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GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

BQLDA : Ban quản lý dự án

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

CĐT : Chủ đầu tư

CPO : Ban Quản lý dự án Trung ương

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

MARD : Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

HSDT : Hồ sơ dự thầu

HSTK : Hồ sơ thiết kế

PPMU : Ban quản lý dự án cấp tỉnh

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

TMĐT : Tổng mức đầu tư

UBND : Uỷ Ban Nhân Dân

FS : Báo cáo nghiên cứu khả thi

TKCS : Thiết kế cơ sở

TKBVTC : Thiết kế bản vẽ thi công

TVTK : Tư vấn thiết kế

TVGS : Tư vấn giám sát

TKBVTC : Thiết kế bản vẽ thi công

TDA : Tiểu dự án

WB : Ngân hàng Thế Giới
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PHẦN I: 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.

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
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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
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.

Với 3 hợp phần dự án được triển khai, một số hoạt động chính của dự án sẽ bao
gồm:

Sửa chữa, cải tạo hồ đập

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

- Đầu tư 52 TDA, trong đó có 12 TDA đã và đang được thực hiện trong giai đoạn
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1 của năm đầu tiên, 40 TDA được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo (tổng số có
khoảng 200 gói thầu trong đó: 79 gói thầu xây lắp và 121 gói thầu tư vấn)

Nâng cao khả năng xả công trình tháo lũ
Đang thực hiện rà soát công trình, dự kiến đầu tư 12 công trình nâng cao khả năng

xả
Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành

- Đang thực hiện rà soát, dự kiến đầu tư trang thiết bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát
và vận hành cho khoảng 160 hồ đập lớn có cửa van.

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.

- Dự án 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 nay, theo báo cáo của các PPMU thì toàn dự án có 19/52
TDA đã và đang thi công (gồm 23 gói thầu, được triển khai thi công tại 76 hồ), trong
đó:

+ 03 TDA (3 hồ) đã hoàn thành việc thi công là TDA Đập Làng tỉnh Quảng Ngãi,
TDA hồ Thạch Bàn tỉnh Bình Định, TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình.

+ 16 TDA còn lại với tổng số 73 hồ đang thi công (9 hồ thuộc 9 TDA giai đoạn 1
và 64 hồ thuộc 7 TDA năm tiếp theo)

Bảng 1.1: Tổng hợp tiến độ thi công các tiểu dự án tại các tỉnh

TT Tiểu dự án
Kinh phí

(triệu đồng)
Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Ngày hoàn
thành theo
Hợp đồng

Tiến độ
thực
hiện

I. Các TDA giai đoạn 1

1
TDA Đập Làng tỉnh
Quảng Ngãi

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

2
TDA hồ Thạch Bàn tỉnh
Bình Định

19.818 14/10/2017 1/3/2018 14/10/2019 100%
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(triệu đồng)
Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Ngày hoàn
thành theo
Hợp đồng

Tiến độ
thực
hiện

3
TDA hồ Đại Thắng tỉnh
Hòa Bình

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

4
TDA hồ Ngòi Là 2 tỉnh
Tuyên Quang

34.487 11/1/2018 1/3/2018 13/07/2019 75%

5
TDA hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa

33.082 26/01/2018 1/3/2018 31/08/2019 95%

6
TDA Hồ Đạ Teh tỉnh
Lâm Đồng

69.756 24/05/2018 17/6/2018 14/03/2020 40%

7
TDA hồ Phú Vinh tỉnh
Quảng Bình

65.847 13/07/2018 23/7/2018 12/6/2020 23%

8
TDA hồ Ban tỉnh Phú
Thọ 10.982 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2019 20%

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

44.236

Lô 1 Khe Gang 27.464 27/07/2018 1/10/2018 19/12/2019 40%

Lô 2 Khe Sân 16.772 27/07/2018 1/10/2018 18/01/2020 20%

10
TDA Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh

25.136 31/07/2018 15/8/2018 27/05/2019 90%

11
TDA hồ sông Quao tỉnh
Bình Thuận

170.987

Lô 1 64.048 20/12/2018 3/1/2019 19/12/2020 5%

Lô 2 94.622 20/12/2018 3/1/2019 19/12/2020 7%

Lô 3 12.317 20/12/2018 3/1/2019 19/12/2020 11%

II. Các TDA giai đoạn tiếp theo

13 TDA tỉnh Sơn La (7 hồ) 124.762 15/11/2018 16/11/2018 15/05/2020 56%

14
TDA tỉnh Vĩnh Phúc (11
hồ)

126.813

Gói thầu số 1

Lô 1 21.974 14/11/2018 30/11/2018 30/05/2020 15%

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

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

Gói thầu số 2
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(triệu đồng)
Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Ngày hoàn
thành theo
Hợp đồng

Tiến độ
thực
hiện

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

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

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

16
TDA tỉnh Quảng Ngãi
(TDA02) (10 hồ)

118.514

Gói thầu số 1 40.654

+ Lô 1: Go Lang, Hoc
Bua

17.535 15/03/2019 15/03/2019 5/9/2020 24%

+ Lô 2: Lien Tri, Ho Da 23.119 15/03/2019 15/03/2019
05/09/2020

25%

Gói thầu số 2 51.335

+ Lô 1: Hoc Khe, Ho
Hieu

22.554 15/03/2019 15/03/2019
05/09/2020

24%

+ Lô: An Phong, Hoc Co 28.781 15/03/2019 15/03/2019
05/09/2020

25%

Gói thầu số 3

+ Hồ Cây Khế, Liệt Sơn 26.523 15/03/2019 15/03/2019 09/2020 24%

17
TDA tỉnh Bình Định
(TDA02) (8 hồ)

107.381

Gói thầu số 1 26.092 25/12/2018 1/3/2019 14/12/2020 45%

Gói thầu số 2 81.288

Lô 1 42.543 1/3/2019 1/3/2019 18/02/2021 5%

Lô 2 38.746 1/3/2019 1/3/2019 18/02/2021 5%

18
TDA tỉnh Quảng Trị (3
hồ)

107.731

Gói thầu số 1 107.731

Lô 1 64.323 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020
Mới ký

hợp đồng

Lô 2 43.409 22/04/2019 22/04/2019
13/10/2020 Mới ký

hợp đồng
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(triệu đồng)
Ngày trao
hợp đồng

Ngày khởi
công

Ngày hoàn
thành theo
Hợp đồng

Tiến độ
thực
hiện

19
TDA tỉnh Đăk Nông (18
hồ)

187.758

Gói thầu số 1 95.880

Lô 1 60.026 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020
Mới ký

hợp đồng

Lô 2 35.854 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020
Mới ký

hợp đồng

Gói thầu số 2 91.877

Lô 1 20.118 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020

Mới ký
hợp

đồng,
tạm ứng

Lô 2 71.759 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020

Mới ký
hợp

đồng,
tạm ứng

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các PPMU tính đến tháng 5/2019)



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

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 9-

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

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

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

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 I 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
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tiết về các vấn đề an toàn môi trường theo các nhiệm vụ đã được nêu ở trên.

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 sẵncác 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
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.
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- 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
và một 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 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,...
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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 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 23/4/2019 đến
ngày 09/5/2019, do dự án có quy mô lớn và trên địa bàn rộng (34 tỉnh) nên trong đợt
giám sát lần 1 này,đoàn chỉ thực hiện giám sát hiện trường được 08 tỉnh (Vĩnh Phúc,
Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình). Đây là
những tỉnh đã và đang có công trình được thực hiện trong giai đoạn 1 của năm đầu tiên
dự án. Đối với các tỉnh khác,đơn vị tư vấn sẽ thực hiện việc giám sát hiện trường trong
các đợt giám sát định kỳ lần sau. Các kết quả đánh giá đối với các tỉnh này được sử
dụng dựa trên cơ sở các các tài liệu và báo cáo giám sát (do đơn vị tư vấn giám sát thi
và nhà thầu lập) được các PPMUs gửi về.

Tại 8 tỉnh đoàn giám sát trực tiếp, mỗi tỉnh đoàn đã làm việc 02 ngày trong đó,
ngày thứ 01 làm việc với PPMU và cán bộ phụ trách vấn đề môi trường và xã hội tại
văn phòng, kiểm tra giấy tờ, tài liệu có liên quan, ngày thứ 02 làm việc tại hiện trường,
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của nhà thầu đã được phê duyệt.

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
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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 Bộ 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 giám 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 sẽ 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 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
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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
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, trước khi đi giám sát hiện trường tại các tỉnh, nhóm chuyên gia cũng tiến
hành hướng chuẩn bị biểu mẫu giám sát định kỳ dành cho tư vấn giám sát thi công và
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nhà thầu cần 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, tư vấn đã 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 sẽ 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 1, 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 8 tỉnh bao gồm:
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và
Nghệ An.

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,....).

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.
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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. 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 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
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 đầu 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 công

văn số 452/CPO-WB8 ngày 19/4/2019 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

V/v: 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 8 tỉnh bao

gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh và

Tuyên Quang trong thời gian từ ngày 23/04 đến 09/05/2019. Tại mỗi tỉnh, đoàn giám

sát đã đều có 01 ngày để thực hiện việc giám sát tại văn phòng và 01 ngày thực hiện

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 8 tỉnh được tư vấn thực hiện (gồm Vĩnh
Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ
An) và báo cáo từ các tỉnh còn lại cho thấy, hiện nay, có 12 tỉnh đã bố trí cán bộ và22
tỉnh chưa có thông tin về việc bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã
hội. Chi tiết cụ thể ở bảng sau:

Bảng 3.1: Thống kê về công tác bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và
xã hội của các PPMUs

TT Nội dung Tỉnh

1 Các PPMUs đã có
cán bộ về an toàn
môi trường

Bình Thuận, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng
Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc,
Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh

2 Các PPMUs chưa
cung cấp thông tin
về cán bộ an toàn
môi trường

Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Đăk Lắk, Đắk Nông,
Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Khánh Hòa,
Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình,
Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây
Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế

Các cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội của các PPMU bao gồm
từ 1-2 cán bộ và chịu trách nhiệm quản lý chung toàn toàn bộ các TDA trên địa bàn
tỉnh.

- Đối với tư vấn giám sát thi công: Như đã mô tả ở trên có một số PPMUs kiêm
luôn làm đơn vị tư vấn giám sát thi công như PPMU thuộc các tỉnh Quảng Ninh; Hòa
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Bình. Đối với các tỉnh này, cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội của
PPMU cũng là cán bộ chuyên trách an toàn môi trường của tư vấn giám sát thi công

- Đối với các tỉnh đã tuyển được 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, các đơn vị tư vấn này để
bố trí trong hồ sơ là 01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội. Tuy nhiên,
trong thời gian tư vấn giám sát độc lập đi giám sát tại 8 tỉnh cho thấy, các cán bộ
chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội của các đơn vị này không có mặt tại công
trường như Liên doanh công ty TNHH tư vấn trường ĐH Thủy Lợi và Trung tâm
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường (đơn vị tư vấn giám sát ở tỉnh Vĩnh
Phúc);... 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. 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

- 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 TNHH
Phúc Thành An tại hồ Đa Mang (tỉnh Vĩnh Phúc); Cổ phần An Thịnh Việt, đơn vị thi
công xây dựng là Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (tỉnh Phú
Thọ); Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Lợi 178 và Công ty
TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Tây Hà (tỉnh Sơn La);....). 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.

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 Bộ 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,
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(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 48/52 dự án đã hoàn thành việc sàng
lọc môi trường và xã hội; còn lại 4/52 TDA đang trong quá trình rà soát và lập bảng
sàng lọc (chi tiết ở bảng sau)

Bảng 3.2: Tiến độ thực hiện sàng lọc môi trường xã hội

TT Nội dung công việc Số lượng Tỉnh/TDA

1 Đã được WB thông qua 48/52 TDA

Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc
Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú
Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh,
Hòa Bình (TDA 02), Ninh Bình, Thanh Hóa
(TDA 02), Hà Tĩnh (TDA 01), Nghệ An (TDA
03), Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
Quảng Nam, Quảng Ngãi (TDA 02), Quảng
Ngãi (TDA 03), Bình Định, Phú Yên, Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia
Lai, Đăk Lăk (TDA 01), Đăk Nông, Lâm
Đồng, Hòa Bình (TDA 03), Nghệ An (TDA
04), Hà Tĩnh (TDA 02)

2
Đang trong quá trình rà
soát và lập bảng sàng lọc
môi trường xã hội

04/40 TDA
Hải Dương, Thanh Hóa (TDA 03), Đăk Lăk
(TDA 02) và TDA hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây
Ninh

- Đối với báo cáo ESIA, tính đến thời điểm tháng 05/2019, toàn dự án có:

+ 28/52 TDA đã có báo cáo ESIA và đã được WB thông qua bao gồm12 TDA giai
đoạn 1 và 16 TDA tiếp theo

+ Có 01 TDA đang gửi xin ý kiến WB và 06 TDA đang chỉnh sửa báo cáo theo ý
kiến WB.

+ Có 05 TDA đang chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến CPMU trước khi trình WB

+ Có 06 TDA đang triển khai lập báo cáo.

+ Có 06 TDA đang trong giai đoạn tuyển tư vấn, bao gồm Thanh Hóa (TDA 03),
Nghệ An (TDA 04), Hà Tĩnh (TDA 02), Quảng Ngãi (TDA 03) và TDA hồ Dầu Tiếng
tỉnh Tây Ninh; Hải Dương (01 TDA).
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- Hồ sơ mời thầu: Thông qua việc giám sát tạivăn phòng của 08 tỉnh được khảo sát
tại hiện trường cũng như hồ sơ một số tỉnh đã gửi cho tư vấn gồm: Bình Thuận, Lâm
Đồng, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang,
Quảng Ninh, Hòa Bình (các tỉnh còn lại chưa gửi hồ sơ 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.

Bảng 3.3: 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 chính
sách an toàn môi
trường

Đã có 28 TDA được WB thông
qua bao gồm 12 TDA giai đoạn 1
và 16 TDA tiếp theo. 01 TDA
đang gửi xin ý kiến, 06 TDA đang
chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của
WB, 05 TDA đang chỉnh sửa theo
ý kiến của CPMU, 06 TDA đang
triển khai lập báo cáo chính sách
an toàn, 06 TDA đang trong giai
đoạn tuyển tư vấn

2. 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
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.

Đáp ứng yêu cầu

3. 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 các TDA giai đoạn
1 tại 8 tỉnh cho thấy, các thiết bị
thi công đều có giấy phép và đang
trong thời gian kiểm định. Tuy
nhiên còn một số TDA chưa gửi

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
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tài liệu về trang thiết bị như: TDA
Đập Làng – Quảng Ngãi, Thạch
Bàn – Bình Định, Đạ Teh – Lâm
Đồng, Phú Vinh – Quảng Bình,
Sông Quao – Bình Thuận,...

thi công cho dự án phải
được kiểm định và bảo
dưỡng các thiết bị theo
đúng định kỳ.

4. 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 có 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.

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

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

Tất cả các nhà thầu hiện đều chưa
có hợp đồng thu gom chất thải
nguy hại

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 bàn tỉnh mang đi xử
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lý theo quy định

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

- Các tỉnh đã biên bản xác nhận
với chính quyền địa phương về bãi
đổ thải bao gồm: Kon Tum, Nghệ
An, Quảng Trị, Sơn La, Thanh
Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.
Còn lại các tỉnh khác tư vấn chưa
có thông tin

- Đối với tuyến đường vận chuyển
vật liệu và chất thải: hiện nay trừ
tỉnh Sơn La là có biên bản ký giữa
nhà thầu với PPMU về tuyến
đường vận chuyển, còn lại các tỉnh
khác đều chưa có

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

7. 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.

8. 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 đượcviệc 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

Đề nghị các PPMUsyêu
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
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môi trường của nhà thầu cho công
nhân)

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 trường và lán trại
của dự án.

9. 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 các tỉnh đều có nhật ký thi công
đối với từng hạng mục công trình.
Tuy nhiên các sổ nhật ký đều được
nhà thầu viết rất sơ sài và hoàn
toàn không có 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,....

10. 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 tỉnh
đã thực hiện công bố thông tin về
chính sách an toàn môi trường bao
gồm: Lào Cai (công bố ngày
24/12/2018); Quảng Trị(5/2019);
Quảng Ngãi(5/9/2018); Yên
Bái(5/2019); Tuyên Quang
(18/9/2018); Thái Nguyên
(18/12/2018); Vĩnh Phúc
(17/1/2019); Huế (31/1/2019);
Thanh Hóa (Giai đoạn năm đầu:
23/9/2015; TDA1: 27/2/2019);
Bình Thuận (Sông Quao
28/5/2015); Đăk Nông
(22/1/2019); Quảng Bình (Hồ Phú
Vinh 11/11/2015); Nghệ An (Khe

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.
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Gang, Khe Chè 28/5/2015);Lâm
Đồng (TDA1  29/12/2017); Sơn
La (11/10/2018);Khánh Hòa
(18/1/2019);Phú Thọ
(4/9/2915);Quảng Nam
(11/3/2019);Bình Định (TDA
Thạch Bàn 16/12/2015;TDA2
10/12/2018); Hòa Bình (TDA hồ
Đại Thắng 9/2015)

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 8 tỉnh được kiểm tra
bao gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh
Hóa và Nghệ An:

3.2.1 TỈNH VĨNH PHÚC

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tiểu dự án WB8 có 11 hồ nằm trên địa bàn 10 xã thuộc 3 huyện Tam Đảo, Sông
Lô, Lập Thạch và thành phố Vĩnh Phúc. Việc thi công tại tất cả 11 hồ này đang được dự
án đồng loạt triển khai, ước tính khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 15-20%.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- Ban quản lý dự án Vĩnh Phúc 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.

- Tư vấn giám sát thi công là Liên doanh công ty TNHH tư vấn trường ĐH Thủy
Lợi và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường. Đơn vị này có trách
nhiệm làm tư vấn giám sát thi công cho tất cả các TDA ở Vĩnh Phúc. Trong nhân sự của
tư vấn giám sát, cán bộ giám sát về an toàn môi trường có 01 người. Tuy  nhiên, tại thời
điểm giám sát của đoàn thì cán bộ này không có mặt tại công trường.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phúc Thành An tại hồ Đa Mang huyện Lập
Thạch chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường khi đoàn giám sát kiểm tra.
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c) Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn giám sát

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

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian
khắc phục

Gói thầu
thi công
tại Vĩnh
Phúc

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

- Công nhân của nhà thầu
chưa được tập huấn về an
toàn môi trường và vệ
sinh trên công trường thi
công

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.

Tư vấn giám sát
thi công và nhà
thầu thi công

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Cần triển
khai trong
tháng
5/2019

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

- Nhà thầu không xuất
trình được đầy đủ các

- 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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Bổ sung
trong tháng

5/2019
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian
khắc phục

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

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 trường phát sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi công
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Các khu vực thi công
nguy hiểm như khu lắp
đặt hệ thống dẫn nước tại
hồ Đa Mang chưa được
rào chắn cẩn thận.

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

Nhà thầu thi công
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Biển báo công trình tại
khu công trường đã có
nhưng chưa đầy đủ thông
tin về chủ đầu tư, tư vấn
giám sát và nhà thầu thi
công

Yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm thông tin: 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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Bổ sung
trong tháng

5/2019

Biển nội quy, quy định về
ứng xử, môi trường, an
toàn lao động… trong khu

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

Nhà thầu thi công
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo

Bổ sung
trong tháng

5/2019
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian
khắc phục

lán trại, công trường chưa
có

sinh môi trường,... dõi, giám
sát

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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Bổ sung,
trang bị
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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

- 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

Nhà thầu thi công
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Trang bị
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian
khắc phục

- Khu lán trại có nhà vệ
sinh nhưng chưa đảm bảo,
chưa đáp ứng yêu cầu

và khu lán trại công nhân

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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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
chịu trách nhiệm
chính,

Tư vấn
giám sát,
PPMU theo
dõi, giám
sát

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi
/Giám sát

Thời gian
khắc phục

Nhà thầu đã tuân thủ việc
vận chuyển nguyên vật
liệu theo đúng tuyến
đường đã được quy định,
công tác an toàn giao
thông được đảm bảo, có
biển báo hạn chế tốc độ
giao thông khi đi qua khu
vực công trường, biển chỉ
dẫn giao thông tại các
điểm qui định trên công
trường. Tuy nhiên, số
lượng các biển báo này
theo đánh giá của tư vấn
còn rất hạn chế về số
lượng

Nhà thầu cầu tăng cường biển cảnh báo công
trường và hạn chế tốc độ giao thông tại vị trí trên
tuyến đường giao thông trước lỗi rẽ vào công
trường

Nhà thầu thi công Tư vấn
giám sát và

PPMU

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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

- Công tác tập huấn cho công nhân về an toàn lao
động/vệ sinh môi trường/an toàn cháy nổ, công
tác xã hội (HIV/AIDS) chưa được thực hiện. Do
đó, nhà thầu cần thực hiện ngay việc tập huấn cho
công nhân, đồng thời tăng cường các biển báo
quy định về vệ sinh môi trường tại công trường

Nhà thầu thi công Tư vấn
giám sát và

PPMU

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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3.2.2 TỈNH PHÚ THỌ

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Dự án do Sở NN & PTNT Phú Thọ làm chủ đầu tư, và giao cho Ban Quản lý Dự
án Công trình Xây dựng NN&PTNT Phú Thọ quản lý. Dự án hiện đang triển khai thi

công giai đoạn 1 với công trình Hồ Ban thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê. Khối

lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 30%. Giai đoạn 2 gồm 13 hồ các loại và hiện đã

hoàn thành việc khảo sát thiết kế và đang trình bộ NN&PTNT, CPO phê duyệt.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- Ban quản lý dự án (PPMU) Phú Thọ 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.

- Đơn vị giám sát thi công giai đoạn 1 là công ty Cổ phần An Thịnh Việt, đơn vị
thi công xây dựng là Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, tại thời

điểm đoàn khảo sát đến kiểm tra hiện trường thì cán bộ phụ trách môi trường và xã hội

của cả hai đơn vị đều không có mặt.



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

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

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

Gói 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 hồ
Ban tỉnh

Phú Thọ

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

Tư vấn giám sát thi

công và nhà thầu

thi công

Tư vấn giám

sát và

PPMU

Cần triển

khai trong

tháng

5/2019

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

- 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

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám

sát và

PPMU

Bổ sung

trong tháng

5/2019
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi/
Giám sát

Thời gian

móc

- Các giấy tờ kiểm định các

thiết bị đang tham gia thi
công

thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ
các giấy tờ pháp lý mới cho thi công

Công tác giám sát chất lượng

môi trường định kỳ tại khu vực

công trường thi công theo

ESIA chưa được thực hiện

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

Bổ sung

trong tháng

5/2019

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 trường

phát sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám

sát và

PPMU

Bổ sung

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

Khu vực thi công không có

biển báo công trình

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

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám

sát và

PPMU

Bổ sung

trong tháng

5/2019



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

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

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

Theo dõi/
Giám sát

Thời gian

vấn giám sát và nhà thầu thi công

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

Bổ sung

trong tháng

5/2019

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

Bổ sung

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

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

Khắc phục

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

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

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám

sát và

PPMU

Khắc phục

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi/
Giám sát

Thời gian

trình vận 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

Khắc phục

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

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

Khắc phục,

bổ sung

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

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

- 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)

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám

sát và

PPMU

Khắc phục,

bổ sung

ngay sau

khi được

nhắc nhở
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Gói thầu Tồn tại Kiến nghị thực hiện
Cơ quan/cá nhân
chịu trách nhiệm

Theo dõi/
Giám sát

Thời gian

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

- 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

(4/2019)

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

Khắc phục,

bổ sung

ngay sau

khi được

nhắc nhở
(4/2019)

Nhà thầu chưa trang bị tủ
thuốc y tế, bình phòng cháy

chữa cháy tại khu vực công

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
Nhà thầu thi công

Tư vấn giám

sát và

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

Theo dõi/
Giám sát

Thời gian

trường và khu lán trại công

nhân

xảy ra cháy nổ ở công trường thi công (khu

tập kết nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt quá

trình thi công

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
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3.2.3 TỈNH QUẢNG NINH

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tỉnh Quảng Ninh có 09 hồ chứa nước thuộc Dự án WB8, do BQLDA trồng rừng
Viêt – Đức vừa là đơn vị quản lý vừa là đơn vị giám sát thi công.

Dự án được chia làm 02 tiểu dự án bao gồm:

Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh, hiện nay nhà thầu xây lắp đã triển khai xây dựng và ước tính khối lượng
công việc đã hoàn thành khoảng 90%.

Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn 08 hồ chứa nước đã được phê
duyệt, hiện nay tiểu dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công và đang thương thảo để
ký hợp đồng thi công gói thầu xây lắp, dự kiến trong tháng 5/2019 sẽ bàn giao mặt bằng
cho các nhà thầu triển khai thi công.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- PPMUQuảng Ninh vừa là đơn vị quản lý dự án vừa là đơn vị giám sát thi
công.Đây là vấn đề bất cập trong công tác thi công nên đoàn giám sát đã yêu cầu PPMU
cần tuyển dụng một nhà thầu làm tư vấn giám sát thi công độc lập cho các TDA trên địa
bàn tỉnh.

- 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 chưa có cán bộ làm về an toàn môi trường.
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c) 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 hồ
Khe Chè
tỉnh
Quảng
Ninh

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

- PPMU chưa tuyển chọn được
được vị tư vấn giám sát thi công
độc lập

- 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

PPMU cần tuyển chọn ngay một đơn vị tư vấn
giám sát thi công độc lập cho các tiểu dự án.
Tư vấn giám sát thi công sẽ 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
5/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ các
giấy tờ:

- Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ - Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về công

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát và PPMU

Bổ sung
trong tháng

5/2019
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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

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

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

Công tác giám sát chất lượng
môi trường định kỳ tại khu vực
công trường thi công theo ESIA
chưa được thực hiện

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 vàPPMU

Bổ sung
trong tháng

5/2019

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 trường phát
sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
trong tháng

5/2019

Khu vực công trường thi công có
biển báo công trình nhưng chưa
đầy đủ thiếu các thông tin cần
thiết

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

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
trong tháng

5/2019
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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

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

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

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Khu vực thi công chưa được rào
chắn xung quanh, đặc biệt là các
vị trí nguy hiểm như vị trí thi
công đập tràn 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

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Bãi tập kết nguyên vật liệu tại
khu vực thi công đập tràn còn
bừa bãi, chưa được thu dọn,
chưa có biện pháp bảo quản
nguyên vật liệu khi trời mưa.

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

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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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

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

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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

- 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

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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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

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

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Lán trại công nhân tại khu vực
thi công đập tràn chưa đảm bảo,
mang tính chất tạm bợ, công tác

- Nhà thầu cần thực hiện ngay việc xây dựng
lán trại cho công nhân tại khu vực công
trường, hoặc có thể thuê nhà dân cho công

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát và PPMU

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
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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

vệ sinh môi trường chưa đảm
bảo vệ sinh và an toàn cho công
nhân

nhân ở nhưng khu vực công trường cần lắp
đặt ngay nhà vệ sinh cho công nhân

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân giữ gìn
vệ sinh, dọn dẹp khu lán trại và khu công
trường.

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

khi được
nhắc nhở
(4/2019

Việc thi công điện còn chưa đảm
bảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất
an toàn cho công nhân, đặc biệt
là ở các công đoạn hàn, cắt
theo,... (dây điện để ngay trên lối
đi lại)

Nhà thầu cần khắc phục và lắp đặt lại ngay hệ
thống đường điện phục vụ thi công, dây điện
cần được mắc trên cao, ít người qua lại, có hệ
thống bảo vệ,....

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát và PPMU

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019
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3.2.4 TỈNH SƠN LA

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tỉnh Sơn La có 07 hồ chứa nước thuộc dự án WB8, do Ban QLDA đầu tư xây
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

Hiện nay dự án đang triển khai và thi công đồng loạt tất cả các hồ của dự án. Ước
tính khối lượng công việc đã thực hiện đạt khoảng 85-90%.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- 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 Liên danh công ty TNHH MTV Hồng Kong Sơn La – Công

ty TNHH xây dựng Quảng Anh – Công ty TNHH 68 Sao Mai – Công ty Cổ phần Đầu

tư xây dựng và Phát triển nông thôn – Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1, và đơn vị
tư vấn giám sát thi công là Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Lợi

178 và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Tây Hà, 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 có mặt đầy đủ.
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c) 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
Sơn La

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

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

- 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
5/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ các
giấy tờ:

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

- 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

Bổ sung
trong tháng

5/2019

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 trường phát sinh hàng ngày.

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
trong tháng

5/2019

Khu vực thi công đã có biển báo
công trình nhưng còn thiếu
thông tin về người đứng đầu

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

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
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

kèm số điện thoại  liên lạc của cả
chủ đầu tư, tư vấn giám sát và
nhà thầu thi công

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

5/2019

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

Bổ sung
trong tháng

5/2019

Khu vực thi công chưa được rào
chắn xung quanh, đặc biệt là các
vị trí nguy hiểm như đầu khu
vực công trường thi công Bản
Củ 2 cạnh đường đi lại, 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

Bổ sung
ngay sau khi
được nhắc

nhở
(4/2019)

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

Khắc phục
ngay sau khi
được nhắc
nhở
(4/2019)
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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

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

- 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)

- 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

- Bố trí nhân lực làm công tác vệ sinh
hàng ngày tại khu lán trại và khu công
trường thi công.

Nhà thầu thi
công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Khắc phục
ngay sau khi
được nhắc

nhở
(4/2019)

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

Khắc phục,
bổ sung

ngay sau khi
được nhắc

nhở
(4/2019)
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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 lán trại và công trường thi
công, nnhà thầu chưa trang bị tủ
thuốc y tế, bình phòng cháy
chữa cháy

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

Khắc phục,
bổ sung

ngay sau khi
được nhắc

nhở
(4/2019)
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3.2.5 TỈNH HÒA BÌNH

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tiểu dự án WB8 tỉnh Hòa Bình do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
NN&PTNT tỉnh Hòa Bình quản lý và tư vấn, giám sát thi công. Dự án bao gồm 27 hồ
được chia ra làm 03 giai đoạn.

+) Giai đoạn 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đại Thắng – Huyện Lạc Thủy công trình,
công trình này đã hoàn thành thi công và đang chờ nghiệm thu.

+) Giai đoạn 2: Bao gồm 10 hồ, dự án đã thực hiện xong việc lập báo cáo đánh
giá tác động môi trường (EIA), đang thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường và xã
hội (ESIA) và triển khai các công việc tiếp theo.

+) Giai đoạn 3: Gồm 16 hồ, đang tiến hành xây dựng hồ sơ pháp lý để trình WB.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- PPMUHòa Bình vừa là đơn vị quản lý dự án vừa là đơn vị giám sát thi công.

- 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 có cán bộ phụ trách về công tác an toàn môi trường.
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c) 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 Đại

Thắng  tại

tỉnh Hòa

Bình

Chưa cung cấp được đầy đủ các

giấy tờ:

- Báo cáo quan trắc và giám sát

môi trường định kỳ.

- Các tài liệu minh chứng về công

tác tập huấn an toàn môi trường

của nhà thầu thi công cho công

nhân chưa có.

PPMU cần xem xét và thực hiện ngay

công tác giám sát chất lượng môi trường

định kỳ theo quy định

Công trình hồ Đại Thắng đã hoàn thành,

tuy nhiên, trong thời gian tới khi PPMU

huy động nhà thầu tham gia thi công các

TDA khác, cần giám sát và yêu cầu nhà

thầu phải thực hiện công tác tập huấn an

toàn môi trường cho công nhân trước khi

tham gia thi công

Nhà thầu thi

công

Tư vấn giám

sát và

PPMU

Cần triển

khai trong

tháng

5/2019

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và

hợp đồng đề cập đến các vấn đề
an toàn môi trường chưa đầy đủ

PPMU cần phải đưa các nội dung ESMP

của từng TDA vào hồ sơ mời thầu và hợp

đồng với đơn vị thi công và tư vấn giám

sát

Nhà thầu thi

công

Tư vấn giám

sát và

PPMU

Bổ sung

trong

tháng

5/2019

Tại công trình nâng cấp hồ Đại

Thắng – Huyện Lạc Thủy, việc thi

công đã hoàn tất, nhưng công tác
hoàn nguyên môi trường chưa đầy

đủ. Cụ thể

PPMU đôn đốc nhà thầu nhanh chóng

thực hiện việc hoàn nguyên môi trường,
Nhà thầu thi

công

Tư vấn giám

sát và

PPMU

Hoàn

thiện

trong

tháng

5/2019
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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

- Máy móc, trang thiết bị nhà thầu

chưa chuyển đi hết

- Nguyên vật liệu chưa được thu

gom và vận chuyển đi nơi khác
- Vỏ bao xi măng còn vương vãi

nhiều nơi
- Chưa san lấp các bãi đất cát đề
hoàn thổ.



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

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

3.2.6 TỈNH TUYÊN QUANG

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tiểu dự án WB8 có 14 hồ do Ban quản lý dựán đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm Chủ đầu tư. Giai đoạn 1 hồ
chứa Ngòi Là có giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 60% khối lượng giá trị hợp
đồng.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- Ban quản lý dự án (PPMU) Tuyên Quang đã có cơ cấu tổ chức với nhiều các bộ
phận chuyên trách khác nhau, trong đó có 2 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
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c) 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 hồ
Ngòi Là

tỉnh Tuyên

Quang

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.

-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 thi

công

Tư vấn giám

sát vàPPMU

Cần triển

khai trong

tháng 5/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ các

giấy tờ:

- Các giấy tờ pháp lý liên quan

tới công tác vận chuyển chất

thải kèm tuyến đường vận

chuyển cụ thể
- Giấy tờ minh chứng công tác

tập huấn an toàn môi trường

của nhà thầu cho công nhân

- Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về
công tác an toàn

- 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

Bổ sung

trong tháng

5/2019

Biển báo công trình tại khu công Yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm thông tin: Nhà thầu thi Tư vấn giám Bổ sung
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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

trường đã có nhưng chưa đầy đủ. 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

công sát vàPPMU trong tháng

5/2019

Các khu vực thi công nguy hiểm

chưa được rào chắn cẩn thận,

thiếu 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

Khắc phục

ngay sau khi

được nhắc

nhở (4/2019)

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.

Nhà thầu thi

công

Tư vấn giám

sát vàPPMU

Bổ sung

ngay sau khi

được nhắc

nhở (4/2019)

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

- 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) không để hiện

tượng dầu thải loang lổ trên phạm vi

công trường.

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

Nhà thầu thi

công

Tư vấn giám

sát vàPPMU

Khắc phục

ngay sau khi

được nhắc

nhở (4/2019)



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

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

Gói thầu /

lô thầu
Tồn tại Kiến nghị thực hiện

Cơ quan/ cá nhân

chịu trách nhiệm

Theo dõi

/Giám sát
Thời gian

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,...)

Lán trại công nhân chưa đảm

bảo, mang tính chất tạm bợ,

công tác vệ sinh môi trường

chưa đảm bảo vệ sinh và an toàn

cho công nhân

- 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

Khắc phục

ngay sau khi

được nhắc

nhở (4/2019)
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3.2.7 TỈNH THANH HÓA

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Dự án WB8 tại tỉnh Thanh Hóa do Ban Quản lý dựán đầu tư xây dựng các công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm Chủ đầu tư, đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BộNN&PTNT) thỏa thuận số lượng hồ là 24 hồ
chứa bao gồm: 01 hồ chứa thuộc tiểu dự án năm đầu; 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1; 12
hồ chứa thuộc Tiểu dự án 2. Tiểu dự án thực hiện từ năm thứ nhất (Hồ Đồng Bể) hiện
đã ước đạt 98% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký. Tiểu dự án 1 hiện đang tổ chức
lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế. Tiểu dự án 2 hiện nay đang thực hiện
chuẩn bị đầu tư dự án.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- Ban quản lý dự án (PPMU) Thanh Hóa 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 phụ trách về an toàn môi trường của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công
tại thời điểm đoàn kiểm tra đã có mặt tại công trường.
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c) 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
hồ Đồng
Bể tỉnh
Thanh Hóa

Chưa cung cấp được đầy đủ các
giấy tờ:

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

Giấy tờ minh chứng công tác tập
huấn an toàn môi trường của nhà
thầu cho công nhân

- Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về
công tác an toàn.

- 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
5/2019

Công tác tập huấn an toàn môi
trường cho công nhân tham gia thi
công trên công trường

Nhà thầu cần cung cấp giấy tờ chứng
minh công tác tập huấn về công tác an
toàn cho toàn bộ công nhân đã được
thực hiện. 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

Bổ sung
trong
tháng
5/2019

Bãi tập kết nguyên vật liệu còn bừa
bãi, chưa được thu dọn.

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp
hàng ngày và có các biện pháp bảo vệ
trang thiết bị máy móc khỏi bị hư hỏng.

Nhà thầu thi công
Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
trong
tháng
5/2019

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

- Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa
rác thải sinh hoạt tại khu công trường Nhà thầu thi công

Tư vấn giám
sát vàPPMU

Bổ sung
trong
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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 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

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)

tháng
5/2019

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  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

Bổ sung
trong
tháng
5/2019

Nhà thầu đã trang bị tủ thuốc y tế,
bình phòng cháy chữa cháy nhưng
lại không đặt tại khu vực lán trại thi
công.

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

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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3.2.8 TỈNH NGHỆ AN

a) Khối lượng công việc và tiến độ thi công

Tỉnh Nghệ An có 33 hồ chứa nước thuộc Dự án WB8, có chủ đầu tư là Sở Nông
nghiệp và PTNT Nghệ An. Tổng số tiểu dự án tại tỉnh Nghệ An gồm 4 TDA (33 hồ
chứa) gồm:

-Tiểu dự án 1-hồ Khe Gang: Đang thi công xây lắp công đạt khối lượng 40%; dự
kiến hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào tháng 01/2020.

-Tiểu dự án 2-hồ Khe Sân: Đang thi công xây lắp công đạt khối lượng30%; dự
kiến hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020.

-Tiểu dự án 3 (gồm 13 hồ chứa): Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây
lắp.

-Tiểu dự án 4 (gồm 18 hồ chứa): Đã phê duyệt danh mục mục hồ chứa; Ngân
hàng Thế giới đã thông qua kết quả sàng lọc chính sách an toàn môi trường-xã hội
;Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập
vào tháng 4 và 5/2019.

b) Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

- 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.

- 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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c) 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
Nghệ An

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 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
5/2019

Chưa cung cấp được đầy đủ
các giấy tờ:

- 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.

- 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

Bổ sung
trong tháng
5/2019

Khu vực công trường thi công
có biển báo công trình nhưng
chưa đầy đủ thiếu các thông
tin cần thiết, có nơi chưa có
(hồ Khe Sân)

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

Bổ sung
trong tháng
5/2019
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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

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

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

Bổ sung
trong tháng
5/2019

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.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Bổ sung
trong tháng
5/2019

Lán trại công nhân chưa đảm
bảo; công tác vệ sinh môi
trường chưa đảm bảo vệ sinh
và an toàn cho công nhân

- Khu lán trại chưa có nhà vệ
sinh hoặc có nhưng không thể
sử dụng

- 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

- Khu vực công trường cần lắp đặt ngay nhà
vệ sinh cho công nhân

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

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

- 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,

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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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

thùng chứa dầu, dầu thải,...
chưa được thu gom theo đúng
quy định

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

Khắc phục
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Bãi tập kết nguyên vật liệu còn
bừa bãi, chưa được thu dọn.

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng
ngày và có các biện pháp bảo vệ trang thiết
bị máy móc khỏi bị hư hỏng.

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát
vàPPMU

Khắc phục,
bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)

Giám sát an toàn giao thông Nhà thầu thi công đã tuân thủvận chuyển
nguyên vật liệu theo đúng tuyến đường đã
được quy định, công tác an toàn giao thông
được đảm bảo. Nhà thầu đã thiết lập những
biển báo hạn chế tốc độ giao thông khi đi
qua khu vực công trường, biển chỉ dẫn giao
thông tại các điểm qui định trên công trường
và tại các đường dẫn vào công trường, có bố

Nhà thầu thi công
Tư vấn
giám sát và
PPMU

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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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

trí các đèn hiệu để hướng dẫn . Tuy nhiên,
số lượng các biển báo này theo đánh giá của
tư vấn còn rất hạn chế về số lượng

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

- Công tác tập huấn cho công nhân về an
toàn lao động/vệ sinh môi trường/an toàn
cháy nổ, công tác xã hội (HIV/AIDS) chưa
được thực hiện

- Các nhà thầu đều có trang bị từ 3-7 bình
chữa cháy đặt tai công trường

- 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 lán
trại có nhà vệ sinh nhưng chưa đảm bảo,
chưa đáp ứng yêu cầu.

- 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 thi công
Tư vấn
giám sát và
PPMU

Bổ sung
ngay sau
khi được
nhắc nhở
(4/2019)
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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 8 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 vàxã 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 Quảng Ninh, Hòa Bình, Vĩnh
Phúc), 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 (Hòa Bình, Quảng Ninh).

Tất cả các công trình tại 8 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 mới
chỉ thực hiện tại một số TDAđang thi công như Vĩnh Phúc, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng
Bình, Nghệ An, Bình Thuận. Báo cáo giám sát này được thực hiện theo tần suất 6
tháng/1 lần.

Kết quả kiểm tra cho thấy các thành phần môi trường được giám sát bao gồm: chất
lượng môi trường nước mặt, môi trường không khí- tiếng ồn- độ rung. Các kết quả quan
trắc đều 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 và 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.

Tuy nhiênđể đảm bảo chất lượng môi trường trong quá trình thi công, 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
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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 08 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 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

1. Kết luận

1. Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập Việt Nam bao gồm 52 TDAvà 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 mới có 19/52 TDA
đã và đang thi công (gồm 23 gói thầu, được triển khai thi công tại 76 hồ).

2. Đây là đợt giám sát định kỳ đầu tiên 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 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.

- Các giấy phép liên quan tới thiết bị của nhà thầu đã tương đối đầy đủ (trừ các
hợp đồng thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chưa có), 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 8 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng
Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An 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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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.

3. Kế hoạch triển khai tiếp theo

Đế hoạch tiếp theo sẽ được thực hiện vào tháng 8/2019 với các nội dung:

- 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 ẢNH THỰC ĐỊA

1. Tỉnh Vĩnh Phúc

Vật liệu thi công được tập kết nhưng không có biện pháp bảo vệ
và tiềm ẩn nguy cơ rửa trôi khi trời mưa

Công trường thi công không có biển cảnh báo
an toàn lao động

Các chất thải nguya hại (thùng chứa dầu) không
được thu gom theo đúng quy định

Lán trại công nhân không đảm bảo an toàn và
vệ sinh

Các khu vực có hố đào nguy hiểm không được
rào chắn và biển cảnh báo xung quanh
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Phương tiện vận chuyển vật liệu không được che chắn trong quá trình vận chuyển

2. Tỉnh Phú Thọ

Khu vực thi công có hố đào không được rào
chắn xung quanh

Nhà vệ sinh khu lán trại công nhân còn tạm
bợ chưa đảm bảo an toàn

Lán trại công nhân nhà thầu thi công chưa
đảm bảo công tác an toàn và vệ sinh

Bãi tập kết vật liệu thi công

Các chất thải được vứt bừa bãi khu công trường
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Chất thải nguy hại chưa được tập kết theo
quy định

Xe vận chuyển vật liệu thi công không
được che đạy trong quá trình vận chuyển

3. Tỉnh Quảng Ninh

Khu vực công thi công mái đập
Công nhân tham gia thi công không sử dụng

quần áo bảo hộ lao động khi thi công
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Các chất thải không được thu gom mà vứt bừa bãi tại công trường

Lán trại công nhân không đảm bảo yêu cầu về an toàn và vệ sinh

Các chất nguy hại chưa được quản lý theo quy
định
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4. Tỉnh Sơn La

Lán trại công nhân không đảm bảo
an toàn và vệ sinh

Vật liệu thi công không được bảo vệ che
chắn

Các chất thải nguy hại chưa
được thu gom theo quy định

Rác thải sinh hoạt và vô cơ được đốt ngay tại
công trường

Xe vận chuyển vật liệu không được

che chắn
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5. Tỉnh Hòa Bình

Các chất thải nguy hại chưa
được thu gom theo quy định

Mặt bằng thi công chưa dọn dẹp Các chất thải nguy hại chưa
được thu gom theo quy định
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6. Tỉnh Tuyên Quang

Khu vệ sinh tạm bợ không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

Công nhân tham gia thi công không đảm bảo
trang phục bảo hộ lao động khi thi công

Vật liệu được che chắn đảm bảo

Rác thải sinh hoạt được phân loại cẩn thận Ban chỉ huy công trường
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7. Tỉnh Thanh Hóa

biển báo đầy đủ tuy nhiên tại thời điểm kiểm
tra bị hư hỏng cần sửa chữa

Nhà vệ sinh khu lán trại công nhân đảm bảo
an toàn vệ sinh

Rác thải và vật liệu xây dựng vứt bừa bãi
tại khu vực lán trại
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8. Tỉnh Nghệ An

Chất thải nguy hại chưa được bảo quản theo quy định

Lán trại công nhân bừa bộn không hợpvệ sinh Nhựa đường được đốt trên công trường

Công nhân không đầy đủ trang phục bảo hộ
an toàn

Bãi tập kết vật liệu và phương tiện thi công
không đảm bảo an toàn
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