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TÓM TẮT

Báo cáo giám sát 10 tỉnh của tư vấn ISC trình bày kết quả giám sát thực hiện
chính sách an toàn xã hội (theo các khung chính sách tái định cư, khung dân tộc thiểu
số, kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành
động giới) tại 11 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam DRSIP
bao gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hoá, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú
Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Tây Ninh. Công tác giám sát hiện trường
được thực hiện từ ngày 20/07/2020 đến ngày 31/07/2020. Tuy nhiên, do dịch covid – 19
tái diễn lần 2 nên tại tỉnh Vĩnh Phúc nhóm chuyên gia xã hội/tái định cư đã không đi
khảo sát, tham vấn được. Do vậy, báo cáo chỉ trình bày kết quả 10 tỉnh đã đi giám sát.

Căn cứ các công văn số (Kèm theo Văn bản số 765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020
Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) về huy động tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba
(ISC) dự án WB8, tư vấn ISC đã chuẩn bị và thực hiện đợt giám sát. Tại văn phòng tư
vấn ISC, các chuyên gia của đội giám sát đã họp thống nhất kế hoạch đi hiện trường và
phương pháp thu thập thông tin cũng như viết báo cáo nhanh theo yêu cầu của CPO.

Tại thực địa tư vấn đã thu thập dữ liệu cho công tác giám sát độc lập các chính
sách an toàn xã hội bằng cách kết hợp các kỹ thuật cần thiết như thu thập thông tin có
sẵn, thực địa, quan sát, thu thập thông tin định tính, nghiên cứu trường hợp dựa trên
mục tiêu của đợt giám sát này.

I. TÁI ĐỊNH CƯ
1.1. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng:

Việc công bố thông tin về dự án và các thông tin liên quan đến thu hồi đất
GPMB và Tái định cư được thực hiện tại địa bàn ảnh hưởng do các PPMU phối hợp với
Hội đồng BT GPMB/Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã thực hiện tương
đối đầy đủ. Các cuộc họp tham vấn đều có Biên bản tham vấn và có chữ ký của các bên
liên quan. Danh sách những người tham gia cũng được đính kèm vào phụ lục.

Ở những tiểu TDA có người BAH là người dân tộc, Ban đền bù giải phóng mặt
bằng/Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện và cán bộ phụ trách CSAT của PPMU đã bố
trí truyền thông riêng. Ngôn ngữ sử dụng trong các cuộc họp tham vấn và phổ biến
thông tin đều song song bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, trưởng thôn người
dân tộc bản địa thường được huy động làm phiên dịch trong các cuộc họp. Các chính
sách và khung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đều được phổ biến đến người dân và
cung cấp cho các bên liên quan, bao gồm chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển
Quỹ đất của các huyện trong vùng dự án.

Tại thời điểm giám sát ước tính tại 16 TDA/10 tỉnh đi khảo sát đã thực hiện tham
vấn 2428 thành viên và đồng bào DTTS được tham vấn là 457 thành viên chiếm khoảng
18,8%. Một số tỉnh chưa ghi rõ ràng số nam và nữ, cũng như số người DTTS tham gia,
cho nên tư vấn không thể cập nhật được chính xác số nam, nữ, người dân tộc thiểu số.
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Những thông tin về số liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong báo cáo
giám sát tiếp theo.
1.2. Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời:

Tổng diện tích đất sẽ thu hồi vĩnh viễn và tạm thời tại 10 tỉnh cho đến thời điểm
giám sát tại 16 TDA đã cung cấp thông tin cho thấy tổng diện tích thu hồi vĩnh viễn là
273.300,8 m2, thu hồi tạm thời là 188.017,5m2. Diện tích đất ở thu hồi tại các TDA rất
ít, trong đó chỉ có2 TDA là Phú Yên (36,17m2) và TDA1 Thanh Hoá (1722,2m2) có
tổng diện tích đất ở (Xem chi tiết tại Bảng 7– Tổng diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và
tạm thời tại các tiểu dự án tính đến 7/2020). Những thông tin về số liệu này sẽ được tư
vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong báo cáo giám sát tiếp theo.

Tại thời điểm giám sát tư vấn ghi nhận các TDA Khánh Hòa, TDA Ninh Thuận,
và TDA3 Nghệ An không có hoạt động đền bù thu hồi đất đối với hộ dân, tất cả các
hạng mục thi công đều nằm trên nền đất hiện có của công trình.TDA Thái Nguyên
(PPMU đang trong quá trình đo đn nền đất hiện có của công trìnhác theo dõi trong báo
cáo giám sát tiếp th. TDA tỉnh Tây Ninh không chi trả bồi thường hỗ trợ về đất nhưng
dự kiến sẽ đền bù cây cối vật kiến trúc hiện hữu của các hộ dân đang nằm trên hành
lang an toàn của đê đập.

1.3. Số hộ bị ảnh hưởng

Tại thời điểm giám sát tháng 7/2020 tại 10 tỉnh cho thấy số hộ BAH là 347 hộ
trong đó: (i) 281 hộ (81%) thuộc điện hộ BAH nhẹ; (ii) 56 hộ BAH tạm thời (16,1%);
(iii) 128 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương ( 36,9%). Trong đó,100 hộ DTTS chiếm
78,1%; số hộ nghèo BAH rất ít với 4 hộ nghèo chiếm 0,8%; 24 hộ phụ nữ làm chủ hộ; 3

hộ chính sách; (iv) 4 hộ mất đất sản xuất  trên 20% và 6 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn
thương mất >10% đất sản xuất; (v)1 hộ TĐC tại tỉnh Tuyên Quang TDA năm 1 hộ.
Tỉnh có số hộ BAH nhiều nhất theo báo cáo sơ bộ là Thanh Hoá TDA 1 với 148 hộ, tiếp
đến Bắc Kạn 41 hộ, Tuyên Quang TDA 2 là 46 hộ (Xem chi tiết Bảng 9–Tổng hợp số
hộ BAH tính đến thời điểm giám sát tháng 7/2020 được đề cập trong báo cáo).Những
thông tin về số liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong báo cáo giám

sát tiếp theo.

1.4. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường

Các tỉnh thực hiện công tác kiểm đếm tài sản thiệt hại đã tuân thủ theo đúng
trình tự thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu
hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và khung chính sách tái định cư được
phê duyệt của dự án. Các Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát
triển Quỹ đất trong quá trình thực hiện đền bù tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình kiểm đếm đều có đại diện hộ gia đình cùng tham gia nhằm giám
sát và xác thực số liệu thực tế. Bảng kê kiểm đếm được phát tới hộ gia đình để người
dân theo dõi. Biên bản kiểm đếm được đại diện hộ gia đình so sánh đối chiếu và ký xác
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nhận. Những người dân được phỏng vấn đều cho rằng diện tích đất, tài sản trên đất, vật
kiến trúc.....đều được kiểm đếm chính xác.

Số lượng tài sản BAH tính đến thời điểm tháng 7/2020: Phần nhiều tài sản các
hộ BAH chủ yếu là cây cối, hoa màu.

- 57,413 m2 hoa màu bị ảnh hưởng; 68,882 cây cối BAH

- Tại thời điểm giám sát (tháng 7/2020) cho thấy không có mồ mả BAH tại các
tỉnh đi giám sát.

- 258 m2 nhà BAH tại 2 TDA: Bắc Kạnvà TDA Tuyên Quang năm 1

- Tại TDA Thanh Hoá TDA 1 có 1 hộ BAH kinh doanh

Nhìn chung, một số TDA hiện vẫn đang trong quá trình kiểm đếm đo đạc (Hà

Giang, Thanh Hoá, Tuyên Quang), những tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, TDA 3 Nghệ
An không có hộ BHA và các tỉnh chưa thực hiện kiểm đếm đo đạc như Tây Ninh, Phú
Yên, Băc Kạn (Xem chi tiết tại Bảng 8: Tổng hợp tài sản trên đất BAH tính đến tháng

7/2020 được đề cập trong báo cáo).
1.5. Chi trả tiền bồi thường:

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân được các UBND huyện phối hợp
với các UBND xã thực hiện tại trụ sở UBND các xã có hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đối
với các hộ bị ảnh hưởng, có một số Hội đồng Bồi thường và giải phóng mặt bằng (BT
GPMB) và PPMU đã phổ biến và cung cấp cho các hộ bị ảnh hưởng hồ sơ gồm có
quyết định thu hồi đất, biên bản áp giá bồi thường, hỗ trợ và biên lai nhận tiền. Tại thời
điểm giám sát cho thấy không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại của hộ dân về công tác
áp giá/đơn giá lập phương án bồi thường.

Tính đến thời điểm báo cáo (tháng 7/2020), chỉ có 3 TDA: Thanh Hoá – Đồng
Bể, Thanh Hoá TDA1 và Tuyên Quang TDA 1 với tổng số kinh phí theo phương án bồi
thường là 8.981.082.807VNĐ. Trong đó, Tuyên Quang TDA 1 và Thanh Hoá Đồng Bể
đã hoàn thành xong công tác chi trả, TDA 1 Thanh Hoá đang thực hiện chi trả hiện
chưa chi trả khoảng 521 triệu do đang đợi phương án bồi thường của tỉnh phê duyệt và
số tiền chưa chi trả dành cho hội đồng bồi thường. Tổng số tiền đã chi trả tại 3 TDA là
8.459.160.289 VNĐ (Xem chi tiết tại Bảng 10–Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ tại
các tỉnh tháng 7/2020 được đề cập trong báo cáo).

Theo báo cáo từ phía PPMU các tỉnh, 03 TDA không phải chi trả BT, HT, TĐC
là: Ninh Thuận, TDA3 Nghệ An, TDA Thái Nguyên do nâng cấp trên cơ sở hạ tầng có
sẵn.

1.6. Di dời/tái định cư

Trong 10 tỉnh giám sát có duy nhất tại tỉnh Tuyên Quang công trình sửa chữa,
nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, chỉ
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có duy nhất 01 hộ ông Nguyễn Duy Thành phải tái định cư. Tham vấn bà Hà Thị Hoa là
vợ ông Nguyễn Duy Thành (đã mất) cho biết bà đồng ý/hài lòng với việc được cấp phân
lô vị trí tái định cư tại khu 14 xã Trung Môn nằm cách hộ gia đình khoảng 5km. Hộ gia
đình bà Hoa cũng đã có nơi ở khác (trong xã) nên việc chưa được bàn giao vị trí khu tái
định cư không làm ảnh hưởng đến đời sống của hộ gia đình.

1.7. Chính sách hỗ trợ và chương trình phục hồi sinh kế (IRP)
Tỉnh Thanh Hoá: TDA 1 giai đoạn 1 và 2, Tại thời điểm giám sát tháng

7/2020 về phía Ban QLDA Thanh Hoá cho biết các hoạt động EMDP, SA và IRP được
thực hiện lồng ghép với kinh phí thực hiện là 1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai
đoạn. Hiện đã thực hiện hoạt động 1 là khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công tác
đào tạo cho 5 lớp đã thực hiện tháng 8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp tục
vào quý 4/2020,hoạt động 3 là chương trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào quý
4/2020,hoạt động 4 của chương trình là giám sát và đánh giá sẽ thực hiện vào cuối dự
án.

Tỉnh Tuyên Quang:  Đối với TDA 2, theo báo cáo RP có 37 hộ đủ điều kiện
tham gia chương trình IRP kinh phí cho hoạt động này khoảng 294.800.000 đồng. Về
phía Ban QLDA cho biết hiện đã có ngân sách bố trí cho việc thực hiện IRP. Chương
trình chưa thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện quý 1/2021.

Đối với các tỉnh còn lại trong đợt giám sát không thực hiện chương trình phục
hồi sinh kế tại. Theo báo cáo RP không thực hiện IRP vì phần nhiều số hộ BAH nhẹ.
Tham vấn hộ dân cũng cho thấy việc dự án triển khai cũng không ảnh hưởng đến đời
sống của hộ gia đình.

1.8. Mức độ hài lòng

Nhìn chung theo báo cáo của các tỉnh cho thấy, tất cả các hộ BAH bởi các tiểu
dự án khi được hỏi đều khẳng định họ hài lòng và không có ý kiến thắc mắc về công tác
DMS, đơn giá, cũng như số tiền đã được nhận chi trả bồi thường, hỗ trợ.

Về phía tư vấn ISC khi thực hiện PVS các hộ dân BAH, các bên liên quan nhận
thấy việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của chính phủ và
của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân tại đợt giám sát cho thấy họ đều có sự hài lòng đối
với việc thực hiện dự án (Xem chi tiết tại Bảng 5: Tổng hợp số thành viên đã được
tham vấn tại các tỉnh tính đến thời điểm tháng 7/2020 được đề cập trong báo cáo).

1.9. Khiếu kiện, khiếu nại (GRM):

Các tỉnh Tư vấn giám sát đều cho biết đã phổ biến chính sách khiếu nại khiếu
kiện đến cộng đồng qua các cuộc họp tham vấn. Tại thời điểm giám sát, cho thấy:

Tuyên Quang: Đã có sổ nhật ký theo dõi khiếu kiện, khiếu nại. Không có khiếu
kiện, khiếu nại tại thời điểm giám sát.

Thanh Hoá: chưa có sổ nhật ký theo dõi GRM. Có 2 hộ có ý kiến về việc nứt
nhà. Nhà thầu thi công đã thoả thuận với 1 hộ gia đình hiện còn 1 hộ hiện đang xác
nhận tình trạng. Nứt nhà cũng có thể do xe mỏ gặng luôn chạy qua các hộ gia đình này.
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Nghệ An, Bắc Kan, Thái Nguyên, Tây Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú
Yên, Hà Giang: chưa thiết lập sổ nhật ký theo dõi GRM. Tư vấn ISC cũng đã hướng
dẫn cán bộ chính sách ban lập sổ nhật ký theo dõi. Không có khiếu kiện, khiếu nại tại
thời điểm giám sát.
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP)

Năm đầu: TDA phải lập EMDP là Đồng Bể (Thanh Hóa).

Năm tiếp theo: (i) 3 TDA không phải lập EMDP là TDA TDA Nghệ An 3, TDA
Nghệ An 4, TDA Phú Yên; (ii) các TDA phải lập EMDP là Thanh Hoá TDA1, Thanh
Hóa TDA2 , Tuyên Quang TDA 2, Bắc Kan, Hà Giang, Ninh Thuận,Tây Ninh. Tại thời
điểm giám sát (tháng 7/2020) có 02 báo cáo tại Thanh Hóa TDA 2 và Tây Ninh đang
chỉnh sửa bởi CPMU và PIC tại các TDA còn lại báo cáo đã được WB thông qua.

Tại các tỉnh đi giám sát, tư vấn được cho biết, những tiểu dự án có ảnh hưởng
đến DTTS đều được tham vấn đầy đủ, tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu số bằng tiếng
địa phương, hoặc bằng tiếng phổ thông có trưởng thôn/bản là người dân tộc tại chỗ làm
phiên dịch. Các cuộc họp tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu số đều có Biên bản tham
vấn và có danh sách đính kèm. Các tỉnh đã tham vấn 457 đồng bào DTTS, với tỷ lệ nữ
DTTS trong các cuộc tham vấn đạt được khoảng 29,5%.

Không có khiếu kiện, khiếu nại của đồng bào DTTS về công tác bồi thường, hỗ
trợ, giải phóng mặt bằng.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện cho EMDP khoảng 2.494.000.000 VNĐ sẽ
được thực hiện tại các TDA Tây Ninh, TDA 2 Tuyên Quang, TDA Đồng Bể - Thanh
Hoá, TDA 1 Thanh Hoá, TDA Ninh Thuận, TDA Hà Giang và TDA Bắc Kạn. Những
tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang và Khánh Hoà hoạt động EMDP thực hiện theo hình thức
lồng ghép và không có tài chính thực hiện. Tại TDA Thanh Hoá – Đồng Bể và TDA 1
Thanh Hoá các hoạt động EMDP/SA ngân sách được thực hiện lồng ghép (Xem chi tiết
tại Bảng 12: Ngân sách dự kiến thực hiện các hoạt động EMDP được đề cập trong
báo cáo).

III. ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI (SA)

Những TDA tại 10tỉnh giám sát đã được WB thông qua: Hà Giang, Tuyên
Quang Ngòi La 2 và Tuyên Quang TDA 2, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá – Đồng Bể và Thanh
Hoá TDA 1 giai đoạn 1 – TDA 1 giai đoạn 2, Nghệ An Khe Gang và Nghệ An Khe
Sân, NghệAn– TDA3, Nghệ An – TDA 3 và Nghệ An – TDA 4, Phú Yên. 4 TDA WB
hiện đang xem xét: Hà Giang, Tuyên Quang TDA2 và Nghệ An TDA 4, Bắc Kạn.

Theo số liệu thu thập từ các báo cáo tiến độ thực hiện của các TDA tại các
PPMU tháng 7/2020. Ngân sách thực hiện cho SA khoảng 778.490.000 VNĐ/10 TDA,
TDA Thái Nguyên, Hà Giang, Nghệ An không có kinh phí thực hiện các hoạt động SA
được thực hiện theo hình thức lồng ghép.

Tại các thời điểm thực hiện giám sát tư vấn ISC cũng đã hướng dẫn các PPMU
cách thức thực hiện các hoạt động và sự phối hợp giữa các bên để đạt được các chỉ số
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đề cập trong SA. Tới thời điểm báo cáo, một số tỉnh bước đầu đã thực hiện với hình
thức lồng ghép với các chương trình, đơn vị/cơ quan hiện có tại địa phương, chủ yếu là
các hoạt động ở cấp xã.

 Tại thời điểm thực hiện giám sát (tháng 7/2020) tại các TDA tư vấn ISC nhận
thấy như sau:

Tỉnh Tuyên Quang: Hoạt động đánh giá xã hội (SA): GAP – Kế hoạch truyền
thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí 414 triệu. Dự kiến thực hiện quý
1/2021.

Hà Giang, Nghệ An, Thái Nguyên:Hoạt động đánh giá xã hội (SA): GAP –
Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ đều chưa triển khai do chưa bố trí
được nguồn ngân sách. Dự kiến thực hiện quý 4/2020 và theo hình thức lồng ghép.

Thanh Hoá:  TDA 1 giai đoạn 1 và 2 Theo báo cáo SA các hoạt động GAP –
Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí 41,4 triệuvà
EMDP là 1.037.00.000 VNĐ. Tại thời điểm giám sát tháng 7/2020, về phía Ban QLDA
cho biết các hoạt động EMDP, SA và IRP được thực hiện lồng ghép với kinh phí thực
hiện là 1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai đoạn. Hiện đã thực hiện hoạt động 1 là
khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công tác đào tạo cho 5 lớp đã thực hiện tháng
8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp tục vào quý 4/2020, hoạt động 3 là chương
trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào quý 4/2020,hoạt động 4 của chương trình là
giám sát và đánh giá. Mục tiêu 4 của GAP liên quan tới tập huấn về Giới cho các thành
viên trong BQLDA dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 8/2020.

3.1. Kế hoạch hành động giới (GAP)

Thu thập báo cáo từ các PPMU cho thấy các TDA đã đề cập tới ngân sách thực
hiện GAP khoảng 432 triệu (Xem chi tiết tại Bảng 13: Dự kiến ngân sách thực hiện
các hoạt động SA được đề cập trong báo cáo). Tuy nhiên, hầu hết các tỉnh đều chưa
thực hiện GAP. Tới thời điểm giám sát, những tỉnh đã và đang thực hiện các hoạt động
GAP theo hình thức lồng ghép là tỉnh Thanh Hoá – TDA Đồng Bể, TDA 1 Thanh Hoá.
Các tỉnh: tỉnh Ninh Thuận, TDA tỉnh Khánh Hòa, Hà Giang dự kiến sẽ lồng ghép các
hoạt động này trong thời gian tới.

Nhìn chung tại 6 tỉnh đã thu hút lượng lao động phổ thông và lao động phổ thông
là người địa phương và ưu tiên lao động phổ thông nữ là người địa phương đã đạt được
chỉ số như GAP đã đề ra (30% lao động PT là người địa phương và ưu tiên lao động
nữ). Nhà thầu cũng đã thu hút lao động phổ thông là người địa phương là 268 lao động
chiếm 39,1% trên tổng số 685 nhân sự. Trong số 268 lao động phổ thông là người địa
phương có 69 nữ (25,7%) và 199 nam. Bên cạnh đó, trong đợt giám sát tại (i) Tại TDA
Tuyên Quang, nhà thầu đã kết hợp với hội phụ nữ địa phương huy động chị em trồng
hoa khu vực bờ đê của đập thay vì trồng cỏ như dự kiến ban đầu. (ii)TDA hồ Khe Sân-
tỉnh Nghệ Anlao địa phương thì có 4/31 lao động là lao động nữ (chiếm 12,9%). Nhà
thầu thi công là: Công ty cổ phần Tây An và công ty TNHH đầu tư và xây dựng Chính
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Minh. TDA hồ Khe Gang – tỉnh Nghệ An, trong số 20 lao động địa phương có 4 lao
động nữ (đạt 20%) (Xem chi tiết tại Bảng 11 Nhân sự của các nhà thầu tính đến
tháng 7/2020 được đề cập trong báo cáo).

Trong hồ sơ thầu của các nhà thầu đều có những điều khoản tuyển dụng lao động
địa phương và ưu tiên lao động nữ. Tuy nhiên, một số nhà thầu cho ý kiến do tính chất
công việc nặng nhọc, đặc biệt là các tỉnh phía trong khu vực Miền Trung, Tây Nguyên
thời tiết nắng nóng nên nhiều chị em phụ nữ sẽ không phù hợp với công việc ngoài
công trường. Có một số tỉnh, do đặc thù thời tiết nắng nóng tập trung vào giữa buổi
sáng tới giữa buổi chiều nên nhà thầu điều chỉnh thời gian làm việc, dẫn đến việc người
dân địa phương không muốn tham gia làm với nhà thầu vì tiền công ngang bằng mức
tại địa phương nhưng thời gian không phù hợp (TDA tỉnh Khánh Hòa).

Tại các TDA tư vấn đã thực hiện giám sát đều cho thấy không sử dụng lao động
trẻ em.

Các nhà thầu đều trả lương ngang bằng nam và nữ với cùng 1 công việc. Mức
lương nhà thầu thường trả từ 250-350 nghìn VND/ngày đối với các hạng mục công việc
nặng như đan sắt, đổ ván khuôn và từ 200-250 nghìn VND/ngày đối với các công việc
phục vụ, dọn dẹp công trường, nấu ăn vv.

Kế hoạch GAP của hầu hết các tỉnh chưa được triển khai thực hiện chính vì thế
cho đến thời điểm báo cáo các chỉ số đều chưa được thu thập thông tin đưa vào báo cáo
nên tư vấn chưa thể tổng kết được những chi tiêu nào đã đạt và chỉ tiêu nào chưa đạt.
Những chỉ số này sẽ được tư vấn cập nhật trong báo cáo giám sát tiếp theo.

3.2. Kế hoạch quản lý sức khoẻ cộng đồng

Thu thập báo cáo từ các PPMU cho thấy 3TDA đã đề cập tới ngân sách thực
hiện hoạt động này khoảng 119 triệu tại TDA 2 Tuyên Quang (60 triệu), Hà giang (8
triệu) và Phú Yên (51,8 triệu). Tỉnh Thái Nguyên thực hiện hoạt động này theo hình
thức lồng ghép. Tương tự như hoạt động GAP, ngân sách chi cho hoạt động này tại các
tỉnh cũng chưa triển khai (Xem chi tiết tại Bảng 13: Dự kiến ngân sách thực hiện các
hoạt động SA được đề cập trong báo cáo). Một số tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang sẽ thực
hiện hoạt động này theo hình thức lồng ghép. Tương tự như hoạt động GAP, ngân sách
chi cho hoạt động này tại các tỉnh cũng chưa triển khai.

Xem xét hồ sơ thầu của các nhà thầu cũng đều có điều khoản liên quan tới công
tác chăm sóc khám sức khoẻ, thực hiện các hoạt động truyền thông HIV/AIDS cho các
cán cho các cán bộ công nhân viên, người lao động.

Tham vấn lao động/nhân sự tại các nhà thầu cho thấy các nhà thầu đều đóng BH
y tế, xã hội cũng như hợp đồng lao động với nhân sự mình quản lý. Và họ đều được
khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
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3.3. Kế hoạch truyền thông và phổ biến thông tin

Nhìn chung tất cả các TDA đều thực hiện công tác công bố thông tin dự án ngay
từ thời điểm thực hiện các báo cáo chính sách an toàn XH (RAP, EMDP, SA). Chính vì

vậy, các đơn vị địa phương, người dân đều biết tới thông tin dự án.

Tuy nhiên, việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch truyền thông, phổ biến
thông tin như trong các báo cáo SA được các tỉnh đưa ra chưa thực hiện được nhiều
cũng như việc giải ngân ngân sách cho 2 hoạt động này. Thu thập báo cáo từ các PPMU
cho thấy 7TDA đã đề cập tới ngân sách thực hiện kế hoạch truyền thông dự kiến
khoảng 226.690.000 VNĐ/7TDA. Tỉnh Thái Nguyên hoạt động truyền thông được lồng
ghép nên không có khoản chi cho hạng mục này (Xem chi tiết tại Bảng 13: Dự kiến
ngân sách thực hiện các hoạt động SA được đề cập trong báo cáo).

3.4. Các vấn đề an toàn xã hội khác

Hầu hết các nhà thầu đã truyền thông cho cán bộ công nhân viên, người lao động
về An toàn lao động và phát tài liệu cho công nhân "Quy trình an toàn vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường". Các nhà thầu đã tuân thủ chính sách an
toàn của Chính phủ Việt Nam cũng như của dự án.

Tính đến thời điểm tháng 7/2020, qua việc thực hiện giám sát tại các tỉnh/tiểu dự
án và nghiên cứu các tài liệu thu thập được như báo cáo từ phía nhà thầu, địa phương và
phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy: không có những vấn đề phát sinh/xảy ra trong
quá trình thi công như việc tái lấn chiếm đất đai, xâm phạm tình dục trẻ em/phụ nữ, sử
dụng lao động trẻ em, xung đột văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao động của các nhà

thầu với người bản địa, tình trạng trộm cắp, tai nạn lao động/tai nạn của người dân địa
phương ở khu công trình…. Những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi, giám

sát trong các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo.
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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu chung

Khoản tín dụng số Cr.5749-VN cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
(WB8) ký ngày 8/4/2016, hiệp định có hiệu lực 8/7/2016, đóng khoản vay vào
30/6/2022. Tóm tắt một số nội dung chính của dự án được phê duyệt tại quyết định số
4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 như sau:

- Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

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

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

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

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

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

- Địa điểm thực hiện dự án: Các tỉnh thực hiện dự án là các tỉnh tham gia
Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa. 34 tỉnh bao gồm: Hà Giang, Yên Bái,
Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình,
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,
Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

 Mục tiêu tổng quát:

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

 Mục tiêu cụ thể:

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

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

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

Các hợp phần của dự án:

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

- 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.
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- Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa.

 Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập

- 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

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

lập bên thứ ba (ISC).

- Kiểm toán dự án.

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

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

Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án

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

- Vốn vay WB: 415 triệu USD.

- Vốn đối ứng: 28 triệu USD.

1.2. Cập nhật tình hình thực hiện dự án tại 10 tỉnh

Sẽ có khoảng 123 hồ được thi công trên 10 tỉnh giám sát. Tiến độ thi công và

thực hiện các báo cáo chính sách an toàn xã hội tại 10 tỉnh như sau:

Bảng 1: Tiến độ thi công và trình nộp báo cáo CSAT tại 10 tỉnh

STT Tỉnh Số hồ Tiến độ thi công/các báo cáo CSAT

1 Bắc Kạn 7

TDA tỉnh Bắc Kạn dự kiến sẽ có 46 hộ bị ảnh
hưởng bởi tiểu dự án. Ban PPMU sẽ không ký
hợp đồng kinh tế với trung tâm quỹ đất các Huyện
mà có năng lực tự thực hiện đền bù, bên cạnh đó
dự kiến sẽ thuê Công ty TNHH đo vẽ bản đồ tỉnh
Băc Kan tiến hành cắm mốc đo đạc xác định chỉ
giới thu hồi, sau đó PPMU Bắc Kạn sẽ thành lập
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STT Tỉnh Số hồ Tiến độ thi công/các báo cáo CSAT
Tổ Giải phóng mặt bằng. Hiện chưa thực hiện
công tác kiểm đếm, đo đạc.

2 Hà Giang 14

TDA có 14 hồ chia làm 2 gói thầu và dự kiến sẽ
có 3 hồ tiềm năng sẽ được trình bổ sung trong giai
đoạn tiếp theo. Cụ thể như sau:
- Gói số 1: hiện có 7/10 hồ đang thi công trong

đó 3 hồ Nậm Vạc, Nà Tà và Thống Nhất thi
công nhiều hơn so với các hồ khác (thi công
vào tháng 6/2020) Đội 1, Đội 2, Nà Tạm, Thôn
Lại và đang tiến hành chi trả. 3 hồ đang kiểm
đếm là Hồ Trùng, Thôm Luông và Thôn Thia.

- Gói số 2: 4 hồ Khuổi Pha, Tân Bang, Cốc Bó
và Nà Bổng đang thiết kế bản vẽ thi công.

- 3 hồ tiềm năng: hiện đang xin ý kiến phê duyệt
để thực hiện tiếp.

Các báo cáo CSAT đã được WB thông qua tháng
5/2019.

3 Khánh Hoà 8

Tỉnh Khánh Hòa không có hoạt động đền bù thu
hồi đất đối với hộ dân mà thu hồi 0,5ha đất thuộc
quản lý của CTTNHH 1 TV Khai thác Công trình
Thủy lợi Khánh Hòa.
Nhà thầu của PPMU đang triển khai thi công 4 hồ
đập: Đồng Bò, Láng Nhớt, Đá Mài và Cây Sung
trong tổng số 8 hồ đập của TDA tỉnh Khánh Hòa:
Đồng Bò, Suối Lớn, Bến Ghe, Suối Luồng, Suối
Trầu, Láng Nhớt, Đá Mài và Cây Sung.

4

NghệAn: Tiểu
dự án 1: Hồ Khe
Sân

1 Công trình cơ bản đã hoàn thành xong.

Nghệ An: Tiểu
dự án 2: Hồ Khe
Gang

1 Công trình cơ bản đã hoàn thành xong.

Nghệ An: Tiểu
dự án 3 13

4 hồ: Hồ Khe Du, Đập Tuần, Đập 3/9, Khe Dung
công trình hiện đang hoành thành chờ bổ sung.
9 hồ còn lại: đang tiến hành thi công đạt được từ
70-95%.

Nghệ An: Tiểu
dự án 4 18

Đang thiết kế bản vẽ thi công. Báo cáo SA đã
được WB thông qua tháng 2/2020. Các báo cáo
CSAT khác đang trình WB/CPMU xem xét.

5 Ninh Thuận 5
Nhà thầu của PPMU đang triển khai thi công cả
năm 5 hồ đập thuộc TDA tỉnh Ninh Thuận: CK7,
Ông Kinh, Sông Sắt, Tà Ranh và Sông Biêu, khối
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STT Tỉnh Số hồ Tiến độ thi công/các báo cáo CSAT
lượng thi công ở các hồ là khác nhau, dao động
trong khoảng từ 80-85% tổng khối lượng thi công.
Tỉnh Ninh Thuận không có hoạt động đền bù thu
hồi đất đối với hộ dân, tất cả các hạng mục thi
công đều nằm trên nền đất hiện có của công trình.
Các báo cáo CSATXH (SA, EMDP, RAP) đã
được WB thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.

6 Phú Yên 6
Các báo cáo CSATXH (SA, RAP) đã được WB
thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.

7 Thái Nguyên 11

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh
Thái Nguyên có 10 hồ đập và 1 hồ đập đang trình
thay thế là: Hồ Suối Lạnh, hồ Khuôn Nanh, hồ
Đầm Chiễu, hồ Hố Cóc, hồ Ghềnh Chè, hồ Nà
Tấc, hồ Núi Chẽ, hồ Hố Chuối, hồ Nà Kháo, hồ
Bến Đóng và hồ mới thay thế là Bảo Linh nằm
trên địa bàn 11 xã thuộc 7 huyện.
Các tài liệu CSAT của TDA tỉnh Thái Nguyên đã
được phê duyệt từ ngày 18/12/20118, riêng hồ
Bảo Linh mới được thay thế hiện đang trong quá
trình lập FS và chưa có tài liệu CSAT được lập.
Hiện nay PPMU đang trong quá trình đo đạc xác
định ranh giới thi công công trình.

8

Thanh Hoá -
Đồng Bể 1 Công trình đã đi vào sử dụng tháng 12/2019.

Thanh Hoá -
TDA1

11

Giai đoạn 1 – 6 hồ:

- Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 6 công
trình, gồm hồ: Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ,
Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ (theoQuyết định
số 5131/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Đang thực hiện
chi trả và thi công tại các điểm đã xong chi
trả.

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB cho
TDA 1 – giai đoạn 1 thông qua ngày
20/06/2019 và UBND tỉnh duyệt ngày
15/08/2019.

Giai đoạn 2 – 5 hồ:

- Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 5 công
trình, gồm hồ: Ao Sen, Ngọc Re, Đập
Cầu,Thung Sâu,Nam Sơn(theo Quyết định số
3354/QĐ-UBNDngày 22/8/2019 của Chủ tịch
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STT Tỉnh Số hồ Tiến độ thi công/các báo cáo CSAT
UBND tỉnh Thanh Hóa). Chưa kiểm đếm, đo
đạc, chưa thi công.

- Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB cho
TDA 1 – giai đoạn 2 thông qua ngày
25/10/2019.

Thanh Hoá -
TDA2

12 Các báo CSAT đang trình CPO/WB xem xét.

9

Tuyên Quang
TDA năm đầu-
Ngòi Là

1

Đã hoàn thành xong công tác xây dựng hiện đang
thực hiện hạng mục bổ sung Sửa chữa nâng cấp
tuyến đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ,
cứu nạn hồ Ngòi Là 2 kết nối với tuyến đường từ
hồ Ngòi Là 2 đi hồ Ngòi Là 1.

Tuyên Quang
TDA2

13

Báo cáo RAP, EMDP, SA đã được WB thông qua
ngày 8/10/2019 và UBND tỉnh duyệt theo quyết
định số 1564 ngày 31/12/2019.
10/13 công trình thuộc TDA 2 phải thực hiện
GPMB gồm:hồ Trung Long, Ao Búc, Cây Dâu,
Khe Thuyền, Hải Mô, Cây Gạo thuộc địa bàn
huyên Sơn Dương; hồ Minh Cầm huyện Yên Sơn;
hồ Ô Rô huyện hàm Yên; hồ Khuổi huyện Chiêm
Hoá; hồ Nà Heng huyện Na Hang.

10 Tây Ninh 1

Có 1 hồ Dầu Tiếng.
PPMU TDA Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh đã gửi
tài liệu RAP và SA sang CPO xin thông qua vào
ngày 14/7/2020. Cán bộ CSAT của CPO đang
xem xét các tài liệu này.
TDA tỉnh Tây Ninh không có hoạt động đền bù
thu hồi đất đối với hộ dân, tuy nhiên TDA có kế
hoạch đền bù cây cối vật kiến trúc hiện hữu đang
nằm trên hành lang an toàn của đê đập.

Tổng 123

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng 7/2020)
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PHẦN II: NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT

2.1. Nhiệm vụ giám sát

Dự án đã huy động tư vấn Giám sát độc lập (ISC). Tư vấn ISC do CPMU tuyển
chọn và quản lý thực hiện hợp đồng. Trong đó, tư vấn ISC có một mảng nhiệm vụ về
giám sát việc thực hiện các CSAT trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án
theo các khung chính sách TĐC, khung phát triển DTTS, các kế hoạch hành động
TĐC (RAP), kế hoạch phát triểnDTTS (EMDP), kế hoạch hành động Giới (GAP).
Theo như TOR đối với ISC được cụ thể các nhiệm vụ cần thực hiện:

 Nhiệm vụ 1: Giám sát tuân thủ việc thực hiện RAP & EMDP

Những vấn đề cần được tư vấn giámsát độc lập đánh giá:

 Năng lực thể chế về tái định cư và các công tác tiếp sau của các cơ quan thực

hiện RAP (ở cấp tỉnh và cấp huyện) để đạt được mục tiêu của Dự án.

 Tiến độ thực hiện của công tác tái định cư.

 Công khai thông tin, tư vấn và tham gia.

 Quyền lợi, bồi thường theo giá thay thế cho tất cả các loại tài sản bị ảnh hưởng

và thanh toán các khoản phụ cấp và các hỗ trợ khác theo RAP và EMDP.

 Phục hồi thu nhập bằng mức trước dự án cho các hộ bị ảnh hường (BAH), đặc

biệt là những hộ bị ảnh hưởng nặng và những hộ không bị ảnh hưởng nặng

nhưng có thể hoặc đã gặp khó khăn trong việc phục hồi thu nhập của họ bằng

mức trước dự án.

 Cơ chế giải quyết khiếu nại (tài liệu, quy trình, cách giải quyết).

 Những vấn đề cụ thể nổi bật của dự án.

Đối với các tiểu dự án phải chuẩn bị kế hoạch hành động tái định cư tóm tắt,

ISC không giám sát việc thực hiện trên cơ sở định kỳ nửa năm một lần mà bằng cách

ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, ban quản lý các tiểu dư án cần tăng cường vai trò trong giám

sát nội bộ việc thực hiện kế hoạch hành động tái định cư của các tiểu dự án.

 Nhiệm vụ 2: Giám sát thực hiện Kế hoạch hành động về Giới (GAP):

 Xác định và đánh giá các hoạt động về giới như đã đề cập ở trên.

 Xác minh tham vấn cộng đồng và sự tham gia của phụ nữ như đã đề cập trong

GAP.

 Xác định sự tồn tại của quá trình thực hiện GAP và đưa ra các giải pháp để giải

quyết những thiếu sót.
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 Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ Chủ đầu tư tiểu dự án trong việc nâng cao năng lực thực thi
RAP, EMDP và GAP

Trong quá trình giám sát, ISC phải hỗ trợ các chủ đầu tư tiểu dự án trong việc

nâng cao năng lực cho PIAs/ PPMUs trong việc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và

tái định cư theo yêu cầu của các chủ dự án. Nâng cao năng lực được thực hiện thông

qua: (i) Các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tư vấn và cán bộ của PIAs / PPMUs về kinh

nghiệmthực hiện và giám sát RAP, EMDP, GAP; (ii) Hướng dẫn các PIAs / PPMUs

cập nhật RAP dưới các hình thức và các báo cáo định kỳ theo mẫu và hỗ trợ xây dựng

năng lực trong các chuyến đi thực địa.

 Nhiệm vụ 4: Chuẩn bị báo cáo.

Chuẩn bị các báo cáo khởi đầu, báo cáo giám sát định kỳ; báo cáo giám sát đột
xuất, báo cáo giám sát giữa kỳ, báo cáo đánh giá cuối kỳ phù hợp với chính sách an
toàn xã hội của WB và chính sách, pháp luật của Việt Nam về bồi thường, tái định cư
và dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động Giới.

2.2. Phương pháp giám sát

Các phương pháp sau đã được tư vấn áp dụng để thu được kết quả tốt nhất cho
việc giám sát trước và sau khi tái định cư cũng như các đợt giám sát định kỳ:

 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp:

Tư vấn đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo, tổng hợp tài liệu thứ cấp của dự án
như: Đánh giá xã hội (SA); Khung chính sách tái định cư (RPF); Khung chính sách

dân tộc thiểu số (EMPF); Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), RAPs,
EMDPs, GAP; Sổ tay vận hành dự án (POM); Biên bản ghi nhớ của các Đoàn giám

sát; Báo cáo tiến độ thực hiện RAP, EMDP hàng tháng, quý, năm do các PMU và địa
phương chuẩn bị; Báo cáo về tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của các TDA.
Xem xét các tài liệu/hồ sơ lưu giữ tại các PPMU, Ban/Hội đồng BT GPMB Huyện,
UBND các xã, hộ gia đình như phổ biến thông tin về dự án, thông báo kiểm đếm, đo
đạc, văn bản công bố niêm yết công khai các phương án đền bù, hỗ trợ… Các công
việc này đã hỗ trợ cho tư vấn thu thập tất cả thông tin cần thiết về lý thuyết và thực tế
kỹ thuật, do vậy các kết quả giám sát và đánh giá sẽ mô tả khách quan các hoạt động
liên quan tới dự án.

 Thiết kế các biểu mẫu/công cụ thu thập thông tin:

Để theo dõi, giám sát được tình hình thực hiện các chính sách ATXH tại các

tỉnh, về phía nhóm tư vấn tái định cư, dân tộc thiểu số, giới, và phát triển xã hội đã xây

dựng 4 biểu mẫu chính:

(i) Báo cáo giám sát nội bộ về các hoạt động chính sách an toàn xã hội. Biểu
mẫu này nhằm đánh giá tình hình chung việc thực hiện tiểu dự án tại các tỉnh và
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việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội có liên quan (TĐC, Giới, DTTS,
các vấn đề phát triển xã hội).

(ii) Biểu mẫu thực hiện RAP liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ và giải
phóng mặt bằng.

(iii) Biểu mẫu về việc thực hiện các hoạt động DTTS (EMDP): với biểu mẫu
này chỉ dành cho các TDA có người DTTS để đánh giá các chỉ số có liên quan

tới người DTTS.

(iv) Biểu mẫu thu thập thông tin các hoạt động SA. Bao gồm việc thực hiện
GAP; dành cho các nhà thầu, nhằm theo dõi/giám sát một số chỉ số GAP được
đề cập trong các kế hoạch hành động giới như chỉ số về lao động địa phương,
lao động phụ nữ, trẻ em, việc chi trả mức lương ngang bằng cho cả nam và nữ
với cùng một công việc như nhau…, các hoạt động quản lý sức khoẻ, truyền
thông, an toàn xã hội…

 Phỏng vấn sâu:

Tư vấn đã thực hiện phỏng vấn sâu hộ BAH (i) hộ BAH nặng, nhẹ, hộ dễ bị tổn
thương); (ii) phỏng vấn công nhân; (iii) phỏng vấn sâu các nhà thầu; (iv) phỏng vấn
cán bộ chính sách an toàn của các ban; (v) phỏng vấn hội đồng đền bù huyện.

 Thảo luận nhóm:

Thực hiện các cuộc thảo luận nhóm/10 tỉnh tập trung tại các PPMU, các nhà

thầu, chính quyền địa phương các xã trong phạm vi dự án…

 Khảo sát bảng hỏi/định lượng:

Nhóm tư vấn cũng thiết kế một bảng hỏi khảo sát dành cho các hộ BAH. Bảng
hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin KTXH, sự đánh giá mức độ hài lòng, sự
tham gia của các hộ BAH đối vơi dự án như việc công bố thôngtin, kiểm đếm, đo đạc,
lập phương án bồi thường, giá bồithường, sự chi trả, sự thay đổi điều kiện sống của
các hộ gia đình BAH…

 Cỡ mẫu đã thực hiện tham vấn
Tư vấn đã thực hiện khảo sát 10 tỉnh, với 10 cuộc làm việc với PPMUs, 21 cuộc

TLN chính quyền địa phương/người dân, 74 cuộc phỏng vấn sâu/khảo sát bảng hỏi.
Tổng số thành viên đã thực hiện tham vấn là 196 người, trong đó nam 151 người
(77%) và nữ 45 người (23%). Cụ thể như sau:
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Bảng 2: Tổng hợp số lượng tham vấn

STT Số tỉnh PPMU TLN
Phỏng vấn

sâu/ khảo sát
bảng hỏi

Số người

Nam Nữ
1. Hà Giang 1 2 2 6 2

2. Tuyên Quang 1 3 21 42 13

3. Nghệ An 1 5 6 40 8

4. Thanh Hoá 1 3 24 30 13

5. Phú Yên 1 0 2 2 1

6. Khánh Hòa 1 1 5 8 2

7. Ninh Thuận 1 3 8 10 3

8. Tây Ninh 1 2 3 6 0

9. Bắc Kạn 1 1 0 2 2

10. Thái Nguyên 1 1 3 5 1

Tổng: 10 21 74 151 45

Tỷ lệ: 77.0% 23.0%

 Quan sát:

Đây là phương pháp so sánh và kiểm tra chéo: phương pháp này phù hợp cho
việc giám sát tính chính xác của các thông tin đạt được từ các phương pháp khác. Một
số hình ảnh tại các tiểu dự án được tư vấn chụp và lưu trữ lại trong hệ thống giám sát
định kỳ của tư vấn và được trình bày tại Phụ lục của báo cáo.

2.3. Tổ chức thực hiện giám sát

Căn cứ các công văn số765/CPO-WB8 ngày 13/07/2020của Ban quản lý dự án
Trung ương (CPMU) về huy động tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) dự án
WB8. Ngoài các chuyên gia/trưởng nhóm bộ môn khác thì chuyên gia của tư vấn giám
sát chính sách an toàn xã hội tham gia thực hiện gồm: (i) Chuyên gia Tái định cư, (ii)
Chuyên gia Giới, (iii) Chuyên gia Dân tộc thiểu số, (iv) Chuyên gia Phát triển Cộng
đồng và một số cán bộ hỗ trợ cho các chuyên gia.

Nhiệm vụ của các chuyên gia liên quan đến giám sát chính sách an toàn xã hội
được đề cập rõ trong TOR dành cho ISC:

Tần suất thực hiện: Giám sát tuân thủ chính sách an toàn trong việc thực hiện
RAP, EMDP và SA để đánh giá kết quả của các hoạt động bằng cách: (i) Giám sát
định kỳ: được tiến hành 6 tháng một lần để thu thập thông tin/số liệu sơ cấp và thứ cấp
và đưa ra các chỉ số giám sát cho RAP, EMDP và SA; (ii) Giám sát đột xuất: Theo yêu
cầu của CPMU dựa trên các vấn đề nổi bật phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
(iii) Giám sát cuối cùng: 6-12 tháng sau khi việc thực hiện RAP, EMDP và SA hoàn
thành để đánh giá hiệu quả và kết quả đạt được về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của
dự án.
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2.4. Địa bàn và thời gian giám sát

Giám sát thực hiện hiện tại văn phòng

Trước khi triển khai công tác giám sát thực địa/hiện trường, tại văn phòng tư
vấn ISC, các chuyên gia của đội giám sát đã nghiên cứu tài liệu thứ cấp có sẵn từ phía
ban CPO, ban quản lý dự án các tỉnh cung cấp và chuẩn bị các công cụ giám sát định
tính, định lượng. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn đã thực hiện giám sát thông qua việc
xem xét, đánh giá, tổng hợp các thông tin báo cáo tiến độ thực hiện của các tỉnh đã gửi
tới ban CPO.

Giám sát thực hiện tại hiện trường

Trong đợt giám sát này, sau khi nhận được yêu cầu huy động của CPMU, tư
vấn ISC đã phối hợp với các cán bộ phụ trách chính sách an toàn xã hội của CPMU rà
soát, sàng lọc và xác định thực địa tại 11 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An,
Thanh Hoá, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Tây Ninh,
Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 tái bùng phát lần 2 vào đúng thời điểm giám
sát tại tỉnh Vĩnh Phúc nhóm chuyên gia xã hội/tái định cư đã không thực hiện giám sát
tại tỉnh Vĩnh Phúc nên số tỉnh giám sát chỉ còn 10 tỉnh.

Thời gian thực hiện công tác giám sát hiện trường tại các tỉnh được thực hiện từ
ngày 20/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (Xem chi tiết tại phần phụ lục).

2.5. Đánh giá công tác giám sát nội bộ và nhân sự CSATXH của các PPMU

Các PPMU đều cử cán bộ chuyên trách tham gia phối hợp với Hội đồng BT
GPMB để nắm bắt vấn đề báo cáo giám đốc dự án và đưa thông tin vào các báo cáo
tiến độ định kỳ.

Các tài liệu, hồ sơ về GPMB và Tái định cư được lưu giữ tại các cấp. Hầu hết
các PPMU có hệ thống lưu trữ tài liệu tương đối tốt.

Nhìn chung các vấn đề chính sách an toàn chưa được chú trọng và chưa được
các cơ quan thực hiện hiểu rõ. Mặc dù mỗi một PPMU đều có phân công cán bộ
chuyên trách vấn đề chính sách an toàn của tiểu dự án nhưng dự án vẫn cần nâng cao
năng lực cho họ về các yêu cầu an toàn và các bước triển khai bảo đảm thực hiện tốt
chính sách an toàn của dự án.

Theo kết quả giám sát tại 10 tỉnh dự án cho thấy có 19 nhân sự hiện đang phụ
trách CSAT tại các TDA, trong đó nam 12 người chiếm 63,2% và nữ 7 người chiếm
36,8%. 7/19 nhân sự tại các TDA Nghệ An (2 thành viên), Thái Nguyên (1 thành
viên), Thanh Hoá (1 thành viên), Phú Yên (2 thành viên), Tuyên Quang (1 thành viên)
đã được tham gia tập huấn CSAT do CPO/WB tổ chức vào tháng 11/2017. Như vậy,
có khoảng 63,2% số thành viên chưa được tham gia chính vì vậy một số PPMU: TDA
hồ Dầu Tiếng Tây Ninh, Ninh Thuận, Bắc Kan, Hà Giang đã có ý kiến họ mong muốn
được tham gia các khoá tập huấn từ phía CPO/WB và nhận được sự hỗ trợ từ phía tư
vấn PIC để thực hiện các hoạt động liên quan tới công tác chính sách.
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Bảng 3: Nhân sự phụ trách CSAT tại các ban quản lý dự án

STT Tỉnh

Nhân sự phụ trách
CSAT

Tham gia tập
huấn CSAT

Thời gian tham gia Nhu cầu
tham gia

Tổng Nam Nữ Số thành
viên đã

Chưa

1 Bắc Kạn 5 5 x x

2 Hà Giang 1 1 x x

3 Khánh Hoà

4

Nghệ An 2 2 2

Tập huấn từ ngày
22/11/2017đến ngày
26/11/2017 do Ban
quản lý Trung ương
các dự án thủy lợi
(CPO) tổ chức. x

Nghệ An
năm 2

5
Ninh
Thuận x

6 Phú Yên 2 2 2
tham gia tập huấn
tại Hà Nội vào ngày
08/8/2016.

7
Thái
Nguyên

2 1 1 1

01 cán bộ tham gia
lớp tập huấn: Lưu
Thị Thùy Linh, thời
gian tập huấn từ
ngày 16/11/2017 đến
ngày 18/11/2017. x

8
Thanh Hoá
- Đồng Bể 2 1 1 1

Thanh Hoá
TDA 1

1 1

Thanh Hoá
TDA 2

1 1

9

Tuyên
Quang
TDA 1

Tuyên
Quang
TDA 2

2 1 1 1 ngày 16/11 đến
ngày 18/11/2017

10 Tây Ninh 1 1 x x

Tổng: 19 12 7 7

Tỷ lệ: 63.2% 36.8% 36.8%

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng 7/2020)
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PHẦN III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
AN TOÀN XÃ HỘI DỰ ÁN

3.1. Kế hoạch tái định cư
3.1.1. Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng

Nhìn chung đối với những TDA đã có hoạt động triển khai thực tế việc bồi
thường, hỗ trợ và thu hồi đất trên toàn dự án đều đã thực hiện theo các quy trình công

bố thông tin và tham vấn cộng đồng tuân thủ theo yêu cầu của WB. Việc phổ biến
thông tin được phối hợp rất tốt giữa Ban quản lý dự án, Hội đồng bồi thường GPMB
và UBND xã có người bị ảnh hưởng bởi công trình thực hiện tương đối đầy đủ. Tình

hình công bố thông tin tại các TDA như sau:

Bảng 4–Thời điểm công bố thông tin tại các tỉnh đã thực hiện

STT Tỉnh
Công bố thông tin

Bắt đầu Kết thúc

1 Bắc Kạn 7/2018 7/2018

2 Hà Giang 11/2019 11/2019

3 Khánh Hoà 1/2019 1/2019

4
Nghệ An: Tiểu dự án 1: Hồ
Khe Sân

2/2015 2/2015

Nghệ An: Tiểu dự án 2: Hồ
Khe Gang

2/2015 2/2015

Nghệ An: Tiểu dự án 3 10/2018 10/2018

Nghệ An: Tiểu dự án 4 5/2020 5/2020

5 Ninh Thuận 2/2020 2/2020

6 Phú Yên 1/2019 1/2019

7 Thái Nguyên 10/2018 11/2018

8 Thanh Hoá - Đồng Bể 4/2016 15/4/2016

Thanh Hoá TDA 1 10/19 10/2019

Thanh Hoá TDA 2
Chưa công khai, đang xin ý

kiến WB -

9
Tuyên Quang năm 1 5/2017 5/2017

Tuyên Quang 2 9/2018 9/2018

10 Tây Ninh 11/2019 11/2019

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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Công bố thông tin về dự án và các thông tin liên quan đến thu hồi đất GPMB và
Tái định cư được thực hiện tại địa bàn ảnh hưởng do các PPMU phối hợp với Hội
đồng BT GPMB/Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã thực hiện tương đối
đầy đủ. Các hình thức công bố thông tin của các tỉnh theo các hình thức (i) họp dân,
(ii) tham vấn cộng đồng, (iii) thông báo trên loa truyền thanh, (iv) dán bảng tin thông
báo về dự án tại các thôn trong vùng dự án.

Nội dung của cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm các vấn đề: phổ biến
thông tin của Tiểu dự án; hướng dẫn quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng
mặt bằng; phổ biến chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành phần tham dự
cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm: đại diện Ban quản lý dự án, đại diện UBND
các xã/phường, tổ trưởng các thôn/xóm và các hộ bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án. Các
cuộc họp tham vấn thường diễn ra tại UBND các xã trong vùng dự án hoặc tại nhà văn
hoá thôn của các thôn BAH.

Ước tính tại 16 TDA/10 tỉnh đi khảo sát đã thực hiện tham vấn 2428 thành viên
và đồng bào DTTS được tham vấn là 457 thành viên.

Tồn tại: Qua tham vấn các PPMU và rà soát các báo cáo CSAT cho thấy một
số TDA chưa đề cập đầy đủ thông tin về số thành viên đã được tham vấn, số nam, nữ,
người DTTS tham gia hay số cuộc đã được tham vấn như các TDA tại Nghệ An, Ninh
Thuận, Khánh Hoà, Hà Giang, Tuyên Quang. Điều này đã được tư vấn ISC khuyến
cáo các PPMU cần thực hiện phân tách giới đối với các hoạt động tham vấn tiếp theo
của các TDA (nếu có). Cụ thể số thành viên đã được tham vấn tại các TDA như sau:

Bảng 5–Tổng số thành viên tại các TDA đã tham vấn tính đến tháng 7/2020

STT Tỉnh
Người tham dự Dân tộc thiểu số

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 Bắc Kạn 101 73 28 101 73 28

2 Hà Giang 200 129 71

3 Khánh Hoà

4
Nghệ An: Tiểu dự
án 1: Hồ Khe Sân 14 N/A N/A

Nghệ An: Tiểu dự
án 2: Hồ Khe
Gang 56 N/A N/A

Nghệ An: Tiểu dự
án 3 352 243 109

Nghệ An: Tiểu dự
án 4

5 Ninh Thuận N/A N/A N/A

6 Phú Yên 244 213 31
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STT Tỉnh
Người tham dự Dân tộc thiểu số

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
7 Thái Nguyên 169 132 37 44 41 3

8
Thanh Hoá -
Đồng Bể 129 101 28 1 1

Thanh Hoá TDA1 373 243 130 143 89 54

Thanh Hoá TDA2 277 209 68 35 23 12

9

Tuyên Quang
năm 1 107 85 22

Tuyên Quang
năm 2 406 294 112 133 96 37

10 Tây Ninh - - -

Tổng 2428 1722 636 457 322 135

70.9% 26.2% 70.5% 29.5%

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)

Hiện tại, qua xem xét hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn sâu với các cán bộ liên quan,

chính quyền xã và người dân BAH, tư vấn ISC nhận thấy việc phổ biến thông tin được
các PPMU thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng hướng dẫn trong RPF và RAP.

Tại các địa phương mà Tư vấn ISC đã đến làm việc, những người được phỏng vấn đều
cho biết họ cơ bản nắm được thông tin dự án.

Bên cạnh đó, thông qua phỏng vấn các hộ dân BAH và chính quyền địa phương

các xã tư vấn ISC ghi nhận việc phổ biến thông tin liên quan tới đơn giá bồi thường,
phương án bồi thường, hỗ trợ cũng được các PPMU thực hiện theo đúng qui định niêm

yết công khai trong thời gian 20 ngày tại UBND xã và tại nhà văn hoá thôn bị ảnh
hưởng.

3.1.2. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng

Nhìn chung, công tác kiểm đếm tài sản bị thiệt hại của các tỉnh được thực hiện
nghiêm túc và đúng quy trình, các hộ bị ảnh hưởng đánh giá cao công tác kiểm đếm
của các tổ công tác trên địa bàn tỉnh và trước khi tiến hành công tác kiểm đếm họ đều
nhận được thông báo kế hoạch kiểm đếm.

Cụ thể công tác kiểm đếm tại các TDA như sau:

Bảng 6–Thời điểm kiểm đếm bắt đầu và kết thúc

STT Tỉnh
Kiểm đếm Ghi chú

Bắt đầu Kết thúc
1 Bắc Kạn Chưa thực hiện Chưa thực hiện

2 Hà Giang Tháng 4/2020 Chưa hoàn thành Đang tiếp tục kiểm
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STT Tỉnh
Kiểm đếm Ghi chú

Bắt đầu Kết thúc
đếm

3 Khánh Hoà Không thực hiện Không thực hiện
Không thực hiện báo
cáo RP vì không có hộ
BAH.

Nghệ AnTDA1:
Hồ Khe Sân Không thực hiện Không thực hiện

Nghệ An: Tiểu dự
án 2: Hồ Khe
Gang

Không thực hiện Không thực hiện

4

Nghệ An: Tiểu dự
án 3

Chưa thực hiện Chưa thực hiện

Nghệ An: Tiểu dự
án 4

Chưa thực hiện Chưa thực hiện

5 Ninh Thuận Không thực hiện Không thực hiện

Dự án không phải
thực hiện công tác đền
bù, GPMB và tái định
cư

6 Phú Yên Chưa thực hiện Chưa thực hiện

7 Thái Nguyên Tháng 6/2020
Dự kiến tháng
9/2020

8

Thanh Hoá –
Đồng Bể 09/8/2017 06/10/2017

Thanh Hoá TDA1 8/15/2019
Đang tiếp tục kiểm
đếm

Thanh Hoá TDA2 Chưa thực hiện Chưa thực hiện
Các báo cáo CSAT

đang trình CPO/WB
xem xét để thông qua.

9

Tuyên Quang
năm 1

Kiểm đếm Đợt 1 –
giai đoạn 1: Từ
ngày 23/5/2017 đến
ngày 30/7/2017.
Kiểm đếm Đợt 2 –
giai đoạn 1: Từ
ngày 07/6/2018 đến
ngày 30/8/2018

Tuyên Quang 2 Tháng 5/2020 Chưa hoàn thành Đang tiếp tục kiểm
đếm

10 Tây Ninh Chưa thực hiện Chưa thực hiện
Các báo cáo CSAT

đang trình CPO/WB
xem xét để thông qua.

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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Nhìn chung, công tác kiểm đếm tại các TDA qua tham vấn đại điện chính
quyền địa phương, hộ dân đều cho thấy công tác kiểm đếm, đo đạc đúng, đầy đủ.
Trước khi triển khai đo đạc, kiểm đếm về phía địa phương, hộ dân cũng được thông
báo thời gian kiểm đếm, đo đạc cũng như được tham gia kiểm đếm. “Khi thực hiện
kiểm đếm chúng tôi đều được thông báo thời gian bên dự án sẽ đến kiểm đếm đo đạc
tại nhà mình. Có đại diện địa phương, trưởng thôn, ban QLDA và hộ dân bị ảnh
hưởng cùng tham gia kiểm đếm. Không có tình trạng kiểm đếm hay đo đạc bị thiếu.
Kiểm đếm, đo đạc xong mình ký vào biên bản xác nhận” (Phỏng vấn hộ BAH tại -
tỉnh Thanh Hóa)

Một số TDA, đã cho phép nhà thầu thi công trước những điểm mặt bằng sạch/
không có hộ bị ảnh hưởng như TDA Hà Giang và công tác kiểm đếm, đo đạc tại TDA
này vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, một số PPMU các tiểu dự án tại Hà Giang, Thanh Hoá, Nghệ An
cho biết có thể một số hồ sẽ thay đổi, bổ sung các công trình phát sinh trong quá trình
thi công (như làm thêm đường mương, đường quản lý được mở rộng/kéo dài so với
thiết kế ban đầu...) sẽ trình CPO và các bên để xem xét điều chỉnh/bổ sung (nếu có).
Điều này đồng nghĩa với việc các TDA cần phải thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc
lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nếu có các hộ BAH.Công tác này sẽ được
tư vấn tiếp tục cập nhật trong báo cáo giám sát tiếp theo.

Tồn tại: Qua xem xét hồ sơ kiểm đếm/biên bản kiểm đếm và lập phương án bồi
thường, tư vấn ISC nhận thấy các tiểu dự án còn thiếu hoặc chưa cập nhật những thông
tin khác biệt liên quan chính sách hỗ trợ như: (i) Tỷ lệ mất đất của các hộ để xác định
số lượng hộ BAH nặng, nhẹ; (ii) Số nhân khẩu BAH; (iii) Hộ dễ bị tổn thương. Chính
vì điều này nên một số tỉnh chưa có mức hỗ trợ cho nhóm BAH nặng, nhóm hộ dễ bị
tổn thương như ma trận quyền lợi đã đề cập. Điều này đã được tư vấn ISC hướng dẫn
và khuyến cáo các PPMU cần thực hiện trong các hồ sơ kiểm đếm, lập phương án bồi
thường đối với từng hộ gia đình BAH và các PPMU cũng cần hướng dẫn/trao đổi với
trung tâm phát triển quy đất/đơn vị đo đạc kiểm đếm lập phương án bồi thường.

3.1.3. Phạm vi tác động tại các tiểu dự án

 Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời:
 Tại thời điểm giám sát tư vấn ghi nhận có một số tiểu dự án không có giải phóng

mặt bằng, bao gồm: TDA Ninh Thuận, TDA Khánh Hoà, TDA3 Nghệ An, do nâng
cấp trên cơ sở hạ tầng có sẵn.

 Tổng diện tích đất sẽ thu hồi vĩnh viễn và tạm thời tại 10 tỉnh cho đến thời điểm
giám sát tại 16 TDA đã cung cấp thông tin cho thấy tổng diện tích thu hồi vĩnh viễn
là 273.300,8 m2, thu hồi tạm thời là 188.017,5m2. Diện tích đất ở thu hồi tại các
TDA rất ít, trong đó chỉ có 2 TDA là Phú Yên (36,17m2) và TDA1 Thanh Hoá
(1722,2m2). Cụ thể các loại đất sẽ thu hồi tại các TDA được đề cập tại bảng dưới
đây:

 Công tác cập nhật diện tích đất bị thu hồi tại các TDA sẽ được tư vấn ISC cập nhật
trong báo cáo giám sát tiếp theo. Cụ thể diện tích BAH vĩnh viễn và thu hồi tạm
thời như sau:
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Bảng 7– Tổng diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời tại các tiểu dự án tính đến tháng 7/2020

STT Tỉnh
Đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Đất thu hồi tạm thời (m2)

Đất NN Đất ở Đất thủy
sản

Đất
rừng Đất khác Tổng số Đất NN Đất ở Đất

thủy sản
Đất

rừng
Đất
khác Tổng số

1 Bắc Kạn 12824 19775 32597 11000 11000

2 Hà Giang 1380 525 1905 41407

3 Khánh Hoà 5000 5000 20 20

4
Nghệ An: TDA 1:
Hồ Khe Sân
Nghệ An: TDA 2:
Hồ Khe Gang
Nghệ An: TDA 3
Nghệ An: TDA 4

5 Ninh Thuận
6 Phú Yên 771.29 36.17 19121.96 29345.31 49274.73 14500 14500

7 Thái Nguyên 7696 34600

8
Thanh Hoá - Đồng
Bể 1810.2 919.7 8957 18965.72 30652.62 7190.5 7190.5

Thanh Hoá TDA 1 17868.9 1722.2 8269.9 19930 29559.9 77350.9

Thanh Hoá TDA 2

9
Tuyên Quang năm 1 12387.9 - 419.2 1337.7 44519.7 58664.5 - - - - - -

Tuyên Quang 2 9160 79300

10 Tây Ninh 5000

Tổng: 47,042.3 1,758.4 9,608.8 74,121.7 122,915.6 272,300.8 - - - 11,000.0 26,710.5 188,017.5

Số TDA: 6 2 3 6 5 9 0 0 0 1 4 7

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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 Tài sản trên đất bị ảnh hưởng

Phần nhiều tài sản các hộ BAH chủ yếu là cây cối, hoa màu:

- 57,413 m2 hoa màu bị ảnh hưởng;68,882 cây cối BAH.

- Tại thời điểm giám sát (tháng7/2020) cho thấy không có mồ mả BAH tại các
tỉnh đi giám sát.

- 258 m2 nhà BAH tại 2 TDA: Bắc Kạn và TDA Tuyên Quang năm 1.

- Tại TDA Thanh Hoá TDA 1 có 1 hộ BAH kinh doanh.

Nhìn chung, một số TDA hiện vẫn đang trong quá trình kiểm đếm đo đạc (Hà

Giang, Thanh Hoá, Tuyên Quang), những tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, TDA 3 Nghệ
An không có hộ BHA và các tỉnh chưa thực hiện kiểm đếm đo đạc như Tây Ninh, Phú
Yên, Bắc Kạn.

Tham vấn tại các tỉnh đã đi giám sát tư vấn cũng nhận thấy hộ dân, chính quyền địa
phương đều phản ánh không có tài sản nào bị kiểm đếm thiếu và không có khiếu kiện,
khiếu nại trong công tác này.

Thông tin tài sản của các hộ BAH sẽ được tư vấn cập nhật trong báo cáo tiếp
theo. Tại thời điểm giám sát tài sản trên đất bị ảnh hưởng tại các TDA như sau:
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Bảng 8–Tổng hợp tài sản trên đất bị ảnh hưởng tính đến 7/2020

STT Tỉnh
Nhà và tài sản BAH

Diện tích nhà
BAH (m2)

Cửa hàng
BAH (m2)

Nhà xưởng
BAH (m2)

Hoa màu
BAH (m2)

Cây cối BAH
(cây)

Vật kiến trúc
BAH

Mồ mả phải di
chuyển (cái)

Tài sản khác
BAH

1 Bắc Kạn 5335

2 Hà Giang

3 Khánh Hoà

4

Nghệ An: Tiểu dự án 1:
Hồ Khe Sân
Nghệ An: Tiểu dự án 2:
Hồ Khe Gang
Nghệ An: Tiểu dự án 3

Nghệ An: Tiểu dự án 4

5 Ninh Thuận

6 Phú Yên 2658.88 3615

7 Thái Nguyên

8

Thanh Hoá - Đồng Bể 6538.6 15939 1881.41

Thanh Hoá TDA 1 1 1 39927 35706

Thanh Hoá TDA 2

9
Tuyên Quang năm 1 57.62 6430.8 7200 213918 1422.56

Tuyên Quang 2

10 Tây Ninh 52 3

Tổng: 258 1 1 57,413 68,882 213,921 - 3,304

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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 Số hộ BAH

Tại thời điểm giám sát tháng 7/2020 tại 10 tỉnh cho thấy số hộ BAH là 348hộ trong
đó: (i) 281 hộ (80,7%) thuộc điện hộ BAH nhẹ; (ii) 56 hộ BAH tạm thời (16,1%); (iii)

128 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương (36,9%), trong đó100 hộ DTTS chiếm 78,1%,

số hộ nghèo BAH rất ít với 4 hộ nghèo chiếm 0,8%,24 hộ phụ nữ làm chủ hộ, 3 hộ
chính sách; (iv) 4 hộ mất đất sản xuất trên 20% và 6 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn
thương mất >10% đất sản xuất; (v) 1 hộ TĐC tại tỉnh Tuyên Quang TDA năm 1 hộ.
Tỉnh có số hộ BAH nhiều nhất theo báo cáo sơ bộ là Thanh Hoá TDA 1 là 148 hộ, tiếp
đến Bắc Kạn là 41 hộ, Tuyên Quang TDA 2 là 46 hộ, trong đó 11 hộ thuộc diện BAH
nặng. Những thông tin về số liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong

báo cáo giám sát tiếp theo. Cụ thể số hộ BAH tại các TDA như sau:
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Bảng 9–Tổng hợp số hộ BAH tính đến thời  điểm giám sát tháng 7/2020

Tỉnh

Số hộ BAH vinh viễn
Số hộ
BAH
tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm thời)

Số tổ chức
Cơ

quan/công
ty BAH
(ghi rõ)

Số hộ BAH nặng

Số hộ
BAH nhẹ

Số hộ
kinh

doanh

Số hộ dễ bị tổn thương

Tổng  số
Số hộ mất

từ 20% đất
sản xuất
trở lên

Số hộ dễ bị
tổn thương
mất >10%

đất sản xuất

Số hộ tái
định cư

Số hộ
nghèo

Số hộ
DTTS

Số hộ phụ
nữ làm
chủ hộ

Số hộ
chính

sách xã
hội

Bắc Kan 41 41 41
Hà Giang 5 5 5
Khánh Hoà
Nghệ An: TDA 1:
Hồ Khe Sân
Nghệ An: TDA 2:
Hồ Khe Gang
Nghệ An: TDA3
Nghệ An: TDA4
Ninh Thuận
Phú Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 5
Thái Nguyên 8 3 11
Thanh Hoá – Đồng
Bể 0 0 0 30 0 1 1 4 3 30

Thanh Hoá TDA 1 148 0 0 53 19 0 148
Thanh Hoá TDA 2
Tuyên Quang TDA 1 11 4 6 1 25 0 0 1 0 0 36 1
Tuyên Quang TDA 2 24 22 46 11
Tây Ninh 15 15

Tổng cộng: 11 4 6 1 281 0 1 100 24 3 56 348 17
Tỷ lệ %: 3.2% 1.1% 1.7% 0.3% 80.7% 0.0% 0.3% 28.7% 6.9% 0.9% 16.1%

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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3.1.4. Phương án, chính sách bồi thường hỗ trợ

Tất cả các PPMU đều tuân thủ các phương án, các bước chi trả bồi thường, hỗ
trợ được quy định trong RAP và RPF của dự án, cụ thể:

- Trả bằng tiền mặt theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của
UBND các huyện có liên quan.

- Các hộ bị ảnh hưởng được thông báo theo lịch tổ chức chi trả.

- PPMU trực tiếp chi trả tiền cho các hộ dân dưới sự giám sát và chứng kiến của
Hội đồng BT GPMB các huyện, đại diện lãnh đạo các xã, các ban ngành chức
năng của xã và đại diện hộ bị ảnh hưởng.

- Biên bản chi trả bồi thường, hỗ trợ có đầy đủ chữ ký của Chủ đầu tư (PPMU),
Hội đồng BT GPMB huyện, Chủ tịch UBND các xã, cán bộ kiểm tra giám sát
và chữ ký nhận tiền của hộ gia đình. Các hộ bị ảnh hưởng có nhận được phương
án bồi thường, hỗ trợ, các hộ ký nhận tiền bồi thường vào danh sách, một số
TDA có cấp giấy biên nhận cho hộ BAH, một số TDA còn chưa cấp giấy biên

nhận cho họ mà chỉ lưu danh sách ký nhận trong hồ sơ.

Các khoản tiền hỗ trợ được chi trả bao gồm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ
trợ ổn định đời sống và hỗ trợ cho các hộ thuộc nhóm dễ tổn thương. Qua rà soát các
quyết định bồi thường và hỗ trợ tại các TDA tư vấn ISC nhận thấy tất cả các khoản hỗ
trợ đều được tính trên m2 đất bị ảnh hưởng, quy ra tiền mặt và được chi trả ngay tại
thời điểm chi trả tiền bồi thường. Một số chính sách hỗ trợ tại các tỉnh được đề cập
trong ma trận quyền lợi của báo cáo RAP như sau:

 Tuyên Quang: Thực hiện quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày

16/4/2015của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hànhQuy định về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu
hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. BQLDA đã phối hợp với các thành

viên tổ giúp việc cho Hội đồng bồi thường, rà soát, xác minh đối tượng và áp dụng
mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp từ 3-5 lần giá trị đất bị ảnh hưởng đối với tất cả
các gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo người dân có thể phục
hồi sinh kế sau khi bị thu hồi đất. Các chính sách hỗ trợ cho hộ BAH là hộ dễ bị
tổn thương: hỗ trợ cho 01 hộ do phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, mức hỗ trợ 2.000.000
đồng/hộ.

 Thanh Hoá: Theo Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014 của
UBND tỉnh Thanh Hóa. Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường
bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông
nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với
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mức hỗ trợ bằng tiền bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất
của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng tối đa
không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Về phía địa phương
có hộ BAH hiện đang tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia các công việc thủ
công trong các gói thầu xây lắp để nâng cao thu nhập, đã chi trả các khoản hỗ trợ
theo quy định… Nhà thầu đã có công văn gửi đến Ủy ban nhân dân xã, trưởng
thôn, và nêu rõ nhu cầu tuyển dụng lao động địa phương, ưu tiên lao động nam nữ
của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

 Hà Giang: Tư vấn ISC cũng đã khuyến cáo với Ban cần làm việc với hội đồng đền
bù/trung tâm phát triển quỹ đất huyện về việc áp dụng đơn giá và các khoản hỗ trợ
cần thực hiện theo khung ma trận đã đề cập trong RP được phê duyệt đối với các
hô BAH. Tuy nhiên, cần lưu ý trong khung ma trận của báo cáo RP mức hỗ trợ cho
các hộ dễ bị tổn thương khá lớn (200 nghìn/người x 6 tháng x số thành viên trong

hộ). Nếu 1 hộ gia đình có 4 nhân khẩu thì mức hỗ trợ cho 1 hộ sẽ vào khoảng 4,8

triệu/hộ. Theo báo cáo RP thì chỉ có khoảng 5 hộ BAH và số tiền cho công tác bồi
thường, hỗ trợ TĐC khoảng 150 triệu. Với thực tế đi giám sát, tư vấn ISC nhận
thấy tại 4/7 hồ đang thi công qua tham vấn sơ bộ sẽ có khoảng 44 hộ BAH mà

100% các hộ là đều là đông bào DTTS như vậy chỉ riêng số tiền hỗ trợ dành cho

nhóm hộ DBTT là đồng bào DTTS có thể đã vượt quá mức số tiền dự kiến theo
RP. Trong khi đó còn 7 hồ hiện đang thiết kế, đang thực hiện kiểm đếm chưa có số
liệu cụ thể thì số hộ BAH có thể sẽ tăng hơn. Chính vì vậy, về phía ban cần phải bố
trí nguồn ngân sách để chi trả cho các hộ BAH.

 Bắc Kạn: Có sự thay đổi về hệ số hỗ trợ phục hồi đời sống, cụ thể: giá trị đền bù

dự kiến của TDA Bắc Kạn sẽ giảm so với dự toán trong RAP theo nội dung của

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày

25/12/2019 sửa đổi một số quy định về đền bù hỗ trợ trong đó hệ số hỗ trợ đất

trồng lúa và cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản hạ hệ số hỗ trợ xuống từ
5 xuống còn 3 lần giá đền bù và đối với đất lâm nghiệp là còn 2 lần.

3.1.5. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ

Tính đến thời điểm báo cáo (tháng 7/2020), chỉ có 3 TDA: Thanh Hoá – Đồng
Bể, Thanh Hoá TDA 1 và Tuyên Quang TDA 1 với tổng số kinh phí theo phương án
bồi thườnglà 8.981.082.807VNĐ. Trong đó, Tuyên Quang TDA 1 và Thanh Hoá Đồng
Bể đã hoàn thành xong công tác chi trả, TDA 1 Thanh Hoá đang thực hiện chi trả hiện
chưa chi trả khoảng 521 triệu do đang đợi phương án bồi thường của tỉnh phê duyệt và

số tiền chưa chi trả dành cho hội đồng bồi thường. Tổng số tiền đã chi trả tại 3 TDA:

8.459.160.289 VNĐ.
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Theo báo cáo từ phía PPMU các tỉnh, 03 TDA không phải chi trả BT, HT, TĐC
là: Ninh Thuận, TDA3 Nghệ An, TDA Thái Nguyên do nâng cấp trên cơ sở hạ tầng có

sẵn.

Tại thời điểm giám sát tư vấn cũng ghi nhận không có GRM đối với số tiền chi
trả bồi thường, hỗ trợ từ phía các hộ dân BAH, hộ dân và chính quyền địa phương đều
đồng tình với số tiền được nhận bồi thường, hỗ trợ.

Tại thờiMột số hộ chưa nhận tiền đền bù có ý kiến mong muốn dự án sớm chi

trả tại TDA tỉnh Thanh Hoá và Hà Giang “Một số hộ dân có ý kiến về việc chưa nhận
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ như Trần Văn Thiêm, Mai Văn Quang, Phạm Văn Thức
chúng tôi mong muốn dự án sớm chi trả cho người dân…(Tham vấn các hộ dân Hồ
Làng Mọ - xã Quảng Phú – Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá).

Tham vấn PCT xã Quang Minh – Tỉnh Hà Giang cho biết  trên địa bàn xã có 3

hồ Thống Nhất, Thôn Ta, và Thôn Lại sẽ có khoảng 33 hộ BAH thuộc 3 hồ/3 thôn hiện
đã thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc người dân rất mong dự án sớm chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư(Tham vấn xã Quang Minh – tỉnh Hà Giang).

Nhìn chung, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ bị ảnh
hưởng đều được chi trả trước khi thực hiện thi công

Công tác này sẽ được tư vấn cập nhật trong báo cáo kỳ tiếp theo.

Tổng số tiền các tỉnh đã chi trả như sau:
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Bảng 10–Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ, tại các tỉnh tháng7/2020

STT Tỉnh

Chi phí bồi thường (VND) Đã trả và còn phải trả ((VND) Tình trạng nhận bồi thường Tình trạng giải phóng MB Số tiền chi
trả cho cơ
quan/công
ty, tổ chức

Tổng dự toán
được duyệt (theo

RAP)

Tổng kinh phí
theo phương

án bồi thường
Đã trả đến nay Còn phải trả

Số hộ đã
nhận bồi
thường

Số hộ chưa
nhận bồi
thường

Số hộ đã
giao mặt

bằng

Số hộ
chưa giao
mặt bằng

1 Bắc Kạn 1,036,132,218

2 Hà Giang 765,408,000

3 Khánh Hoà
Không có hộ

BAH

4

Nghệ An: TDA1: Hồ
Khe Sân

2,183,506,000

Nghệ An: TDA2: Hồ
Khe Gang

316,485,000

Nghệ An: TDA 3 888,900,000

Nghệ An: TDA 4 N/A

5 Ninh Thuận Không thực hiện
đền bù GPMB

6 Phú Yên 300,797,000

7 Thái Nguyên 949,915,494

8 Thanh Hoá - Đồng Bể 654,672,500 1,944,556,857 1,944,556,857 - 30 - 30 -

Thanh Hoá TDA 2,013,297,000 3,376,975,950 2,855,053,432 521,922,518 120 120 459,164,484

Thanh Hoá TDA2

9
Tuyên Quang TDA 1 867,440,000 3,659,550,000 ,659,550,000 - 35 - 35 -

Tuyên Quang TDA2 3,074,440,000

10 TDA Tây Ninh 944.160.000

Tổng: 13,995,153,212 8,981,082,807 8,459,160,289 521,922,518 185 - 185 - 459,164,484

TDA: 11 3 3 3 3 2 3 2 1

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng 7/2020)
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3.1.6. Di dời/ Tái định cư

Trong 10 tỉnh giám sát có duy nhất tại tỉnh Tuyên Quang, công trình Sửa chữa,
nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, chỉ
có duy nhất 01 hộ ông Nguyễn Duy Thành phải tái định cư. Tham vấn bà Hà Thị Hoa
là vợ ông Nguyễn Duy Thành (đã mất) cho biết bà đồng ý/hài lòng với việc được cấp
phân lô vị trí tái định cư tại khu 14 xã Trung Môn nằm cách hộ gia đình khoảng 5km.
Hộ gia đình bà Hoa cũng đã có nơi ở khác (trong xã) nên việc chưa được bàn giao vị
trí khu tái định cư không làm ảnh hưởng đến đời sống của hộ gia đình. “Gia đình đã
nhận được quyết định phân lô vị trí tai định cư tại khu 14 xã Trung Môn, gia đình hài
lòng với phần đất được phân lô đó.  Hiện gia đình chỉ mong sớm được bàn giao lô đất
này” (Tham vấn hộ dân thuộc diện di dời tại TDA Ngòi Là 2 xã Trung Môn – Tỉnh
Tuyên Quang).

Công tác này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật trong báo cáo kỳ tới.

3.1.7. Chương trình phục hồi thu nhập (IRP)

Tỉnh Thanh Hoá: TDA 1 giai đoạn 1 và 2, tại thời điểm giám sát tháng
7/2020về phía Ban QLDA Thanh Hoá cho biết các hoạt động EMDP, SA và IRP được
thực hiện lồng ghép với kinh phí thực hiện là 1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai
đoạn. Hiện đã thực hiện hoạt động 1 là khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công
tác đào tạo cho 5 lớp đã thực hiện tháng 8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp
tục vào quý 4/2020, hoạt động 3 là chương trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào
quý 4/2020, hoạt động 4 của chương trình là giám sát và đánh giá sẽ thực hiện vào
cuối dự án.

Tỉnh Tuyên Quang:  Đối với TDA 2, theo báo cáo RP có 37 hộ đủ điều kiện
tham gia chương trình IRP kinh phí cho hoạt động này khoảng 294.800.000 đồng. Về
phía Ban QLDA cho biết hiện đã có ngân sách bố trí cho việc thực hiện IRP. Chương
trình chưa thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện quý 1/2021.

Tỉnh Hà Giang và Nghệ An: Theo báo cáo RP không thực hiện IRP vì phần
nhiều số hộ BAH nhẹ. Tham vấn hộ dân cũng cho thấy việc dự án triển khai cũng
không ảnh hưởng đến đời sống của hộ gia đình.

Đối với các tỉnh còn lại trong đợt giám sát không thực hiện chương trình phục
hồi sinh kế. Trên thực tế cho thấy diện tích đất sản xuất bị thu hồi không phải là nguồn
thu nhập chính của các hộ gia đình nên sau khi được thông báo về khoản tiền hỗ trợ
chuyển đổi nghề nghiệp, các hộ đều nhất trí. Bên cạnh đó, về phía các địa phương
cũng đều có các chương trình cho vay vốn làm kinh tế, các chương trình dạy nghề, tạo
việc làm hàng năm nên các hoạt động trong các tiểu dự án đều có sự lồng ghép với các
chương trình nếu như hộ BAH có nhu cầu tham gia.

Qua tham vấn các hộ dân BAH tư vấn cũng nhìn nhận thấy diện tích BAH của
các hộ dân không ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là ảnh hưởng nhẹ nên mức độ tác động
của các TDA đến đời sống, kinh tế, nguồn thu nhập tới hộ dân là không đáng có. Hơn
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nữa, từ chính quyền địa phương, hộ dân đều cho rằng khi TDA thực hiện tại địa
phương sẽ mang lại những lợi ích cho bà con phát triển kinh tế.

3.1.8. Cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại

Cơ chế, quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại đều đã đề cập trong báo cáo
RAP của các tiểu dự án. Khi hộ dân có những khiếu nại sẽ thực hiện theo quy trình
như báo cáo đã đề cập.

Tại các tỉnh đi giám sát, tư vấn ISC nhận thấy về cơ bản, tất cả các hộ đã gặp và
phỏng vấn đều cho biết trước kia lòng hồ chứa được ít nước nên có tình trạng thiếu
nước tưới cho việc trồng trọt của người dân. Khi được sửa chữa, nâng cấp sẽ đảm bảo
nước tưới cho sản xuất nên người dân rất ủng hộ dự án.

Tuyên Quang: Đã có sổ nhật ký theo dõi khiếu kiện, khiếu nại. Không có
khiếu kiện, khiếu nại tại thời điểm giám sát.

Thanh Hoá: chưa có sổ nhật ký theo dõi GRM. Có 2 hộ có ý kiến về việc nứt
nhà. Nhà thầu thi công đã thoả thuận với 1 hộ gia đình hiện còn 1 hộ hiện đang xác
nhận tình trạng. Nứt nhà cũng có thể do xe mỏ quặng luôn chạy qua các hộ gia đình
này.

Tồn tại: Các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Bắc Kan, Thái Nguyên, Tây Ninh, Ninh
Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên: Chưa thiết lập sổ nhật ký theo dõi GRM. Tư vấn ISC
cũng đã hướng dẫn cán bộ chính sách ban lập sổ nhật ký theo dõi. Không có khiếu
kiện, khiếu nại tại thời điểm giám sát.

3.1.9. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

 Phổ biến thông tin và tham vấn: Tại tất cả các TDA, Tư vấn ISC đều nhận được
phản hồi hài lòng của cộng đồng địa phương và các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án về
việc tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng/các hộ bị ảnh hưởng đầy
đủ, về nội dung phổ biến và tham vấn. Đối với các TDA có hộ người DTTS, việc
phổ biến thông tin và tham vấn được thực hiện bằng cả tiếng dân tộc và tiếng phổ
thông như TDA Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn.

 Đo đạc, kiểm đếm (DMS): Nhìn chung, công tác kiểm đếm tài sản bị thiệt hại của
các tỉnh được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình, các hộ bị ảnh hưởng đánh
giá cao công tác kiểm đếm của các tổ công tác trên địa bàn tỉnh và trước khi tiến
hành công tác kiểm đếm họ đều nhận được thông báo kế hoạch kiểm đếm cụ thể.

 Áp giá và giá bồi thường: Nhìn chung các hộ BAH tại các TDA được thực hiện
cho thấy đều hài lòng về mức áp giá bồi thường và phần nhiều cho rằng việc dự án
chỉ ảnh hưởng ít đến việc thu hồi đất của hộ dân, không làm ảnh hưởng tới đời
sống, sinh kế của hộ gia đình nên hầu hết các hộ dân đều hài lòng đối với TDA.

 Chi trả bồi thường: Vẫn còn một số hộ dân có ý kiến về việc TDA sớm chi trả
tiền bồi thường hỗ trợ như TDA Thanh Hoá, TDA Hà Giang.
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Nhìn chung theo báo cáo của các tỉnh khảo sát và qua bảng hỏi khảo sát dành

cho các hộ bị ảnh hưởng cho thấy, tất cả các hộ BAH bởi các tiểu dự án khi được hỏi
đều khẳng định họ hài lòng và không có ý kiến thắc mắc về việc chi trả bồi thường, hỗ
trợ và số tiền nhận được. Tất cả các hộ đã nhận tiền và ký vào biên bản chi trả tiền.

Về phía, tư vấn ISC khi thực hiện PVS các hộ dân BAH, các bên liên quan nhận
thấy việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của chính phủ và

của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân cho thấy họ đều có sự hài lòng đối với việc thực
hiện dự án.

3.2. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

3.2.1. Tình hình thực hiện báo cáo EMDP tại 10tỉnh giám sát

Năm đầu: TDA phải lập EMDP là Đồng Bể (Thanh Hóa).

Năm tiếp theo:(i) 3 TDA không phải lập EMDP là TDA TDA Nghệ An 3, TDA

Nghệ An 4, TDA Phú Yên;(ii) các TDA phải lập EMDP là Thanh Hoá TDA1, Thanh

Hóa TDA2, Tuyên Quang TDA 2, Bắc Kan, Hà Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh. Hiện

tại có 02 báo cáo tại Thanh Hóa TDA 2 và Tây Ninh đang chỉnh sửa bởi CPMU và

PIC tại các TDA còn lại báo cáo đã được WB thông qua.

3.2.2. Các chỉ số giám sát DTTS

Số hộ BAH là đồng bào DTTS: Hiện chỉ có 4 TDA có đồng bào DTTS với
100 hộ BAH, cụ thể tại các TDA: Bắc Kạn (41 hộ), Hà Giang (5 hộ), Thanh Hoá –
Đồng Bể (1 hộ), Thanh Hoá TDA 1 (53 hộ)

Tham vấn đồng bào DTTS: Các tỉnh đều cho biết, những tiểu dự án có ảnh
hưởng đến DTTS đều được tham vấn đầy đủ, tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu số
bằng tiếng địa phương, đối với các hộ chưa rành/hiểu về tiếng phổ thông sẽ được
trưởng thôn là người phiên dịch trong các cuộc họp tham vấn. Các cuộc họp tham vấn
riêng nhóm dân tộc thiểu số đều có Biên bản tham vấn và có danh sách đính kèm. Các

tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang đã thực hiện tham vấn với 457
thành viên là đồng bàoDTTS, với tỷ lệ nữ DTTS trong các cuộc tham vấn đạt được
khoảng 29,5% (135 người) và nam 70,5% (322 người).

GRM: Không có khiếu kiện, khiếu nại của đồng bào DTTS về công tác bồi
thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Lao động phổ thông là đồng bào DTTS: Qua công tác tổng hợp số liệu về
nhân sự lao động phổ thông là đồng bào DTTS hiện chỉ có TDA Ngòi Là - Tuyên

Quang (đã kết thúc dự án) có thu hút 23 lao động phổ thông là đồng bào DTTS, trong

đó nữ 6 người chiếm 26,1% và nam là 17 người. Đối với các TDA còn lại chưa có số
liệu thống kê về lao động phổ thông là đồng bào DTTS. Thông tin này sẽ được tư vấn
tiếp tục cập nhật trong các báo cáo giám sát tiếp theo.
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Tỉnh Tuyên Quang: TDA Ngòi Làsố liệu tại thời điểm kết thúc TDA có tất cả
67 nhân sự trong đó 32 lao động phổ thông là người địa phương chiếm 47,8%; lao

động phổ thông là đồng bào DTTS là 23 lao động chiếm 34,3%. Trong đó, cũng có 3
hộ BAH tham gia làm lao động cho TDA.

Tỉnh Hà Giang: Hiện hồ mới triển khai thi công vào tháng 6 nên nhân sự của
nhà thầu ít (có 8 thành viên là nam chủ yếu là kỹ sư và lái máy) tại thời điểm hiện nay
nhà thầu chưa có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông.
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Bảng 11: Nhân sự của các nhà thầu tính đến tháng 7/2020

STT Tỉnh
Tổng tất cả các nhân sự Tổng lao động phổ thông Tổng lao động phổ thông là

người địa phương
Tổng lao động phổ thông là

người Dân tộc thiểu số

Tổng Nam Nữ % Nữ Tổng Nam Nữ % Nữ Tổng Nam Nữ % Nữ Tổng Nam Nữ % Nữ

1
TDA Ngòi
Là - Tuyên
Quang

67 35 32 47.8% 55 23 32 58.2% 32 8 24 75.0% 23 17 6 26.1%

2 Hà Giang 8 8 0 0 0 0

3 Nghệ An 316 294 21 6.6% 250 230 20 8.0% 102 84 18 17.6%

4
Thanh Hoá -
Đồng Bể 90

70 20 22.2% 70
10 20 66.7% 30 10 20 66.7%

5 Khánh Hòa 120 115 5 4.2% 115 47 3 6% 50 47 3 6%

6 Ninh Thuận 84 77 7 8.3% 77 50 4 8% 54 50 4 8%

Tổng 685 599 85 12.4% 599 360 79 18.0% 268 199 69 25.7% 23 17 6 26.1%

% So với
tổng 64.09% 11.53% 39.12% 10.07% 3.36% 0.88%

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)
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3.2.3. Các hoạt động EMDP được đề xuất thực hiện

Các hoạt động EMDP tại các TDA thường tập trung vào những hoạt động sau:

- Đào tạo/tập huấn về sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi: Hà
Giang, Ninh Thuận, Thanh Hoá – Đồng Bể 2, Tuyên Quang TDA 2.

- Truyền thông an toàn đập, giới, HIV/AIDS: Ninh Thuận, Thanh Hoá – Đồng
Bể, Tuyên Quang TDA 2.

- Tập huấn kỹ năng kinh doanh: Hà Giang.

- Tăng cường năng lực cho các bên liên quan.
Tình hình thực hiện EMDAP tại các tỉnh tính đến tháng 7/2020 như sau:

Tỉnh Thanh Hoá: (i)TDA Đồng Bể, kế hoạch SA/DTTS được thực hiện lồng
ghép và được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập Trung tâm đào tạo và hợp tác Quốc
tế - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn số
191/2017/HĐTVĐB-WB8 Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5). Đối với 4 TDA còn lại hoạt
động EMDP thực hiện theo hình thức lồng ghép với các chương trình hiện có tại địa
phương thông qua các tổ chức, cơ quan/đơn vị như hội nông dân, hội phụ nữ, trung
tâm khuyến nông, trạm y tế xã, nhà thầu thi công. (ii) TDA 1 giai đoạn 1 và 2 Theo

báo cáo SA các hoạt động GAP – Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ
với tổng kinh phí 41,4 triệu và EMDP là 1.037.00.000 VNĐ. Tại thời điểm giám sát
tháng 7/2020, về phía Ban QLDA cho biết các hoạt động EMDP, SA và IRP được thực
hiện lồng ghép với kinh phí thực hiện là 1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai đoạn.
Hiện đã thực hiện hoạt động 1 là khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công tác đào

tạo cho 5 lớp đã thực hiện tháng 8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp tục vào

quý 4/2020, hoạt động 3 là chương trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào quý

4/2020, hoạt động 4 của chương trình là giám sát và đánh giá. Mục tiêu 4 của GAP
liên quan tới tập huấn về Giới cho các thành viên trong BQLDA dự kiến sẽ thực hiện
vào tháng 8/2020. Khó khăn trong việc huy động người dân tham gia vì hộ dân thường
không có nhà, đi làm ăn xa. Đồng bào DTTS trong vùng dự án chủ yếu là đồng bào

Mường và Thái.

Tỉnh Tuyên Quang:TDA 2- Tổng kinh phí thực hiện 288 triệu dự kiến thực
hiện trong quý 1/2021. DTTS tại vùng dự án chủ yếu là đồng bào Cao Lang.

Tỉnh Hà Giang: Chưa thực hiện cũng do chưa có nguồn ngân sách (220 triệu),
dự kiến thực hiện trong quý 4/2020. Từ ý kiến của Ban cho biết, hiện Ban đang triển
khai chương trình tập huấn nhân rộng mô hình khuyến nông của WB8nên những hoạt
động sau này của WB8 sẽ được lồng ghép với chương trình hoạt động của
GAP/EMDP.

Tỉnh Nghệ An: Không cần lập EMDP.
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3.2.4. Ngân sách thực hiện các hoạt động EMDP

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện cho EMDP khoảng 2.494.000.000 VNĐ sẽ
được thực hiện tại các TDA Tây Ninh, TDA 2 Tuyên Quang, TDA Đồng Bể - Thanh

Hoá, TDA 1 Thanh Hoá, TDA Ninh Thuận, TDA Hà Giang và TDA Bắc Kạn. Những
tỉnh Thái Nguyên và Khánh Hoà hoạt động EMDP thực hiện theo hình thức lồng ghép
và không có tài chính thực hiện. Tại TDA Thanh Hoá – Đồng Bể và TDA 1 Thanh

Hoá các hoạt động EMDP/SA ngân sách được thực hiện lồng ghép. Ngân sách thực
hiện các hoạt động EMDP tại các tỉnh như sau:
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Bảng 12: Ngân sách dự kiến thực hiện các hoạt động EMDP1

STT Tỉnh Tổng EMDP
Ngân sách chi trả các hoạt động EMDP

Đào tạo kỹ thuật NN
(trồng trọt và chăn nuôi)

Truyền thông an toàn
đập. giới. HIV...

Kỹ năng kinh
doanh

Dự phòng +
quảng lý

1 Bắc Kan 231.000.000 30.000.000 180.000.000 21.000.000

2 Hà Giang 220.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000

3 Khánh Hoà

4

Nghệ An: Khe San Không cần lập
Nghệ An: TDA 2: Hồ Khe Gang Không cần lập
Nghệ An: TDA3 Không cần lập
Nghệ An: TDA4 Không cần lập

5 Ninh Thuận 204.000.000 100.000.000 70.000.000 34.000.000

6 Phú Yên Không cần lập
7 Thái Nguyên Lồng ghép

8

Thanh Hoá - Đồng Bể 310.000.000 x X

Thanh Hoá TDA 1 1.037.000.000

Thanh Hoá TDA 2

9
Tuyên Quang 1 Không cần lập
Tuyên Quang 2 288.000.000 120.000.000 120.000.000 48.000.000

10 Tây Ninh 204.000.000

Tổng 2.494.000.000 350.000.000 370.000.000 100.000.000 123.000.000

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng7/2020)

1Ngân sách thực tế có sự thay đổi, TDA Thái Nguyên không bố trí nguồn vốn thực hiện EMDP riêng biệt mà sẽ lồng ghép hoạt động EMDP với các hoạt động tạo sinh kế và tuyên
truyền tại địa phương, chủ yếu là cấp xã.
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3.3. Kế hoạnh đánh giá xã hội (SA)

Những TDA tại các tỉnh giám sát đã được WB thông qua: Hà Giang, Tuyên
Quang Ngòi La 2 và Tuyên Quang TDA 2, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá – Đồng Bể và Thanh
Hoá TDA 1 giai đoạn 1 – TDA 1 giai đoạn 2; Nghệ An Khe Gang và Nghệ An Khe
Sân, Nghệ An – TDA3, Nghệ An – TDA 3 và Nghệ An – TDA 4; Phú Yên, 4 TDA WB
hiện đang xem xét: Hà Giang, Tuyên Quang TDA2 và Nghệ An TDA 4.

Các hoạt động đánh giá xã hội (SA) tại các TDA đề cập tới 4 hoạt động chính:
(i) Kế hoạch hành động giới (GA), (ii) Kế hoạch quản lý sức khoẻ cộng đồng, (iii) kế
hoạch truyền thông và (iv) phổ biến thông tin.

Theo số liệu thu thập từ các báo cáo tiến độ thực hiện của các TDA tại các
PPMU tháng 7/2020. Ngân sách thực hiện cho SA khoảng 778.490.000 VNĐ/10 TDA,
TDA Thái Nguyên, Hà Giang, Nghệ An không có kinh phí thực hiện các hoạt động SA
được thực hiện theo hình thức lồng ghép.

Bảng 13: Dự kiến ngân sách thực hiện các hoạt dộng SA

Tỉnh/TDA Tổng kinh
phí SA

Kinh phí thực hiện các hoạt động SA

GAP
Kế hoạch quản

lý sức khoẻ
cộng đồng

Kế hoạch
truyền thông

Bắc Kạn N/A

Hà Giang 61,000,000 16,000,000 8,000,000 37,000,000

Khánh Hoà 35,000,000 35,000,000

Nghệ An: TDA1- Khe Sân 4,900,000 - 4,900,000

Nghệ An: TDA 2-Khe Gang 4,900,000 - 4,900,000

Nghệ An: Tiểu dự án 3 95,200,000 - - 95,200,000

Nghệ An: Tiểu dự án 4 N/A

Ninh Thuận N/A

Phú Yên 114,800,000 63,000,000 51,800,000

Thái Nguyên Lồng ghép Lồng ghép Lồng ghép Lồng ghép

Thanh Hoá - Đồng Bể Lồng ghép
EMDP

Thanh Hoá TDA 1 41,400,000 24,000,000 - 17,400,000

Thanh Hoá TDA 2 N/A

Tuyên Quang năm 1 7,290,000 - - 7,290,000

Tuyên Quang 2 414,000,000 294,000,000 60,000,000 60,000,000

Tây Ninh

Tổng: 778,490,000 432,000,000 119,800,000 226,690,000

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát 10 tỉnh tham vấn các PPMU tháng 7/2020)
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Tại các đợt giám sát thực địa 1,2,3 giám sát đột xuất cũng như qua trao đổi qua
điện thoại đối với các TDA chưa đi khảo sát, tư vấn giám sát độc lập nhận thấy ý kiến
hầu hết tại các Ban QLDA đều chưa rõ các hoạt động trong báo cáo SA và ngân sách sẽ
thực hiện như thế nào do vậy các hoạt động và ngân sách cho công tác này tại các TDA
còn đang bỏ ngỏ. Chính vì vậy, các thời điểm đi giám sát tư vấn ISC cũng đã hướng
dẫn các PPMU cách thức thực hiện các hoạt động và sự phối hợp giữa các bên để đạt
được các chỉ số đề cập. Do vậy, một số tỉnh bước đầu đã thực hiện với hình thức lồng
ghép với các chương trình, đơn vị/cơ quan hiện có tại địa phương như chương trình sản
xuất nông nghiệp của hội nông dân…

Tại thời điểm thực hiện giám sát (tháng 7/2020) tại các TDA tư vấn ISC nhận thấy như
sau:

Tỉnh Tuyên Quang: Hoạt động đánh giá xã hội (SA): GAP – Kế hoạch truyền
thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí 414 triệu. Chưa thực hiện, dự kiến
thực hiện quý 1/2021.

Tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Thái Nguyên:Hoạt động đánh giá xã hội (SA):
GAP – Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ đều chưa triển khai do chưa
bố trí được nguồn ngân sách. Dự kiến thực hiện quý 4/2020 và theo hình thức lồng
ghépvới các chương trình hiện có tại địa phương như của trạm y tế xã, của các nhà thầu
thi công.

Tỉnh Thanh Hoá: TDA 1 giai đoạn 1 và 2: Theo báo cáo SA các hoạt động
GAP – Kế hoạch truyền thông – kế hoạch quản lý sức khoẻ với tổng kinh phí 41,4
triệuvà EMDP là 1.037.00.000 VNĐ. Tại thời điểm giám sát tháng 7/2020, về phía Ban
QLDA cho biết các hoạt động EMDP, SA và IRP được thực hiện lồng ghép với kinh
phí thực hiện là 1.626.011.000 VNĐ cho 11 hồ cả 2 giai đoạn. Hiện đã thực hiện hoạt
động 1 là khảo sát nhu cầu, hoạt động 2 thực hiện công tác đào tạo cho 5 lớp đã thực
hiện tháng 8/2020 cho 3 lớp còn 2 lớp sẽ thực hiện tiếp tục vào quý 4/2020, hoạt động 3
là chương trình truyền thông dự kiến sẽ thực hiện vào quý 4/2020, hoạt động 4 của
chương trình là giám sát và đánh giá.Mục tiêu 4 của GAP liên quan tới tập huấn về Giới
cho các thành viên trong BQLDA dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 8/2020.

3.3.1. Kế hoạch hành động giới (GAP)

Thu thập báo cáo từ các PPMU cho thấy các TDA đã đề cập tới ngân sách thực
hiện GAP khoảng 432 triệu. Tuy nhiên hầu hết các tỉnh đều chưa thực hiện GAP. Hiện
những tỉnh đã và đang thực hiện các hoạt động GAP theo hình thức lồng ghép là chủ
yếu.

Dưới đây là những chỉ số tại các TDA đã đạt- đang thực hiện và chưa triển khai
các hoạt động tại các TDA tư vấn đã thực hiện giám sát.

Các hoạt động đã “Đạt” được:

Các nhà thầu không được thuê lao động trẻ em: Tất cả các TDA hiện có nhà
thầu đang thi công được tư vấn thực hiện giám sát lần 1,2,3 và giám sát đột xuất đều
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không thuê lao động trẻ em. Thực tế khảo sát không thấy có trẻ em tham gia lao động
và trong hợp đồng thi công giữa nhà thầu và Ban QLDA cũng đã đề cập đến điều khoản
này.

Lao động nam và nữ sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một
loại công việc: tại 9 tỉnh đã giám sát phỏng vấn sâu nhà thầu và người lao động cho
thấytiền công được trả ngang bằng cho cùng một loại công việc. Tiền công nhà thầu
thường trả giao động từ 250-350 nghìn/ngày, chưa bao gồm tiền ăn trưa. Tuỳ từng mức
độ công việc khác nhau mà mức lương sẽ khác nhau.

Các hoạt động “Đang thực hiện”

Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao động phổ thông (Thông qua hợp đồng
phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao động là lao động phổ thông tại địa phương:
Tổng số nhân sự tại các nhà thầu của 6 tỉnh (Ngòi Là - Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ
An, Thanh Hoá – Đồng Bể, Khánh Hoà và Ninh Thuận) cho thấy có khoảng 685 nhân
sự trong đó 599 lao động phổ thông chiếm 64,1% trong đó 79 lao động phổ thông nữ
(18%) và 360 lao động nam.

Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho các lao động nữ chưa có tay
nghề. Nhìn chung tại 6 tỉnh đã thu hút lượng lao động phổ thông và lao động phổ thông
là người địa phương và ưu tiên lao động phổ thông nữ là người địa phương đã đạt được
chỉ số như GAP đã đề ra (30% lao động PT là người địa phương và ưu tiên lao động
nữ). Nhà thầu cũng đã thu hút lao động phổ thông là người địa phương là 268 lao động
chiếm 39,1% trong đó 69 nữ (25,7%) và 199 nam. Bên cạnh đó, trong đợt giám sát tại
(i) Tại TDA Tuyên Quang, nhà thầu đã kết hợp với hội phũ nữ địa phương huy động chị
em trồng hoa khu vực bờ đê của đập thay vì trồng cỏ như dự kiến ban đầu, (ii)TDA hồ
Khe Sân- tỉnh Nghệ An lao địa phương thì có 4/31 lao động là lao động nữ (chiếm
12.9%). Nhà thầu thi công là: Công ty cổ phần Tây An và công ty TNHH đầu tư và xây
dựng Chính Minh. TDA hồ Khe Gang – tỉnh Nghệ An, trong số 20 lao động địa phương
có 4 lao động nữ (đạt 20%).

Những người dân mong muốn làm việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh
sách của thôn/bản. Trưởng thôn và cán bộ xã sẽ cung cấp danh sách này cho nhà thầu,
nhà thầu sẽ lựa chọn trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương: Chưa có số liệu
thống kê về việc ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương tại tất cả các TDA được khảo
sát. Tuy nhiên một số nhà thầu đã kết nối trực tiếp với trưởng thôn hoặc người địa
phương là tổ trưởng tổ thợ xây để tìm kiếm lao động phổ thông theo nhu cầu của nhà
thầu. Các nhà thầu cũng đã có sự ưu tiên cho các hộ bị ảnh hưởng ngay gần khu hồ đập,
tuyển dụng họ vào làm lao động phổ thông, chủ yếu là phụ nữ được tuyển vào để nấu
cơm, dọn dẹp công trường… như TDA Tuyên Quang là một ví dụ.

Tất cả các hoạt động phát triển năng lực sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ nữ
tham gia và dân tộc thiểu số.
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Về phía các nhà thầu cũng đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các công nhân
viên và cũng đã có tư vấn cho các cán bộ công nhân viên, lao động tìm đến trạm y tế xã
khi cần thiết cần được tư vấn. Tuy nhiên, tại các nhà thầu chưa có cán bộ chuyên trách,
kinh nghiệm tập huấn, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây truyền
qua đường tình dục.

PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển
khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh
cho người lao động.

Nhà thầu triển khai các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động
và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây nhiễm
HIV và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa. Chưa thực hiện: 30%-50% phụ nữ tham
gia các buổi học khuyến nông phần lớn các TDA chưa triển khai hoạt động này do chưa
bố trí được ngân sách thực hiện. Ngoại trừ tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện.

Các hoạt động “chưa thực hiện” và sẽ triển khai lồng ghép trong thời gian tới
Tuyên truyền viên tại các xã và tối thiểu 30% thành viên trong ban giám sát/ban

quản lý cơ sở là nữ và họ được tham gia tập huấn.

Chương trình giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng: Thông tin về giảm thiêu rủi
ro sẽ được chuyển tới các xã, thôn BAH bởi dự án sử dụng phương pháp tiếp cận có sự
tham gia với trọng tâm là các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương (ví dụ nhóm người
DTTS, hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ có người già, người tàn tật).

Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới
bao gồm tính dễ bị tổn thương và nhu cầu của nam và nữ. Các tài liệu, thông tin phải
phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần phải dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc
tùy thuộc vào từng vùng.

Cung cấp các thiết bị y tế (phát bao cao su miễn phí) cho công nhân tại lán trại.

Đào tạo/tập huấn nâng cao nhận thức về Giới sẽ được cung cấp cho nhân viên
Ban QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.

3.3.2. Kế hoạch quản lý sức khoẻ cộng đồng

Thu thập báo cáo từ các PPMU cho thấy 3 TDA đã đề cập tới ngân sách thực
hiện hoạt động này khoảng 119 triệu tại TDA 2 Tuyên Quang (60 triệu), Hà giang (8
triệu) và Phú Yên (51,8 triệu). Tỉnh Thái Nguyên thực hiện hoạt động này theo hình
thức lồng ghép. Tương tự như hoạt động GAP, ngân sách chi cho hoạt động này tại các
tỉnh cũng chưa triển khai.

Xem xét hồ sơ thầu của các nhà thầu cũng đều có điều khoản liên quan tới công
tác chăm sóc khám sức khoẻ, thực hiện các hoạt động truyền thông HIV/AIDS cho các
cán cho các cán bộ công nhân viên, người lao động. Những điều khoản tuyển dụng lao
động địa phương và ưu tiên lao động nữ. Tuy nhiên, một số nhà thầu cho ý kiến do tính
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chất công việc nặng nhọc, đặc biệt là các tỉnh phía trong thời tiết nắng nóng nên nhiều
chị em phụ nữ sẽ không phù hợp với công việc ngoài công trường.

Tham vấn lao động/nhân sự tại các nhà thầu cho thấy các nhà thầu đều đóng BH
y tế, xã hội cũng như hợp đồng lao động với nhân sự mình quản lý. Và họ đều được
khám định kỳ hàng năm.

3.3.3. Kế hoạch truyền thông và phổ biến thông tin

Nhìn chung tất cả các TDA đều thực hiện công tác công bố thông tin dự án ngay
từ thời điểm thực hiện các báo cáo chính sách an toàn XH (RAP, EMDP, SA). Chính vì

vậy, các đơn vị địa phương, người dân đều biết tới thông tin dự án.

Tuy nhiên, việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch truyền thông, phổ biến
thông tin như trong các báo cáo SA được các tỉnh đưa ra chưa thực hiện được nhiều
cũng như việc giải ngân ngân sách cho 2 hoạt động này. Thu thập báo cáo từ các PPMU
cho thấy 7 TDA đã đề cập tới ngân sách thực hiện kế hoạch truyền thông dự kiến
khoảng 226.690.000 VNĐ/7TDA. Tỉnh Thái Nguyên hoạt động truyền thông được lồng
ghép nên không có khoản chi cho hạng mục này.

3.4. Các vấn đề an toàn xã hội khác

Hầu hết các nhà thầu đã truyền thông cho cán bộ công nhân viên, người lao động
về An toàn lao động và phát tài liệu cho công nhân "Quy trình an toàn vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường". Các nhà thầu đã tuân thủ chính sách an
toàn của Chính phủ Việt Nam cũng như của dự án.

Tính đến thời điểm tháng 7/2020, qua việc thực hiện giám sát tại các tỉnh/tiểu dự
án và nghiên cứu các tài liệu thu thập được như báo cáo từ phía nhà thầu, địa phương và
phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy: không có những vấn đề phát sinh/xảy ra trong
quá trình thi công như việc tái lấn chiếm đất đai, xâm phạm tình dục trẻ em/phụ nữ, sử
dụng lao động trẻ em, xung đột văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao động của các nhà

thầu với người bản địa, tình trạng trộm cắp, tai nạn lao động/tai nạn của người dân địa
phương ở khu công trình…Những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi, giám sát

trong các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo.
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PHẦN IV: KẾTLUẬN - TỒN TẠI – GIẢI PHÁP

4.1. Kết luận

 Kế hoạch tái định cư (RAP)

Những TDA không có hộ BAH do vậy không phải chi trả BT, HT, TĐC TDA3
Nghệ An, Ninh Thuận, Khánh Hoà do nâng cấp trên cơ sở hạ tấng có sẵn; TDA đang
chi trả (Hà Giang, Thanh Hóa).

Tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các TDA đang tiến hành thi công đều

được chi trả cho các hộ BAH trước khi triển khai thi công

Có 1 hộ di dời thuộc TDA Tuyên Quang hộ gia đình đồng ý/hài lòng với việc
được cấp phân lô vị trí tái định cư tại khu 14 xã Trung Môn nằm cách hộ gia đình

khoảng 5km. Hộ gia đình bà Hoa cũng đã có nơi ở khác (trong xã) nên việc chưa được
bàn giao vị trí khu tái định cư không làm ảnh hưởng đến đời sống của hộ gia đình.

Một số vấn đề còn tồn tại trong các TDA:

Qua tham vấn các PPMU và rà soát các báo cáo CSAT cho thấy một số TDA

chưa đề cập đầy đủ thông tin về số thành viên đã được tham vấn, số nam, nữ, người

DTTS tham gia hay số cuộc đã được tham vấn như các TDA tại Nghệ An, Ninh

Thuận, Khánh Hoà, Hà Giang, Tuyên Quang. Điều này đã được tư vấn ISC khuyến

cáo các PPMU cần thực hiện phân tách giới đối với các hoạt động tham vấn tiếp theo

của các TDA (nếu có).

Qua xem xét hồ sơ kiểm đếm/biên bản kiểm đếm và lập phương án bồi thường,
tư vấn ISC nhận thấy các tiểu dự án còn thiếu hoặc chưa cập nhật những thông tin
khác biệt liên quan chính sách hỗ trợ như: (i) Tỷ lệ mất đất của các hộ để xác định số
lượng hộ BAH nặng, nhẹ; (ii) Số nhân khẩu BAH; (iii) Hộ dễ bị tổn thương. Chính vì

điều này nên một số tỉnh chưa có mức hỗ trợ cho nhóm BAH nặng, nhóm hộ dễ bị tổn
thương như ma trận quyền lợi đã đề cập. Điều này đã được tư vấn ISC hướng dẫn và

khuyến cáo các PPMU cần thực hiện trong các hồ sơ kiểm đếm, lập phương án bồi
thường đối với từng hộ gia đình BAH và các PPMU cũng cần hướng dẫn/trao đổi với
trung tâm phát triển quy đất/đơn vị đo đạc kiểm đếm lập phương án bồi thường.

Thanh Hoá: Có 2 hộ có ý kiến về việc nứt nhà. Nhà thầu thi công đã thoả
thuận với 1 hộ gia đình hiện còn 1 hộ hiện đang xác nhận tình trạng. Nứt nhà cũng có
thể do xe mỏ quặng luôn chạy qua các hộ gia đình này.

Hà Giang: Liên quan tới các khoản hỗ trợ cho nhóm hộ dễ bị tổn thương. Tư
vấn ISC cũng đã khuyến cáo với Ban cần làm việc với hội đồng đền bù/trung tâm phát

triển quỹ đất huyện về việc áp dụng đơn giá và các khoản hỗ trợ cần thực hiện theo
khung ma trận đã đề cập trong RP được phê duyệt đối với các hô BAH. Tuy nhiên, cần
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lưu ý trong khung ma trận của báo cáo RP mức hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương khá
lớn (200 nghìn/người x 6 tháng x số thành viên trong hộ). Nếu 1 hộ gia đình có 4 nhân

khẩu thì mức hỗ trợ cho 1 hộ sẽ vào khoảng 4,8 triệu/hộ. Theo báo cáo RP thì chỉ có
khoảng 5 hộ BAH và số tiền cho công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC khoảng 150 triệu.
Với thực tế đi giám sát, tư vấn ISC nhận thấy tại 4/7 hồ đang thi công qua tham vấn sơ
bộ sẽ có khoảng 44 hộ BAH mà 100% các hộ là đều là đông bào DTTS như vậy chỉ
riêng số tiền hỗ trợ dành cho nhóm hộ DBTT là đồng bào DTTS có thể đã vượt quá
mức số tiền dự kiến theo RP. Trong khi đó còn 7 hồ hiện đang thiết kế, đang thực hiện
kiểm đếm chưa có số liệu cụ thể thì số hộ BAH có thể sẽ tăng hơn. Chính vì vậy, về
phía ban cần phải bố trí nguồn ngân sách để chi trả cho các hộ BAH.

Một số hộ BAH mong muốn sớm nhận được tiền chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ
cho các hộ dân như tại TDA Thanh Hoá và Hà Giang.

Các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Bắc Kan, Thái Nguyên, Tây Ninh, Ninh Thuận,
Khánh Hoà, Phú Yên: Chưa thiết lập sổ nhật ký theo dõi GRM. Tư vấn ISC cũng đã
hướng dẫn cán bộ chính sách ban lập sổ nhật ký theo dõi. Không có khiếu kiện, khiếu
nại bằng văn bản được gửi tới PPMU và các xã tại thời điểm giám sát.

 Kế hoạch EMDP

Năm đầu: TDA phải lập EMDP là Đồng Bể (Thanh Hóa).

Năm tiếp theo: (i) 3 TDA không phải lập EMDP là TDA TDA Nghệ An 3, TDA

Nghệ An 4, TDA Phú Yên; (ii) các TDA phải lập EMDP là Thanh Hoá TDA1, Thanh

Hóa TDA 2, Tuyên Quang TDA 2, Bắc Kan, Hà Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh. Hiện

tại có 02 báo cáo tại Thanh Hóa TDA 2 và Tây Ninh đang chỉnh sửa bởi CPMU và

PIC tại các TDA còn lại báo cáo đã được WB thông qua.

Đối với các tỉnh cần phải lập báo cáo EMDP/SA đều cho thấy các hoạt động

EMDP/SA dường như chưa được triển khai (ngoại trừ Thanh Hoá - TDA Đồng Bể và

TDA 1 giai đoạn 1, 2 đang thực hiện theo hình thức lồng ghép các hoạt động).

 Đánh giá xã hội (SA)

Các địa phương còn lúng túng trong triển khai các hành động (như kế hoạch hành

động giới (GAP), truyền thông, phối hợp các bên liên quan trong chăm sóc sức khỏe

cộng đồng,… và việc trình kế hoạch vốn vay thực hiện.Các cán bộ chuyên trách của

ban chưa biết cách thực hiện các hoạt động không liên quan tới tài chính được lồng

ghép với các chương trình khác của dự án. Hiện chỉ có Thanh Hoá – TDA Đồng Bể,

TDA 1 giai đoạn 1 và 2 đã thực hiện lồng ghép với chương trình của EMDP.
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4.2. Một số vấn đề tồn tại và giải pháp thực hiện tại 10 tỉnh giám sát

Bảng 14: Những vấn đề tồn tại và giải pháp thực hiện

STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

I Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP)

1 Tại một số tỉnh việc kiểm đếm, đo đạc (DMS)
của hội đồng bồi thường Huyện/Trung tâm quỹ
đất và lập phương án bồi thường còn thiếu hoặc
chưa cập nhật những thông tin khác biệt liên
quan chính sách hỗ trợ như: : (i) Tỷ lệ mất đất
của các hộ để xác định số lượng hộ BAH nặng,
nhẹ; (ii) Số nhân khẩu BAH; (iii) Hộ dễ bị tổn
thương.

Tư vấn ISC đã khuyến cáo các tỉnh cần
thực hiện theo chính sách khác biệt của
WB và cập nhật bổ sung phương án (nếu
có). Bên cạnh đó, cần thông báo, gửi
báo cáo RAP tới các TT quỹ đất/hội
đồng bồi thường về sự khác biệt chính
sách khi thực hiện dự án
Tư vấn PIC cần tư vấn hỗ trợ để PPMU
hiểu được sự khác biệt giữa IRP và các
chương trình hỗ trợ hiện có của địa
phương.

PPMU, hội đồng bồi
thường/trung tâm quỹ
đất

Tư vấn PIC, ISC, CPO

Hà Giang, Tuyên
Quang, Thanh
Hoá,Thái Nguyên

2 Chưa thực hiện công tác kiểm đếm và lập
phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với
các hồ có các công trình phát sinh( nếu có)

Đề nghị Ban QLDA và hội đồng bồi
thường các huyện cần rà soát lại toàn bộ
các hồ đối với các công trình phát sinh
(nếu có), kiểm đếm còn thiếu cho các hộ
BAH (nếu có) và lên phương án bồi
thường hỗ trợ, bổ sung tới các hộ BAH
theo đúng quy định của chính sách. Cần
bố trí nguồn ngân sách và sớm chi trả
cho các hộ BAH (nếu có).

Hà Giang, Nghệ An,
Thanh Hoá

2Tư vấn ISC sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật những tỉnh còn đang vướng mắc/tồn tại trong báo cáo giám sát tiếp theo
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

3 Theo báo cáo RP ma trận hỗ trợ nhóm hộ dễ bị
tổn thương tại TDA Hà Giang có mức hỗ trợ khá
lớn (200 nghìn/người x 6 tháng x số thành viên
trong hộ), tổng mức bồi thường, hỗ trợ TĐC
khoảng 150 triệu. Trong khi thực tế số hộ BAH
và hộ dễ bị tổn thương có thể nhiều hơn so với
số hộ RP đã đề cập.

Đề nghị Ban cần bố tri ngấn sách để chi
trả cho các hộ BAH

PPMUs, PIC, ISC, CPO. Hà Giang

4 Các biểu mẫu cung cấp thông tin số thành viên
tham vấn một số tỉnh chưa phân tách theo giới,
DTTS tại các cuộc tham vấn, cũng như số lượng
luỹ kế tính đến thời điểm báo cáo.

PIC hướng dẫn các PPMUs hoàn thành
các biểu mẫu
Tư vấn ISC cũng đã hướng dẫn với các
tỉnh được đi giám sát

PPMUs, PIC, ISC, CPO. Tồn tại tại các tỉnh:,
Hà Giang, Nghệ An,
Ninh Thuận

5 Các TDA năm 1 đã hoàn thành các PPMU cần
hoàn thành báo cáo tình hình thực hiên, các biểu
mẫu theo RAP/SA/EMDP.

PIC hướng dẫn các PPMUs hoàn thành
các biểu mẫu
Tư vấn ISC cũng đã hướng dẫn cho Đập
Làng – Quảng Ngãi về việc thực hiện
hoàn thành TDA
Tư vấn ISC thực hiện khảo sát các TDA
đã hoàn thành để tổng hợp các số liệu
liên quan tới TĐC, EMDP, SA, đánh giá
sự hài long của cộng đồng, hộ BAH đối
với các TDA, chia sẻ - rút kinh nghiệm
với nhưng TDA tiếp theo đang thực
hiện.

PIC, PPMUs, ISC và
CPO

TDA hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa, và TDA 1
Tuyên Quang

6 Chưa có sổ theo dõi GRM tại các tỉnh đi giám
sát/ đột xuất ( ngoài trừ TDA Tuyên Quang)

PPMUs cần thiết lập sổ nhật ký theo dõi
GRM và phân công trách nhiệm nhân sự

PPMUs, PIC, ISC, CPO. 9 tỉnh còn lại
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

7 Xem xét hiện trạng nứt nhà tại TDA Thanh Hoá PPMUs, nhà thầu và chính quyền địa
phương xem xét mức độ nứt nhà của hộ
BAH và kịp thời bồi thường, hỗ trợ (nếu
có)

PPMUs, PIC, ISC, CPO. Thanh Hoá

8 Sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ
dân

Đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi
thường

PPMUs, PIC, ISC, CPO. Hà Giang, Thanh Hoá

II Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

1 PPMU chưa nắm rõ các hoạt động trong EMDP
cần phải triển khai và phối hợp các bên thực hiện
như thế nào?

PPMU cần bố trí ngân sách để thực hiện
hoặc thực hiện theo hình thức lồng ghép
với các chương trình hiện có của địa
phương
Đối với các tỉnh tư vấn ISC đi giám sát
đã thực hiện tập huấn, hướng dẫn các
địa phương thực hiện. đặc biệt thực hiện
theo cách lồng ghép cùng với các
chương trình hiện có của địa phương.
PPMUs cần tham khảo tỉnh  Thanh Hoá
đã thực hiện lồng ghép EMDP/SA/IRP
Tư ấn PIC cần hỗ trợ các ban thực hiện
WB có thông báo tới các tỉnh về việc bổ
sung nguồn vốn cho các hoạt động
EMDP/SA

Tư vấn lập báo cáo
EMDP cần nói rõ các
PPMU về mục đích của
báo cáo và ngấn sách
thực hiệnPIC, ISC

HàGiang,Thái Nguyên

2 Chưa có ngân sách bố trí để thực hiện các hoạt
động (tập huấn sản xuất nông nghiệp, kinh
doanh…). Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
chưa đề cập đến khoản ngân sách thực hiện
EMDP nên các tỉnh chưa có căn cứ để phân bổ
nguồn vốn.

WB, CPO, tỉnh, PPMUs,
PIC, ISC

Hà Giang, Thái
Nguyên

III Đánh giá xã hội (SA)

1 PPMU Chưa thực hiện các hoạt động trong báo
cáo SA đã đề cập ( GAP, kế hoạch quản lý sức
khoẻ, Truyền thông, phổ biến thông tin). Do vậy,

PPMU cần bố trí ngân sách để thực hiện
hoặc thực hiện theo hình thức lồng ghép
với các chương trình hiện có của địa

PPMUs, PIC, các cơ
quan/tổ chức đơn vị có
iên quan tại địa phương

Nghệ An, Hà Giang,
Tuyên Quang
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

chưa tổng hợp toàn diện được các chỉ số trong
GAP đã đề ra.

phương…
Đối với các tỉnh tư vấn ISC đi giám sát
đã thực hiện tập huấn, hướng dẫn các
địa phương thực hiện. đặc biệt thực hiện
theo cách lồng ghép cùng với các
chương trình hiện có của địa phương.
PPMUs cần tham khảo TDA Đồng Bể -
Thanh Hoá đã thực hiện lồng ghép
EMDP/SA
Tư ấn PIC cần hỗ trợ các ban thực hiện,
hướng dẫn tại chỗ với những lần đi khảo
sát tại các tỉnh.

(hội phụ nữ, hội nông
dân, trung tâm khuyến
nông, trạm y tế/trung
tâm y tế…), ISC, CPO

2 Chưa đưa những dẫn chứng cụ thể với các hoạt
động đã lồng ghép: VD TDA Nghệ An trong báo
cáo thực hiện 5/2020 nói rằng có sử dụng lao
động địa phương nhưng không nói rõ cụ thể con
số là bao nhiêu. Trong biểu mẫu thực hiện hoạt
động GAP lại chưa đề cập

PPMUs, PIC, ISC, CPO Tỉnh Nghệ An

3 Chưa có ngân sách bố trí để thực hiện các hoạt
động liên quan tới GAP, kế hoạch truyền thông,
sức khoẻ, phổ biến thông tin. Theo một số
PPMUs cho biết trong báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi chưa đề cập đến khoản ngân sách thực
hiện SA nên các tỉnh chưa có căn cứ để phân bổ
nguồn vốn.

Các tỉnh cần bố trí phẩn bổ nguồn vốn
để thực hiện hoặc thực hiện theo hình
thức lồng ghép với các chương trình
hiện có của địa phương.
PPMUs cần tham khảo TDA Đồng Bể -
Thanh Hoá đã thực hiện lồng ghép
EMDP/SA.
Tư ấn PIC cần hỗ trợ các ban thực hiện
WB có thông báo tới các tỉnh về việc bổ
sung nguồn vốn cho các hoạt động
EMDP/SA.

WB, CPO, tỉnh, PPMUs,
PIC, ISC.

Hà Giang, Nghệ An,
Thái Nguyên

IV Tại các nhà thầu đang thi công

1 Thiếu các tủ thuốc lưu động Nhà thầu cần bổ sung tủ thuốc lưu động,
bổ sung các thuốc thiết yếu, tờ rơi, bao

PPMUs, nhà thầu, chính Tất cả các nhà thầu
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

2 Một số nhà thầu còn thiếu tủ thuốc tại các lán
trại nhà quản lý, điều hành

cao su trong các tủ thuốc. Nhà thầu nên
có một khoản ngân sách chi theo quý
cho việc  mua bao cao su, các thuốc
thiết yếu.

quyền địa phương/các
đoàn/hội (đoàn thanh
niên, hội phụ nữ), PIC,
ISC CPO

Mốt số nhà thầu

3 Chưa có tờ rơi cung cấp thông tin về cách phòng
chống HIV/AIDS, STDs, bao cao su trong các tủ
thuốc

4 Một số nhà thầu có lao động địa phương, lao
động nữ còn thấp tại nhà thầu.

Nhà thầu kết hơp với địa phương thông
báo tuyển dụng lao động
PPMUs gửi công văn thực hiện tuyển
dụng tới các nhà thầu
PPMUs trong hồ sơ mời thầu cần ghi rõ
tỷ lệ lao động phổ thông theo như chỉ số
GAP đã đề cập trong báo cáo SA
PIC hướng dẫn PPMUs và các nhà thầu
cùng thực hiện các chỉ số đã đề ra trong
SA, EMDP

Nghệ An, Khánh Hoà,
Ninh Thuận, Hà Giang

5 Một số nhà thầu đang thi công chưa cung cấp số
lượng nhân sự theo biểu mẫu SA đã thiết kế nên
không đủ số liệu để tổng hợp.

PPMUs cần đôn đốc các nhà thầu cần
lập bảng theo dõi nhân sự hàng tháng
như biểu mẫu CPO đã gửi tới các ban.
Về phía tư vấn ISC vói các tỉnh đi giám
sát cũng đã hướng dẫn nhà thầu cần cập
nhật nhân sự theo tháng gửi tới PMU.

Nhà thầu, PPMUs, PIC,
ISC

Hà Giang, Tuyên
Quang

7 Nhà thầu chưa đề cập các vấn đề an toàn xã hội,
xung đột văn hoá, sắc tộc giữa các thành viên
của nhà thầu với người dân địa phương trong các
cuộc họp giao ban hoặc ghi chép các hoạt động
đã triển khai (nếu có) vào nhật ký của nhà thầu.

Các hoạt động an toàn xã hội, truyền
thông…cần được ghi chép trong nhật ký
ghi chép của các nhà thầu. Trong các
buổi họp giao ban cần đề cập các vấn đề
này.

Nhà thầu, PPMUs, địa
phương

Tồn tại hầu hết tại các
tỉnh tư vấn đã đi khảo
sát
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

V Nguồn vốn, cơ cấu tổ chức/ năng lực nhân sự
PPMUs

1 Cán bộ thực hiện dự án lưu chuyển quá nhiều,
người đã được tập huấn CSAT lại điều chuyển
sang các phòng ban khác hoặc nghỉ việc cho nên
thiếu tính liên tục và gây khó khăn cho việc theo
dõi và nắm bắt thông tin của cán bộ chịu trách
nhiệm về Chính sách an toàn. Những cán bộ
CSATXH mới được điều chuyển, phân công
nhiệm vụ thì hầu hết chưa được tập huấn về
CSAT nên chưa hiểu rõ được công việc.

Các PPMU hạn chế xáo trộn nhân sự đã
được tập huấn/phụ trách CSAT. Nếu cán
bộ điều chuyển, nghỉ việc cần phải tập
huấn TOT, bàn giao lại cho cán bộ sẽ kế
tiếp nhiệm vụ.

CPO cần cử tư vấn PIC đi hiện trường
hướng dẫn trực tiếp và có văn bản
hướng dẫn lưu lại (Văn bản này tư vấn
PIC cần chuẩn bị và được CPO thông
qua, nếu cần tư vấn ISC góp ý).

CPO triển khai tiếp tục các lớp tập huấn
về CSAT hang năm (nếu có).

Tư vấn ISC sẽ phối hợp cùng các bên
như PIC hướng dẫn hỗ trợ, đào tạo lại
cho các cán bộ CSAT của PMU trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PPMUs, CPO, PIC, ISC Hà Giang

2 Một số PPMU công tác lưu trữ hồ sơ và lập các
biểu mẫu báo cáo chưa đầy đủ (Tuyên Quang,
Thanh Hoá tài liệu cung cấp khá đầy đủ).

Các PPMU cần nhanh chóng ổn định tổ
chức và phân công người phụ trách từng
công việc cụ thể, cũng như lưu tài liệu
vào các file cứng và file mền, sao cho dễ
tìm và cung cấp cho tư vấn ISC khi cần
thiết.

PPMUs, CPO, PIC, ISC Hà Giang, Nghệ An



Báo cáo giám sát tại 10 tỉnh – Phần: Chính sách an toàn Xã hội
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STT Vấn đề (tháng 7/2020) Giải pháp Trách nhiệm các bên Ghi chú/tỉnh2

3 Một số PPMUs chưa bố trí nhân sự chuyên trách
thực hiện các hoạt động RAP, EMDP, SA, năng
lực chuyên môn hiểu về CSAT của nhân sự còn
hạn chế và thực hiện phải kiêm nhiệm. Do vậy,
việc thực hiện các báo cáo, biễu mẫu còn lúng
túng, chưa biết thực hiện.

PPMU cần bố trí nhân sự với hợp đồng
dài hạn theo tiến độ của TDA.
PIC/ISC hỗ trợ các PPMUs về chuyên
môn, đào tạo tại chỗ khi thực hiện các
đợt công tác tại các tỉnh.

PPMUs, PIC, ISC, CPO Hà Giang, Nghệ An

VI Những khó khăn của tư vấn ISC

1 Đối với TDA Hà Giang đi vào đúng dip mưa lũ
nên số hộ không đi hết theo kế hoạch (chỉ đi
được 2/7 hồ)

Sẽ bố trí đi giám sát trong đợt tiếp theo

2 Dịch covid -19 lần 2 khiến cho đoàn công tác
không đi giám sát được tỉnh Vĩnh Phúc

Sẽ bố trí đi giám sát trong đợt tiếp theo
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PHẦN V: PHỤ LỤC

Biên bản làm việc tại tỉnh Tuyên Quang (1) Biên bản làm việc tại tỉnh Tuyên Quang (2)

Biên bản làm việc tại tỉnh Tuyên Quang (3) Trả lời kiến nghị cho hộ gia đình Nguyễn
Duy Thành về việc giao lô đất tái định cư
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Biên bản tham vấn tỉnh Thanh Hoá (1) Biên bản tham vấn tỉnh Thanh Hoá (2)

Biên bản tham vấn tỉnh Thanh Hoá (2) Tham vấn ban PPMU Thanh Hoá
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 61-

Danh sách thành viên đã tham vấn tại tỉnh
Tuyên Quang (1)

Danh sách thành viên đã tham vấn tại tỉnh
Tuyên Quang (2)

Tham vấn chính quyền xã Văn Phú – tỉnh
Tuyên Quang

Tham vấn PPMU Tuyên Quang
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 62-

Danh sách thành viên tham vấn tỉnh
Thanh Hoá (1)

Danh sách thành viên tham vấn tỉnh Thanh
Hoá (2)

Danh sách thành viên tham vấn tỉnh
Thanh Hoá (3)

Tham vấn trưởng thôn hồ Khe San – Tỉnh
Nghệ An
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 63-

Danh sách tham vấn tại tỉnh Nghệ An (1) Danh sách tham vấn tại tỉnh Nghệ An (1)

Danh sách tham vấn tại tỉnh Nghệ An Danh sách tham vấn tại tỉnh Nghệ An (1)
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Danh sách tham vấn Tỉnh Hà Giang Tham vấn nhà thầu – tỉnh Hà Giang

Tham vấn PPMU Hà Giang Tham vấn hộ dân Hà Giang
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Phỏng vấn công nhân phụ trách nấu ăn người
địa phương, mức lương tháng 5 triệu VND,
công trình hồ Cây Sung, TDA Khánh Hòa

Công nhân nữ người địa phương được
tuyển làm tấm đan bê tông, được trang
bị đầy đủ áo phản quang, mũ bảo hộ,
giày bảo hộ, mức ngày công 350.000
VND, bằng với mức công của lao động
nam, công trình đập Ông Kinh, TDA
tỉnh Ninh Thuận

Họp tham vấn với UBND xã Minh Đức, quản
lý hồ Hố Chuối, TDA tỉnh Thái Nguyên

Phỏng vấn sâu ông Võ Duy Tân, hộ có
diện tích cây trồng nằm trong phạm vi
hành lang an toàn đê đập hồ Dầu
Tiếng, TDA tỉnh Tây Ninh
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Phỏng vấn hộ gia đình hồ Đá Mài, TDA
Khánh Hòa

Lán trại công nhân được sắp xếp gọn
gàng, trang bị bình chữa cháy, công
nhân nhà thầu công trình đập Láng
Nhớt, TDA tỉnh Khánh Hòa

Tham vấn PPMU tỉnh Bắc Kan Thực địa hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh
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Danh sách người đã gặp tại các tỉnh:

Khánh Hoà – Tây Ninh – Ninh Thuận – Thái Nguyên – Bắc Kạn

STT PPMU Họ và tên Vị trí/chức vụ

I. Khánh Hòa Trịnh Văn Hiên Cán bộ kỹ thuật hồ Cây Sung

1. Hoàng Văn Thương Chỉ huy công trường hồ Cây Sung

2. Đinh Văn Mỹ Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên
Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa

3. Nguyễn Thị Kim
Hân

Công nhân hồ Cây Sung

4. Nguyễn Văn Hiếu Phụ trách CSAT nhà thầu

5. Nguyễn Văn Hạnh Chủ tịch UBND xã Diên Tân

6. Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch hội phụ nữ xã Diên Tân

7. Nguyễn Đạt Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Diên Lâm II

8. Trịnh Đức Tuấn Viện Kỹ thuật công trình, đại học Thủy
Lợi, nhà thầu công trình hồ Đá Mài

9. Lê Viết Tùng Cán bộ kỹ thuật hồ Đá Mài, công ty TNHH
Hùng Tiến

10. Phạm Văn Tám Công nhân thi công hồ Đá Mài

11. Trần Thị Hoa Chủ tịch hội phụ nữ xã Diên Lâm

12. Ms Thủy Cán bộ UBND xã Diên An

II. Ninh Thuận Nguyễn Thị Loan Công nhân thi công hồ CK7, thôn 2 xã Nhị
Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

13. Hoàng Minh Khanh Tư vấn GSMT độc lập của Ban QLDA
Ninh Thuận

14. Lê Tuấn Bảo Cán bộ của Nhà thầu Hồ CK7

15. Nguyễn Đăng Lộc Bảo vệ công trình, xã Nhị Hà

16. Lê Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Hà

17. Lê Đức Toàn Cán bộ kỹ thuật, công ty CPDDTXDPT
Nông thôn Hà Nôi

18. Trần Đồng Ninh Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải

19. Lê Văn Phi Chủ tịch hội Nông dân xã Nhơn Hải

20. Lê Thiện Phương Cán bộ kỹ thuật, nhà thầu thi công đập Ông
Kinh

21. Chamalea Ong Chủ tịch UBND xã Phước Đại
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STT PPMU Họ và tên Vị trí/chức vụ

22. Đặng Ngọc Quý Cán bộ Phòng Nông nghiệp xã Phước Đại

23. Nguyễn Phúc Điền Cán bộ Giám sát Công trình hồ Sông Sắt,
Công ty Tư vấn Xây dựng An Thịnh

24. Lê Thành Tựu Cán bộ kỹ thuật, công ty CPDĐT&XD An
Thuận

25. Nguyễn Ngọc
Trường

Phó chủ tịch UBND xã Phước Thái

III. Tây Ninh Hoàng Văn Thủy Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, huyện
Tân Châu

26. Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng ấp Tân Xuân

27. Võ Duy Tân Hộ dân ấp Tân Xuân, bị ảnh hưởng bởi DA

IV. Bắc Kạn Triệu Hồng Sơn Trưởng phòng Quản lý Dự án

28. Đàm Minh Hoàng Phụ trách Dự án WB8

29. Triệu Toàn Quốc Cán bộ CSAT xã hội

V. Thái Nguyên Nguyễn Tiến Thịnh Phó Giám đốc Dự án WB8

30. Bùi Việt Thắng Trưởng phòng kế hoạch-kỹ thuật

31. Phạm Văn Tuấn Trưởng phòng dự án, phụ trách CSATXH

32. Lưu Thùy Linh Cán bộ phụ trách CSATMT

33. Nguyễn Thị Diệu
Hương

Cán bộ Kế hoach;

34. Phạm Văn Chiến Cán bộ kỹ thuật, nhà thầu thi công hồ Hố
Chuối, CTCP Thủy lợi Ninh Bình

35. Triệu Thế Lực Phó CTUBND xã Minh Đức

36. Lê Xuân Hằng Cán bộ địa chính xã Minh Đức

37. Trần Văn Vĩnh Xóm trưởng xóm 8b,

38. Đỗ Văn Đông Xóm trưởng xóm 8A

39. Nguyễn Đình Thông Người dân xóm 8A, BAH bởi dự án

40. Nguyễn Văn Bình Trưởng xóm Na Lang 1

41. Nguyễn Sông Công Cán bộ địa chính xã Thành Công

42. Phạm Văn Lực Phó chủ tịch UBND xã Thành Công


	2.1.pdf (p.1-2)
	1.1.pdf (p.1)
	1.pdf (p.1-2)

	1.2.pdf (p.2)

	2.2.pdf (p.3)
	2.3.pdf (p.4-71)
	3.pdf (p.4-71)


