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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu về dự án

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

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

Dự án DRSIP) nhằm hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi

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

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

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

kinh tế xã hội người dân vùng hạ du.

(2) Dự án được chia thành 2 giai đoạn với tổng số 52 Tiểu dự án (TDA), trong

đó giai đoạn 1 bao gồm 12 TDA và giai đoạn 2 có 40 TDA với thời gian thực hiện

trong giai đoạn từ 2016 đến 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Quá trình thi công và vận hành dự án sẽ luôn đỏi hỏi sự tuân thủ các quy

định về an toàn môi trường và xã hội theo các quy định của chính phủ Việt Nam và

WB. Cụ thể trước khi thi công xây dựng, các tiểu dự án sẽ phải tiến hành sàng lọc môi

trường, lập báo cáo EIA, ESIA. Trong giai đoạn thi công và vận hành dự án, các nhà

thầu/PPMU sẽ phải thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo ESMP (đã được nêu

trong ESIA), bao gồm thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường,

phòng ngừa sự cố môi trường và tiến hành giám sát chất lượng môi trường theo định

kỳ.
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1.2. Mục tiêu của Dự án DRSIP

 Mục tiêu tổng thể của dự án:

Hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi phục và nâng
cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập để bảo vệ
các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

 Mục tiêu cụ thể:

Cải tạo và bảo đảm an toàn công trình thông qua việc sửa chữa và nâng cấp các
đập và hồ chứa bị suy giảm hoặc thiếu khả năng xả lũ.

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

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

1.3. Các hoạt động của Dự án

Dự án bao gồm 03 hợp phần, cụ thể:

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

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

- Sửa chữa, cải tạo các hồ, đập bị hư hỏng về kết cấu và thiếu năng lực xả lũ.

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

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

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

- Trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị quản lý an toàn đập.

- Cải thiện thể chế và chính sách an toàn đập.

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

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

- Đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với sự cố đập và
rủi ro thiên tai.

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

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ thực hiện dự án (PIC), giám sát độc
lập bên thứ ba (ISC), đánh giá và giám sát (M&E).

- Kiểm toán dự án.

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

1.4. Phạm vi dự án

Dự án bao gồm 52 tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 34 tỉnh thành khác

nhau có hồ chứa bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái

Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh,

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

Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,

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

1.5. Tiến độ thực hiện dự án

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

định có hiệu lực), kết thúc năm 2022.

a. Tiến độ thi công xây dựng

- Toàn đự án có 22/52 TDA đã và đang thi công (42% số TDA) (35 gói thầu).

Tổng giá trị trao thầu xây lắp đạt 1.898,6 tỷ đồng. Tổng số hồ đang được thi công là

117 hồ, trong đó:

+ 05 TDA (11 hồ) đã hoàn thành (TDA Đập Làng tỉnh Quảng Ngãi, TDA hồ
Thạch Bàn tỉnh Bình Định, TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình, TDA hồ Đồng Bể tỉnh

Thanh Hóa, TDA tỉnh Sơn La).

+ 17 TDA còn lại với tổng số 106 hồ đang thi công (08 hồ thuộc 07 TDA giai

đoạn 1 và 98 hồ thuộc 9 TDA năm tiếp theo)

- Giá trị giải ngân xây lắp được 685,5 tỷ đồng đạt 36% giá trị trao hợp đồng.

Dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai thi công cho thêm 07 TDA (74 hồ), nâng

tổng số hồ được triển khai thi công là 191 hồ, giá trị xây lắp của các hồ dự kiến bắt đầu

triển khai thi công trong các tháng còn lại năm 2019 là khoảng 1.228,5 tỷ đồng, trong

đó:

+ 02 TDA (Đăk Lăk, Khánh Hòa) sẽ hoàn thành trao hợp đồng và bắt đầu triển

khai thi công trong tháng 11/2019.

+ 05 TDA (Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa (TDA02), Kon Tum, Ninh Thuận)

sẽ hoàn thành trao hợp đồng và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 12/2019.

- Dự kiến đến hết năm 2019, số hồ hoàn thành thi công là 26 hồ (đến nay đã có

11 hồ hoàn thành).

- 23 TDA (249 hồ) còn lại sẽ hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu và bắt đầu

triển khai thi công trong năm 2020, 2021.



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Môi trường - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 7-

Bảng 1: Tổng hợp tiến độ thi công các tiểu dự án tại các tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

1 TDA Đập Làng tỉnh Quảng
Ngãi

17.585 15/5/2017 17/5/2018 28/09/2018 100% 16.854

2 TDA hồ Thạch Bàn tỉnh
Bình Định

19.818 14/10/2017 01/3/2018 14/10/2019 100% 19.080

3 TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa
Bình

12.957 29/12/2017 24/2/2018 22/06/2019 100% 11.851

4 TDA hồ Ngòi Là 2 tỉnh
Tuyên Quang

34.487 11/01/2018 01/3/2018 13/07/2019 75% 22.287

5 TDA hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa

33.082 26/01/2018 01/3/2018 31/08/2019 100% 30.403

6 TDA Hồ Đạ Teh tỉnh Lâm
Đồng

69.756 24/05/2018 17/6/2018 14/03/2020 55% 30.840

7 TDA hồ Phú Vinh tỉnh
Quảng Bình

65.847 13/07/2018 23/7/2018 12/06/2020 62% 34.691

8 TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ 10.982 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2019 95% 5.815

9 TDA hồ Khe Gang - Khe
Sân tỉnh Nghệ An (02 TDA)

44.236 18.091

Lô 1 Khe Gang 27.464 27/07/2018 01/10/2018 19/12/2019 80% 10.493
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TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

Lô 2 Khe Sân 16.772 27/07/2018 01/10/2018 18/01/2020 90% 7.598

10 TDA Khe Chè tỉnh Quảng
Ninh

25.136 31/07/2018 15/8/2018 27/05/2019 95% 16.667

11 TDA hồ sông Quao tỉnh
Bình Thuận

170.987 59.685

Lô 1 64.048 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020 5% 15.100

Lô 2 94.622 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020 40% 39.838

Lô 3 12.317 20/12/2018 03/01/2019 19/12/2020 25% 4.747

12 TDA tỉnh Sơn La 124.762 15/11/2018 16/11/2018 15/05/2020 100% 81.507

13 TDA tỉnh Vĩnh Phúc 126.813 39.615

Gói thầu số 1:

Lô 1 21.974 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 30% 6.284

Lô 2 28.401 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 30% 8.125

Lô 3 31.307 19/11/2018 15/12/2018 15/06/2020 27% 8.956

Gói thầu số 2:

Lô 1 30.211 19/11/2018 15/12/2018 20/06/2020 42% 8.643

Lô 2 9.486 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 10% 2.715

Lô 3 5.434 14/11/2018 30/11/2018 29/04/2019 95% 4.892

14 TDA tỉnh Quảng Ninh
(TDA02)

162.099 14/05/2019 14/05/2019 17/06/2020 30% 48.628
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TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

15 TDA tỉnh Quảng Ngãi
(TDA02)

118.514 52.619

Gói thầu số 1: 40.654 18.555

+ Lô 1: Gò Lang, Hóc Bứa 17.535 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 50% 8.058

+ Lô 2: Liên Trì, Hố Đá 23.119 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 45% 10.496

Gói thầu số 2: 26.526 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 55% 13.326

Gói thầu số 3: 51.334 20.738

+ Lô 1: Hóc Khế, Hố Hiểu 22.554 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 30% 9.133

+ Lô 2: An Phong, Hóc Cơ 28.781 15/03/2019 15/03/2019 05/09/2020 30% 11.605

16 TDA tỉnh Bình Định
(TDA02)

107.381 47.457

Gói thầu số 1: 26.092 25/12/2018 01/03/2019 14/12/2020 45% 17.573

Gói thầu số 2: 81.288 29.884

Lô 1 42.543 01/03/2019 01/03/2019 18/02/2021 5% 17.555

Lô 2 38.746 01/03/2019 01/03/2019 18/02/2021 5% 12.330

17 TDA tỉnh Quảng Trị 174.296 7.780

Gói thầu số 1 107.731 5.880

Lô 1 64.323 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 48% 4.600
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TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

Lô 2 43.409 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 12% 1.280

Gói thầu số 2 34.052 1.400

Lô 1 10.253 02/08/2019 0

Lô 2 4.541 30/07/2019 0

Lô 3 7.201 30/07/2019 0

Lô 4 4.781 31/07/2019 0

Lô 5 7.276 30/07/2019 30/07/2019 20/01/2021 Tạm ứng 1.400

Gói thầu số 3 32.512 500

Lô 1 7.514 31/07/2019 31/07/2019 21/01/2021 Tạm ứng 500

Lô 2 5.864 30/07/2019 0

Lô 3 6.524 02/08/2019 0

Lô 4 6.396 31/07/2019 0

Lô 5 6.214 30/07/2019 0

18 TDA tỉnh Đăk Nông 187.758 64.838

Gói thầu số 1 95.880 32.773

Lô 1 60.026 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 40% 19.250

Lô 2 35.854 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 50% 13.523

Gói thầu số 2 91.877 32.065

Lô 1 20.118 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 40% 9.754
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TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

Lô 2 71.759 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 30% 22.311

19 TDA tỉnh Nghệ An
(TDA03)

195.727 36.048

Gói thầu số 1 54.618 5.553

Lô 1 36.106 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 5.553

Lô 2 18.511 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 0

Gói thầu số 2 46.955 5.100

Lô 1 23.568 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 5.100

Lô 2 23.387 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 0

Gói thầu số 3 35.713 10.207

Lô 1 26.027 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 7.808

Lô 2 9.686 28/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 2.399

Gói thầu số 4 55.003 14.843

Lô 1 24.770 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 60% 7.431

Lô 2 30.233 25/06/2019 01/07/2019 22/12/2020 10% 7.412

Gói thầu số 5 3.439 27/05/2019 01/07/2019 28/12/2019 100% 344

20 TDA tỉnh Quảng Bình
(TDA 02)

46.446 15.121

Gói thầu số 2 44.619 21/08/2019 05/10/2019 29/09/2020 Tạm ứng 13.386
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TT Tiểu dự án
Kinh phí
(Tỷ VNĐ)

Ngày trao hợp
đồng

Ngày khởi
công

Hoàn thành
(theo Hợp đồng)

Tỷ lệ hoàn
thành

Giá trị giải
ngân

Gói thầu số 4 1.827 100% 1.736

21 TDA tỉnh Thừa Thiên Huế 87.477 25.635

Gói thầu số 1 40.421 11.850

Lô 1 19.335 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 Tạm ứng 5.577

Lô 2 21.086 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 Tạm ứng 6.274

Gói thầu số 2 47.056 13.785

Lô 1 19.147 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 Tạm ứng 5.531

Lô 2 13.836 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 Tạm ứng 4.151

Lô 3 14.073 23/09/2019 01/10/2019 24/03/2021 Tạm ứng 4.103

22 TDA tỉnh Quảng Nam 62.430 0

Gói thầu số 1 62.430 0

Lô 1 17.400 0

Lô 2 18.206 0

Lô 3 26.824 0

Tổng cộng 1.898.576 685.511

(Nguồn: Báo cáo  cập nhật tình hình thực hiện dự án WB 8 – 11/2019 của ban CPO)
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PHẦN II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ
PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VỀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

2.1. Mục tiêu giám sát độc lập về an toàn môi trường

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn giám sát độc lập về chính sách an toàn môi
trường và xã hội là việc thực hiện đánh giá độc lập về quản lý môi trường tổng thể của
Dự án. Cụ thể, bên thứ ba sẽ giám sát việc tuân thủ các hoạt động của dự án với các tài
liệu chính sách an toàn Môi trường và Xã hội, bao gồm các quy định liên quan của
Chính phủ, các chính sách của WB và các điều khoản của ESMF, RPF và EMDF, để
đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án phải tuân thủ theo các khung chính sách
an toàn đã được phê duyệt cho dự án. Hỗ trợ, hướng dẫn các Ban quản lý trong việc
thực hiện các chính sách an toàn của Dự án.

2.2. Phạm vi công việc giám sát độc lập về an toàn về môi trường

Nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội dựa
trên các các tiêu chí sàng lọc môi trường, Kế hoạch quản lý môi trường (ESIA/ESMP)
Khung Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF). Phạm vị công việc giám sát của Dịch
vụ tư vấn sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) trong các nhiệm vụ sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kế hoạch giám sát sẽ dựa trên tác động và biện pháp giảm thiểu đã xác định. Tư
vấn sẽ phải chuẩn bị danh mục kiểm tra để giám sát thực hiện kế hoạch giảm thiểu cho
cả hai giai đoạn thi công và vận hành.

Nhiệm vụ 4: Tiến hành giám sát dựa vào cộng đồng: ISC cũng sẽ đưa ra các
khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng và năng lực giám
sát môi trường ở cấp cộng đồng; thực hiện kế hoạch kiểm tra là một trong những nội
dung tham vấn cộng đồng; và hướng dẫn thực hiện kế hoạch quản lý môi trường.

Nhiệm vụ 5: Kết hợp các kết quả giám sát chất lượng môi trường trong các báo

cáo giám sát định kỳ. Việc giám sát chất lượng môi trường sẽ được tổ chức để thực
hiện bởi PIAs / PPMUs. ISC sẽ kết hợp các kết quả giám sát chất lượng môi trường
trong các báo cáo giám sát định kỳ của ISC.

Nhiệm vụ 6: Nâng cao năng lực PIAs/PPMU’s về việc thực hiện ESMP. Trong
quá trình giám sát, ISC sẽ hỗ trợ các chủ đầu tư tiểu dự án trong việc nâng cao năng
lực cho PIAs/ PPMUs, nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát thi công các tiểu dự án.
Nâng cao năng lực được thực hiện thông qua; (i) Thảo luận trực tiếp giữa ISC và cán
bộ của PIA s/ PPMUs, nhà thầu xây dựng, và tư vấn giám sát xây dựng về các yêu cầu
thực hiện và giám sát ESMP; (ii) cung cấp hướng dẫn cần thiết cho PIAs/ PPMUs và
tư vấn giám sát xây dựng về việc điền và chuẩn bị các mẫu theo dõi theo báo cáo giám
sát định kỳ và hỗ trợ xây dựng năng lực trong các chuyến đi thực địa.

Nhiệm vụ 7: Chuẩn bị báo cáo giám sát. Tư vấn sẽ chuẩn bị các nội dung liên
quan đến an toàn môi trường trong các sản phẩm đầu ra của dịch vụ tư vấn: báo cáo
khởi đầu, báo cáo định kỳ,báo cáo đột xuất, báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối cùng.

2.3. Nội dung và phương pháp giám sát

2.3.1. Nội dung giám sát

Để thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ của tư vấn giám sát độc lập, trong đợt
giám sát định kỳ lần 2 này, các nội dung triển khai giám sát được tư vấn thực hiện bao
gồm:

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

Trước khi tiến hành đợt giám sát, đơn vị tư vấn đã xây dựng kế hoạch giám sát
chi tiết về các vấn đề an toàn môi trường theo các nhiệm vụ đã được nêu ở trên.
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Kế hoạch này được đơn vị tư vấn thống nhất với CPO và các bên liên quan trước
khi tiến hành hoạt động giám sát tại văn phòng và ngoài hiện trường.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các PPMU chuẩn bị sẵn các tài liệu có liên quan cho
đơn vị tư vấn trước khi đi hiện trường.

b. Thực hiện kế hoạch giám sát tại văn phòng và hiện trường

Với thời gian làm việc tại mỗi tỉnh là 02 ngày, buổi đầu tiên, đoàn giám sát đã
họp với các bên liên quan bao gồm đại diện PPMUs, các nhà thầu thi công, tư vấn
giám sát thi công... để thông báo các nội dung và lịch trình sẽ làm việc trong đợt giám
sát và yêu cầu các cán bộ an toàn môi trường của PPMUs, nhà thầu và các bên liên
quan cùng tham gia. Sau đó đoàn giám sát tiếp tục tiến hành các hoạt động kiểm tra và
giám sát tại văn phòng.

* Tại văn phòng

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

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

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

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

* Tại hiện trường

Tư vấn đã thực hiện kiểm tra và giám sát thực tế hiện trường tại tất cả các công
trường đang thi công, lán trại công nhân và các tuyến đường vận chuyển vật vào công
trường. Các nội dung kiểm tra giám sát được tập trung vào việc tuân thủ các biện pháp
đảm bảo an toàn môi trường, sức khỏe, vệ sinh công trường và an toàn lao động,...
theo ESMP, bao gồm các nội dung sau:

 Việc tuân thủ và các vi phạm của người lao động, của nhà thầu trong việc thực
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hiện các yêu cầu ESMP và các hành động khắc phục hậu quả.

 Hiện trạng các biện pháp an toàn được áp dụng (biển báo, khu vực cấm, hàng

rào và thiết bị an toàn của người lao động), đặc biệt là tại hoặc gần khu dân cư,
giao lộ và điểm nóng về giao thông.

 Tác động của quá trình thi công đến môi trường (không khí, bụi, tiếng ồn và

rung) tại các công trường và dọc theo các tuyến đường vận chuyển.

 Các hoạt động làm gián đoạn dịch vụ tiện ích của người dân hiện có trong thời

gian thi công.

 Kiểm tra công tác vệ sinh và các điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường cho

công nhân tại các khu lán trại công nhân và công trường thi công.

 Kiểm tra các biện pháp phòng chống sạt lở, các nguy cơ về an toàn sự cố môi

trường tại công trường.

 Quản lý chất thải trên công trường và lán trại công nhân

 Công tác dọn dẹp và làm sạch môi trường tại khu công trường và các khu vực

xung quanh sau mỗi ca thi công.

 Tình trạng phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng hoặc xuống cấp mà nguyên nhân

được xác định do hoạt động thi công dự án gây ra

 Phục hồi cảnh quan môi trường các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án sau thi

công như các khu vực nhà thầu mượn đất của dân để làm bãi chứa, lán trại

công nhân, đường vận chuyển,....

Với mỗi nội dung được kiểm tra và đánh giá ở trên, đoàn giám sát đều có những
đánh giá nhanh về tính hiệu quả của từng giải pháp được áp dụng. Với những vấn đề
còn tồn tại, đoàn đã đưa ra những khuyến nghị, hướng dẫn cụ thể cho nhà thầu chỉnh
sửa và áp dụng.

c. Kiểm tra các kết quả giám sát chất lượng môi trường trong các báo cáo giám sát

định kỳ do PPMU/nhà thầu thực hiện.

Đoàn chuyên gia giám sát đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện giám sát chất
lượng môi trường của các tiểu dự án. Việc kiểm tra này bao gồm các nội dung:

- Tính đầy đủ về kết quả giám sát chất lượng môi trường của tiểu dự án: Thông
số giám sát, tần suất giám sát và vị trí giám sát như đã đề cập trong báo cáo ESIA/EIA
của tiểu dự án;

- Kiểm tra tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện quan trắc chất lượng môi
trường đáp ứng các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể đơn vị thực
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hiện nhiệm vụ này phải có đầy đủ phòng thí nghiệm để thực hiện hoạt động quan trắc
và phân tích và phải có chứng chỉ VIMCERTS do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Kiểm tra các kết quả quan trắc và so sánh với các quy chuẩn hiện hành để từ đó
nhận định những vấn đề môi trường còn tồn tại và đưa ra các giải pháp cần thiết (nếu
có) nhằm giảm thiểu các tác động tiêu của hoạt động thi công đến môi trường tự nhiên.

d. Tham vấn các bên liên quan trong quá trình giám sát

Ngoài làm việc với các bên liên quan là PPMU, các nhà thầu thi công và tư vấn
giám sát thi công, đoàn giám sát còn thực hiện công tác tham vấn với các bên liên
quan vàmột số người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án đặc biệt là những người dân
sống gần các công trình đang thi công.

Các nội dung phỏng vấn các bên liên quan chủ yếu gồm:

+ Đối với người dân, những vấn đề được phỏng vấn gồm: Sự nắm bắt thông tin
của người dân về dự án, những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình thi công
của nhà thầu, sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình thi công, sự gián
đoạn các công trình tiện ích khi nhà thầu thi công và giải pháp khắc phục (nếu có).

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

e. Giám sát an toàn giao thông

Các nội dung kiểm tra và giám sát an toàn giao thông bao gồm xem xét và kiểm
tra nhà thầu có vận chuyển theo đúng tuyến đường đã được quy định; xem xét về hiện
trạng giao thông các tuyến, công tác an toàn trong quá trình vận chuyển của nhà thầu
như thiết lập, dựng các chỉ dẫn giao thông tại các điểm qui định trên công trường và tại
các đường dẫn vào công trường bao gồm các biển báo giao thông, đèn hiệu để hướng
dẫn và kiểm soát giao thông phù hợp, các biển báo hạn chế tốc độ của phương tiện,
biển báo nguy hiểm tại khu vực có thiết bị cơ giới nặng hoạt động trong khu vực thi
công.

f. Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy

Dựa trên kế hoạch quản lý môi trường đã được đề cập trong ESMP của từng tiểu
dự án, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại hiện trường bằng phương
pháp kiểm tra, quan sát và đánh giá công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi
trường của nhà thầu tại khu vực công trường thi công, tuyến đường vận chuyển vật
liệu, khu văn phòng/lán trại nhà thầu. Các nội dung giám sát bao gồm: Công tác tập
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huấn về an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho công nhân, các biển cảnh báo về
an toàn tại khu công trường, quy định làm việc tại công trường và khu lán trại, công
tác vệ sinh tại công trường cũng như khu lán trại, công tác quản lý thu gom các chất
thải phát sinh,...

g. Hướng dẫn nâng cao năng lực về thực hiện an toàn môi trường cho các cán bộ làm

công tác an toàn môi trường và xã hội của PPMU, tư vấn giám sát và nhà thầu thi

công

Nâng cao năng lực về công tác an toàn môi trường được coi là một hoạt động
quan trọng của dịch vụ tư vấn, hướng tới nhóm đối tượng là cán bộ phụ trách an toàn
môi trường thuộc PPMO, nhà thầu, tư vấn giám sát thi công. Trong quá trình giám sát,
chuyên gia môi trường của đoàn tư vấn đã thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực
bao gồm:

- Khi xem xét hồ sơ cũng như kiểm tra tại hiện trường, chuyên gia cũng chỉ dẫn
và giải thích rõ cho các cán bộ của PPMO và các nhà thầu về các nội dung cần chú ý
đối với công tác an toàn môi trường nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Chính
phủ Việt Nam cũng như nhà tài trợ WB.

- Khi phát hiện vấn đề còn tồn tại phải khắc phục, chuyên gia cũng hướng dẫn và
thảo luận cùng các bên liên quan về giải pháp để khắc phục trên cơ sở hài hòa, đảm
bảo lợi ích cho các bên nhưng vẫn đáp ứng được quy định, đồng thời các tồn tại phải
được khắc phục.

- Chuyên gia đã hỗ trợ các PPMU, tư vấn giám sát xây dựng biểu mẫu giám sát
định kỳ và hướng dẫn các cán bộ cách thức thực hiện và điền phiếu

2.3.2. Phương pháp giám sát

Đoàn tư vấn giám sát độc lập (ISC) triển khai công việc từ ngày 27/10/2019 đến
ngày 05/11/2019 tại 10 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Đắk
Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định, mặc dù chương trình dự kiến ban
đầu là sẽ thực hiện giám sát hiện trường tại 12 tỉnh, bao gồm cả Quảng Nam và Quảng
Ngãi. Nguyên nhân rút ngắn thời gian giám sát là do 2 tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi
bị ảnh hưởng bão nên đoàn giám sát không thể tiếp cận được khu vực này. Đối với
các tỉnh khác chưa được giám sát tại hiện trường,đơn vị tư vấn yêu cầu các PPMUs
gửi các hồ sơ, báo cáo có liên quan tới công tác an toàn môi trường về để đánh giá và
sẽ tiếp tục được thực hiện giám sát hiện trường trong các đợt giám sát định kỳ lần sau.

Tại 10 tỉnh đoàn giám sát trực tiếp, mỗi tỉnh đoàn đã làm việc với PPMU và cán
bộ phụ trách vấn đề môi trường và xã hội của PPMU, các nhà thầu thi công và tư vấn
giám sát thi công tại văn phòng, kiểm tra giấy tờ, tài liệu có liên quan. Sau đó đoàn
tiếp tục hoạt động giám sát tại hiện trường, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ
môi trường của nhà thầu đã được phê duyệt.
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 Các phương pháp được tiến hành thực hiện như sau:

a. Thu thập, rà soát và đánh giá các tài liệu

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

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

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

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

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

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

b. Phương pháp chuyên gia

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

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

c. Phương pháp so sánh và tham chiếu đánh giá

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

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ECOP và các biện pháp
giảm thiểu tác động môi trường đặc thù được phản ảnh trong các báo cáo ESIA, EIA
của dự án.

- Các kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ của các tiểu dự án được
xem xét và đối chiếu với các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường có liên quan như
QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 09-MT:2015/BTNMT
về chất lượng nước ngầm; QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng môi trường không
khí xung quanh; QCVN26:2010/BTNMT về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT về độ
rung; QCVN 14 : 2008/BTNMT về chất lượng nước thải sinh hoạt công nhân;
QCVN 03 - MT:2015/BTNMT về chất lượng đất.

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

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

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

d. Phương pháp nâng cao năng lực và hỗ trợ cho cán bộ môi trường các nhà thầu
và PPMUs thực hiện kế hoạch quản lý môi trường tại hiện trường

Nâng cao năng lực và hỗ trợ cho các cán bộ môi trường của các nhà thầu cũng như
PPMUs được coi là một hoạt động quan trọng của dịch vụ tư vấn. Trong quá trình thực
hiện các đợt giám sát an toàn môi trường theo định kỳ, ngoài việc kiểm tra phát hiện các
vấn đề môi trường tại văn phòng và hiện trường, những vấn đề còn tồn tại, tư vấn sẽ
thực hiện việc khuyến nghị, hướng dẫn và hỗ trợ các nhà thầu PPMUs để giải quyết
những vẫn đề còn tồn tại nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chính sách an toàn môi
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trường theo quy định của Chính phủ Việt Nam cũng như WB. Cụ thể, tư vấn giới thiệu
và hướng dẫn cho nhà thầu, PPMUs về các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường mà
nhà thầu/dự án phải thực hiện trong quá trình thi công đã được đề cập trong
ESMP/ESMF, các tiêu chuẩn, quy định về an toàn môi trường mà dự án phải tuân thủ
trong suốt quá trình thi công.

Ngoài ra, trong đợt giám sát định kỳ lần 1, nhóm chuyên gia cũng tiến hành xây
dựng biểu mẫu giám sát định kỳ dành cho tư vấn giám sát thi công và nhà thầu và gửi
tới các đơn vị để thực hiện, đồng thời hướng dẫn các bên hiểu rõ về ý nghĩa của biểu
mẫu cũng như cách thức lập biểu mẫu/báo cáo trong suốt quá trình thi công.

e. Phương pháp tham vấn cộng đồng

Trong quá trình triển khai giám sát định kỳ lần 2, tư vấn tiếp tục thực hiện công
tác tham vấn cộng đồng tại các khu vực có liên quan để tìm hiểu các vấn đề môi
trường phát sinh trong quá trình thi công:

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

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

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

f. Phương pháp giám sát trực tiếp hiện trường khu vực thi công

Trong đợt giám sát định kỳ lần 2, nhóm chuyên gia về an toàn môi trường và xã
hội đã tiến hành giám sát tại hiện trường các khu vực thi công thuộc 10 tỉnh bao gồm:
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,
Bình Thuận, Bình Định

Quá trình giám sát tại hiện trường, tư vấn sử dụng các phương pháp quan sát,
chụp ảnh, đánh giá và có sự tham chiếu về việc thực thi và tuân thủ các biện pháp
giảm thiểu tác động môi trường của dự án bởi các nhà thầu thi công theo các nội dung
đã được nêu trong các báo cáo EIA, ESMP, ECOPs (như các biện pháp giảm thiểu tác
động của bụi, tiếng ồn, thu gom và quản lý các chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước
thải, gián đoạn/làm xuống cấp các công trình tiện ích của người dân địa phương, quản
lý công nhân, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ,
công tác phục hồi môi trường sau thi công,....).
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Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp đã

được áp dụng, trên cơ sở đó có đề xuất các khuyến nghị cụ thể cho những tồn tại cần

khắc phục nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động môi trường có thể nảy sinh

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

Đối với các tỉnh mà đơn vị tư vấn thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp, chuyên

gia an toàn môi trường của tư vấn đã tiến hành kiểm tra và đánh giá ngay tại hiện

trường. Đối với các tỉnh mà đoàn không thực hiện được hoạt động giám sát tại hiện

trường, tư vấn đã tiến hành thu thập các báo cáo giám sát thường kỳ về an toàn môi

trường và xã hội do tư vấn giám sát thi công và nhà thầu lập và đã được nộp về
PPMUs.

Dựa trên kế hoạch quản lý môi trường đã được đề cập trong ESMPcủa từng nhà

thầu, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại hiện trường bằng phương
pháp kiểm tra, quan sát và đánh giá công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi

trường, công tác phòng cháy chữa cháy của nhà thầu tại khu vực công trường thi công,

tuyến đường vận chuyển vật liệu, khu văn phòng/lán trại nhà thầu. Các nội dung giám

sát bao gồm: Công tác tập huấn về an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho công

nhân, các biển cảnh báo về an toàn tại khu công trường, quy định làm việc tại công

trường và khu lán trại, công tác vệ sinh tại công trường cũng như khu lán trại, công tác

quản lý thu gom các chất thải phát sinh,...

2.3.3. Tổ chức thực hiện

Đây là đợt giám sát lần hai của đơn vị tư vấn và hoạt động giám sát này sẽ tiếp

tục được duy trì với tần suất 06 tháng/lần trong suốt quá trình thi công dự án.

Trước khi tiến hành hoạt động giám sát, đơn vị tư vấn phối hợp với CPO gửi Văn
bản số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy

lợi về việc chuẩn bị các tài liệu cho công tác giám sát độc lập việc thực hiện chính sách

an toàn,  dự án WB8 gửi tới các PPMUs về việc đề xuất kế hoạch giám sát an toàn (chi

tiết văn bản được đính kèm trong phụ lục báo cáo). Sau khi thống nhất với CPO và các

đơn vị có liên quan, đơn vị giám sát đã lên chi tiết lịch trình hoạt động giám sát tại 10

tỉnh bao gồm : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk

Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định trong thời gian từ ngày 27/10 đến

05/11/2019. Tại mỗi tỉnh, đoàn giám sát thực hiện việc giám sát tại văn phòng và giám

sát tại hiện trường (chi tiết lịch trình giám sát được đính kèm trong phụ lục).
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PHẦN III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

3.1. Kết quả đánh giá năng lực của các PPMUs và các bên liên quan trong chuẩn
bị và thực hiện công tác an toàn môi trường

Hoạt động rà soát và đánh giá năng lực của các PPMUs và các bên liên quan
thông qua công tác chuẩn bị nhân sự cũng như chuẩn bị các hồ sơ tài liệu về công tác
an toàn môi trường của các PPMUs và các đơn vị liên quan như đơn vị tư vấn giám sát
và các nhà thầu thi công là hoạt động đầu tiên mà tư vấn thực hiện trước khi tiến hành
giám sát tại hiện trường. Các kết quả giám sát cho thấy:

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

Theo yêu cầu của dự án, các PPMUs, tư vấn giám sát thi công và các nhà thầu thi
công đều phải tổ chức và bố trí nhân sự từ 1-2 cán bộ chuyên trách về an toàn môi
trường và xã hội.

Căn cứ theo kết quả giám sát thực tế tại 10 tỉnh được tư vấn thực hiện và báo cáo
từ các tỉnh còn lại cho thấy, hiện nay, tất cả các tỉnh đều đã thành lập PPMU để quản lý
và thực hiện dự án và đều bố trí từ 01-02 cán bộ làm công tác an toàn môi trường. Các
cán bộ chuyên trách về An toàn môi trường của các PPMU thường kiêm nhiệm thêm
công tác an toàn về xã hội hoặc vấn đề giới cho toàn toàn bộ các TDA trên địa bàn tỉnh.

- Đối với tư vấn giám sát thi công: Qua kết quả giám sát và kiểm tra hồ sơ thầu

của các đơn vị tư vấn giám sát thi công cho thấy, các đơn vị tư vấn này đều có bố trí

01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội. Cán bộ chuyên trách này phải

có đầy đủ năng lực chuyên môn về lĩnh vực an toàn môi trường và phải thường xuyên

có mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu thi công.Tuy nhiên, trong thời gian tư
vấn giám sát độc lập đi giám sát tại 10 tỉnh cho thấy, các cán bộ chuyên trách về an

toàn môi trường và xã hội của một số đơn vị không có mặt tại công trường như Liên

danh công ty TNHH Minh Phát Đắc Nông và Công ty CP tư vấn xây dựng NN Nông thôn
Kon Tum(đơn vị tư vấn giám sát ở tỉnh Đắc Nông);... Vì vậy đoàn giám sát đã yêu cầu

các đơn vị này phải bố trí ngay cán bộ giám sát an toàn môi trường và xã hội.

- Đối với các đơn vị nhà thầu thi công: Hầu hết các đơn vị nhà thầu thi công hiện

nay đều chưa có cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội (như Công ty Cổ
phần 36 tại hồ Đạ TẻH (tỉnh Lâm Đồng); công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tường

Duy (tỉnh Bình Định) Công ty TNHH Xây dựng Tín Nghĩa (tỉnh Bình Định),... Đoàn
giám sát đã yêu cầu các đơn vị này phải bố trí ngay cán bộ phụ trách về an toàn môi

trường và xã hội trong suốt quá trình thi công. Cán bộ này của nhà thầu được khuyến

nghị có thể làm kiêm nhiệm nhưng phải am hiểu về công tác an toàn và phải được qua

tập huấn về an toàn môi trường và xã hội để giúp cho nhà thầu thực hiện đầy đủ các

nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm soát an toàn trong quá trình thi công.
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3.1.2. Kết quả rà soát và đánh giá công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về an toàn môi
trường

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

(1) Báo cáo sàng lọc môi trường, ESIA; EIA đã được Sở Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt; hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công từng tiểu dự án; hồ sơ thầu và
hợp đồng thi công và hợp đồng tư vấn giám sát thi công.

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

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

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

(Chi tiết các tài liệu đã được các PPMUs cung cấp và được tư vấn đánh giá thể
hiện trong phụ lục báo cáo)

Các kết quả đánh giá theo từng nội dung được cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm hiện tại, toàn dự án có 51/52 TDA đã hoàn thành việc sàng lọc
môi trường và xã hội và được WB thông qua; còn lại 1/52 TDA đang trình WB xem
xét là TDA tỉnh Hải Dương, dự kiến sẽ gửi WB thông qua trong quý IV/2019.
Chi tiết tiến độ lập báo cáo ESIA được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2: Tiến độ thực hiện báo cáo CSAT môi trường ESIA

TT Nội dung Tỉnh/TDA

1 35 TDA WB đã thông qua Bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 23 TDA tiếp theo
(Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc
Giang, Quảng Ninh (TDA02), Hà Tĩnh (TDA01),
Quảng Ngãi (TDA02), Bình Định (TDA02), Yên
Bái, Đăk Nông, Khánh Hòa, Huế, Quảng Nam,
Quảng Trị, Nghệ An (TDA3), Thanh Hóa (TDA
02), Đăk Lak, Kon Tum, Phú Yên, Phú Thọ (TDA
02), Hà Giang, Lạng Sơn

2 02 TDA Đang gửi xin ý kiến WB Quảng Bình (TDA02), Bình Thuận (TDA02)

3 03 TDA Đang chỉnh sửa báo cáo
theo ý kiến của WB

Bắc Kạn, Ninh Thuận, Lâm Đồng
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TT Nội dung Tỉnh/TDA

4 03 TDA Đang chỉnh sửa báo cáo
theo ý kiến của CPMU

Hòa Bình (TDA02), Tuyên Quang (TDA02), Gia
Lai

5 06 TDA đang triển khai lập báo
cáo CSAT

Hòa Bình (TDA03), Ninh Bình, Quảng Ngãi
(TDA03), Nghệ An (TDA04), Hải Dương, Thanh
Hóa (TDA03

6 03 TDA đang trong giai đoạn
tuyển tư vấn

Hà Tĩnh (TDA02), Đắk Lắk (TDA02) và TDA hồ
Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh)

(Nguồn: Báo cáo  cập nhật tình hình thực hiện dự án WB 8 – 11/2019 của CPO)

- Hồ sơ mời thầu: Thông qua việc giám sát tạivăn phòng của 10 tỉnh được khảo
sát tại hiện trường cũng như hồ sơ một số tỉnh đã gửi cho tư vấn. Kết quả xem xét các
hồ sơ cho thấy, đối với các hợp đồng đã được trao thầu, hồ sơ mời thầu và hợp đồng
thi công đối với các nhà thầu xây lắp và đơn vị tư vấn giám sát thi công đã thực hiện
đúng theo các hướng dẫn mới nhất của WB về chính sách an toàn môi trường, các yêu
cầu về chính sách an toàn môi trường đã được lồng ghép vào hồ sơ mời thầu và hợp
đồng.

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

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

TT Nội dung Hiện trạng Kiến nghị (nếu có)

1. Báo cáo sàng lọc
môi trường và xã
hội

51/52 TDA đã hoàn thành việc
sàng lọc môi trường và xã hội và
được WB thông qua; còn lại 1/52
TDA đang trình WB xem xét.

Đáp ứng yêu cầu

2. Báo cáo ESIA + 35/52 TDA đã được WB thông
qua; 02 TDA đang gửi xin ý kiến
WB và 03 TDA đang chỉnh sửa
báo cáo theo ý kiến WB

+ 03 TDA đang chỉnh sửa báo cáo
theo ý kiến CPO trước khi trình
WB

+ 06 TDA đang lập báo cáo.

+ 03 TDA đang tuyển tư vấn

Các TDA đang lập và
chỉnh sửa cần sớm hoàn
thiện báo cáo theo yêu cầu

3. Hồ sơ thầu và hợp
đồng thi công và
hợp đồng tư vấn
giám sát thi công

Hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi
công đối với các nhà thầu xây lắp
và đơn vị tư vấn giám sát thi công
đã ký kết được thực hiện đúng
theo các hướng dẫn mới nhất của
WB về chính sách an toàn môi

Đáp ứng yêu cầu
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TT Nội dung Hiện trạng Kiến nghị (nếu có)

trường và xã hội, các yêu cầu về
chính sách an toàn môi trường đã
được lồng ghép vào hồ sơ mời
thầu và hợp đồng.

4. Giấy phép và
kiểm định cho các
thiết bị thi công
của nhà thầu

Kết quả kiểm tra các gói thầu
đang thi công thuộc 10 tỉnh cho
thấy, ở tất cả các nhà thầu đang thi
công, các nhà thầu đều chưa cung
cấp đầy đủ các hồ sơ kiểm định
đối với các thiết bị đang được sử
dụng trong thi công.

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

5. Hợp đồng thu
gom chất thải sinh
hoạt với đơn vị
thu gom tại địa
phương

Tất cả các nhà thầu hiện nay đều
chưa cung cấp được các hợp đồng
thu gom các chất thải theo quy
định. Các chất thải rắn sinh hoạt
hầu hết đều được nhà thầu tự xử
lý tại công trường theo phương
pháp chôn lấp hoặc đốt.Trừ đơn vị
thi công Sông Quao (tỉnh Bình
Thuận)

Nhà thầu cần liên hệ và ký
hợp đồng ngay với đơn vị
đang thu gom rác thải sinh
hoạt tại địa phương (nếu
có) để hàng ngày đơn vị
này sẽ đến thu gom toàn
bộ rác thải sinh hoạt và các
chất thải không nguy hại
tại các lán trại công nhân
và khu vực công trường thi
công mang đi xử lý.
Trường hợp tại khu vực
không có đơn vị thu gom
và nhà thầu tự xử lý các
chất thải này nhà thầu cần
làm việc và có biên bản
xác nhận với chính quyền
tại địa phương về phương
pháp xử lý và vị trí xử lý
cụ thể tại công trình

6. Hợp đồng thu
gom và xử lý chất
thải nguy hại

Hầu hết các nhà thầu hiện đều
chưa có hợp đồng thu gom chất
thải nguy hại. Trừ đơn vị thi công
Sông Quao (tỉnh Bình Thuận)

Do đặc thù các công trình
tại mỗi tỉnh có tính chất
phân tán nên các nhà thầu
cần phối hợp với PPMUs
để PPMUs có thể đứng ra
ký một hợp đồng với đơn
vị có chức năng để định kỳ
đến thu gom chất thải
nguy hại chung cho toàn
bộ các tiểu dự án trên địa
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TT Nội dung Hiện trạng Kiến nghị (nếu có)

bàn tỉnh mang đi xử lý
theo quy định

7. Giấy tờ pháp lý
liên quan tới bãi
đổ thải và tuyến
đường vận chuyển
vật liệu.

- Các tỉnh đã có biên bản xác nhận
với chính quyền địa phương về
bãi đổ thải bao gồm: Kon Tum,
Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm
Đồng. Còn lại các tỉnh khác tư
vấn chưa có thông tin
- Đối với tuyến đường vận chuyển
vật liệu và chất thải: chưa có
tuyến đường vận chuyển.

Do tuyến đường vận
chuyển vật liệu chủ yếu
không đi qua khu vực đô
thị của các tỉnh nên cơ
quan quản lý giao thông
không cấp giấy phép về
vận chuyển vật liệu. Tuy
nhiên giữa nhà thầu và
PPMUs cần có biên bản ký
kết về việc xác nhận cự ly
và tuyến đường vận
chuyển vật liệu cụ thể cho
từng công trình để làm cơ
sở cho PPMU/tư vấn giám
sát thi công có thể giám sát
nhà thầu cũng như làm căn
cứ để xác định các mức độ
hư hại có thể xảy ra đối
với hệ thống giao thông
khu vực.

8. Đăng ký tạm trú
tạm vắng cho
công nhân/cán bộ
nhà thầu với chính
quyền địa phương.

Các công nhân từ nơi khác đến
tham gia thi công đều được nhà
thầu đăng ký tạm trú với chính
quyền UBND xã.

Đáp ứng yêu cầu.

9. Công tác tập huấn
về an toàn lao
động/vệ sinh môi
trường/an toàn
cháy nổ cho công
nhân

Với các công trình đang thi công,
kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết
các nhà thầu đều không chứng
minh được việc đã tiến hành tập
huấn cho công nhân về an toàn lao
động/vệ sinh môi trường/an toàn
cháy nổ cho công nhân, công tác
xã hội (HIV/AIDS) (trừ một số
tỉnh như Bình Thuận có giấy tờ
minh chứng về tập huấn an toàn
môi trường của nhà thầu cho công
nhân)

Đề nghị các PPMUs yêu
cầu các nhà thầu thi công
thực hiện ngay công tác
tập huấn về an toàn lao
động và vệ sinh môi
trường cho công nhân với
sự giám sát của  tư vấn
giám thi công để đảm bảo
tất cả công nhân khi tham
gia dự án đều được tập
huấn

Đồng thời các nhà thầu
cần phổ biến cho toàn bộ
công nhân về các quy tắc
làm việc tại khu vực công
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TT Nội dung Hiện trạng Kiến nghị (nếu có)

trường và lán trại của dự
án.

10. Vấn đề an toàn
môi trường được
nêu trong nhật ký
thi công của nhà
thầu

Các nhà thầu đang thi công dự án
tại tỉnh Đắc Nông, Bình Định đã
có nhật ký thi công đối với từng
hạng mục công trình. Các tỉnh còn
lại chưa thấy. Tuy nhiên các sổ
nhật ký tại 02 tỉnh này đều được
nhà thầu viết khá sơ sài và thiếu
các nội dung về công tác thực
hiện và quản lý môi trường.

Đề nghị nhà thầu cần bổ
sung các nội dung trong
nhật ký hàng ngày về tiến
độ thi công, huy động máy
móc và nhân công, công
tác thực hiện các biện pháp
giảm thiểu tác động môi
trường và xã hội, các vấn
đề phát sinh và giải pháp
khắc phục,....

11. Công bố thông tin
về dự án

Theo báo cáo của các PPMU,
ngay sau khi báo cáo ESIA/EIA
được thông qua, các PPMU đều
đã thực hiện công bố thông tin tại
UBND các xã vùng ảnh hưởng.

Các PPMU cần duy trì
công tác công bố thông tin,
đặc biệt là việc tuyên
truyền giải thích cho người
dân hiểu về dự án để người
dân có thể tham gia giám
sát các nhà thầu trong quá
trình thi công, đồng thời
khi người dân có hiểu biết
về dự án, họ sẽ ủng hộ dự
án và tình trạng khiếu nại
sẽ được giảm thiểu.

12. Quan trắc môi
trường

Công tác quan trắc môi trường tại
1 số tỉnh đang thi công như Bình
Thuận, Bình Định, Đắc Nông,
Quảng Bình, Quảng Trị đã được
tiến hành. Tuy nhiên vẫn còn 1 số
bất cập trong công tác này như
không quan trắc đủ chỉ tiêu theo
yêu cầu Trong ESIA: Bình Định
không quan trắc một số chỉ tiêu về
chất lượng không khí, Bình
Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình
không quan trắc một số chỉ tiêu về
chất lượng nước mặt.

Riêng tỉnh Lâm Đồng đang thi
công Hồ Đạ Teh mà nhưng chưa
thực hiện quan trắc môi trường.

Đề nghị các PPMU giám
sát thực hiện quan trắc
giám sát môi trường định
kỳ theo đúng yêu cầu
trong ESIA đã được phê
duyệt về tần suất lấy mẫu
cũng như các chỉ tiêu cần
giám sát.

Các báo cáo quan trắc cần
được gửi cho tư vấn giám
sát độc lập ISC để tổng
hợp vào Báo cáo giám sát
môi trường định kì của Dự
án.
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3.2. Kết quả đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi
trường tại hiện trường do nhà thầu thực hiện

Để đánh giá được việc thực hiện và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường
trong quá trình thi công, tư vấn giám sát đã tiến hành giám sát tại hiện trường các công
trường đang thi công, khu vực lán trại của nhà thầu cũng như các tuyến đường vận
chuyển vật liệu vào công trường. Các nội dung kiểm tra được tập trung vào việc xem
xét tính tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, sức khỏe, vệ sinh công
trường và an toàn lao động...do nhà thầu thực hiện.Kết quả giám sát cho thấy, nhìn
chung các nhà thầu đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác
động môi trường theo ESMP. Do đó hầu hết các tác động môi trường đều đã được
kiểm soát và giảm thiểu. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục ở 10 tỉnh
được kiểm tra tại hiện trường bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai,
Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định.

3.2.1.Tỉnh Kon Tum

Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Kon Tum do Ban quản lý – Khai thác các công trình
Thủy Lợi tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, thực hiện Sửa chữa, nâng cấp 14 hồ chứa (Hồ
C3, Hồ C4, Hồ Đội 5, Hồ Cà Sâm, Hồ Ia Bang Thượng, Hồ Đăk Hơ Niêng, Hồ Kon
Tu Zốp, Hồ Đắk Tin, Hồ C2, Hồ A1 Đội 4, Hồ Thôn 9, Hồ Ya Xăng, Hồ C3_704 và
Hồ Đăk Ngót) với Tổng mức đầu tư: 200,65 tỷ VNĐ, tương đương 8,92 triệu USD.

PPMU đã được thành lập và có 01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và

xã hội. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (IEA) được UBND tỉnh phê duyệt.

Tới thời điểm 31.10.2019 dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn đấu thầu xây lắp,

chưa thực hiện công tác thi công xây dựng. Do đó đoàn giám sát chưa có đánh giá về
công tác an toàn môi trường tại công trường.

Kết quả kiểm tra HSMT thi công xây lắp cho thấy HSMT đã bao gồm đầy đủ
Các yêu cầu môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) như: (i) Kế hoạch Quản

lý Môi trường của Dự án; (ii) Vai trò trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện

các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu tác động môi trường, xã hội, sức khỏe và an

toàn (ESHS); (iii) yêu cầu về cán bộ môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn của nhà

thầu; (iv) Quy tắc ứng xử áp dụng  đối với cán bộ và công nhân của Nhà thầu; (v)

Khung tuân thủ về môi trường... Chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu MXSA là một

trách nhiệm phụ của Nhà thầu được bao gồm trong các giá cả nhà thầu chào cho các

hạng mục khác trong Biểu Khối lượng.

Đơn vị tư vấn giám sát thi công đang được PPMU lựa chọn nhà thầu. Kết quả
kiểm tra các yêu cầu về môi trường trong HSMT tư vấn giám sát thi công cho thấy:

HSMT đã quy định đầy đủ trách nhiệm của TVGS trong giám sát an toàn môi trường,

bao gồm cả nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình thi công. Cụ
thể:
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- Tư vấn chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát để đảm bảo rằng các biện pháp
giảm thiểu trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của tiểu dự án được
thực hiện một cách đúng đắn và các tác động môi trường tiêu cực của tiểu dự án được
giảm thiểu phù hợp với các yêu cầu Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS)
của Ngân hàng Thế giới.

- Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện lấy mẫu tại các công trường, và phân
tích các chỉ số chất lượng môi trường nhằm giám sát các ảnh hưởng của dự án tới chất
lượng môi trường trong quá trình thực hiện dự án, cụ thể theo kế hoạch trong
KHQLMTXH đã được duyệt.

- Tư vấn phải bố trí một cán bộ môi trường đủ năng lực để giám sát thực hiện
ESMP và thực hiện chương trình quan trắc môi trường.

3.2.2. Tỉnh Gia Lai

Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Gia Lai do Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng các
công trình NN và PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện Sửa chữa, nâng cấp 8
hồ chứa (Hồ Buôn Lưới, Hồ Plei Tô Kôn, Hồ Ayun Hạ, Hồ Hà Tam, Hồ Ia Năng, Hồ
Làng Me, Hồ Ea Dreh và Hồ Ia Ring) với Tổng mức đầu tư: 127.630.000.000 VNĐ,
tương đương 5,67 triệu USD, trong đó: Phần vốn WB là: 5,38 triệu USD; vốn đối ứng
là: 0,29 triệu USD.

Tới thời điểm 31.10.2019 dự án hiện đang triển khai lựa chọn nhà thầu 2 gói
thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lập kế hoạch ứng phó
khẩn cấp.

Các gói thầu thi công xây lắp và Tư vấn giám sát chưa được lập HSMT, chưa
thực hiện công tác thi công xây dựng. Do đó đoàn giám sát chưa có đánh giá về công
tác an toàn môi trường tại công trường cũng như kiểm tra các về nội dung môi trường
trong HSMT xây lắp và Tư vấn giám sát thi công.

PPMU đã được thành lập và có 01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và
xã hội

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (IEA) được UBND tỉnh phê duyệt.

3.2.3. Tỉnh Đắk Lắk

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB)
tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên
cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo đó, tỉnh
Đắk Lắk được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 26 hồ chứa, với Tổng mức đầu tư:
451,400 tỷ VNĐ, tương đương 20,06 triệu USD, trong đó: Phần vốn WB là: 19,01
triệu USD; Phần vốn đối ứng là: 1,05 triệu USD.

Với 26 hồ chứa được sửa chữa và nâng cấp, Dự án được chia thành 2 tiểu dự án:

- Tiểu dự án 1: Bao gồm 10 hồ chứa và đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu
xây lắp. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.
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Báo cáo ESIA đã được World Bank phê duyệt.

- Tiểu dự án 2: Gồm 16 hồ chứa và đang trong giai đoạn lập hồ sơ FS và báo cáo

an toàn đập

Do hai tiểu dự án tại Đăk Lăk chưa thực hiện công tác thi công xây dựng nên

đoàn giám sát chưa có đánh giá về công tác an toàn môi trường tại công trường.

Đối với Tiểu dự án 1, Tư vấn giám sát đã tiến hành kiểm tra các nội dung về môi

trường trong HSMT gói thi công xây lắp và Tư vấn giám sát. Kết quả như sau:

HSMT thi công xây lắp:

+. Yêu cầu nhà thầu đệ trình Các chiến lược quản lý và Kế hoạch hành động Môi

trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (MXSA) bao gồm (i) Kế hoạch Quản lý Môi

trường của Dự án; (ii) Vai trò trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện các biện

pháp phòng tránh và giảm thiểu tác động môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn

(ESHS); (iii) yêu cầu về cán bộ môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn của nhà thầu;

(iv) Quy tắc ứng xử áp dụng  đối với cán bộ và công nhân của Nhà thầu; (v) Khung

tuân thủ về môi trường. Khi chuẩn bị các chiến lược này, nhà thầu được yêu cầu tham

chiếu đến các điều khoản về môi trường trong ESIA.

+. Nhà thầu cũng được yêu cầu đệ trình để phê duyệt và thực hiện Kế hoạch quản

lý môi trường và xã hội của Nhà thầu, Bộ quy tắc ứng xử đảm bảo sự tuân thủ với các

điều khoản MXSA trong hợp đồng mà sẽ được áp dụng với các cán bộ công nhân viên

của nhà thầu cũng như các nhà thầu phụ.

+. Chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu MXSA là một trách nhiệm phụ của Nhà

thầu được bao gồm trong các giá cả nhà thầu chào cho các hạng mục khác trong Biểu

Khối lượng

+. Nhà thầu sẽ chỉ định 1 đơn vị độc lập có đủ chức năng và chứng chỉ hành nghề
để thực hiện việc quan trắc môi trường giai đoạn thi công.

HSMT Tư vấn giám sát: có yêu cầu chuyên gia giám sát an toàn môi trường và

xã hội và nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách an toàn về môi trường.

PPMU đã được thành lập và có 01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và

xã hội. Tuy nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và

về môi trường nói riêng.

3.2.4. Tỉnh Đắk Nông

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông thuộc Dự
án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8) được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt

Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 với

Tổng mức đầu tư xây dựng: 229.630,0 triệu đồng, trong đó vốn vay WB là
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206.961,431 triệu đồng, vốn đối ứng là 22.668,569 triệu đồng.

Địa điểm thực hiện của Tiểu dự án là vị trí của 18 hồ chứa nước (Đập nhỏ) cùng

với vùng lân cận, nằm trên địa bàn 12 xã thuộc 5 huyện gồm: huyện Đắk R’Lấp, huyện

Tuy Đức, huyện Đắk GLong, Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông.

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắc Nông bao gồm 26 hồ
chứa và được chia ra 2 tiểu dự án, hiện nay đang thực hiện thi công 16 hồ chứa.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.

Cơ cấu tổ chức của Ban có đầy đủ các bộ phận chuyên trách khác nhau, trong đó
có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội.

Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Trường Phát , Công ty CP Xây dựng

Thủy lợi 1 , Liên danh công ty TNHH Triệu Sơn, công ty TNHH Quang Mạnh công ty

TNHH xây dựng Đại Nài , Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phú Hiển

Vinh, liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phú Hiển Vinh và công

ty CP Xây dựng Đắc Lắc và đơn vị tư vấn giám sát thi công là Liên danh công ty

TNHH Minh Phát Đắc Nông và Công ty CP tư vấn xây dựng NN Nông thôn Kon

Tum, đoàn giám sát đến kiểm tra công trường thi công cán bộ phụ trách môi trường và

xã hội của đơn vị thi công và giám sát không có mặt.



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Môi trường - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 33-

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

Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Gói thầu
thi công
tại tỉnh

Đắc Nông

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

- Nhà thầu chưa bố trí cán bộ làm
công tác an toàn môi trường cho
công trình dự án

- Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn
môi trường và vệ sinh trên công
trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ
chuyên trách về công tác an toàn môi
trường và vệ sinh lao động. Cán bộ chuyên
trách này phải có đầy đủ năng lực chuyên
môn về lĩnh vực an toàn môi trường và
phải thường xuyên có mặt trên công trường
đề giám sát nhà thầu thi công

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

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy
tờ:

- Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi
công, tiến độ huy động công nhân,
trang thiết bị máy móc

- Các giấy tờ kiểm định các thiết bị
đang tham gia thi công
- Các giấy tờ liên quan tới công tác
vận chuyển chất thải kèm tuyến

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

- PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc
nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và
có đủ các giấy tờ pháp lý mới cho thi công

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

đường vận chuyển

- Hợp đồng thu gom và vận chuyển
xử lý chất thải nguy hại

Công tác quan trắc môi trường định
kỳ tại khu vực công trường thi công
theo ESIA được yêu cầu thực hiện 6
tháng/ lần với chất lượng môi trường
không khí, nước mặt, nước ngầm.
Đợt quan trắc môi trường 6 tháng
cuối năm 2019 chưa được thực hiện
tại thời điểm giám sát.

Đề nghị PPMU thực hiện quan trắc giám
sát môi trường định kỳ đợt cuối năm 2019
theo đúng yêu cầu trong ESIA đã được phê
duyệt và gửi báo cáo quan trắc cho tư vấn
giám sát độc lập ISC để tổng hợp vào Báo
cáo giám sát môi trường định kì lần 2 của
Dự án

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
11/2019

Công tác tập huấn an toàn môi
trường cho công nhân tham gia thi
công trên công trường chưa được
thực hiện.

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác
an toàn cho toàn bộ công nhân trước khi
được tham gia thi công. Tư vấn giám sát
cần kiểm tra đầy đủ và đảm bảo công nhân
đã được tập huấn mới được tham gia thi
công trên công trường

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Một số nhà thầu đã có sổ nhật ký thi
công, một số nhà thầu chưa có

Cần bổ sung Nhật ký thi công của nhà
thầu, cần đầy đủ thông tin về tiến độ thi
công, các công việc triển khai trong ngày,
cần bổ sung các thông tin đến việc sử dụng
các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề
môi trường phát sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Khu vực thi công không có biển báo
công trình, dây phản quang

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển
báo công trình tại khu vực thi công và khu
lán trại công nhân. Biển báo cần đầy đủ

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Môi trường - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 35-

Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

các thông tin về công trình, đơn vị chủ đầu
tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công,
thông tin về người đứng đầu có thể giải
quyết các khiếu nại kèm số điện thoại liên
lạc của cả chủ đầu tư, tư vấn giám sát và
nhà thầu thi công

12/2019

Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ
sinh môi trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công trường chưa
có

Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về
quy định ứng xử, biển báo an toàn lao
động, biển báo vệ sinh môi trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Khu vực thi công chưa được rào
chắn xung quanh, đặc biệt là các vị
trí nguy hiểm như hố đào tại đập C,
chưa có biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại
các khu vực nguy hiểm do thi công và có
biển cảnh báo, có thể sử dụng đèn chiếu
sáng vào ban đêm tại khu vực nguy hiểm
hoặc đèn phản quang.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

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

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp
hàng ngày và có các biện pháp bảo vệ
tránh rửa trôi vật liệu xuống hồ và gây mất
vệ sinh khu vực.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Phương tiện vận chuyển vật liệu khi
ra vào công trình không được che
đạy theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên
vật liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn
giao thông và tránh sự phát tán vật liệu ra
môi trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần
giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá
trình vận chuyển vật liệu

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Các tuyến đường xung quanh khu
vực công trường có phương tiện thi
công và vận chuyển vật liệu không
được tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có
phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án
cũng như các khu vực xung quanh công
trường thi công phải được tưới ẩm thường
xuyên, đặc biệt vào những ngày hanh khô
để hạn chế bụi phát sinh và giảm thiểu các
tác động tới giao thông khu vực

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công nhân chưa được trang bị quần
áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần
áo và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng
thời có chế tài đối với công nhân không sử
dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và
kiên quyết không cho công nhân tham gia
thi công nếu không sử dụng các thiết bị và
quần áo bảo hộ lao động

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt
của công nhân:

- Nhà thầu chưa trang bị các thùng
chứa rác thải sinh hoạt tại công
trường và lán trại công nhân theo
quy định.

- Khu vực thi công không có đơn vị
thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà
thầu tự thu gom và xử lý bằng
phương pháp đốt ngay tại khu vực.

- Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng

- Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác
thải sinh hoạt tại khu công trường và khu
lán trại công nhân theo đúng cam kết trong
kế hoạch hoạch bảo vệ môi trường (mỗi
nơi từ 2-3 thùng chứa).

- Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh
môi trường cho tất cả các công nhân.

- Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi
trường và có chế tài đối với công nhân tại
khu công trường và khu lán trại công nhân.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

chưa đảm bảo, ý thức của công nhân
chưa đáp ứng yêu cầu.

Rác thải nguy hại:

- Nhà thầu chưa có hợp đồng với
đơn vị có chức năng thu gom và xử
lý chất thải nguy hại tại khu công
trường và khu lán trại công nhân

- Các chất thải nguy hại như thùng
chứa dầu, dầu thải,... chưa được thu
gom theo đúng quy định

- Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi
01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn,
có nắp đạy)

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất
thải nguy hại. Vị trí tập kết này phải được
xây dựng theo đúng quy định (có mái che,
nền chống thấm và có biển báo,...)

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế,
bình phòng cháy chữa cháy tại khu
vực công trường và khu lán trại công
nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc
với đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu
ban đầu, trang bị 4-6 bình chữa cháy tại
khu vực dễ xảy ra cháy nổ ở công trường
thi công (khu tập kết nhiên liệu,..) và duy
trì trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công tác vệ sinh môi trường tại khu
lán trại công nhân chưa đảm bảo

- Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở
công nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu
nán trại và khu công trường.

- Bố trí và phân công người làm công tác
vệ sinh môi trường hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Bãi tập kết vật liệu chưa được che
chắn đúng quy định

- Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu
Nhà thầu thi công

Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.2.5 Tỉnh Lâm Đồng

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng bao gồm 9 hồ chứa và được chia ra 2 tiểu dự án.

+ Tiểu dự án 1: Đạ TeH đang triển khai thi công, đạt 50% khối lượng (tổng mức đầu tư 80,031 tỷ). Báo cáo đánh giá tác động Môi
trường (IEA) đã được Bộ TNMT Phê duyệt tại quyết định số 396/QĐUBND ngày 21 tháng 02 năm 2019.

+ Tiểu dự án 02: có 8 hồ chứa. Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08
năm 2019

- PPMU Lâm Đồng là đơn vị quản lý dự án. Cơ cấu tổ chức của Ban có đầy đủ các bộ phận chuyên trách khác nhau, trong đó có 1
cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và xã hội.

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

Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Gói thầu
thi công
hồ Đạ

TẻH  tại
tỉnh Lâm

Đồng

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

- Nhà thầu chưa bố trí cán bộ làm
công tác an toàn môi trường cho công
trình dự án

- Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn
môi trường và vệ sinh trên công
trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ
chuyên trách về công tác an toàn môi trường
và vệ sinh lao động. Cán bộ chuyên trách này
phải có đầy đủ năng lực chuyên môn về lĩnh
vực an toàn môi trường và phải thường xuyên
có mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu
thi công.

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

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy - Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về công
tác an toàn, đặc biệt lưu ý các thiết bị được

Nhà thầu thi công Tư vấn
giám sát

Cần triển khai
trong tháng
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Gói thầu
/lô thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát Thời gian

tờ:

- Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi
công, tiến độ huy động công nhân,
trang thiết bị máy móc

- Các giấy tờ kiểm định các thiết bị
đang tham gia thi công

- Báo cáo giám sát nội bộ của PPMU
chưa được lập

- Các giấy tờ liên quan tới công tác
vận chuyển chất thải kèm tuyến đường
vận chuyển

- Hợp đồng thu gom và vận chuyển
xử lý chất thải nguy hại

đưa vào thi công phải được kiểm định về kỹ
thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp

- PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà
thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ
các giấy tờ pháp lý mới cho thi công

vàPPMU 12/2019

Công tác giám sát và quan trắc môi
trường định kỳ tại khu vực công
trường thi công theo ESIA chưa được
thực hiện đầy đủ

Đề nghị PPMU cần thực hiện nghiêm chỉnh
quy định về công tác quan trắc giám sát môi
trường định kỳ theo đúng cam kết trong
ESIA/EIA đã được phê duyệt.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công tác tập huấn an toàn môi trường
cho công nhân tham gia thi công trên
công trường chưa được thực hiện.

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an
toàn cho toàn bộ công nhân trước khi được
tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần kiểm
tra đầy đủ và đảm bảo công nhân đã được tập
huấn mới được tham gia thi công trên công
trường

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Nhà thầu chưa có sổ nhật ký thi công Bổ sung đầy đủ nhật ký thi công, thông tin
nhật ký cần đầy đủ thông tin về tiến độ thi
công, các công việc triển khai trong ngày, cần
bổ sung các thông tin đến việc sử dụng các

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát Thời gian

thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề môi
trường phát sinh hàng ngày.

Khu vực thi công không có biển báo
công trình, dây phản quang

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển báo
công trình tại khu vực thi công và khu lán trại
công nhân. Biển báo cần đầy đủ các thông tin
về công trình, đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám
sát và nhà thầu thi công, thông tin về người
đứng đầu có thể giải quyết các khiếu nại kèm
số điện thoại liên lạc của cả chủ đầu tư, tư vấn
giám sát và nhà thầu thi công

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ
sinh môi trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công trường chưa
có

Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về
quy định ứng xử, biển báo an toàn lao động,
biển báo vệ sinh môi trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Khu vực thi công chưa được rào chắn
xung quanh, đặc biệt là các vị trí nguy
hiểm như hố đào tại đập C, chưa có
biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại các
khu vực nguy hiểm do thi công và có biển
cảnh báo, có thể sử dụng đèn chiếu sáng vào
ban đêm tại khu vực nguy hiểm hoặc đèn
phản quang.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

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

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng
ngày và có các biện pháp bảo vệ tránh rửa trôi
vật liệu xuống hồ và gây mất vệ sinh khu vực.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Phương tiện vận chuyển vật liệu khi ra
vào công trình không được che đạy
theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên
vật liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn
giao thông và tránh sự phát tán vật liệu ra môi
trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần giám
sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình vận

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát Thời gian

chuyển vật liệu

Các tuyến đường xung quanh khu vực
công trường có phương tiện thi công
và vận chuyển vật liệu không được
tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có phương
tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cũng như
các khu vực xung quanh công trường thi công
phải được tưới ẩm thường xuyên, đặc biệt vào
những ngày hanh khô để hạn chế bụi phát
sinh và giảm thiểu các tác động tới giao thông
khu vực

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công nhân chưa được trang bị quần
áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần áo
và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời có
chế tài đối với công nhân không sử dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và kiên
quyết không cho công nhân tham gia thi công
nếu không sử dụng các thiết bị và quần áo bảo
hộ lao động

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt
của công nhân:

- Nhà thầu chưa trang bị các thùng
chứa rác thải sinh hoạt tại công trường
và lán trại công nhân theo quy định.

- Khu vực thi công không có đơn vị
thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà
thầu tự thu gom và xử lý bằng phương
pháp đốt ngay tại khu vực.
- Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng
chưa đảm bảo, ý thức của công nhân
chưa đáp ứng yêu cầu.

-Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác thải
sinh hoạt tại khu công trường và khu lán trại
công nhân theo đúng cam kết trong kế hoạch
hoạch bảo vệ môi trường (mỗi nơi từ 2-3
thùng chứa).

- Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh môi
trường cho tất cả các công nhân.

- Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi trường
và có chế tài đối với công nhân tại khu công
trường và khu lán trại công nhân.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát Thời gian

Rác thải nguy hại:

- Nhà thầu chưa có hợp đồng với đơn
vị có chức năng thu gom và xử lý chất
thải nguy hại tại khu công trường và
khu lán trại công nhân

- Các chất thải nguy hại như thùng
chứa dầu, dầu thải,... chưa được thu
gom theo đúng quy định

- Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01
thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn, có
nắp đạy)

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải
nguy hại. Vị trí tập kết này phải được xây
dựng theo đúng quy định (có mái che, nền
chống thấm và có biển báo,...)

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế,
bình phòng cháy chữa cháy tại khu
vực công trường và khu lán trại công
nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc với
đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu ban đầu,
trang bị 4-6 bình chữa cháy tại khu vực dễ
xảy ra cháy nổ ở công trường thi công (khu
tập kết nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt quá
trình thi công.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công tác vệ sinh môi trường tại khu
lán trại công nhân chưa đảm bảo

Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở công
nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu nán trại và
khu công trường.

Bố trí và phân công người làm công tác vệ
sinh môi trường hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Bãi tập kết vật liệu chưa được che
chắn đúng quy định

Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu
Nhà thầu thi công

Tư vấn
giám sát và

PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.2.6 Tỉnh Bình Thuận

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo đó, tỉnh Bình Thuận
được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 07 hồ chứa, với Tổng mức đầu tư: 327,600 tỷ VNĐ, tương đương 14,56 triệu USD, trong đó:
Phần vốn WB là: 13,80 USD; Phần vốn đối ứng là: 0,76 triệu USD.

Ban quản lý dự án (PPMU) Bình Thuận đã có cơ cấu tổ chức với nhiều các bộ phận chuyên trách khác nhau, trong đó có 1 cán bộ phụ
trách về chính sách an toàn môi trường và xã hội. Cán bộ phụ trách về an toàn môi trường của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tại thời
điểm đoàn kiểm tra không có mặt tại công trường

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

Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Gói thầu
thi công
tại tỉnh
Bình

Thuận

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

- Nhà thầu đã bố trí cán bộ làm công
tác an toàn môi trường cho công trình
dự án, tuy nhiên tại hiện trường kiểm
tra chưa thấy có mặt

- Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn
môi trường và vệ sinh trên công
trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ
chuyên trách về công tác an toàn môi trường
và vệ sinh lao động, yều cầu càn bộ thường
xuyên có mặt. Cán bộ chuyên trách này phải
có đầy đủ năng lực chuyên môn về lĩnh vực
an toàn môi trường và phải thường xuyên có
mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu
thi công

- Nhà thầu thi công phải bố trí ít nhất 01 cán
bộ làm kiêm nhiệm công tác an toàn môi
trường và vệ sinh công trường. Các cán bộ
này phải được tập huấn về an toàn môi
trường và phải hiểu được các nhiệm vụ mà

Nhà thầu thi công
Tư vấn

giám sát và
PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

nhà thầu phải thực hiện để đảm bảo an toàn
môi trường và vệ sinh trong quá trình thi
công

Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy
tờ:

- Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi
công, tiến độ huy động  công nhân,
trang thiết bị máy móc

- Các giấy tờ kiểm định các thiết bị
đang tham gia thi công
- Báo cáo giám sát nội bộ của PPMU
chưa được lập

- Các giấy tờ liên quan tới công tác
vận chuyển chất thải kèm tuyến đường
vận chuyển

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

- PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà
thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ
các giấy tờ pháp lý mới cho thi công Nhà thầu thi công

Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công tác quan trắc môi trường định kỳ
tại khu vực công trường thi công theo
ESIA được thực hiện nhưng một số
chỉ tiêu chất lượng nước mặt cần quan
trắc theo yêu cầu chưa được xem xét
như nồng độ một số kim loại nặng Cr,
As, Pb, Cd (theo Bảng 7.2 Các chỉ tiêu
chất lượng môi trường cần được xem
xét trong báo cáo ESIA Hồ Sông
Quao)

Đề nghị PPMU cần thực hiện đầy quy định
các chỉ tiêu quan trắc giám sát môi trường
định kỳ theo đúng cam kết trong ESIA đã
được phê duyệt.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong kì quan
trắc tiếp theo
(quý 1/2020)
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Công tác tập huấn an toàn môi trường
cho công nhân tham gia thi công trên
công trường chưa được thực hiện.

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác
an toàn cho toàn bộ công nhân trước khi
được tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần
kiểm tra đầy đủ và đảm bảo công nhân đã
được tập huấn mới được tham gia thi công
trên công trường

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Nhà thầu chưa có sổ nhật ký thi công

Bổ sung đầy đủ nhật ký thi công, thông tin
nhật ký cần đầy đủ thông tin về tiến độ thi
công, các công việc triển khai trong ngày,
cần bổ sung các thông tin đến việc sử dụng
các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề
môi trường phát sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Khu vực thi công không có biển báo
công trình, dây phản quang

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển báo
công trình tại khu vực thi công và khu lán
trại công nhân. Biển báo cần đầy đủ các
thông tin về công trình, đơn vị chủ đầu tư, tư
vấn giám sát và nhà thầu thi công, thông tin
về người đứng đầu có thể giải quyết các
khiếu nại kèm số điện thoại liên lạc của cả
chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ
sinh môi trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công trường chưa
có

Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về
quy định ứng xử, biển báo an toàn lao động,
biển báo vệ sinh môi trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

Khu vực thi công chưa được rào chắn
xung quanh, đặc biệt là các vị trí nguy
hiểm như hố đào tại đập C, chưa có
biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại các
khu vực nguy hiểm do thi công và có biển
cảnh báo, có thể sử dụng đèn chiếu sáng vào
ban đêm tại khu vực nguy hiểm hoặc đèn
phản quang.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

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

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng
ngày và có các biện pháp bảo vệ tránh rửa
trôi vật liệu xuống hồ và gây mất vệ sinh
khu vực.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Phương tiện vận chuyển vật liệu khi ra
vào công trình không được che đạy
theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên
vật liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn
giao thông và tránh sự phát tán vật liệu ra
môi trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần
giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá
trình vận chuyển vật liệu

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Các tuyến đường xung quanh khu vực
công trường có phương tiện thi công
và vận chuyển vật liệu không được
tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có phương
tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cũng như
các khu vực xung quanh công trường thi
công phải được tưới ẩm thường xuyên, đặc
biệt vào những ngày hanh khô để hạn chế
bụi phát sinh và giảm thiểu các tác động tới
giao thông khu vực

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công nhân chưa được trang bị quần
áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần
áo và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng

Nhà thầu thi công Tư vấn
giám sát

Cần triển khai
trong tháng
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

thời có chế tài đối với công nhân không sử
dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và
kiên quyết không cho công nhân tham gia
thi công nếu không sử dụng các thiết bị và
quần áo bảo hộ lao động

vàPPMU 12/2019

Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt
của công nhân:

- Nhà thầu chưa trang bị các thùng
chứa rác thải sinh hoạt tại công trường
và lán trại công nhân theo quy định.

- Khu vực thi công không có đơn vị
thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà
thầu tự thu gom và xử lý bằng phương
pháp đốt ngay tại khu vực.

- Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng
chưa đảm bảo, ý thức của công nhân
chưa đáp ứng yêu cầu.

- Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác
thải sinh hoạt tại khu công trường và khu lán
trại công nhân theo đúng cam kết trong kế
hoạch hoạch bảo vệ môi trường (mỗi nơi từ
2-3 thùng chứa).

- Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh
môi trường cho tất cả các công nhân.

- Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi trường
và có chế tài đối với công nhân tại khu công
trường và khu lán trại công nhân.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Rác thải nuy hại:

- Nhà thầu đã có hợp đồng với đơn vị
có chức năng thu gom và xử lý chất
thải nguy hại tại khu công trường và
khu lán trại công nhân, tuy nhiên đơn
vị thu gom chưa đáp ứng yêu cầu theo
quy định tại thông tư

- Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi
01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn,
có nắp đạy), yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ
sơ năng lực đơn vị thug om và giấy phép xử
lý chất thải nguy hại

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu
/lô thầu

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian

36:2015/BTNMT về công tác quản lý
thu gom, xử lý chất thải nguy hại

- Các chất thải nguy hại như thùng
chứa dầu, dầu thải,... chưa được thu
gom đúng quy định

thải nguy hại. Vị trí tập kết này phải được
xây dựng theo đúng quy định (có mái che,
nền chống thấm và có biển báo,...)

Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế,
bình phòng cháy chữa cháy tại khu
vực công trường và khu lán trại công
nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc với
đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu ban đầu,
trang bị 4-6 bình chữa cháy tại khu vực dễ
xảy ra cháy nổ ở công trường thi công (khu
tập kết nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt
quá trình thi công.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Công tác vệ sinh môi trường tại khu
lán trại công nhân chưa đảm bảo

- Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở
công nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu nán
trại và khu công trường.

- Bố trí và phân công người làm công tác vệ
sinh môi trường hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

Bãi tập kết vật liệu chưa được che
chắn đúng quy định

- Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu
Nhà thầu thi công

Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.2.7. Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa, với tổng
mức đầu tư: 12,65 triệu USD, tương đương 284,625 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ
Ngân hàng Thế giới 11,99 triệu USD (tương đương 269,775 tỷ đồng) và vốn đối ứng
là 0,66 triệu USD (tương đương 14,850 tỷ đồng).

Tiến độ dự án tại tỉnh Bình Định đến thời điểm giám sát, tháng 10/2019 như
sau:

- Tiểu dự án năm đầu: Hồ chứa nước Thạch bàn đã thi công xong và bàn giao
tháng 7/2019.

- Tiểu dự án năm 2: Có 13 hồ, hiện đã thi công 8 hồ. Tiến độ thi công cụ thể của
từng hồ trong bảng sau:

Tiến độ thi công xây dựng 8 hồ của Bình Định

STT Tên hồ Nội dung Tiến độ Dự kiến
bàn giao

1 Hố Cùng
Xây dựng mới tràn xả lũ và bê tông hoá
đường thi công kết hợp quản lý vận
hành

75% đảm bảo
vượt lũ an toàn

Cuối năm
2019

2 Lỗ Môn

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu,
xây dựng mới cống lấy nước, xây  dựng
mới tràn xả lũ và tbeen tông hoá đường
thi công kết hợp với quản lý vận hành

96% Cuối 2019

3 Cự Lễ

Gia cố chống thấm mái đạp thượng lưu,
xây dựng mới cống lấy nước và bê tông
hoá đường thi công kết hợp quản lý vận
hành

85%
Cuối năm

2019

4 Mỹ Đức
Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu,
xây dựng mới cống lấy ước

75%
Cuối năm

2020

5 Kim Sơn

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu,
xây dựng mới cống lấy nước và bê tông
hoa đường thi công kết hợp quản lý vận
hành

80%
Cuối năm

2020

6 Hóc Tranh
Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu,
xây dựng mới cống lấy nước, tràn xả lũ
và bê tông hoá đường thi công kết hợp
quản lý vận hành

65%
Cuối năm

2020

7 Đá Bàn 69%

8 Giao Hội 50%
Cuối năm

2020
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+ 5 hồ đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp là các hồ An Tường, Núi

Miếu, Trinh Vân, Hưng Long, Suối Rùn, dự kiến trong tháng 11/2019 hoàn thành quá

trình lựa chọn nhà thầu.

+2 hồ tiềm năng: Hồ Trạnh và Hồ Cây Thích đưa vào danh mục khi thực hiện

dự án ban đầu. Tuy nhiên khi thực hiện lập FS đã hết vốn nên 2 hồ này chưa lập FS.

Cho đến nay PPMU rà soát xác nhận lại đủ kinh phí để thực hiện 2 hồ này. Hiện đang
lập FS cho 2 hồ. Dự kiến thi công 2020 và hoàn thành 2021.

Ban quản lý dự án (PPMU) Bình Định đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ
phận chuyên trách khác nhau, trong đó có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường và

xã hội. Cán bộ có chuyên môn về quản lý môi trường, đã tham gia tập huấn của WB

tháng 1/2018 tại Bình định về chính sách môi trường và an toàn xã hội, chính sách môi

trường trong đấu thầu tháng 6/2019 tại Hà Nội của WB trong 3 ngày.

Cán bộ phụ trách về an toàn môi trường của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công

tại thời điểm đoàn kiểm tra không có mặt tại công trường.
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

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

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

I Hồ Mỹ Đức

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

- Nhà thầu đã bố trí cán bộ làm công
tác an toàn môi trường cho công trình
dự án, tuy nhiên tại hiện trường kiểm
tra chưa thấy có mặt

- Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn
môi trường và vệ sinh trên công
trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ
chuyên trách về công tác an toàn môi trường và
vệ sinh lao động, yều cầu càn bộ thường xuyên
có mặt. Cán bộ chuyên trách này phải có đầy
đủ năng lực chuyên môn về lĩnh vực an toàn
môi trường và phải thường xuyên có mặt trên
công trường đề giám sát nhà thầu thi công

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

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

2. Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy
tờ:

- Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi
công, tiến độ huy động  công nhân,
trang thiết bị máy móc

- Các giấy tờ kiểm định các thiết bị
đang tham gia thi công

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

- PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà
thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ các
giấy tờ pháp lý mới cho thi công

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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STT Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

- Báo cáo giám sát nội bộ của PPMU
chưa được lập

- Các giấy tờ liên quan tới công tác
vận chuyển chất thải kèm tuyến đường
vận chuyển

3. Công tác quan trắc môi trường định kỳ
tại khu vực công trường thi công theo
ESIA được yêu cầu 6 tháng 1 lần với
môi trường không khí và nước mặt.

Các chỉ tiêu môi trường không khí
được yêu cầu quan trắc là các chỉ tiêu
theo QCVN 05:2013/BTNMT và bụi
PM10, PM2.5 nhưng trong đợt quan
trắc tháng 6/2019 chỉ quan trắc chỉ tiêu
Tổng bụi lơ lửng và tiếng ồn.

Đợt quan trắc 6 tháng cuối năm 2019
đang tiến hành cùng thời điểm với
đoàn giám sát độc lập nên chưa có kết
quả quan trắc để đánh giá.

Đề nghị PPMU cần thực hiện quan trắc đầy đủ
các chỉ tiêu môi trường theo đúng cam kết
trong ESIA đã được phê duyệt.

Đề nghị PPMU gửi kết quả đợt quan trắc định
kì 6 tháng cuối năm 2019 cho Tư vấn giám sát
độc lập ISC để tổng hợp vào Báo cáo giám sát
môi trường định kì lần 2 của Dự án

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

4. Công tác tập huấn an toàn môi trường
cho công nhân tham gia thi công trên
công trường chưa được thực hiện.

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an
toàn cho toàn bộ công nhân trước khi được
tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra
đầy đủ và đảm bảo công nhân đã được tập huấn
mới được tham gia thi công trên công trường

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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STT Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

5. Nhà thầu chưa có sổ nhật ký thi công Bổ sung đầy đủ nhật ký thi công, thông tin nhật
ký cần đầy đủ thông tin về tiến độ thi công, các
công việc triển khai trong ngày, cần bổ sung
các thông tin đến việc sử dụng các thiết máy
móc, nhân lực, và các vấn đề môi trường phát
sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

6. Khu vực thi công không có biển báo
công trình, dây phản quang

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển báo
công trình tại khu vực thi công và khu lán trại
công nhân. Biển báo cần đầy đủ các thông tin
về công trình, đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám
sát và nhà thầu thi công, thông tin về người
đứng đầu có thể giải quyết các khiếu nại kèm
số điện thoại liên lạc của cả chủ đầu tư, tư vấn
giám sát và nhà thầu thi công

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

7. Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ
sinh môi trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công trường chưa
có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân,
nhà thầu cần bổ sung các biển báo về quy định
ứng xử, biển báo an toàn lao động, biển báo vệ
sinh môi trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

8. Khu vực thi công chưa được rào chắn
xung quanh, đặc biệt là các vị trí nguy
hiểm như hố đào tại đập C, chưa có
biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại các
khu vực nguy hiểm do thi công và có biển cảnh
báo, có thể sử dụng đèn chiếu sáng vào ban
đêm tại khu vực nguy hiểm hoặc đèn phản
quang.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

9. Bãi tập kết nguyên vật liệu còn bừa Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng Nhà thầu thi công Tư vấn giám Cần triển khai



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Môi trường - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 54-

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

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

bãi, chưa được thu dọn, chưa có biện
pháp bảo quản nguyên vật liệu.

ngày và có các biện pháp bảo vệ tránh rửa trôi
vật liệu xuống hồ và gây mất vệ sinh khu vực.

sát vàPPMU trong tháng
12/2019

10. Phương tiện vận chuyển vật liệu khi ra
vào công trình không được che đạy
theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên vật
liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn giao
thông và tránh sự phát tán vật liệu ra môi
trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần giám sát
chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình vận
chuyển vật liệu

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

11. Các tuyến đường xung quanh khu vực
công trường có phương tiện thi công
và vận chuyển vật liệu không được
tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có phương tiện
vận chuyển vật liệu cho dự án cũng như các
khu vực xung quanh công trường thi công phải
được tưới ẩm thường xuyên, đặc biệt vào
những ngày hanh khô để hạn chế bụi phát sinh
và giảm thiểu các tác động tới giao thông khu
vực

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

12. Công nhân chưa được trang bị quần
áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần áo
và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời có
chế tài đối với công nhân không sử dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và kiên
quyết không cho công nhân tham gia thi công
nếu không sử dụng các thiết bị và quần áo bảo
hộ lao động

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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STT Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

13. Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt
của công nhân:

- Nhà thầu chưa trang bị các thùng
chứa rác thải sinh hoạt tại công trường
và lán trại công nhân theo quy định.

- Khu vực thi công không có đơn vị
thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà
thầu tự thu gom và xử lý bằng phương
pháp đốt ngay tại khu vực.

- Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng
chưa đảm bảo, ý thức của công nhân
chưa đáp ứng yêu cầu.

- Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác thải
sinh hoạt tại khu công trường và khu lán trại
công nhân theo đúng cam kết trong kế hoạch
hoạch bảo vệ môi trường (mỗi nơi từ 2-3 thùng
chứa).

- Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh môi
trường cho tất cả các công nhân.

- Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi trường và
có chế tài đối với công nhân tại khu công
trường và khu lán trại công nhân

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

14. Rác thải nguy hại:

- Nhà thầu đã có hợp đồng với đơn vị
có chức năng thu gom và xử lý chất
thải nguy hại tại khu công trường và
khu lán trại công nhân, tuy nhiên cần
xác định lại năng lực của đơn vị thu
gom theo thông tư 36:2015/BTNMT
về công tác quản lý thu gom, xử lý
chất thải nguy hại

- Các chất thải nguy hại như thùng
chứa dầu, dầu thải,... chưa được thu
gom theo đúng quy định

- Tại khu công trường và khu lán trại công
nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01
thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn, có nắp
đạy), yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ sơ năng lực
đơn vị thug om và giấy phép xử lý chất thải
nguy hại

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải
nguy hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng
theo đúng quy định (có mái che, nền chống
thấm và có biển báo,...)

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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STT Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

15. Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế,
bình phòng cháy chữa cháy tại khu
vực công trường và khu lán trại công
nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc với
đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu ban đầu,
trang bị 4-6 bình chữa cháy tại khu vực dễ xảy
ra cháy nổ ở công trường thi công (khu tập kết
nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt quá trình thi
công.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

16. Công tác vệ sinh môi trường tại khu
lán trại công nhân chưa đảm bảo

- Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở công
nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu nán trại và
khu công trường.

- Bố trí và phân công người làm công tác vệ
sinh môi trường hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

17. Bãi tập kết vật liệu chưa được che
chắn đúng quy định

Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu
Nhà thầu thi công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

18. Thi công phát sinh bui khi trời nắng và
sình lầy khi trời mưa, gây ảnh hưởng
trực tiếp tới hộ dân

Che bạt phủ xe chuyên chở vật liệu, vây kín
khu tập kết vật liệu

Dung vật liệu làm đường tạm, tránh gây sình
lầy khu vực trước nhà dân

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

II. Hồ Kim Sơn - tạm dừng thi công do mưa

Hiện nguyên vật liệu chưa được phủ
bạt

Khu vực lán trái chưa hợp vệ sinh, rác
thải

Rác thải sinh hoạt xem lại có được thu
gom hay không, thấy 01 vị trí đốt.

Phủ bạt ngay vật liệu tập kết

Vệ sinh sạch sẽ khu lán trại

Đặt thùng thu gom rác thải Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.2.8. Tỉnh Hà Tĩnh

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới
(WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo
nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo
đó, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 25 hồ chứa tiềm năng, với
Tổng mức đầu tư: 21,53 triệu USD, tương đương 484.430 triệu Việt Nam đồng.

Trong đó:
+ Phần vốn WB:      20,40 triệu USD, tương đương 459.005 triệu VNĐ;
+ Phần vốn đối ứng:  1,13 triệu USD, tương đương   25.425 triệu VNĐ;
Vốn UBND tỉnh Hà Tĩnh vay lại Ngân sách Trung ương với tỷ lệ 15% (vốn

WB), tương ứng giá trị 3,060 triệu USD, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Thỏa thuận với
Bộ Tài chính tại Hợp đồng số 23/QLN-DP ngày 08/02/2018.

Dự án WB8 tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2014 đến nay đã thay đổi chủ đầu tư 04 lần. Theo
quyết định thay đổi mới nhất ngày 12/12/2017, dự án WB8 do Ban Quản lý Dự án Đầu
tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thông theo quyết định số
3713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý và không có Ban QLDA WB8
riêng. Do đó tiến độ tiểu dự án tại Hà Tĩnh khá chậm. Cụ thể, Tiểu dự án WB8 tỉnh Hà
Tĩnh đang triển khai chuẩn bị đầu tư 2 tiểu dự án:

 Tiểu dự án 1 (Bao gồm 8 hồ chứa, trong đó có 3 đập lớn, 5 đập nhỏ): Hiện tại đã
lập xong thiết kế BVTC đang thẩm tra và thẩm định.

 Tiểu dự án 2 (Bao gồm 17 hồ chứa, trong đó có 4 đập lớn, 13 đập nhỏ): Hiện tại đã
thông qua danh mục, đề cương lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo chính sách an
toàn, báo cáo sàng lọc môi trường xã hội. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà
thầu, đề cương lựa chọn tư vấn lập báo cáo an toàn đập, tư vấn lập báo cáo NCKT.

Do đó chưa có yêu cầu giám sát về môi trường tại Hà Tĩnh trong giai đoạn này.

3.2.9. Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 10 hồ chứa tiềm
năng, với Tổng mức đầu tư: 277.950.000 đồng (Vốn WB: 263.546 triệu đồng; Vốn đối
ứng 14.404 triệu đồng), cụ thể:

- Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh (Tiểu
dự án năm 1):

+ Vốn WB: 69.313 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 9.617 triệu đồng

- Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước Quảng
Bình (Tiểu dự án năm 2):

+ Vốn WB: 194.233 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 4.787 triệu đồng

 Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh
Quảng Bình.
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+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Hiện tại nhà thầu thi công: Liên danh công ty TNHH XD Minh Hà - Công ty
CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt đang triển khai thi công hồ Phú Vinh. Các hạng mục
cơ bản đã hoàn thành: Cống lấy nước và các hạng mục tràn phụ, đập tả phụ, đập tả
hữu, nhà vận hành tràn chính. Nhà thầu đang tập trung thi công đập chính: Tường chắn
sóng, Bê tông áp mái Thượng lưu, khối lượng công việc ước đạt 62%.

+ Báo cáo định kỳ hàng tuần của TVGS thi công về việc tuân thủ an toàn môi
trường: TVGS đã lập báo cáo hàng tuần về tuân thủ an toàn môi trường.

+ Quan trắc môi trường định kỳ: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường
– Sở tài nguyên môi trường Quảng Bình đã lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
6 tháng cuối năm 2018 và Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm
2019.

 Tiểu dự án 2: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước
tỉnh Quảng Bình gồm 9 hồ chứa, trong đó có 6 hồ đã phê duyệt BVTC, 3 hồ đang
trình thẩm định để phê duyệt BVTC. Trong 6 hồ đã phê duyệt BVTC thì có 3 hồ đã
đấu thầu xong thi công đang chuẩn bị triển khai thi công, 2 hồ đang trong quá trình
xét thầu, 1 hồ đang trình để lập hồ sơ đấu thầu.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt của UBND
tỉnh Số 995/QĐ-UBND ngày 21/03/2019.

+ Giám sát môi trường định kỳ được ghép vào gói Giám sát thi công theo QĐ
phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1431/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.

+ Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và quan trắc môi trường được ký
giữa Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT Quảng Bình với Liên danh: Công ty CP
tư vấn Xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh – Công ty CP tư vấn thiết kế Xây dựng Phúc Thành
– Công ty TNHH tài nguyên và môi trường Minh Hoàng ký ngày 16/08/2019.

+ Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Thanh Sơn,
Vũng Mồ, Đập Làng đã ký HĐ ngày 26/8/2019, đã bàn giao mặt bằng thi công ngày
28/8/2019, đang chờ hết mùa mưa sẽ triển khai thi công.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự về công tác môi trường:

+ PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Tuy
nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và về môi
trường nói riêng.

+ Nhà thầu thi công hồ Phú Vinh: Liên danh công ty TNHH XD Minh Hà -
Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường.

+ Tư vấn giám sát: Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT Quảng Bình: Có 1
cán bộ phụ trách về an toàn môi trường, tuy nhiên cán bộ này cũng chưa được tập huấn
về an toàn môi trường.

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) đã tiến
hành đi thực địa tại hồ Phú Vinh tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, thành phố
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một số phát hiện  và khuyến nghị như sau:
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

Gói thầu /
Lô thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát Thời gian

Gói thầu
thi công
hồ Phú

Vinh  tại
tỉnh

Quảng
Bình

1

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

- Cán bộ phụ trách về công
tác an toàn môi trường và vệ
sinh lao động của nhà thầu và
giám sát thi công không có
mặt thường xuyên trên công
trường.

- Nhà thầu chưa tập huấn về
an toàn môi trường và vệ sinh
trên công trường thi công cho
công nhân.

- Công nhân làm việc trên
công trường chưa trang bị bảo
hộ lao động (Mũ, giầy, găng
tay)

- PPMU cần kiểm tra và yêu cầu tư vấn giám sát và
nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ chuyên trách về
công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động
thường xuyên có mặt tại công trường để đảm bảo
công tác kiểm tra và giám sát nhà thầu tuân thủ các
biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong
suốt quá trình thi công.

- Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an toàn
cho toàn bộ công nhân trước khi được tham gia thi
công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra đầy đủ và đảm
bảo công nhân đã được tập huấn mới được tham gia
thi công trên công trường.

- TVGS yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ các
công tác an toàn cho công nhân, trang bị đầy đủ:
Giầy, mũ, găng tay khi làm việc. Kiên quyết khi
kiểm tra công nhân không trang bị các bảo hộ lao
động thì cho dừng thi công để khắc phục.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

2 Hầu hết các giấy tờ kiểm định
các thiết bị đang tham gia thi
công của nhà thầu đã hết hạn.

- BQL và TVGS yêu cầu nhà thầu thi công kiểm
định lại toàn bộ các máy móc thiết bị thi công trên
công trường. Những máy móc thiết bị nào không có
đăng kiểm hoặc đã hết hạn cần phải dừng không
cho thi công trên công trường.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

3 Nhà thầu có sổ nhật ký thi
công nhưng chưa cập nhật
đến vấn đề môi trường

Nhật ký thi công của nhà thầu và tư vấn giám sát
ngoài các thông tin về tiến độ thi công, các công
việc triển khai trong ngày, cần bổ sung các thông
tin đến việc sử dụng các thiết máy móc, nhân lực,

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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Gói thầu /
Lô thầu

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

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

và các vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày.

4 Biển cảnh báo, nội quy, quy
định về ứng xử, vệ sinh môi
trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công
trường chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà
thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử,
biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi
trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

5 Rác thải nguy hại: Các chất
thải nguy hại như thùng chứa
dầu, dầu thải,... chưa được
thu gom theo đúng quy định

- Tại khu công trường và khu lán trại công nhân,
nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01 thùng chứa
chất thải nguy hại (có nhãn, có nắp đạy)

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải nguy
hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng theo đúng
quy định (có mái che, nền chống thấm và có biển
báo,...)

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

6 Công nhân chưa được trang
bị quần áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần áo và
thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời có chế tài
đối với công nhân không sử dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và kiên quyết
không cho công nhân tham gia thi công nếu không
sử dụng các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

7 Công tác an toàn điện: một
phần phạm vị đập có đường
điện 500KV Bắc Nam đi qua.

PPMU và TVGS cùng nhà thầu thi công kiểm qua
thường xuyên trong quá trình thi công, đảm bảo thi
công trong hành lang an toàn lưới điện.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

8 Bãi tập kết vật liệu chưa
được che chắn đúng quy định

Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu
Nhà thầu thi công

Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.2.10. Tỉnh Quảng Trị

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị đã được
UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tại Quyết
định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/06/2018. Tiểu dự án WB8 Quảng trị bắt đầu thực
hiện từ năm 2017 đến năm 2012, thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa 12 hồ đập trên
06 huyện và thành phố, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng, trong đó
Vốn vay Ngân hàng Thế Giới: 214.789  triệu đồng.

Tiến độ của TDA tỉnh Quảng Trị đến thời điểm giám sát như sau:

- Gói thầu Giám sát thi công và Quan trắc môi trường đã trao hợp đồng ngày
24/09/2018, giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh
Quảng Trị với Liên danh: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Văn Hùng – Công ty Cổ
phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn, hiện đang triển khai thực hiện theo tiến độ thi công
xây dựng.

- Gói thầu xây lắp C1-Quangtri-W1: Sửa chữa, nâng cấp hồ Kinh Môn và đập Hoi
đã trao hợp đồng ngày 22/04/2019, do Liên danh: Công ty cổ phần Thành An và Công
ty cổ phần phát triển Công nghệ và Xây dựng. Hồ Kinh Môn có khối lượng thi công
ước đạt 45%, Hồ Đập Hoi có khối lượng thi công ước đạt 12%.

- Gói thầu xây lắp C1-Quangtri-W2, C1-Quangtri-W3: đã trao hợp đồng tháng
8/2019. Do nguồn vốn bố trí năm 2019 thiếu so với nhu cầu nên chưa triển khai thi
công để tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định Số 849/QĐ-UBND ngày 23/4/2018.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được UBND phê duyệt tại
Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 04/09/2019.

- Quan trắc môi trường định kỳ: Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn
đã lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ: theo yêu cầu trong ESIA

Cơ cấu tổ chức và nhân sự về công tác môi trường:

+ PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Tuy
nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và về môi
trường nói riêng.

+ Nhà thầu thi công: Gói thầu xây lắp C1-QuangTri-W1: Sửa chữa, nâng cấp hồ
Kinh Môn và hồ đập Hoi, Liên danh: Công ty cổ phần Thành An – Công ty cổ phần
phát triển Công nghệ và Xây dựng có 02 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường.

+ Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Văn Hùng –
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn: Có cán bộ chuyên trách về môi trường.

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) đã tiến
hành đi thực địa tại hồ Kinh Môn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có một số phát hiện
và khuyến nghị như sau:
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Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn tư vấn

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

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

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

- Cán bộ phụ trách về công tác
an toàn môi trường và vệ sinh
lao động của nhà thầu và giám
sát thi công không có mặt
thường xuyên trên công
trường.

- Nhà thầu chưa tập huấn về an
toàn môi trường và vệ sinh trên
công trường thi công cho công
nhân.

- PPMU cần kiểm tra và yêu cầu tư vấn giám sát và
nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ chuyên trách về
công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động
thường xuyên có mặt tại công trường để đảm bảo công
tác kiểm tra và giám sát nhà thầu tuân thủ các biện
pháp giảm thiểu tác động môi trường trong suốt quá
trình thi công.

- Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an toàn
cho toàn bộ công nhân trước khi được tham gia thi
công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra đầy đủ và đảm bảo
công nhân đã được tập huấn mới được tham gia thi
công trên công trường.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

2 Hầu hết các giấy tờ kiểm định
các thiết bị đang tham gia thi
công của nhà thầu: Công ty cổ
phần phát triển Công nghệ
và Xây dựng đã hết hạn.

- BQL và TVGS yêu cầu nhà thầu thi công kiểm định
lại toàn bộ các máy móc thiết bị thi công trên công
trường. Những máy móc thiết bị nào không có đăng
kiểm hoặc đã hết hạn cần phải dừng không cho thi
công trên công trường.

Nhà thầu thi công
- Công ty cổ phần
phát triển Công
nghệ và Xây dựng

Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

3 Nhà thầu có sổ nhật ký thi
công nhưng chưa cập nhật đến
vấn đề môi trường

Nhật ký thi công của nhà thầu và tư vấn giám sát ngoài
các thông tin về tiến độ thi công, các công việc triển
khai trong ngày, cần bổ sung các thông tin đến việc sử
dụng các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề môi
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STT Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/ cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi /
Giám sát

Thời gian

trường phát sinh hàng ngày.

4 Biển cảnh báo, nội quy, quy
định về ứng xử, vệ sinh môi
trường, an toàn lao động…
trong khu lán trại, công trường
chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà
thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử,
biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi
trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

5 Rác thải nguy hại: Các chất
thải nguy hại như thùng chứa
dầu, dầu thải,... chưa được thu
gom theo đúng quy định

- Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà
thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01 thùng chứa chất
thải nguy hại (có nhãn, có nắp đạy)

- Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải nguy
hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng theo đúng
quy định (có mái che, nền chống thấm và có biển
báo,...)

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019

6 Biển nội quy, quy định về ứng
xử, vệ sinh môi trường, an toàn
lao động… trong khu lán trại,
công trường chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà
thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử,
biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi
trường,...

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát và PPMU

Cần triển khai
trong tháng
12/2019
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3.3. Kết quả giám sát dựa vào cộng đồng

Tư vấn giám sát đã triển khai tham vấn nhữngngười dân sống xung quanh các
khu vực thi công công trình và dọc theo các tuyến đường vận chuyển vật liệu thi
công.Các nội dung tham vấn bao gồm thông tin về dự án, sự tham gia của cộng đồng
và chính quyền địa phương trong giám sát các nhà thầu tuân thủ các chính sách an toàn
môi trường, công tác đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhân của nhà thầu, các vấn
đề môi trường xã hội nảy sinh từ công nhân thi công…

Kết quả tham vấn tại 10 tỉnh được giám sát tại hiện trường cho thấy, những
người dân được tham vấn đều đã biết thông tin về dự án và ủng hộ dự án triển khai
thực hiện. Hầu hết những người được hỏi đều cho rằng các vấn đề về an ninh, trật tự
và xã hội xung quanh khu vực thi công được nhà thầu chấp hành nghiêm túc, các cán
bộ và công nhân của đơn vị giám sát thi công và nhà thầu thi công có mối quan hệ tốt
với người dân xung quanh, trong thời gian thi công chưa có hoạt động nào làm gián
đoạn dịch vụ tiện ích của người dân quanh khu vựu thi công, rác thải trên công trường
và lán trại không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Vận chuyển nguyên vật liệu gây bụi và
ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường vận chuyển (tỉnh Bình Định), Tại một số công
trường gần với khu dân cư thì các hố đào trong khu vực thi công chưa được rào chắn
cẩn thận, không có đèn báo hiệu khi trời tối, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh
(Bình Định, Đắc Nông).

Tất cả các công trình tại 10 tỉnh đều chưa có hòm thư góp ý, hay số điện thoại
của đơn vị có thẩm quyền để người dân khi có vướng mắc có thể gọi điện trực tiếp
thông báo tình hình.

3.4. Đánh giá kết quả giám sát chất lượng môi trường tại các tiểu dự án

Việc giám sát chất lượng môi trường theo định kỳ tính đến thời điểm giám sát đã
được thực hiện tại một số TDA đang thi công như Bình Thuận, Bình Định, Đắc Nông.
Báo cáo giám sát này được thực hiện theo tần suất 3 tháng hoặc 6 tháng/1 lần tùy theo
từng TDA. Các TDA đang thi công đều được quan trắc chất lượng môi trường không
khí và chất lượng môi trường nước mặt, riêng Đắc Nông có quan trắc chất lượng nước
ngầm. Các tiêu chuẩn được áp dụng để so sánh kết quả quan trắc bao gồm:

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

xung quanh.

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

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

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

mặt

- QCVN 09:2015 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
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 Tại Bình Định, việc quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước mặt được
thực hiện 6 tháng/lần, vào tháng 6 và tháng 11 năm 2019 tại địa điểm xây dựng của
8 hồ đang thi công là Lỗ Môn, Hóc Tranh, Giao Hội, Đá Bàn. Hố Cùng, Cự Lễ, Mỹ
Đức, Kim Sơn. Số lượng mẫu không khí và nước mặt trong mỗi lần quan trắc là 01
mẫu/hồ.

 Kết quả quan trắc môi trường không khí trong tháng 6 và tháng 11/2019 cho
thấy các thông số được quan trắc là Tổng bụi lơ lửng (TSP) và tiếng ồn đều
nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Các thông số khác về khí thải như CO, SO2,
NO2 không được quan trắc.

 Kết quả quan trắc môi trường nước mặt trong tháng 6 và tháng 11/2019 cho
thấy các thông số được quan trắc (pH, TPS, COD, BOD5, DO, Tổng Ni tơ, Tổng
Phốt pho, Coliform) đều nằm trong giới hạn cho phép và không có biến động
lớn trong 2 đợt quan trắc.

 Tại Bình Thuận, việc quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước mặt được

thực hiện 3 tháng/lần tại Hồ Sông Quao. Trong kì báo cáo giám sát định kì về môi

trường lần 2 này, Bình Thuận đã thực hiện 2 lần lấy mẫu quan trắc chất lượng

không khí và nước mặt vào tháng 10 và tháng 11 năm 2019. Số lượng mẫu không

khí trong mỗi đợt là 7 mẫu. Số lượng mẫu nước mặt trong mỗi đợt là 6 mẫu. Các

thông số về môi trường nước mặt được quan trắc là: pH, Độ đục, TSS, COD, BOD.

Kết quả quan trắc trong 2 đợt lấy mẫu phân tích cho thấy:

 Trong đợt quan trắc tháng 10/2019 các chỉ tiêu tại 5 điểm lấy mẫu có nồng độ
so với quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) đều nằm

trong giới hạn cho phép, chỉ có mẫu tại điểm sau đập Đan Sách nồng độ các chỉ
tiêu TSS, COD, BOD vượt quy chuẩn nhưng không đáng kể.

 Trong đợt quan trắc tháng11/2019 hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn
QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) chỉ riêng mẫu nước trên kênh dẫn sau

cống lấy nước hồ Sông Quao có chỉ tiêu COD và BOD vượt tiêu chuẩn vì tại

thời điểm lấy mẫu kênh dẫn này có cây cỏ nhiều gây nên hiện tượng phú dưỡng

hóa làm tăng nồng độ BOD, COD trong nước tuy nhiên nồng độ vượt không

đáng kể.

 Các thông số về môi trường không khí được quan trắc là: bụi và độ ồn, độ rung.

Kết quả quan trắc trong 2 đợt lấy mẫu phân tích cho thấy:

 Trong cả 2 đợt quan trắc này, hầu hết các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi

trường không khí xung quanh ở các điểm quan trắc đều nằm dưới giới hạn cho

phép. Tuy nhiên tại khu vực đường thi công số 5 có độ ồn cao hơn giới hạn của

Quy chuẩn (1,06 lần) nhưng khu vực thi công này được bao quanh là cây cối và

cách xa điểm dân cư nên không gây ảnh hưởng.
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 Tại Đắc Nông: Việc quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước mặt, nước
ngầm được thực hiện 6 tháng/lần. Lần lấy mẫu quan trắc tháng 10/2019 được thực
hiện tại 4 hồ là: Hồ Thôn 3, Hồ Nao Ma A, Hồ Đắk Snao 1, Hồ Km41; lần lấy mẫu
quan trắc tháng 11/2019 được thực hiện tại 5 hồ là Hồ Đắk Blieng, Hồ Sa Đa Cô,
Hồ Ba Trong, Hồ Bi Zê Nê, Hồ Đắk Ha. Số lượng mẫu không khí trong mỗi đợt là
2 mẫu/hồ. Số lượng mẫu nước mặt trong mỗi đợt là 1 mẫu/hồ.

 Các thông số về môi trường nước mặt được quan trắc là: pH, TSS, COD, BOD5,
CO, N-NH4+, N-NO3-, P-PO4+, Fe, Coliform. Kết quả quan trắc trong 2 đợt
lấy mẫu phân tích cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép
quy định của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đối với nước mặt cột B1.

 Các thông số về môi trường không khí được quan trắc là: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc
độ gió, bụi, tiếng ồn, độ rung, CO, SO2, NO2. Kết quả quan trắc trong 2 đợt lấy
mẫu phân tích cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép
quy định của QCVN 05:2013/BTNMT đối với chất lượng không khí xung
quanh, QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT về
độ rung, trừ vị trí công trường Hồ Sa Đa Cô có độ rung vượt ngưỡng cho phép
nhưng không đáng kể. Công trường đang thi công Hồ Sa Đa Cô cách xa khu
dân cư nên không gây ảnh hưởng đến người dân.

 Các thông số về môi trường nước ngầm được quan trắc là pH, DO, TSS, TS,
COD, BOD5, TDS,  Tổng N, dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms. Kết quả quan
trắc cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước ngầm đều nằm trong giới hạn cho
phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT đối với nước ngầm.

 Tại Quảng Bình, việc quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước mặt,
nước ngầm được thực hiện 6 tháng/lần. TDA Hồ Phú Vinh được lấy mẫu quan trắc
vào tháng 4/2019. Số lượng mẫu không khí trong đợt quan trắc là 1 mẫu/hồ. Số
lượng mẫu nước mặt và nước ngầm trong đợt quan trắc là 1 mẫu/hồ.

 Các thông số về môi trường nước mặt được quan trắc là: pH, DO, BOD5, COD,
Tổng Ni tơ, Tổng Phốt pho và coliform. Kết quả quan trắc trong đợt lấy mẫu
phân tích cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép quy
định của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đối với nước mặt cột B1.

 Các thông số về môi trường không khí được quan trắc là: bụi, tiếng ồn, CO,
SO2, NO2. Kết quả quan trắc trong  đợt lấy mẫu phân tích cho thấy các thông số
đều nằm trong giới hạn cho phép quy định của QCVN 05:2013/BTNMT đối với
chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn;

 Các thông số về môi trường nước ngầm được quan trắc là pH, TSS, độ cứng,
Amoni, và Coliforms. Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước
ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT đối
với nước ngầm.
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 Tại Quảng Trị, theo yêu cầu trong ESIA, chất lượng môi trường không khí và nước
mặt được quan trắc 6 tháng/lần. Trong Hợp đồng với TVGS, chất lượng môi
trường không khí được xác định quan trắc 6 tháng/lần, chất lượng nước mặt là 3
tháng/lần.

 Hai hồ đang thi công là Hồ Kinh Môn và Hồ Đập Hoi 1, Đập Hoi 2 được quan
trắc vào tháng 7/2019 đối với chất lượng không khí và nước mặt; tháng 9/2019
quan trắc nước mặt tại Hồ Kinh Môn, còn tại Hồ Đập Hoi 1, Đập Hoi 2 nước
mặt được quan trắc vào tháng 10/2019. Số lượng mẫu không khí trong đợt quan
trắc tháng 7 là 2 mẫu/hồ. Số lượng mẫu nước mặt trong mỗi đợt quan trắc là 2
mẫu/hồ.

 Các thông số về môi trường không khí được quan trắc là: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc
độ gió, bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NO2. SKết quả quan trắc trong  đợt lấy mẫu
phân tích cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép quy định của
QCVN 05:2013/BTNMT đối với chất lượng không khí xung quanh, QCVN
26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn;

 Các thông số về môi trường nước mặt được quan trắc là: pH, DO, BOD5, COD,
TSS và coliform. Kết quả quan trắc trong các đợt lấy mẫu phân tích cho thấy tất
cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép quy định của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT đối với nước mặt cột B1.

 Các kết quả quan trắc môi trường tại các TDA đang thi công cho thấy chỉ một
số điểm có chất lượng môi trường không khí và nước mặt bị ảnh hưởng không
đáng kể do tác động của việc thi công bởi các nhà thầu tại Đắc Nông và Bình
Thuận. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng môi trường trong quá trình thi công
được tốt hơn nữa, tư vấn giám sát độc lập vẫn khuyến nghị các nhà thầu thi
công cần:

 Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường như đã đề
cập trong báo cáo ESIA/EIA của từng TDA

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát vận hành máy móc để giảm thiểu tiếng
ồn

 Duy trì và thực hiện đầy đủ công tác giám sát chất lượng môi trường theo
định kỳ để theo dõi diễn biến môi trường từ đó phát hiện và có biện pháp
xử lý kịp thời khi có sự cố môi trường xảy ra.

3.5. Các kết quả trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ môi trường các PPMUs
và nhà thầu

Qua quá trình thực hiện giám sát hiện trường tại 10 tỉnh cũng như báo cáo của
các tỉnh còn lại gửi về cho thấy, nhìn chung nhận thức về công tác an toàn môi trường
của các nhà thầu còn hạn chế, các cán bộ được phân công làm công tác an toàn môi
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trường chưa có nhiều kinh nghiệm với chính sách về môi trường và xã hội của WB,
cũng như chưa được đào tạo chuyên sâu về môi trường. Do đó những nhận thức về
công tác an toàn môi trường, đặc biệt là các kỹ năng thực hiện giám sát môi trường
theo chính sách an toàn môi trường của WB còn hạn chế, đặc biệt là các vấn đề như:
Phân loại, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại,các biện pháp giảm
thiểu ồn rung hay giảm thiểu khí thải, các biện pháp phòng ngừa ứng phó với sự cố
cháy nổ, công tác phục hồi môi trường,...

Trong quá trình giám sát của đơn vị tư vấn ISC, các chuyên gia về an toàn môi
trường đã có sự giải thích, hướng dẫn cụ thể về các chính sách/quy định mà
PPMU/nhà thầu phải thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng các quy định của dự án, giảm
thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên cũng như sức khỏe của công nhân nhà
thầu. Cụ thể tại một số tiểu dự án,khi phát hiện ra những tồn tại cần khắc phục, chuyên
gia môi trường đều có sự hướng dẫn cho cán bộ của nhà thầu, từ vấn giám sát thi công
và cán bộ an toàn môi trường và xã hội của PPMUs các giải pháp để giải quyết vấn đề
tồn tại được nêu.
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PHẦN IV: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
TIẾP THEO

4.1. Kết luận

1. Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập Việt Nam bao gồm 52 TDA và được

phân thành 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 với 12 TDA và giai đoạn 2 gồm 40 TDA

được phân bố tại 34 tỉnh thành trên cả nước. Đến thời điểm hiện tại ngoài 3 TDA giai

đoạn 1 đã hoàn thành thi công, có 16 TDA đang thi công với tổng số 73 hồ (trong đó
có 9 TDA với 9 hồ của giai đoạn 1 và 7 TDA của giai đoạn 2 với 64 hồ).

2. Đây là đợt giám sát định kỳ lần hai của Liên danh giữa Công ty TNHH

WAPCOS Ấn Độ và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CENCO. Tuy nhiên, báo cáo

giám sát định kỳ này chỉ đề cập đến công tác an toàn môi trường, các nội dung khác

liên quan tới các nhiệm vụ đánh giá, kiểm toán và giám sát an toàn xã hội được trình

bày trong các báo cáo khác.

3. Các kết quả giám sát về an toàn môi trường cho thấy:

- Về công tác tổ chức: Các PPMUs đều đã bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách về an

toàn môi trường và xã hội. Tuy nhiên tư vấn giám sát và nhà thầu thi công mặc dù

trong hồ sơ thầu có cán bộ phụ trách về an toàn môi trường nhưng tại thời điểm đoàn
giám sát, các cán bộ an toàn môi trường của tư vấn giám sát thi công đều không có mặt

tại công trường.

- Hầu hết công nhân của các nhà thầu đều chưa được tập huấn về công tác an

toàn và vệ sinh lao động, chưa tập huấn về phòng cháy chữa cháy và an toàn về xã hội

(HIV/AIDS). Sổ nhật ký thi công trên công trường của nhà thầu chưa đề cập đến vấn

đề an toàn môi trường

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo ECOP được nhà thầu thực

hiện nhưng chưa đầy đủ, một số nội dung liên quan tới công tác quản lý chất thải rắn,

nước thải, biển báo an toàn tại công trường và lán trại công nhân, biển báo an toàn

giao thông còn thiếu ở hầu hết các công trình đang thi công

- Các kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt ở các TDA

đang thi công cho thấy: Chất lượng không khí, nước mặt tại các điểm quan trắc còn

khá tốt và đều thấp hơn các ngưỡng giới hạn theo QCCP của chính phủ Việt Nam.

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

công các công trình thuộc 10 tỉnh cho thấy, hầu hết người dân đều nắm được thông tin

dự án, các vấn đề về khiếu nại, an ninh xã hội chưa ghi nhận tại tất cả các công trình.

Nhà thầu đã có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong kiểm soát các vấn đề về
an ninh trật tự và an toàn xã hội.
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4.2. Khuyến nghị

Các PPMUs cần nhắc nhở các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công tuân
thủ tuyết đối các quy định về an toàn môi trường đã được đề cập trong hợp đồng thi
công và các khuyến nghị mà đoàn giám sát đã chỉ ra trong quá trình thực hiện giám
sát. Cụ thể:

- Đơn vị tư vấn giám sát cần huy động đầy đủ nhân sự về an toàn môi trường tại
công trường, giám sát và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm
thiểu tác động môi trường đã được đề cập trong ESMP/ECOP của dự án; lập báo cáo
giám sát môi trường theo đúng quy định và kiểm tra tính đầy đủ của nhật ký thi công
công trình

- Nhà thầu thi công cần thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường đã được đề cập trong ESMP và các khuyến nghị đưa ra của báo cáo này.

4.3. Kế hoạch triển khai tiếp theo

Đế hoạch tiếp theo sẽ được thực hiện vào tháng 4/2020 với các nội dung:

- Tiếp tục kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của nhà thầu theo các khuyến
nghị đã được nêu trong báo cáo

- Tiếp tục kiểm tra và giám sát hiện trường tại các TDA đang thi công ở các tỉnh
miền Bắc và Nam trung bộ theo các nhiệm vụ đã được nêu trong TOR

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và giám sát môi trường cho nhà thầu, tư vấn
giám sát ngay tại hiện trường trong quá trình kiểm tra.
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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Ảnh hiện trường các hồ
 Tỉnh Đắc Nông

Một số hình ảnh tại hồ Đăk R.Lon

Dây điện nguy hiểm sát mép hồ Khu vực thi công không được rào chắn

Khu vệ sinh công nhân chưa
đảm bảo vệ sinh

Rào chắn khu vực thi công tạm bợ

Rác thải xây dựng không đúng nơi quy định Rác thải trong quá trình xây dựng không
đúng nơi quy định
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Rác thải trong quá trình thi công  không đúng
nơi quy định

Đinh cắm gây mất an toàn

Một số hình ảnh tại hồ Suối Đá

Thép gây mất an toàn Rác thải trong quá trình thi công  không
đúng nơi quy định

Khu vực thi công không rào chắn xung quanh và không có biển cảnh báo
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Rác thải trong quá trình thi công  không đúng
nơi quy định

Vật liệu tập kết ngay khu đổ thải

Chất thải nguy hại không được thu gom

Nhà ở công nhân viên không đảm bảo vệ sinh
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Bãi tập kết vật liệu không được che chắn Chất thải nguy hại không được thu gom

Rác thải xây dựng không đúng nơi quy định

 2. Hồ Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng

Rác thải không thu gom, tập kết đúng nơi quy định
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Hệ thống kết nối điện không đảm bảo
an toàn

Rác thải không thu gom đúng nơi quy định

Rác thải không thu gom, đúng nơi quy định Vật liệu tập kết không được che phủ

Chất thải nguy hại không được thu gom
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Chất thải nguy hại không được thu gom

Khu nhà ở cán bộ công nhân viên không hợp vệ sinh

Nhà kho Khu lưu trữ hồ sơ
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 3. Sông Quao tỉnh Bình Thuận

Khu nhà ở cán bộ công nhân viên không hợp vệ sinh

Chất thải nguy hại không được thu gom

Khu nhà ở cán bộ công nhân viên không
hợp vệ sinh

Chất thải nguy hại không được thu gom
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Rác thải không thu gom, tập kết đúng nơi
quy định

Chất thải nguy hại không được thu gom

Chất thải nguy hại không được thu gom

Chất thải nguy hại không được thu gom
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Chất thải nguy hại không được thu gom

Chất thải nguy hại không được thu gom
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Hệ thống điện bố trí khu vực không an
toàn (ngoài trời không được bảo vệ)

Rác thải không thu gom, tập kết đúng nơi
quy định

Khu nhà ở cán bộ công nhân viên không hợp vệ sinh

 Hồ Mỹ Đức tỉnh Bình Định

Rác thải không thu gom, tập kết đúng nơi quy định
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Chất thải không thu gom, tập kết đúng nơi
quy định

Vật liệu tập kết không được che phủ

Sình lầy trước nhà dân

Ô nhiễm nước ven hồ
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Chất thải xây dựng gây ô nhiễm hồ

Chất thải nguy hại không được thu gom Khu vực để xe

Khu vực thi công không có khoanh vùng an
toàn (có trẻ con chơi khu vực công trường)

Rác thải không thu gom, tập kết đúng
nơi quy định
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Phụ lục 2: Tham vấn người dân trên công trường

Tham vấn tại Hồ Mỹ Đức- Bình Định Tham vấn tại Hồ Sông Quao – Bình Thuận

Tham vấn tại Hồ Đắk R’Lon – Đắc Nông Tham vấn tại Hồ Đạ Tẻh – Lâm Đồng

Tham vấn tại Hồ Phú Vinh – Quảng Bình Tham vấn tại Hồ Đắk R’Lon – Đắc Nông
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Phụ lục 3: Chương trình làm việc của Đoàn công tác giám sát độc lập -
Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (DRSIP/WB8)
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