu số
1:  Thi công
xây dựng 2

hồ Láng
Nhớt, Cây

Sung

Hồ Láng Nhớt và Hồ Cây Sung

Khu vực lán trại của nhà thầu chưa
có:

- Thùng chứa rác dể thu gom rác
thải sinh hoạt

- 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; bổ
sung thùng rác, tủ thuốc, bình chữa
cháy tại lán trại

- 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.

Liên danh Công ty

Cổ phần đầu tư và

xây dựng thủy lợi

Lâm Đồng và Công

ty Cổ phần Đầu tư
DNC

Liên danh Viện Kỹ
thuật công trình và

Viện đào tạo và

khoa học ứng dụng

miền Trung và

Công ty Cổ phần

đầu tư và xây dựng

Cenco

Thực hiện
trong tháng

8/2020



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -60-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

Nhà thầu chưa có các hợp đồng
thu gom chất thải sinh hoạt, chất
thải nguy hại

Đề nghị nhà thầu kí hợp đồng với
các đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt
và nguy hại để xử lý đúng quy định

Liên danh Công ty
Cổ phần đầu tư và
xây dựng thủy lợi

Lâm Đồng và Công
ty Cổ phần Đầu tư

DNC

Liên danh Viện Kỹ
thuật công trình và

Viện đào tạo và
khoa học ứng dụng

miền Trung và
Công ty Cổ phần

đầu tư và xây dựng
Cenco

Thực hiện
trong tháng

8/2020

Nước thải sinh hoạt tại khu vực
lán trại không được xử lý, bốc mùi
gây ảnh hưởng đến người dân
xung quanh

Nhà thầu phải xây dựng bể thu nước
thải sinh hoạt để xử lý theo đúng yêu
cầu

Liên danh Công ty
Cổ phần đầu tư và
xây dựng thủy lợi

Lâm Đồng và Công
ty Cổ phần Đầu tư

DNC

Liên danh
Viện Kỹ thuật công
trình và Viện đào
tạo và khoa học
ứng dụng miền
Trung và Công ty
Cổ phần đầu tư và
xây dựng Cenco

Thực hiện
trong tháng
8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -61-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /Giám sát Thời gian

3.2.6 Tỉnh Ninh Thuận

Tiểu dự án tại tỉnh Ninh Thuận có 05 hồ Sông Biêu; Ông Kinh; Tà Ranh, CK7; Sông Sắt, đã đấu thầu xong và đang triển khai thi công
cả 5 hồ, khối lượng đạt khoảng 80%.

Bảng 9: Thông tin chi tiết về các lô thầu và nhà thầu tỉnh Ninh Thuận

Tên gói thầu/lô thầu Ngày khởi công
Tỉ lệ hoàn thành

xây lắp
Tên nhà thầu

Gói thầu xây lắp C1-NT-W1: Thi công xây lắp và bảo hiểm công trình sữa chữa an toàn đập

Lô thầu số 1: Thi công xây lắp 03 hồ
Sông Biêu; Ông Kinh; Tà Ranh

Khởi công: 2/2020 80% 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
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -62-

Thương mại Trường Long

Lô thầu 2: Thi công xây dựng 02 hồ
CK7; Sông Sắt

Khởi công: 2/2020 80% Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận

Đơn vị TVGS và giám sát an toàn môi trường: Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh và Chi nhánh Miền trung

Công ty TNHH Tư vấn trường ĐH Thủy lợi

Trong đợt giám sát, chuyên gia giám sát môi trường đã thăm hiện trường thi công Hồ CK9 và hồ Sông Biêu.Một số khuyến nghị về
các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường tại 2 hồ được trình bày trong bảng dưới đây

Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

Lô thầu 2:
Thi công
xây dựng

02 hồ CK7;
Sông Sắt

Hồ CK7 và Hồ Sông Sắt

Chưa bố trí các biển báo thi công
công trình theo quy định

- 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; bổ
sung các biển báo thông tin công
trình, nội quy an toàn…

Công ty Cổ phần Đầu

tư và Xây dựng An

Thuận

Liên danh Công ty
TNHH tư vấn xây
dựng Hưng Thịnh
và Chi nhánh Miền
trung Công ty
TNHH Tư vấn
trường ĐH Thủy
lợi

Thực hiện
trong tháng
8/2020

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

Nhà thầu phải bổ sung tủ thuốc với
đầy đủ các phương tiện sơ cứu (băng
gạc, bông) và các loại thuốc thông
dụng.

Trang bị bình cứu hỏa, tiêu lệnh chữa

Công ty Cổ phần Đầu
tư và Xây dựng An

Thuận

Liên danh Công ty
TNHH tư vấn xây
dựng Hưng Thịnh
và Chi nhánh Miền

trung Công ty
TNHH Tư vấn

Thực hiện
trong tháng

8/2020
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -63-

Gói thầu
/lô thầu

Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân chịu

trách nhiệm
Theo dõi /Giám sát Thời gian

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.

cháy tại nhà điều hành

TVGS thi công giám sát chặt chẽ
hơn nữa việc thực hiện các công tác
AT, VSMT trên công trường.

trường ĐH Thủy
lợi

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.

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.

TVGS thi công giám sát chặt chẽ
hơn nữa việc thực hiện các công tác
AT, VSMT trên công trường.

Công ty Cổ phần Đầu
tư và Xây dựng An

Thuận

Liên danh Công ty
TNHH tư vấn xây
dựng Hưng Thịnh
và Chi nhánh Miền
trung Công ty
TNHH Tư vấn
trường ĐH Thủy
lợi

Thực hiện
trong tháng
8/2020

Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Bình,  Phú Yên, Tây Ninh chưa có hồ nào khởi công xây dựng nên không có

hoạt động giám sát hiện trường trong đợt giám sát đột xuất 12 tỉnh  này.
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3.3. Giám sát thông qua kiểm tra Báo cáo của Tư vấn giám sát thi công và Nhà
thầu

3.3.1 Báo cáo giám sát ATMT của TVGS thi công

Trong thời gian tư vấn giám sát độc lập đi giám sát tại các tỉnh Nghệ An, Thanh
Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Giang, Vĩnh Phúc, cán bộ chuyên trách về an toàn
môi trường và xã hội của một số đơn vị TVGS không có mặt tại công trường như tư
vấn giám sát của Hà Giang(Công ty Cổ phần Đầu tư, phát triển tài nguyên và môi
trường), Nghệ An (Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, TP Vinh,
Nghệ An), Thanh Hóa (Liên danh công ty Kỹ thuật địa chính và Môi trường Hà Thành
– Công ty CP Tư vấn Xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long). TVGSĐL đã yêu cầu
PPMU xem xét việc huy động cán bộ giám sát an toàn môi trường và xã hội trên các
công trường đang thi công.

Về tình hình thực hiện báo cáo giám sát ATMT của các đơn vị tư vấn giám sát
an toàn môi trường, qua xem xét các báo cáo giám sát hàng tháng về môi trường của
các TVGS cho thấy, tại các tỉnh có gói thầu thi công là Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh
Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận,các đơn vị tư vấn giám sát đều gửi báo cáo
giám sát ATMT hàng tháng cho PPMU, trừ TVGS của TDA tại Vĩnh Phúc (Liên danh
Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi và Trung tâm Nghiên cứu và ứng
dụng công nghệ môi trường).

- Tại thời điểm giám sát ở Vĩnh Phúc, TVGSĐL đã không kiểm tra được báo
cáo giám sát an toàn môi trường của TVGS thi công do không có một báo cáo nào
được lưu trữ tại Ban QLDA Vĩnh Phúc mặc dù các gói thầu thi công tại Vĩnh Phúc đã
hoàn thành được khoảng 70% khối lượng.

- Đối với TDA tỉnh Hà Giang, tại thời điểm giám sát TVGS thi công mới chỉ
lập được báo cáo khởi đầu về giám sát an toàn môi trường xã hội gởi cho PPMU mà
chưa có báo cáo giám sát hàng tháng mặc dù các gói thầu đã thi công được hơn 4
tháng.

Hầu hết các báo cáo giám sát ATMT hàng tháng của TVGS được thực hiện
theo mẫu đã thống nhất của CPO với các nội dung cần giám sát theo ESMP và
CESMP đã được duyệt. Các nội dung chính trong báo cáo giám sát ATMTXH của
TVGS bao gồm:

(i) Kiểm tra các hồ sơ, biên bản về mỏ đất, bãi thải, thiết bị thi công, lán trại, hợp đồng
thu gom chất thải… mà nhà thầu đệ trình trong kì báo cáo;

(ii) Giám sát số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân của nhà thầu, trong đó có số người
lao động địa phương;

(iii)  Kiểm tra số công nhân ở tại lán trại, số người đăng kí tạm vắng tạm trú với địa
phương

(iv) Giám sát, đánh giá công tác thực hiện ESMP của nhà thầu, trong đó:
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- Về tổ chức thực hiện: TVGS kiểm tra việc tập huấn ATLD&VSMT cho công
nhân, kiểm tra thời gian cán bộ giám sát ATMT của nhà thầu có mặt trên công trường,
xem xét nhật kí thi công của nhà thầu về ghi chép các biện pháp giảm thiểu tác động
môi trường đã thực hiện, kiểm tra việc nộp báo cáo thực hiện các biện pháp ATMT
của nhà thầu.

- Về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công của
nhà thầu: TVGS đánh giá mức độ thực hiện theo thang đánh giá (không thực hiện, sơ
sài, đầy đủ, tốt) về các biện pháp giảm bụi, khí thải, tiếng ồn, quản lý chất thải, quản lý
thoát nước, quản lý lán trại và công nhân, quản lý giao thông, gián đoạn dịch vụ tiện
ích, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quản lý sự cố…

(v) TVGS đưa ra yêu cầu về các vấn đề cần khắc phục cho nhà thầu

(vi) Ý kiến đánh giá của PPMU về tình hình thực hiện ESMP của nhà thầu, công tác
giám sát của TVGS trong kì báo cáo và khuyến nghị các việc cần làm để nhà
thầu/TVGS thực hiện.

Các báo cáo giám sát ATMT của TVGS thi công tại Nghệ An, Thanh Hóa được
chuẩn bị khá đầy đủ về các nội dung, các yêu cầu nhà thầu khắc phục vấn đề chưa tuân
thủ được đưa ra rất cụ thể với thời hạn hoàn thành để nhà thầu thực hiện. Tuy nhiên,
có một số báo cáo của các đơn vị tư vấn chưa phù hợp với thực tế như báo cáo của
TVGS tại Ninh Thuận, 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 hay báo cáo của TVGS tại
Khánh Hòa cũng không sát với thực tế. Ngoài ra, tần suất báo cáo của TVGS không đủ
như các cam kết trong hợp đồng ở các tỉnh như Hà Giang, Vĩnh Phúc, Khánh Hoà:

- TVGS tại Vĩnh Phúc chỉ nộp báo cáo giám sát thi công hàng tháng mà không
có báo cáo giám sát ATMT, trong khi hợp đồng của TVGS có yêu cầu: “TVGS phải nộp

báo cáo giám sát ATMT hàng tháng cho PPMU”.

- TVGS tại Khánh Hòa cũng không thực hiện đủ các báo cáo theo yêu cầu trong
hợp đồng về báo cáo tuần/tháng/quý.

- TVGS an toàn môi trường tại Hà Giang chỉ lập báo cáo giám sát định kì 3
tháng/lần trong khi hợp đồng của TVGS có yêu cầu: “TVGS phải nộp báo cáo hàng
tháng cho PPMU”.

Qua xem xét các báo cáo giám sát ATMT của các đơn vị TVGS thi công thì
không có sự cố OHS nào được ghi nhận tại các tỉnh trong đợt giám sát này.

Mặc dù công tác báo cáo giám sát ATMT về cơ bản được thực hiện ở các tỉnh
nhưng qua giám sát thực tế tại các công trường thi công, tư vấn giám sát độc lập nhận
thấy việc giám sát của tư vấn giám sát thi công về ATMT vẫn còn một số bất cập. Cụ
thể:

- Việc tư vấn giám sát ATMT không có mặt thường xuyên trên công trường dẫn
đến tình trạng nhà thầu không tuân thủ đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường đã cam kết.
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- Các yêu cầu khắc phục, bổ sung các biện pháp ATMT của TVGS thường
không được nhà thầu thực hiện theo đúng thời gian yêu cầu.

- Tư vấn giám sát không kiên quyết trong việc yêu cầu nhà thầu thực hiện các
biện pháp ATMT, ATLĐ, điển hình như vấn đề hầu hết các nhà thầu không bố trí kho
lưu trữ nhiên liệu để thu gom các thùng dầu vào đúng nơi quy định hay công nhân
không chịu mặc bảo hộ lao động khi làm việc trên công trường.

3.3.2 Báo cáo về thực hiện các biện pháp an toàn môi trường của nhà thầu

Các gói thầu thi công tại Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, Khánh Hòa có báo
cáo, danh mục kiểm tra về thực hiện các biện pháp an toàn môi trường xã hội của nhà
thầu gửi cho TVGS/PPMU. Trong các báo cáo/danh mục kiểm tra của nhà thầu cho
thấy các nội dung môi trường, xã hội mà nhà thầu có thực hiện nhưng không phản ánh
được hiệu quả của các biện pháp này đến đâu. Bên cạnh đó, qua xem xét nhật kí thi
công trên công trường của nhà thầu thì hầu hết các nhà thầu đều không ghi chép các
nội dung về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường như vận chuyển
đất thải, thu gom chất thải rắn…TVGSĐL đã trao đổi với cán bộ giám sát hiện trường
của TVGS thi công/an toàn môi trường về yêu cầu nhắc nhở các nhà thầu phải ghi
chép đầy đủ trong nhật ký hàng ngày việc thực hiên các biện pháp giảm thiểu mà nhà
thầu đã làm. TVGS thi công cần kiểm tra nhật kí và thực tế thực hiện để kí xác nhận
trong nhật kí thi công của nhà thầu.

3.3.3 Báo cáo về thực hiện phòng chống dịch COVID19

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2019, Ngân hàng thế giới đã có
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch dự phòng tại các công trường của dự án và Hướng dẫn
thực hiện tham vấn cộng đồng trong điều kiện có dịch COVID-19, gửi cho CPO yêu
cầu thông tin tới tất cả các PPMU. CPO đã có văn bản yêu cầu các PPMU thực hiện
theo hướng dẫn của WB và các quy định của chính phủ về phòng chống dịch COVID-
19.

Trong thời gian giám sát tại 12 tỉnh, đánh giá chung về tình hình phòng chống
COVID-19 tại các tỉnh như sau:

- Các PPMU đều nhận được thông báo yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa
COVID-19 của WB và thực hiện phòng ngừa tại văn phòng Ban QLDA như yêu cầu
đeo khẩu trang, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, thực hiện khai báo với bảo vệ đối
với khách ra vào cơ quan…Đồng thời các PPMU cũng đều nhắc nhở TVGS/các nhà
thầu về việc phòng chống COVID-19 theo quy định.

- Các TVGS thi công được thông tin về yêu cầu xây dựng kế hoạch dự phòng tại các
công trường và có giám sát nhà thầu về vấn đề phòng ngừa COVID-19 trên công
trường.
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- Tuy nhiên, tại các thời điểm cần thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo yêu
cầu của chính phủ thì hầu hết các nhà thầu cũng không thực hiện thi công hoặc chỉ thi
công các hạng mục không đòi hỏi tập trung nhiều công nhân trên công trường.

- Trong 12 tỉnh giám sát, chưa có trường hợp mắc COVID-19 nào được phát hiện
trong phạm vi các nhà thầu thi công, TVGS cũng như các Ban QLDA.

TVGS độc lập cũng đã trao đổi với các PPMU, TVGS và các nhà thầu về vấn đề
phòng chống COVID-19, yêu cầu đưa vào báo cáo hàng tháng của TVGS trong thời
gian từ tháng 8.2020 do tình hình dịch bệnh còn kéo dài. Các nhà thầu, TVGS và
PPMU cũng cần liên hệ với các Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các xã,
huyện có công trình dự án để thông báo thông tin trong trường hợp nghi ngờ có người
nhiễm COVID-19 trong dự án.

3.4 Giám sát dựa vào cộng đồng

Trong đợt giám sát tại hiện trường, chuyên gia giám sát an toàn môi trường đã
tham vấn đại diện chính quyền địa phương, những người dân sống xung quanh khu
vực thi công các hồ của một số gói thầu tại Hà Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Khánh
Hòa. Các nội dung tham vấn bao gồm thông tin về dự án, sự tham gia của cộng đồng
và chính quyền địa phương trong giám sát các nhà thầu tuân thủ các chính sách an toàn
môi trường, công tác đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhân của nhà thầu, các vấn
đề môi trường, xã hội nảy sinh từ công nhân thi công…

Kết quả tham vấn cụ thể về vấn đề an toàn môi trường tại mỗi tỉnh như sau:

- Tỉnh Khánh Hòa: Đại diện chính quyền địa phương xã Diên Tân huyện Diên
Khánh – tỉnh Khánh Hòa nơi có công trường thi công Hồ Cây Sung và hồ Láng Nhớt
cho biết: 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. Tuy nhiên qua trao đổi với hộ dân sinh sống sát công trường hồ Láng Nhớt có
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 và 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. Việc
người dân phản ánh về tình trạng nước thải sinh hoạt không được xử lý tại khu lán trại
công nhân phù hợp với thực tế được quan sát tại hiện trường thi công hồ Láng Nhớt.
Những phản ánh của người dân đã được chuyên gia môi trường của TVGSĐL trao đổi
với PPMU và TVGS thi công để đề nghị có các biện pháp khắc phục.

- Tỉnh Ninh Thuận: Đại diện chính quyền địa phương xã Nhị Hà có công trường
thi công Hồ CK9, cho biết: UBND xã đánh giá cao công tác an toàn, vệ sinh môi
trường tại các công trình thi công của dự án. Đơn vị thi công làm tốt công tác quản lý
nhân công (khai báo, đăng ký tạm trú…) với địa phương. UBND không ghi nhận ý
kiến phản ánh của người dân về các vấn đề AT, VSMT trong quá trình thi công dự án.
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- Tỉnh Nghệ An:

 Qua tham vấn ý kiến của chính quyền và người dân xã Nghĩa Thuận thị xã Thái
Hòa, có công trường Hồ Khe Dứa, đại diện UBND xã cho biết: (i) Xã không có
thông tin về dự án, đơn vị thi công, chủ dự án không thông báo với chính quyền địa
phương về việc thi công hồ Khe Dứa; (ii) Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu
của nhà thầu gây bụi cho người dân xung quanh mà nhà thầu không có biện pháp để
giảm thiểu; (iii) Việc thi công, tập kết nguyên vật liệu của nhà thầu cũng gây khó
khăn trong việc đi lại của người dân trên tuyến đường đang thi công vào hồ. Các ý
kiến của chính quyền xã và người dân đã được TVGSĐL trao đổi lại với PPMU để
có các biện pháp giải quyết kịp thời.
 Đối với 2 xã Mỹ Thành huyện Yên Thành (Hồ Tuần), xã Nam Thanh huyện
Nam Đàn (hồ Rào Băng), đại diện chính quyền xã cho biết không có vấn đề gì ảnh
hưởng đến môi trường hay xã hội do công nhân của nhà thầu đối với địa phương.
 Ngoài ra, ý kiến chung của đại diện cả 3 xã Mỹ Thành huyện Yên Thành (Hồ
Tuần), xã Nghĩa Thuận (Hồ Khe Dứa), xã Nam Thanh huyện Nam Đàn (hồ Rào
Băng) là không có việc đổ chất thải xây dựng trên địa bàn xã.

- Tỉnh Hà Giang: Qua tham vấn ý kiến của chính quyền xã Quang Minh có hồ
Thống Nhất và xã Kim Ngọc có hồ Nậm Vạc, đại diện UBND xã cho biết trước khi thi
công PPMU, UBND xã và nhà thầu có bàn giao mặt bằng, thông báo cho thôn và
người dân địa phương để phối hợp với nhà thầu trong quá trình thi công. Nhà thầu có
đăng kí tạm trú tạm vắng cho công nhân. Xã Quang Minh và Xã Kim Ngọc đều có
Ban GSCĐ của xã và của cả thôn đều thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu của
nhà thầu, đặc biệt là vấn đề đổ các chất thải xây dựng trên địa bàn xã theo thỏa thuận
giữa các hộ dân và nhà thầu, để đảm bảo việc đổ thải không ảnh hưởng đến môi
trường. Ngoài ra, việc thi công của nhà thầu không có ảnh hưởng gì đến các vấn đề
môi trường hay xã hội của địa phương.

Qua thực hiện tham vấn với chính quyền và người dân địa phương, TVGSĐL
nhận thấy việc thi công của các nhà thầu phần lớn không có ảnh hưởng đến môi trường
và xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, các công trình đều chưa có đường dây nóng
của nhà thầu, TVGS hay số điện thoại của đơn vị có thẩm quyền để người dân có thể
gọi điện trực tiếp khi có vướng mắc cần giải quyết. Danh sách những người được tham
vấn trong Phụ lục 1 của báo cáo này.

Về cơ chế giải quyết khiếu kiện khiếu nại: Các TDA tại 12 tỉnh giám sát đều có
cơ chế giải quyết khiếu nại được xây dựng trong báo cáo ESIA. Theo đó, một khiếu
nại được giải quyết qua 4 cấp, bắt đầu từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và cuối cùng
là tòa án nếu khiếu nại vẫn chưa được được giải quyết ở các cấp thẩm quyền trước đó.
Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ được các
nhà thầu trao đổi thông báo với chính quyền, người dân địa phương. Người dân có
khiếu nại có thể phản ánh bằng lời nói hoặc văn bản trực tiếp tới nhà thầu hoặc TVGS.
Nhà thầu có trách nhiệm ghi chép lại các khiếu nại trong sổ theo dõi khiếu nại của nhà
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thầu và TVGS có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết các khiếu nại, đồng thời thông
báo cho Ban QLDA. Một số khiếu nại được ghi nhận trong quá trình giám sát hiện
trường của TVGSĐL tại Khánh Hòa, Nghệ An nêu trên đều được người dân phản ánh
đến nhà thầu, TVGS và cũng đã được giải quyết một phần. Các khiếu nại này của
người dân đều được phản ánh qua lời nói trực tiếp tới cán bộ, công nhân của nhà thầu
trên công trường và nhà thầu có ghi nhận nhưng không có sổ ghi chép lại. TVGS thi
công cũng nhắc nhở nhà thầu khắc phục các vấn đề để giải quyết khiếu nại nhưng do
một số điều kiện khách quan của công trường nên vấn đề không được giải quyết triệt
để.

3.5. Giám sát chất lượng môi trường tại các tiểu dự án

Trong 12 tỉnh được giám sát, các tiểu dự án sau đây chưa có hoạt động quan trắc
chất lượng môi trường do chưa khởi công xây dựng tính đến thời điểm báo cáo (cuối
tháng 7.2020) là Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang (TDA2),
Tây Ninh. Đối với các TDA đã có gói thầu thi công, tình hình thực hiện quan trắc môi
trường cụ thể như sau:

- Khánh Hòa đã khởi công xây dựng từ tháng 4.2020 nhưng chưa có hợp đồng với
đơn vị quan trắc môi trường và trách nhiệm quan trắc môi trường thuộc về nhà thầu thi
công.

- Ninh Thuận đã thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo lần 1 vào tháng
3/2020, đợt lấy mẫu lần 2 là cuối tháng 7.2020 theo yêu cầu quan trắc 3 tháng/lần
nhưng đến thời điểm giám sát đợt lấy mẫu lần 2 chưa được thực hiện.

- Hà Giang khởi công xây dựng từ tháng 3.2020 với yêu cầu quan trắc 3 tháng
/lần, tuy nhiên kể từ khi khởi công đến thời điểm giám sát do ảnh hưởng của COVID-
19 nên nhà thầu mới thi công được thời gian ngắn nên việc lấy mẫu quan trắc chưa
được thực hiện.

- Vĩnh Phúc: đã thực hiện lấy mẫu quan trắc 3 lần kể từ khi khởi công xây dựng
theo yêu cầu trong kế hoạch quan trắc 6 tháng/lần

- Nghệ An – TDA3 đã thực hiện lấy mẫu quan trắc 4 lần kể từ khi khởi công xây
dựng theo yêu cầu trong kế hoạch quan trắc 3 tháng/lần

- Thanh Hóa – TDA 1 đã thực hiện lấy mẫu quan trắc 3 lần kể từ khi khởi công
xây dựng theo yêu cầu trong kế hoạch quan trắc 3 tháng/lần

Chi tiết về các TDA lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường từ khi khởi công
đến thời điểm báo cáo này được liệt kê trong bảng 10 dưới đây.



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -70-

Bảng 10: Chương trình thực hiện quan trắc môi trường của các TDA

STT Tỉnh
Thời gian khởi

công/hoàn thành
Tần suất giám

sát theo yêu cầu
Số lần

quan trắc
Chỉ tiêu giám sát Kết quả quan trắc

1 Thanh Hóa 15/11/2019

15/5/2021

3 tháng/lần 3 lần Không khí: TSP và tiếng ồn, độ rung

Nước mặt: pH, TSS, COD, BOD5, DO,
Coliform

Đạt tiêu chuẩn theo
QCVN

2 Ninh Thuận 23/12/2019

15/06/2021

3 tháng/lần 1 lần Không khí: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi,
tiếng ồn, CO, SO2, NO2.

Nước mặt: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Tổng
Nito, Tổng Phốt pho, dầu mỡ và coliform.

Đạt tiêu chuẩn theo
QCVN

3 Nghệ An

(TDA3)
01/07/2019

22/12/2020

3 tháng/lần 4 lần Không khí: TSP, tiếng ồn, CO, SO2, NO2

Nước mặt: pH, TSS, COD, BOD5, DO, Tổng
Ni tơ, Tổng Phốt pho, Coliform

Đạt tiêu chuẩn theo
QCVN

4 Hà Giang 25/12/2019

14/12/2021

3 tháng/lần 0 lần Chất lượng không khí: Độ ồn, Bụi lơ lửng

Nước mặt: pH, DO, COD, BOD5, TSS,
Total N, Dầu mỡ, Total P, Tổng Coliforms

Chưa có

5 Khánh Hòa 4/2020 3 tháng/lần 0 lần Không khí: TSP, CO, SO2, NO2 ,nhiệt độ, độ
ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn

Nước mặt: pH, TSS, COD, BOD5, DO, Tổng
Ni tơ, Tổng Phốt pho, Coliform, Amoni, As,
Fb, Zn, Cr, Hg

Chưa có

6 Vĩnh Phúc 11/2018

6/2020

6 tháng/lần 3 lần Không khí: SO2, NOx, CO, bụi, tiếng ồnNước
mặt: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Tổng N,
dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms

Đạt tiêu chuẩn theo
QCVN
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Các tiêu chuẩn được áp dụng để so sánh kết quả quan trắc bao gồm:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 26:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 09:2015 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

- QCVN 02:2009-MT/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sinh hoạt

Trong đợt giám sát tháng 7.2020 một số TDA đã hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị vận hành như hồ Ngòi Là 2 (Tuyên
Quang), Hồ Đồng Bể (Thanh Hóa). Theo yêu cầu trong báo cáo ESIA, chất lượng môi trường nước mặt sẽ được quan trắc 6 tháng/lần trong
năm vận hành đầu tiên. Tuy nhiên trong các Biên bản bàn giao của PPMU cho đơn vị vận hành chưa thể hiện yêu cầu này.

Các yêu cầu về quan trắc trong giai đoạn vận hành theo ESIA đã phê duyệt tại 12 tỉnh giám sát được trình bày trong bảng 11 dưới
đây:

Bảng 11: Yêu cầu về quan trắc trong giai đoạn vận hành theo ESIA

STT Tỉnh - TDA
Hiện trạng thi

công

Tần suất giám sát
trong giai đoạn vận
hành theo yêu cầu

Số lần quan
trắc trong giai
đoạn vận hành

Chỉ tiêu giám sát
Đơn vị chịu trách

nhiệm

1 Thanh Hóa

Hồ Đồng Bể Đã bàn giao ngày
18/ 1/2020

6 tháng/lần 2 lần Nước mặt: pH, DO, BOD5, NH4
+, TSS,

turbidity (NTU)
Đơn vị QL và VH

TDA 1 – giai
đoạn 1 (6 hồ)

Đang thi công 6 tháng/lần 2 lần 1.Nước mặt trong lòng hồ.

2. Nước kênh tưới thủy lợi ngay phía sau
đập.

Không ghi rõ đơn
vị chịu trách nhiệm
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Nước mặt: pH, TSS, COD, BOD5, DO,
Coliform

TDA 1 – giai
đoạn 2 (5 hồ)

Chưa khởi công 6 tháng/lần 2 lần 1.Nước mặt trong lòng hồ.

2. Nước kênh tưới thủy lợi ngay phía sau
đập.

Nước mặt: pH, TSS, COD, BOD5, DO,
Coliform

Không ghi rõ đơn
vị chịu trách nhiệm

2 Nghệ An

TDA Hồ Khe
Sân

Đã bàn giao 6 tháng/lần 2 lần Không khí: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO

Nước mặt: pH, DO, BOD5, COD, TSS,
NH4

+,

Không ghi rõ trách
nhiệm trong báo
cáo ESIA

TDA Hồ Khe
Giang

Đã bàn giao 6 tháng/lần 2 lần Nước mặt: pH, DO, BOD5, COD, TSS,
NH4

+
Không ghi rõ trách
nhiệm trong báo
cáo ESIA

Nghệ An

(TDA3)

Đang thi công 6 tháng/lần 2 lần 1 vị trí/ hồ x 13 hồ
Nước mặt: pH, TSS, BOD5, DO, độ đục,
NH4

+

Không ghi rõ trách
nhiệm trong báo
cáo ESIA

3 Tuyên Quang

Hồ Ngòi Là 2 Đã bàn giao ngày
21/7/2020

6 tháng/lần 2 lần Nước mặt: pH, DO, BOD5, NH4
+, TSS,

turbidity (NTU)
Đơn vị QL và VH

TDA 1 Chưa khởi công 6 tháng/lần 2 lần Nước mặt: pH, DO, độ đục, COD, BOD5,
NH4

+-N
Ban QLDA

4 Hà Giang Đang thi công 6 tháng/lần 2 lần 2 vị trí/ hồ x 14 hồ
Nước mặt: pH, DO, COD, BOD5, TSS,

Chủ đầu tư
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Total N, Dầu mỡ, Total P, Tổng Coliforms

5 Bắc Kạn Chưa khởi công 06 tháng / lần, 2 lần Nước mặt: pH, nhiệt độ, TSS, BOD5,
COD, DO, Fe, NH4

+, PO4
3-, NO3

-, coliform
Không ghi rõ trách
nhiệm thực hiện

6 Ninh Bình Chưa khởi công 06 tháng / lần, 2 lần 2 vị trí/ hồ x 7 hồ
Nước mặt: pH, nhiệt độ, DO, TSS, BOD5,
COD, DO, dầu mỡ, Coliform

Chủ đầu tư

7 Ninh Thuận Đang thi công 6 tháng/lần 2 lần 1 vị trí/ hồ x 5 hồ
Nước mặt: pH, DO, BOD5, COD, TSS,
NH4

+, Tổng Nito, Tổng Phốt pho, dầu mỡ
và coliform.

BQLDA tỉnh

8 Phú Yên Chưa khởi công Không quy định
giám sát trong giai

đoạn vận

9 Khánh Hòa Đang thi công Không quy định
giám sát trong giai

đoạn vận hành

10 Vĩnh Phúc Đang thi công Không quy định
giám sát trong giai

đoạn vận hành

11 Thái Nguyên Đang lập lán trại
để khởi công xây
dựng

Không quy định
giám sát trong giai

đoạn vận hành

12 Tây Ninh Chưa duyệt xong
ESIA
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Một số nhận xét về thực hiện chương trình quan trắc môi trường của các tỉnh:

Trong số 6 tỉnh có gói thầu thi công nói trên thì 3 tỉnh (Hà Giang, Ninh Thuận,
Khánh Hòa) chưa đáp ứng được yêu cầu về quan trắc môi trường theo kế hoạch. Bên
cạnh đó, trong các chương trình quan trắc của các gói thầu cũng có sự sai khác về chỉ
tiêu lấy mẫu giữa yêu cầu trong ESMP và hợp đồng của đơn vị quan trắc môi trường,
như:

- TDA1 (giám sát 5 hồ) của Thanh Hóa: ESMP yêu cầu lấy mẫu quan trắc chất
lượng nước ngầm, chất lượng đất (hàm lượng kim loại nặng trong đất) nhưng trong
Hợp đồng của TVGS an toàn môi trường không có, một số chỉ tiêu về nước mặt,
không khí trong hợp đồng cũng ít hơn yêu cầu trong ESIA. Lí do cho việc này là do
Hợp đồng với TVGSQTMT cho cả TDA1 (11 hồ - giai đoạn 1 – 6 hồ và giai đoạn 2 – 5 hồ)
được kí từ cuối năm 2019, trong khi báo cáo ESIA của 5 hồ giai đoạn 2 đến tháng 6/2020 mới
được phê duyệt.

- TDA tỉnh Ninh Thuận: Báo cáo giám sát môi trường đợt 1 được 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.

- TDA tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành 3 lần lấy mẫu theo yêu cầu quan trắc 6
tháng/lần trong hợp đồng với TVGS, tuy nhiên các gói thầu chưa hoàn thành việc thi
công. Như vậy, đối với khối lượng thi công còn lại của các gói thầu (khoảng 30%) sẽ
không được đánh giá chất lượng môi trường thông qua hoạt động quan trắc.

- TDA thi công hồ Ngòi Là 2 ở Tuyên Quang, trong ESIA có yêu cầu 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 và hợp đồng với
TVGS cũng không có yêu cầu lấy mẫu trong giai đoạn vận hành.

- TDA thi công hồ Đồng Bể ở Thanh Hóa, trong ESIA có yêu cầu 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 và hợp đồng với
TVGS cũng không có yêu cầu lấy mẫu trong giai đoạn vận hành.

Nội dung quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành được yêu cầu 2 lần
trong năm đầu tiên theo ESIA tại 7 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Tuyên
Quang, Bắc Kan, Ninh Bình và Ninh Thuận với trách nhiệm thuộc về Ban QLDA (chủ
đầu tư) hoặc không được chỉ định rõ ràng. Tuy nhiên hầu hết các TDA đều không có
nội dung này trong hợp đồng với đơn vị quan trắc môi trường trừ các TDA ở Nghệ An.
Trong hợp đồng với Tư vấn giám sát môi trường của PPMU Nghệ An có bao gồm
nhiệm vụ quan trắc môi trường nước mặt trong năm đầu tiên. Một số tỉnh là Phú Yên,
Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Phú Yên không quy định giám sát trong giai đoạn vận hành.
Có thể nói, việc quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành đang không được
thống nhất về yêu cầu trong các TDA và chưa được quan tâm thực hiện ở hầu hết các
tỉnh được giám sát.
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Đối với các gói thầu được lấy mẫu quan trắc, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều
có kết quả nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép.

3.6. Kết quả nâng cao năng lực cho cán bộ môi trường của PPMU, TVGS và nhà
thầu

Nâng cao năng lực về công tác an toàn môi trường cho cán bộ phụ trách an toàn
môi trường củaPPMU, nhà thầu, tư vấn giám sát thi công là một hoạt động đi kèm với
nhiệm vụ giám sát của TVGSĐL, phục vụ cho mục tiêu tổng thể của dự án.

Trong quá trình thực hiện giám sát hiện trường tại 12 tỉnh, TVGSĐL đã hỗ trợ
cán bộ phụ trách ATMT hoặc cán bộ kỹ thuật của PPMU về các nội dung:

- Hướng dẫn lồng ghép yêu cầu về an toàn môi trường xã hội vào HSMT của nhà
thầu thi công và TVGS thi công theo mẫu của WB đối với các TDA đang tiến hành lập
HSMT (tại Tây Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn, Phú Yên) hoặc kiểm tra các yêu cầu này
trong các HSDT đối với các gói thầu đang đánh giá hồ sơ dự thầu (Tuyên Quang –
TDA2)

- Hướng dẫn rà soát, góp ý và phê duyệt Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu thi
công

- Hướng dẫn kiểm tra báo cáo giám sát an toàn môi trường của TVGS thi
công/giám sát an toàn môi trường

- Lập báo cáo tình hình thực hiện chính sách ATXHMT nội bộ của BQLDA theo

mẫu của CPO

Hầu hết các PPMU của 12 tỉnh đều có cán bộ được tập huấn chính sách an toàn
môi trường của WB nên việc nắm bắt các yêu cầu chung về chính sách ATMT của dự
án đã được hiểu rõ. Tại một số PPMU mà cán bộ an toàn môi trường đã thực hiện
nhiều dự án của WB và TDA thực hiện đầy đủ các yêu cầu về giám sát ATMT như
Nghệ An, Thanh Hóa, TVGSĐL không thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực do không
cần thiết.

Đối với đơn vị TVGS thi công/TVGS giám sát ATMT, trong quá trình làm việc
TVGSĐL đã trao đổi, hỗ trợ thông tin về các nội dung:

- Hướng dẫn rà soát, góp ý Kế hoạch QLMTXH của nhà thầu thi công

- Hướng dẫn lập báo cáo giám sát an toàn môi trường của TVGS thi công/giám
sát an toàn môi trường

Tuy nhiên, tại 6 tỉnh có gói thầu thi công đã thực hiện giám sát là Hà Giang,
Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TVGSĐL được làm việc
với TVGS an toàn môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 3 tỉnh
còn lại chỉ có cán bộ giám sát thi công (của PPMU Nghệ An, Thanh Hóa và TVGS thi
công của Hà Giang).
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Đối với các nhà thầu thi công: phần lớn là cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu có
mặt trên công trường làm việc trực tiếp với TVGSĐL, chỉ 1-2 nhà thầu có cán bộ an
toàn môi trường tham gia làm việc cùng TVGSĐL. Tại hiện trường các hồ đang thi
công, chuyên gia môi trường của TVGSĐL đã hướng dẫn cán bộ của các nhà thầu
trong việc ghi chép nhật kí công trường về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác
động môi trường và trao đổi các quy định về môi trường trong chính sách an toàn môi
trường của WB đối với nhà thầu như yêu cầu chuẩn bị và thực hiện KHQLMT của nhà
thầu.
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Qua giám sát thực tế tại 12 tỉnh cho thấy về tổng thể chính sách an toàn môi

trường đang được các tỉnh tuân thủ khá tốt. Các tiểu dự án đều được thực hiện sàng lọc

môi trường, xây dựng các báo cáo ESIA theo yêu cầu của WB và lập báo cáo ĐTM
theo quy định của chính phủ Việt Nam. Việc lồng ghép các yêu cầu về an toàn môi

trường vào HSMT và hợp đồng với các đơn vị thi công được thực hiện đầy đủ. Yêu

cầu giám sát về ATMT cũng được đưa vào nhiệm vụ của đơn vị TVGS thi công và

được mô tả cụ thể trong hợp đồng.

- Về năng lực của PPMU: Các PPMUs đều đã bố trí cán bộ phụ trách về an toàn

môi trường và xã hội, phần lớn các cán bộ này đều được tập huấn về chính sách

ATMT của WB.

- Đối với tư vấn giám sát thi công/giám sát an toàn môi trường: mặc dù có cán bộ
phụ trách về an toàn môi trường nhưng thời gian giám sát thực tế trên công trường

không đáp ứng được yêu cầu.

- Đối với nhà thầu thi công: có bố trí cán bộ an toàn môi trường/an toàn lao động

nhưng việc thực hiện giám sát trên công trường của cán bộ này không được sát sao,

các nhiệm vụ giám sát thường do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu kiêm nhiệm.

- Các TDA chuẩn bị báo cáo ESIA và ĐTM đầy đủ. Các báo cáo ESIA đều được

các PPMI công khai thông tin tại các huyện, xã có công trình dự án và trên trang thông

tin của các đơn vị chủ quản.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu được đệ trình lên PPMU

phê duyệt trước khi khởi công, trừ TDA tại Hà Giang chưa được chuẩn bị và Kế hoạch

QLMTXH của nhà thầu tại Vĩnh Phúc không được PPMU phê duyệt (do không biết

căn cứ để phê duyệt). Các kế hoạch QLMTXH của nhà thầu đáp ứng được phần lớn

yêu cầu theo quy định trong ESIA. Các kế hoạch QLMTXH của nhà thầu được công

khai tại các công trường thi công.

- Báo cáo giám sát ATMT của TVGS tại Nghệ An, Thanh Hóa được thực hiện

khá đầy đủ về tần suất cũng như nội dung trong báo cáo, nhưng các TDA tại Vĩnh
Phúc, Khánh Hòa, Hà Giang không đảm bảo tần suất báo cáo.

- Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ECOP được

nhà thầu thực hiện nhưng chưa đầy đủ, một số nội dung phổ biến mà các nhà thầu

chưa thực hiện đầy đủ là quản lý chất thải rắn, biển báo an toàn tại công trường và lán

trại công nhân, biển báo thông tin công trình, việc mang bảo hộ lao động của công

nhân, sổ nhật ký thi công trên công trường của nhà thầu chưa ghi chép các biện pháp
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giảm thiểu tác động môi trường.

- Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được một số PPMU thực hiện

khá tốt về tần suất giám sát cũng như các thông số giám sát. Một số TDA do các lý do

khách quan khác nhau (COVID-19) tiến độ thi công chậm nên việc thực hiện quan trắc

cũng chưa được thực hiện như Ninh Thuận, Hà Giang. Các kết quả quan trắc chất

lượng môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm) ở các TDA đang thi công đều

thấp hơn các ngưỡng giới hạn theo QCVN của chính phủ Việt Nam.

- Tuy nhiên, vấn đề quan trắc trong giai đoạn vận hành đối với một số TDA năm
đầu đã bàn giao như Hồ Đồng Bể (Thanh Hóa), Hồ Ngòi Là 2 (Tuyên Quang) chưa
được đề cập đến trong các biên bản bàn giao cho đơn vị vận hành. Vấn đề quan trắc

trong giai đoạn vận hành đang được quy định khác nhau tại các TDA, 7/12 tỉnh có yêu

cầu quan trắc nước mặt trong năm vận hành đầu tiên, 4/12 tỉnh không yêu cầu, vì vậy

vấn đề này cần được xem xét để có sự thống nhất giữa các TDA.

- Kết quả tham vấn đối với chính quyền địa phương và người dân sống gần khu

vực thi công các công trình cho thấy, hầu như không có các vấn đề khiếu nại về an

ninh xã hội tại các công trình. Nhà thầu đã có sự phối hợp với chính quyền địa phương
trong kiểm soát các vấn đề về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tuy nhiên, có một số
biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của nhà thầu chưa được thực hiện triệt để
gây ảnh hưởng đến người dân (Hồ Láng Nhớt – Khánh Hòa, Hồ Khe Dứa – Nghệ An).

Việc này đã được người dân phản ánh đến nhà thầu và TVGS nhưng chỉ giải quyết

được một phần

4.2. Khuyến nghị

Từ các kết quả giám sát, tư vấn giám sát độc lập có một số khuyến nghị sau đây
đối với các TDA đã thi công:

- Các PPMU cần nhắc nhở các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công tuân
thủ tuyệt đối các quy định về an toàn môi trường đã được đề cập trong hợp đồng và Kế
hoạch QLMTXH của nhà thầu, đặc biệt là vấn đề đảm bảo tần suất báo cáo ATMT
theo đúng hợp đồng.

- Các PPMU Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kan, Ninh

Bình và Ninh Thuận cần lưu ý để thực hiện yêu cầu quan trắc trong giai đoạn vận hành

theo quy định trong ESIA đã phê duyệt.

- Đơn vị tư vấn giám sát cần huy động đầy đủ nhân sự về an toàn môi trường tại
công trường, giám sát và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm
thiểu tác động môi trường đã được đề cập trong ESMP/ECOP của dự án; kiểm tra việc
ghi chép nhật ký thi công của nhà thầu.

- Nhà thầu thi công cần thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi
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trường đã được đề cập trong ESMP và các yêu cầu khắc phục, bổ sung của TVGS với
các biện pháp chưa tuân thủ đúng thời hạn

- Các PPMU cần hỗ trợ về phổ biến chính sách ATMT của WB cho các nhà thầu
và TVGS thi công nhằm đảm bảo những đơn vị này hiểu được chính sách của dự án để
áp dụng trong thực tế tại công trường.

- Các PPMU cần tổ chức tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật của TVGS về việc
giám sát ATMTXH trên hiện trường để tăng cường hiệu quả của công tác giám sát.

- Các vấn đề cần có hành động khắc phục chi tiết tại các tỉnh đi giám sát hiện
trường về ATMT lần này (Hà Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa,
Ninh Thuận) cần được PPMU, TVGS, nhà thầu thi công các gói thầu tại các tỉnh này
thực hiện và đưa vào các báo giáo giám sát nội bộ quý 3/2020.

Đối với các tỉnh chưa lựa chọn được nhà thầu thi công và TVGS thi công như
Thái Nguyên, Ninh Bình, Phú Yên, Bắc Kạn, Tây Ninh, TVGSĐL có khuyến nghị
chung về các vấn đề:

- Yêu cầu lồng ghép đầy đủ các yêu cầu về môi trường và xã hội vào các HSMT
và hợp đồng với nhà thầu thi công cũng như TVGS thi công theo đúng mẫu của WB

- Kiểm tra các yêu cầu về giám sát ATMTXH trong ESIA/ĐTM để mời thầu và
kí hợp đồngcó thời gian huy động hợp lý đối với cán bộ giám sát ATMT của đơn vị
TVGS thi công/giám sát ATMT cũng như tần suất các báo cáo về giám sát ATMT của
TVGS thi công và yêu cầu lấy mẫu quan trắc môi trường, để đảm bảo đủ số lượng
mẫu, chỉ tiêu cũng như tần suất quan trắc, nhất là trong năm đầu tiên của giai đoạn vận
hành.

- Các kế hoạch QLMTXH của nhà thầu cần được công khai tại các công trường

thi công và UBND các xã nơi có công trình dự án
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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách tham vấn người dân và Danh sách cán bộ PPMU tham dự
tập huấn CSATMT

 Danh sách người dân và cán bộ xã đã tham vấn

Họ và tên Chức danh Địa chỉ

Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hạnh Chủ tịch xã
Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh – tỉnh
Khánh Hòa

Hoàng Xuân Hào
Cán bộ địa chính –
Xây dựng

Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh – tỉnh
Khánh Hòa

Bùi Thị Diệu Linh Người dân
Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh – tỉnh
Khánh Hòa

Ninh Thuận

Lê Quyết Thắng Phó Chủ tịch xã
Xã Nhị Hà – huyện Thuận Nam – tỉnh
Ninh Thuận

Võ Văn Ngân Cán bộ Địa chính
Xã Nhị Hà – huyện Thuận Nam – tỉnh
Ninh Thuận

Hà Giang

Nguyễn Tiến Chước Phó Chủ tịch xã
Thôn Thống Nhất – xã Quang Minh –
Huyện Bắc Quang – Hà Giang

Hà Văn Xứng Chủ tịch xã
Thôn Nậm Vạc – xã Kim Ngọc – Huyện
Bắc Quang – Hà Giang

Nghệ An

Nguyễn Công Hóa Chủ tịch xã
xã Mỹ Thành – Huyện Yên Thành –
Nghệ An

Nguyễn Công Hùng Phó Chủ tịch xã
xã Mỹ Thành – Huyện Yên Thành –
Nghệ An

Nguyễn Vĩnh Cửu Người dân
xã Mỹ Thành – Huyện Yên Thành –
Nghệ An

Nguyễn Vĩnh Thiền Người dân xã Mỹ Thành – Huyện Yên Thành –
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Nghệ An

Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch xã
xã Nam Thanh – Huyện Nam Đàn –
Nghệ An

Nguyễn Quang Tiến Phó Chủ tịch xã
xã Nghĩa Thuận – Thị xã Thái Hòa –
Nghệ An

Lê Thị Khánh Bí thư xóm 2
xã Nghĩa Thuận – Thị xã Thái Hòa –
Nghệ An

Vũ Văn Dũng Trưởng xóm 2
xã Nghĩa Thuận – Thị xã Thái Hòa –
Nghệ An

 Danh sách cán bộ PPMU đã tham gia tập huấn CSATMT

STT Tên Cán bộ /PPMU Thời gian tham gia Đơn vị tổ chức

1 Nguyễn Văn Toàn –Vĩnh Phúc 8/2016 CPO

2 Trần Bá Luật – Ninh Thuận 11/2017 WB

3 Đặng Thị Xuyến – Nghệ An 11/2017 CPO

4 Lê Thanh Hải –Thanh Hóa 2014 CPO

5 Đinh Mạnh Tiến - Ninh Bình 12/2018 CPO &WB

6 Triệu Toàn Quốc – Bắc Kan Chưa được tập huấn

7 Phạm Văn Tuấn – Thái Nguyên 11/2017 CPO

8 Nguyễn Vĩnh Sang – Khánh Hòa CPO

9 Trần Lê Diệu Huyền – Phú Yên 8/2016 CPO

10 Vũ Minh Tuấn – Hà Giang 8/2016

11 Hà Kim Truyền - Tuyên Quang 11/2017 CPO

12 Bùi Văn Nam- Tây Ninh
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Phụ lục 2: Công bố thông tin báo cáo ESIA

STT Tỉnh Công khai thông tin (thời điểm, địa
điểm công khai…) Ghi chú

1 Hà Giang 1. Công khai ESIA:
Thơì điểm công khai: ngày
19/8/2019
Địa điểm công khai:
- Website: hagiang.gov.vn
- UBND huyện Bắc Quang, Quang
Bình, Vị Xuyên
- UBND xã: Vĩnh Phúc, Bằng Hành,
Kim Ngọc, Quang Minh, Việt Vinh,
Vô Điếm, Đồng Tâm, Tân Trịnh, Linh
Hồ, Kim Thạch
2. Công khai KHQLMT của nhà
thầu:
- Chưa công khai

- QĐ 198/BQLNN-QLDA
ngày 19/8/2019

2 Tuyên
Quang

1. Công khai ESIA:
Hồ Ngòi Là 2:
Thời điểm công khai: ngày
17/9/2018
Địa điểm công khai:
- Website Sở NN&PTNT, trang web
cảu PPMU
- UBND xã: 2 xã có công trình của dự
án
TDA2:
Thời điểm công khai: ngày
05/3/2020
Địa điểm công khai:
- Website Sở NN&PTNT, trang web
cảu PPMU
- UBND xã: 12 xã có công trình của
dự án
2. Công khai KHQLMT của nhà
thầu:
Hồ Ngòi Là 2: Công khai tại công
trường
TDA1: chưa có nhà thầu

Hồ Ngòi Là 2:
Văn bản Số 869/DANN-
QLDA ngày 17/9/2018

TDA2:
Văn bản Số 164/DANN-
QLDA ngày 05/3/2020

3 Vĩnh Phúc 1. Công khai ESIA:
Thời điểm công khai: ngày
21/2/2019
Địa điểm công khai:

Văn bản số 10/DAWB8
ngày 21/2/2019 về việc
thông báo công khai các
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- UBND huyện Sông Lô, Lập Thạch,
Tam Đảo, Thành phố Phúc Yên.
- UBND các xã: Đồng Quế, Lăng
Công, Bạch Lưu, Hải Lựu huyện Sông
Lô, Văn Quán, Thái Hòa, Ngọc Mỹ,
Liễn Sơn huyện Lập Thạch, Đạo Trù
huyện Tam Đảo và Ngọc Thanh thành
phố Phúc Yên.
2. Công khai KHQLMT của nhà
thầu: Tại hiện trường thi công công
trình

báo cáo chính sách an
toàn của DA Sửa chữa
nâng cao an toàn đập tỉnh
Vĩnh Phúc

4 Thái
Nguyên

Chưa công khai được thông tin trên
website của tỉnh, PPMU đang làm
công văn gửi UBND các huyện, xã có
công trình dự án để công khai thông
tin theo quy định.

5 Bắc Kạn 1. Công khai ESIA:
Thời điểm công khai: 26/12/2019
Địa điểm công khai:
- UBND các huyện: Chợ Mới, Na Rì,
Bạch Thông, Chợ Đồn
- UBND xã: Yên Hân, Thanh Mai -
huyện Chợ Mới
- UBND xã: Đổng xã, Liêm Thủy -
huyện Na Rì
- UBND xã Sỹ Bình - huyện Bạch
Thông
- UBND xã Nghĩa Tá - huyện Chợ
Đồn
2. Công khai KHQLMT của nhà
thầu: Nhà thầu công khai tại hiện
trường thi công công trình.

6 Ninh Bình ESIA đã được WB thông qua nhưng
chưa trình UBND tỉnh phê duyệt nên
chưa thực hiện công khai thông tin
tính đến 30.7.2020

7 Thanh
Hóa

1. Công khai ESIA:
TDA1 – giai đoạn 1:
Thời điểm công khai: thời gian từ
30/9/2019 – 30/6/2021
Địa điểm công khai:
- Website Sở NN&PTNNT Thanh
Hóa, website các huyện Tĩnh Gia,
Như Thanh, Thọ Xuân, Ngọc Lặc,
Thạch Thành,



Báo cáo giám sát tại 12 tỉnh - Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -84-

- UBND huyện Tĩnh Gia, Như Thanh,
Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành
- UBND xã có công trình dự án TDA1
– giai đoạn 2:
- Đang chuẩn bị công bố do ESIA mới
được thông qua
2. Công khai Kế hoạch QLMTXH
của nhà thầu:
TDA1 – giai đoạn 1: Tại hiện trường
thi công công trình

8 Nghệ An 1. Công khai ESIA:
Tiểu dự án 1: Hồ Khe Sân
Thời điểm công khai ngày 28/05/2015
Địa điểm công khai: tại UBND xã
Quỳnh Thắng
Tiểu dự án 2: Hồ Khe Gang
Thời điểm công khai ngày 28/05/2015
Địa điểm công khai: Tại UBND xã
Ngọc Sơn
Tiểu dự án 3:
Thời điểm công khai ngày 25/4/2019
Địa điểm công khai: Tại UBND 12 xã
có công trình dự án
2. Công khai KHQLMT của nhà

thầu
Tiểu dự án 1: Hồ Khe Sân
Thời điểm công khai ngày 22/08/2015
Địa điểm công khai: tại UBND xã
Quỳnh Thắng
Tiểu dự án 2: Hồ Khe Gang
Thời điểm công khai ngày 17/08/2015
Địa điểm công khai: Tại UBND xã
Ngọc Sơn
Tiểu dự án 3:
Thời điểm công khai từ tháng 7 đến
tháng 8/2019
Địa điểm công khai: Tại UBND 12 xã
có công trình dự án

9 Khánh
Hòa

1. Công khai ESIA:
Thời điểm công khai:
ngày 29 tháng 01 năm 2019
ngày 27 tháng 8 năm 2020
Địa điểm công khai:
- Trang thông tin điện tử Sở Nông

Văn bản của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh
Khánh Hòa số 231/SNN-
QLXD ngày 29 tháng 01
năm 2019 về việc công bố
thông tin các chính sách
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nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa
- Tại UBND các xã, thị xã, huyện,
thành phố Nha Trang, Diên Khánh,
Vạn Ninh, Ninh Hòa
- UBND các xã: Diên Tân, Diên Lâm,
Phước Đồng, Vạn Thọ, Vạn Thắng,
Ninh Xuân và Ninh Quang
2. Kế hoạch QLMTXH của nhà
thầu
Tại hiện trường thi công công trình

an toàn môi trường và xã
hội thuộc Tiểu dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn
đập (WB8) tỉnh Khánh
Hòa.
Văn bản của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh
Khánh Hòa số 2769/SNN-
QLXD ngày 27 tháng 8
năm 2020 về việc công bố
thông tin các chính sách
an toàn môi trường và xã
hội thuộc Tiểu dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn
đập (WB8) tỉnh Khánh
Hòa

10 Phú Yên 1. Công khai ESIA:
Thời điểm công khai: Ngày 18 tháng
02 năm 2020
Địa điểm công khai:
- Tại UBND các xã An Nghiệp huyện
Tuy An, Xuân Phước huyện Đồng
Xuân, Xuân Tây huyện Đông Hòa, E
Bar huyện Sông Hinh, Sơn Hà huyện
Sơn Hòa, Hòa Tân Tây huyện Tây
Hòa
2. Kế hoạch QLMTXH của nhà
thầu
Không công khai

QĐ số 194/BQL-QLDA2
ngày 18/02/2020 về việc
niêm yết công khai Báo
cáo đánh gia an toàn môi
trường và xã hội Tiểu dự
án Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập (WB8) tỉnh
Phú Yên.

11 Ninh
Thuận

1. Công khai ESIA:
Thời điểm công khai: Ngày 26 tháng
2 năm 2020
Địa điểm công khai:
- Tại UBND các huyện Bác Ái, Thuận
Nam, Ninh Phước, Ninh Hải
- Tại UBND các xã: Phước Đại,
Phước Hà, Nhị Hà, Phước Thái và
Nhơn Hải
2. Kế hoạch QLMTXH của nhà
thầu
Tại hiện trường thi công công trình

QĐ số
177/BQLDANNPTNT-
DA2 ngày 26/02/2020 về
việc niêm yết công khai
Báo cáo đánh gia an toàn
môi trường và xã hội Tiểu
dự án Sửa chữa và nâng
cao an toàn đập (WB8)
tỉnh Ninh Thuận

12 Tây Ninh ESIA đang được xem xét tại thời điểm
giám sát
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Phụ lục 3: Chương trình làm việc của Đoàn công tác giám sát độc lập - Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (DRSIP/WB8)
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