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TỪ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

BQLDA Ban quản lý dự án

CPMU Ban Quản lý dự án Trung ương

CPO Ban dự án Trung ương

DBTT Dễ bị tổn thương

DTTS Dân tộc thiểu số

DRSIP Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số

EMDF Khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số

GAP Kế hoạch hành động giới

GPMB Giải phóng mặt bằng

GSĐL Giám sát độc lập

HĐBT Hội đồng bồi thường

M&E Giám sát và Đánh giá

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISC Tư vấn giám sát độc lập

PIAs Quản lý Môi trường của đơn vị thực hiện dự án

PPMU Ban quản lý dự án cấp tỉnh

PIC Tư vấn thực hiện dự án

RAP Kế hoạch hành động Tái định cư

RPF Khung chính sách Tái định cư

TDA Tiểu dự án

ToR Điều khoản tham chiếu

TKBVTC Thiết kế bản vẽ thi công

UBND Ủy ban nhân dân

USD Đô la Mỹ

WB Ngân hàng Thế giới

WB8 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -2-

MỤC LỤC

TÓM TẮT ............................................................................................................................4

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN DRSIP VÀ NHIỆM VỤ GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH AN
TOÀN XÃ HỘI ...........................................................................................................12

1.1 Giới thiệu chung về dự án DRSIP (WB8) .................................................................12

1.2.Nhiệm vụ Giám sát độc lập các chính sách an toàn xã hội của dự án WB8 ......... 14

1.2.1. Nhiệm vụ chung của Giám sát độc lập các chính sách an toàn xã hội của dự
án WB8: .................................................................................................. 14

1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể của đợt giám sát (lần 1) dựa trên TOR:.......................... 14

1.3. Tổ chức thực hiện giám sát ................................................................................ 15

1. 4 Địa bàn và thời gian giám sát (lần 1) ................................................................. 17

1.5. Phương pháp thực hiện giám sát RAP, EMDP và GAP...................................... 18

1.5.1. Phương pháp xem xét các tài liệu thứ cấp ................................................ 18

1.5.2. Phương pháp định tính............................................................................. 18

1.5.3. Quan sát thực địa ..................................................................................... 20

1.6 Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án.................................................................... 20

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ .......38

2.1.Phạm vi tác động tại các tiểu dự án..................................................................... 38

2.2. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng ......................................................... 42

2.2.1.Thời điểm công bố thông tin...................................................................... 43

2.2.2.Hình thức và nội dung công bố thông tin................................................... 43

2.2.3. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng................................................. 46

2.2.4. Các tồn tại và đề xuất khắc phục .............................................................. 47

2.3. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường, hỗ trợ................. 47

2.3.1 Thời điểm kiểm đếm .................................................................................. 47

2.3.2. Hình thức kiểm đếm ................................................................................. 47

2.3.3 Kết quả kiểm đếm ...................................................................................... 48

2.3.4 Xác định giá đất để tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ ..................... 48

2.3.5 Lập phương án bồi thường hỗ trợ.............................................................. 49

2.3.6 Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng.................................................. 49

2.4. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ............................................................................ 49

2.4.1. Thời điểm chi trả bồi thường, hỗ trợ ........................................................ 50

2.4.2. Hình thức chi trả bồi thường, hỗ trợ......................................................... 51

2.3.3. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ ................................................................. 51



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -3-

2.4.4. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng................................................. 54

2.5. Di dời/Tái định cư ............................................................................................. 54

2.6. Hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng.......................................................................... 54

2.7. Hỗ trợ cho người dễ bị tổn thương ..................................................................... 55

2.8. Giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại.......................................................... 56

2.9. Thực hiện công tác giám sát nội bộ của các PPMU các tỉnh............................... 57

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI (GAP), KẾ
HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) VẦ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
.....................................................................................................................................58

3.1. Tình hình chung thực hiện GAP – EMDP tại các tiểu dự án .............................. 58

3.2. Kế hoạch hành động giới (GAP) tại các TDA khảo sát ...................................... 60

3.3. Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tại các TDA đi khảo sát .............. 64

3.4. Đánh giá chung về việc thực hiện EMDP – GAP tại Đồng Bể - Thanh Hoá....... 64

3.5. Nguyên nhân chưa thực hiện GAP - EMDP....................................................... 65

3.6. Các vấn đề xã hội khác: ..................................................................................... 66

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ TIẾP THEO ....................67

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................67

5.1 Kết luận.............................................................................................................. 67

5.1.1. Phần Tái định cư...................................................................................... 67

5.1.2. Phần Giới và Dân tộc thiểu số ................................................................. 68

5.2 Kiến nghị............................................................................................................ 68

5.2.1. Phần Tái định cư...................................................................................... 68

5.2.2. Phần Giới và Dân tộc Thiểu số ................................................................ 69

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ ĐẬP THỐNG NHẤT CỦA DỰ ÁN DRSIP.......................72

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐÃ RÀ SOÁT............73

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GẶP.....................................................79

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI DÂN PHỎNG VẤN SÂU .........................................82

PHỤC LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA ..............................................................86

PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ TRÍCH DẪN KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU.................................91

PHỤ LỤC 7: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI (GAP) HỒ ĐỒNG BỂ - TỈNH THANH
HÓA ...............................................................................................................94

PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN GAP TẠI 7 TIỂU DỰ ÁN
(THÁNG 5 NĂM 2019 ...............................................................................................100



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -4-

TÓM TẮT

 Báo cáo giám sát lần 1 của tư vấn ISC trình bày kết quả giám sát thực hiện chính
sách an toàn xã hội (theo các khung chính sách Tái định cư, Khung dân tộc thiểu số,
Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành

động giới) tại 52 tiểu dự án thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam
DRSIP trong đó có 12 TDA năm đầu tiên và 40 TDA sẽ triển khai vào những năm
tiếp theo.

 Căn cứ các công văn số 452/CPO-WB8 và 454/CPO-WB8 ngày 19/4/2019 của Ban
quản lý dự án Trung ương (CPMU) về huy động tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba
(ISC) dự án WB8, tư vấn ISC đã chuẩn bị và thực hiện đợt giám sát lần 1. Tại văn
phòng tư vấn ISC, các chuyên gia của đội giám sát đã tập trung nghiên cứu tài liệu
thứ cấp và chuẩn bị các công cụ và dụng cụ giám sát thực địa như bảng hướng dẫn
phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, máy ảnh, giấy khổ to và bút viết bảng. Công tác
giám sát hiện trường được thực hiện từ ngày 23/4/2019 đến ngày 9/5/2019 tại 8 tỉnh
dự án gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc,
Thanh Hóa và Nghệ An.

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

mục tiêu của đợt giám sát này...

A. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

1. Tái định cư:

 Tiến độ thực hiện: Tính đến thời điểm giám sát 30/6/2019, trong số các TDA đã

triển khai các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trong khuôn khổ dự án
DRSIP, tư vấn ghi nhận có 3 TDA không thực hiện bồi thường tái định cư đó là:
TDA 1 hồ Khe Sân và TDA 2 hồ Khe Gang tỉnh Nghệ An thuộc danh mục các TDA
năm đầu tiên do giảm quy mô thiết kế công trình, TDA hồ Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng
thuộc danh mục các TDA năm đầu tiên do đất đã được bồi thường thu hồi từ giai
đoạn trước và 1 TDA 8 hồ tỉnh Khánh Hòa do tỉnh bố trí được đất sạch.Tới nay tư
vấn ISC xác định có 8/52 TDA đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất,
bao gồm TDA hồ Thạch Bàn tỉnh Bình Định, TDA Hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình,

TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ, TDA hồ Khe Chè tỉnh Quảng Ninh, TDA hồ Đập Làng

tỉnh Quảng Ngãi, TDA hồ Phú Vinh tỉnh Quảng Bình; TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh
Hóa, và TDA hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang. Các TDA đang triển khai công tác chi
trả, bồi thường: TDA hồ Sông Quao tỉnh Bình Thuận, TDA tỉnh Sơn La (7 hồ) tới
thời điểm cuối tháng 6 có 1 hồ (hồ Noong Chạy, xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu)
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đã hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, các hồ còn lại đang hoàn thành nốt các
hồ sơ thủ tục hiến đất. Tỉnh Lào Cai đã đền bù xong 2/6 hồ. Các TDA năm thứ 2
đang tiến hành công tác kiểm đếm, áp giá bồi thường bao gồm TDA tỉnh Đak Nông,
TDA 2 tỉnh Quảng Ngãi, TDA tỉnh Vĩnh Phúc. Tiến độ thực hiện các bước như sàng
lọc môi trường xã hội, lập RAP, lập EMDP, thực hiện bồi thường, hỗ trợ vv. được
trình bày ở Bảng 3, số liệu của các TDA đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và

thu hồi đất về loại đất, loại ảnh hưởng và giá trị bồi thường hỗ trợ được trình bày ở
Mục 2.1. Phạm vi tác động của dự án trong báo cáo này.

 Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng: Việc công bố thông tin về dự án và các

thông tin liên quan đến thu hồi đất GPMB và Tái định cư được thực hiện tại địa bàn

ảnh hưởng do các PPMU phối hợp với Hội đồng BT GPMB/Trung tâm Phát triển
quỹ đất cùng UBND các xã thực hiện tương đối đầy đủ. Ở một số TDA có người
BAH là người dân tộc, Ban đền bù và cán bộ phụ trách CSAT của PPMU đã bố trí
truyền thông song song bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, đây là một điểm
rất tốt, đáng ghi nhận và phát huy. Tuy nhiên có một số điểm tư vấn nhận thấy ở tất
cả các TDA đi thực địa là quá trình công bố thông tin chưa chú ý xây dựng tờ thông
tin dự án và phát tới các hộ bị ảnh hưởng, chưa chú ý thành phần mời họp đảm bảo
số lượng nữ giới chiếm 50%.

 Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường: Các tỉnh thực hiện
công tác kiểm đếm tài sản thiệt hại đã tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục thu hồi đất
và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định
của Luật đất đai năm 2013 và khung chính sách tái định cư được duyệt của dự án.
Cụ thể, sau khi cắm cọc mốc GPMB và sau quá trình công bố quyết định thu hồi đất
của UBND các huyện, tổ công tác tiến hành kiểm đếm thiệt hại. Trung bình từ 7 đến
10 ngày Hội đồng BT GPMB/Trung tâm Phát triển quỹ đất của các huyện căn cứ
vào mốc GPMB để hoàn thành công tác trích lục bản đồ địa chính tại các xã có thu

hồi đất.

 Chi trả tiền bồi thường: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại các TDA tư vấn ISC
đi giám sát đợt 1 đều đúng theo quy định của Việt Nam và các quy định nêu trong

khung chính sách tái định cư (RPF) và các kế hoạch tái định cư (RAP)được lập cho
các TDA.Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân được các UBND huyện phối
hợp với các UBND xã thực hiện tại trụ sở UBND các xã có hộ bị ảnh hưởng bởi dự
án.Đối với các hộ bị ảnh hưởng, có một số Hội đồng BT GPMB và PPMU đã chú ý

cung cấp cho các hộ bị ảnh hưởng bộ hồ sơ gồm có quyết định thu hồi đất, biên bản
áp giá bồi thường, hỗ trợ và biên lai nhận tiền. Tuy nhiên tư vấn ghi nhận một số
TDA chưa cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ cho người BAH, chưa cung cấp biên lai nhận
tiền mà chỉ ký vào danh sách xác nhận đã nhận đầy đủ tiền.
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2. Kế hoạch hành động giới (GAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu (EMDP)

Đánh giá chung về tình hình thực hiện GAP và EMDP tại các tiểu dự án:

 Hầu hết trong các báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại các Ban QLDA hiện nay chưa
đề cập việc thực hiện các hoạt động GAP – EMDP và các vấn đề xã hội trong báo
cáo.

 Qua khảo sát thực địa và trao đổi qua điện thoại đối với các TDA chưa đi khảo sát.
Tư vấn nhận thấy ý kiến hầu hết tại các Ban QLDA đều chưa xác định được thời
điểm nào sẽ thực hiện cũng như ngân sách cho việc thực hiện các hoạt động GAP –
EMDP và đây cũng chính là khó khăn chung tại các Ban QLDA.

 Các TDA lập GAP: Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU
tính đến tháng 6/2019 có 26 TDA cần lập GAP, trong đó 12 TDA năm đầu, 14 TDA
những năm tiếp theo. Chỉ có TDA Đồng Bể - tại tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện GAP
còn lại các TDA khác chưa thực hiện.

 Các TDA lập EMDP: Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU
tính đến tháng 6/2019. Có 13 TDA cần lập EMDP, trong đó 5 TDA năm đầu, 8
TDA những năm tiếp theo. Chỉ có TDA Đồng Bể tại tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện
EMDP còn lại các TDA khác chưa thực hiện.

Kế hoạch hành động giới (GAP) tại 8 tỉnh khảo sát:

Tư vấn đã thực hiện khảo sát tại 8 tỉnh Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La,
Hoà Binh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ An kết quả khảo sát cho thấy:

 Có 9 GAP/8 tỉnh khảo sát đã được đề cập trong các báo cáo DRSIP-SA/ESIA bao
gồm các TDA năm đầu như: hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hoá, hồ Ban tỉnh Phú Thọ, hồ
Đại Thắng tỉnh Hoà Bình, hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang, hồ Khe Chè - Quảng
Ninh. Riêng tỉnh Nghệ An có 2 GAP là Khe Gang và Khe Sân cần phải thực hiện.
Có hai TDA năm tiếp theo cần thực hiện GAP là TDA Vĩnh Phúc bao gồm 11 hồ và
TDA Sơn La bao gồm 7 hồ.

 7 tỉnh chưa thực hiện GAP, chỉ có duy nhất tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện GAP: Kế
hoạch GAP đã được thực hiện lồng ghép với kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
(EMDP). Được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập là Trung tâm đào tạo và hợp tác
Quốc tế - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn số
191/2017/HĐTVĐB-WB8 Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5). Các hoạt động do tư vấn
triển khai được thực hiện từ 12/2018 đến tháng 3/2019. Tháng 1/2019 đã hoàn thành
báo cáo, bàn giao đầy đủ các sản phẩm và thanh toán kết thúc hợp đồng tư vấn.

 7 Tỉnh/8GAP tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Binh, Tuyên Quang, Quảng
Ninh, Nghệ An (2 GAP), Kế hoạch GAP của 7 tỉnh đều có nội dung như nhau và
phần nhiều các chỉ số đều chưa đạt được (xin xem chi tiết tại phần phụ lục 7 và 8
của báo cáo)
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 Một vài chỉ số trong GAP cũng đã đạt được tại 8 TDA/9 GAP như không sử dụng
lao động trẻ em, nhà thầu có tuyển dụng lao động địa phương, lao động nữ và các hộ
bị ảnh hưởng gần ngay khu vực thi công các hồ, đập.

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

 Tư vấn đã thực hiện khảo sát EMDP tại 5 tỉnh Thanh Hoá, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hoà

Bình và Quảng Ninh: (i) có 5 EMDP cần phải thực hiện/5 tỉnh. (ii) Chỉ có tiểu dự án
Đồng Bể tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện EMDP được thực hiện lồng ghép cùng với
GAP và cùng do đơn vị tư vấn độc lập Trung tâm đào tạo và hợp tác Quốc tế - Viện
Khoa học thủy lợi Việt Nam thực hiện. (ii) 4 tỉnh còn lại Sơn La, Vĩnh Phúc, Hoà

Bình, Quảng Ninh đều chưa thực hiện EMDP.

 Việc thực hiện EMDP – GAP tại TDA Đồng Bể Thanh Hoá đã đáp ứng nhu cầu
thực tế cần nâng cao kiến thức và thực hành liên quan đến phát triển kinh tế về trồng
trọt, chăn nuôi, marketing của người dân. Việc thực hiện GAP – EMDP đã thực hiện
theo chính sách an toàn xã hội của WB. EMDP – GAP tại TDA cũng đã có những
thay đổi sao cho phù hợp so với báo cáo EMDP/SA đã đệ trình WB năm 2015.
Trước khi triển khai các hoạt động GAP – EMDP tư vấn, ban quản lý dự án đã gửi
công văn tới các xã nằm trong vùng dự án về mục tiêu thực hiện chương trình, đối
tượng tham dự như các thành viên là hộ bị ảnh hưởng, hộ dễ bị tổn thương (nghèo,

DTTS…), các hộ hưởng lợi từ dự án được đưa vào hỗ trợ như RAP cập nhật đã đề
cập. Tuy nhiên, báo cáo tổng kểt C1-TH-ĐB-CS5 chỉ mới đề cập đến các học viên

tham gia tập huấn là hội phụ nữ, đoàn thể, hội nông đân, hợp tác xã nông nghiệp,
các phòng ban của huyện, đại diện ban QLDA, cộng đồng hưởng lợi của các xã, số
lượng thành viên tham dự có phân tách theo Giới nhưng chưa đề cập cụ thể số hộ bị
ảnh hưởng, hộ dễ bị tổn thương (nghèo, DTTS…) tham gia các hoạt động GAP –
EMDP. Do vậy, TDA hồ Đồng Bể Thanh Hoá nói chung và các TDA sẽ thực hiện
GAP – EMDP sau này trong quá trình trình báo cáo cần nêu rõ những đối tượng, số
lượng đã được hưởng lợi được phân theo giới, dân tộc, nhóm hộ dễ bị tổn thương,
hộ bị ảnh hưởng trong chương trình thực hiện GAP - EMDP.

3. Các vấn đề xã hội:

Tính đến thời điểm tháng 6/2019, qua việc thực hiện giám sát tại 8 tiểu dự án và

nghiên cứu các tài liệu thu thập được như báo cáo từ phía nhà thầu, địa phương và
phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy: Không có những vấn đề phát sinh/xảy ra trong
quá trình thi công như việc tái lấn chiếm đất đai, xâm phạm tình dục trẻ em/phụ nữ, sử
dụng lao động trẻ em, xung đột văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao động của các nhà

thầu với người bản địa, tình trạng trộm cắp…những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục
theo dõi, giám sát trong các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên một số tiểu dự án vẫn còn tồn tại như:
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 Chưa có đường dây nóng/số điện thoại liên quan tới công tác tư vấn chăm sóc, sức
khoẻ, khám chữa bệnh cho các cán bộ/công nhân viên, người lao động.

 Phần lớn lao động chưa được tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, STIs.
 Một số lao động đang làm việc chưa có hợp đồng, chưa được đóng bảo hiểm theo

quy định.
 Một số lán trại công nhân chưa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường như chưa có

thùng rác, nhà vệ sinh còn tạm bợ, nhà tắm không kín đáo.
 Một số nhà thầu chưa có tủ thuốc được đặt tại khu lán trại, nhà điều hành hay tủ

thuốc lưu động tại công trường. Một số tủ thuốc chưa có bao cao su, số lượng và
chủng loại thuốc nghèo nàn.

 Người dân phản ánh rất nhiều về tình trạng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu thi
công quá trọng lượng đã làm hỏng, lún đường đi lại của bà con. Xe chở vật liệu đi
chung với đường đi lại của dân địa phương, bụi bẩn, thiếu che chắn, không được
tưới nước rửa đường.

 Việc xả nước, tháo nước trong hồ đập trong quá trình thi công cần thông báo với tần
suất nhiều hơn nữa đối với hộ dân để nguòi dân nắm rõ tránh tình trạng nước hồ cạn
gây thiệt hải việc nuôi trồng thuỷ sản/cá của bà con.

 Một số đơn vị thi công thiếu/không có các biển báo hiệu cần thiết (Biển báo công
trình, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, số điện thoại liên hệ, biển chỉ dẫn an toàn,
nội quy công trường, thiếu bình phòng cháy chữa cháy…).

4. Tổ chức thực hiệu tuân thủ CSAT tại các PPMU:

 Tại tất cả các tiểu dự án khảo sát, tư vấn nhận thấy có cán bộ được phân công nhiệm
vụ về chính sách an toàn xã hội. Các cán bộ đều đã được tham dự 2 lớp tập huấn về
CSAT do CPMU tổ chức. Nhìn chung các cán bộ này đều chưa có kinh nghiệm thực
hiện các dự án của nhà tài trợ quốc tế nên còn lúng túng trong việc triển khai thực
hiện các hoạt động theo yêu cầu của nhà tài trợ. Tư vấn lập các báo cáo
SA/EMDP/ESIA chưa nói rõ với các PPMU về tầm quan trọng của việc thực hiện
các chính sách an toàn của WB trong quá trình triển khai dự án. Việc triển khai thực
hiện các hoạt động cũng như ngân sách thực hiện GAP/EMDP vẫn còn nhiều PPMU
chưa rõ các đơn vị nào cần thực hiện và nguồn ngân sách sẽ được lấy từ đâu để thực
hiện cho các hoạt động này.

 Ngoài ra, các PPMU phần nhiều gặp khó khăn về vốn đối ứng vượt trần nợ công. Do
vậy, từ phía các PPMU phải xin/thông qua ý kiến chỉ đạo của tỉnh để cấp vốn triển
khai. Điều này có thể dẫn tới việc chậm tiến độ triển khai, thực hiện các hoạt động.

B. KHUYẾN NGHỊ

1. Khuyến nghị phần Tái định cư:

 Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng: Đối với các công trình được thực hiện
tiếp theo, cán bộ phụ trách TĐC của PPMU các tỉnh cần căn cứ theo yêu cầu tham
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vấn và công bố thông tin trong báo cáo RAP để xây dựng tờ thông tin dự án và phát
tới các hộ bị ảnh hưởng, khi mời các hộ BAH họp chú ý mời cả hai vợ chồng chủ hộ
và bảo đảm số lượng nữ giới tham gia họp chiếm ít nhất 50%, ngoài ra nội dung
tham vấn, truyền thông cần chú ý tới nhu cầu riêng của nam giới và phụ nữ, chú ý
mời phụ nữ phát biểu và ghi nhận các nhu cầu riêng của họ. Đối với các TDA có
người BAH là người dân tộc thiểu số, cần chú ý công bố thông tin và tham vấn bằng
cả tiếng dân tộc (nếu cần) giúp cho họ hiểu rõ về chủ trương chính sách của dự án
và địa phương.

 Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường: Đối với các hộ bị ảnh
hưởng, Hội đồng BT GPMB và PPMU các tỉnh cần chú ý cung cấp cho các hộ bị
ảnh hưởng bộ hồ sơ gồm có quyết định thu hồi đất, biên bản áp giá bồi thường, hỗ
trợ và biên lai nhận tiền.

 Tổ chức thực hiệu tuân thủ CSAT tại các PPMU: Hiện nay CPMU đã xây dựng
được các biểu mẫu giám sát nội bộ cho công tác tái định cư, các biểu mẫu này cần
được cập nhật 6 tháng một lần và gửi cho các cán bộ chuyên trách về chính sách an
toàn tại CPMU để nắm bắt và chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

 Các cán bộ phụ trách CSAT của các PPMU đã được tham gia 2 khóa đào tạo về
CSAT do CPMU tổ chức tại giai đoạn đầu triển khai dự án, tư vấn nhận thấy, việc tổ
chức các khóa đào tạo về Chính sách an toàn giúp nâng cao chuyên môn cho cán bộ
chuyên trách của các PPMU cần thực hiện thường xuyên, duy trì trong suốt thời
gian triển khai dự án.

 Đối với vấn đề hiến đất như ở các tiểu dự án tại tỉnh Sơn La: Chính sách an toàn xã
hội của Ngân hàng Thế giới không khuyến khích việc hiến đất cho các công trình
công cộng, PPMU Sơn La cần bảo đảm giải trình và có các văn bản gửi CPMU và
WB thể hiện rõ các ý theo chỉ đạo của WB tại Biên bản ghi nhớ Đoàn giám sát giữa
kỳ của WB tháng 5/2019.

2. Khuyến nghị phần GAP – EMDP và các vấn đề xã hội:

Về phía Ban QLDA:

 Tư vấn/đơn vị được các BQLDA thuê thực hiện khảo sát, viết báo cáo
SA/EMDP/ESIA theo yêu cầu của WB cũng cần trao đổi rõ với các PPMU về việc
vì sao cần phải thực hiện những chính sách an toàn của WB. Cũng như hướng dẫn
các ban về việc thực hiện, ngân sách thực hiện cho các hoạt động này. Cần có
chuyên gia/tư vấn hướng dẫn thực hiện các chính sách an toàn của WB như đã đề
xuất trong các báo cáo SA/EMDP/ESIA đã được lập.

 Cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện các chương trình chính sách an toàn cần
được tham gia tập huấn, đào tạo. Bên cạnh đó, họ cũng cần cam kết sẽ tham gia thực
hiện lâu dài trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trường hợp cán bộ đó không còn
làm trong dự án cũng cần truyền đạt lại những nội dung này cho người kế nhiệm của
mình.



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -10-

 Ban QLDA cần đưa ra công văn/thông báo với các bên liên quan cùng phối hợp với
các nhà thầu, chính quyền địa phương thực hiện các chỉ số như đã đề cập trong GAP
– EMDP. Ví dụ như công văn liên quan đến tuyển dụng lao động địa phương, hộ bị
ảnh hưởng/dễ bị tổn thương, lao động phụ nữ được gửi tới các nhà thầu, các xã nằm
trong vùng dự án.

 Cần bố trí ngân sách, trách nhiệm các bên liên quan để thực hiện các hoạt động của
GAP – EMDP.

 Bổ sung các thông tin liên quan đến GAP – EMDP và các vấn đề xã hội trong báo
cáo tiến độ tại tất cả các ban quản lý dự án.

Về phía các nhà thầu:

 Cần phải lập các biểu mẫu theo dõi nhân sự của đơn vị theo như tư vấn ISC đã cung
cấp. Bên cạnh đó những điều khoản được cam kết/ký về các chính sách an toàn
trong hợp đồng giữa nhà thầu với ban quản lý cũng cần phải thực hiện. Tránh trường
hợp đưa ra nhưng không/chưa thực hiện như hiện nay.

 Nhà thầu cần cử cán bộ theo dõi, chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách an toàn
xã hội theo như yêu cầu. Các cán bộ này cũng cần được tập huấn, đào tạo về chính
sách WB.

 Nhà thầu cần có sự kết nối, thông báo tuyển dụng đến với chính quyền địa phương
sở tại, với trưởng thôn, chi hội phụ nữ các thôn về nhu cầu tuyển dụng lao động phổ
thông, lao động nữ, lao động là các hộ BAH. Thông báo tuyển dụng được công bố
công khai tại khu vực thi công, UBND xã, nhà văn hoá các thôn.

 Tại các lán trại, nhà thầu cần đảm bảo an toàn, sạch sẽ cho các công nhân. Tủ thuốc
cố định và di động cũng cần phải có trong các nhà thầu. Trong tủ thuốc ngoài các
loại thuốc thiết yếu, bông băng cũng cần phải có bao cao su được đặt trong đó.

 Nhà thầu cũng cần phải có số điện thoại, đường dây nóng ít nhất là của trạm y tế xã
tư vấn về chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ công nhân viên, người lao động. Số
điện thoại cần dán ngay tại lán trại, nhà điều hành của đơn vị thi công.

 Đối với các lao động nhà thầu cần phải có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm y tế,
xã hội đầy đủ.

 Các nhà thầu/công ty trong quá trình thực hiện thi công cần chụp lại những hình ảnh
sự huy động lao động địa phương/lao động nữ tham gia thực hiện trên công trường.
Những hình ảnh này cần được đính kèm trong báo cáo cập nhật nhân sự hàng tháng
của đơn vị.

 Nhà thầu cần thường xuyên làm việc với chính quyền các địa phương/đội công tác
tuần tra tại các xã thuộc khu vực tiểu dự án về việc cần quan tâm/lưu ý tới khu
vực/địa điểm đang thi công để đảm bảo an ninh trật tự, tránh những xung đột giữa
các bên.
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 Nhà thầu cần thực hiện công tác kiểm tra trắc địa những khu vực gần nhà dân nhằm
tránh trường hợp trong quá trình thi công ảnh hưởng tới tài sản của hộ gia đình như
sụt lún nền đất, nứt nền nhà và ảnh hưởng tới tiến độ của thi công. Nếu xảy ra nhà

thầu và các bên liên quan cần có hướng giải quyết kịp thời nhằm tránh trường hợp
ảnh hưởng tới đời sống của hộ gia đình.

 Bên cạnh đó, trong quá trình thi công đường đi vào nhà dân có thể bị ảnh hưởng tạm
thời, các nhà thầu cần lưu ý hạn chế sự ảnh hưởng tới đời sống của hộ gia đình. Việc
thi công cần đảm bảo nhanh, gọn và có thể phải bắc cầu tạm đảm bảo an toàn cho hộ
dân đi lại (nếu có).

 Tại tất cả các TDA đang thi công nhà thầu cần công bố, đặt biển báo thông tin chi
tiết về tiến độ thực hiện dự án, số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

 Vấn đề an toàn lao động trong quá trình thi công cần được theo dõi, giám sát chặt
chẽ để giảm thiểu những tai nạn có thể sẽ xảy ra. Tất cả các cán bộ, công nhân viên,

người lao động trong các nhà thầu/đơn vị cần được học về an toàn lao động trước
khi thực hiện nhiệm vụ.
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I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN DRSIP VÀ NHIỆM VỤ GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH
AN TOÀN XÃ HỘI

1.1 Giới thiệu chung về dự án DRSIP (WB8)

 Chính phủ đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng thế giới để thực hiện dự án
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. Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh
bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng
Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương,
Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình
Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (BNN&PTNT), đơn vị đại diện CPVN quản lý dự án, được giao
nhiệm vụ 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 BNN&PTNT.
Các UBND tỉnh tham gia dự án chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn của
tỉnh mình. Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) được UBND tỉnh thành lập và
chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công tác đấu thầu, giám sát xây dựng, thực
hiện các chính sách an toàn của dự án.

Mục tiêu phát triển dự án:

Mục tiêu tổng thể của dự án là khôi phục và cải thiện an toàn đập nhằm đảm bảo ổn
định công trình, bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du thông qua
đầu tư ưu tiên và nâng cao năng lực.

Nhiệm vụ của dự án:

1. Cải thiện an toàn đập và khôi phục các công năng thiết kế của đập thông qua sửa
chữa, nâng cấp, trang bị các thiết bị quan trắc, lập kế hoạch vận hành - bảo trì và kế
hoạch ứng phó khẩn cấp.

2. Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn đập ở cấp Quốc gia thông qua tăng
cường thể chế về an toàn đập bao gồm cả việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, bổ
sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn, nâng cao năng lực và cơ chế phối hợp
giữa các bên liên quan.

3. Nâng cao năng lực quản lý, giám sát ở cấp tỉnh, lưu vực và cơ chế phối hợp vận
hành hồ chứa thông qua cải thiện năng lực dự báo, xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt
tổng hợp, đào tạo nâng cao năng lực và truyền thông.
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4. Hỗ trợ quản lý, thực hiện dự án và nâng cao năng lực quản lý dự án.

Các hợp phần của dự án:

Dự án gồm 3 hợp phần chính: (i) Khôi phục an toàn đập; (ii) Quản lý an toàn đập và

quy hoạch; (iii) Hỗ trợ quản lý dự án.

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (chi phí dự kiến là 412 triệu USD)

Khoảng 450 đập thủy lợi có dung tích lớn hơn 0.2 triệu m3, thiết kế cấp IV đến cấp
đặc biệt (hồ chứa nước Dầu Tiếng) sẽ được ưu tiên sửa chữa khôi phục. Hợp phần bao
gồm các biện pháp công trình, thiết bị và giám sát vận hành hồ chứa. Các hoạt động này
sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn của các công trình và khu vực hạ lưu. Các đập lớn sẽ được
hỗ trợ lập Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP), kế hoạch Vận hành và
Bảo dưỡng (O&M) sẽ làm tăng tính bền vững của đầu tư. Ngoài ra, hợp phần hỗ trợ
thiết lập các chính sách an toàn bao gồm cả Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội
(ESIA)/hoặc Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP), Kế hoạch hành động tái
định cư (RAP), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) để giảm tối đa các tác
động tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.

 Hợp phần 2: Quản lý và quy hoạch an toàn đập (chi phí dự kiến 20 triệu USD)

Hợp phần này có ảnh hưởng trên toàn quốc, trực tiếp hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hợp phần sẽ hỗ
trợ thực hiện các biện pháp phi công trình, hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện chính
sách và thiết lập các biện pháp trừng phạt để tăng cường thực hiện. Quản lý dữ liệu sẽ
hỗ trợ hiệu quả các cấp quản lý trong giám sát vận hành hồ chứ (đặc biệt trong mùa lũ),
và ra quyết định kịp thời. Cơ chế chia sẻ thông tin sẽ hỗ trợ trong việc phối hợp xả lũ
trong lưu vực, giảm thiểu rủi ro cho đập và lũ lụt ở hạ du, từng bước đồng bộ hóa và
thống nhất thông tin và tiết kiệm chi phí. Hợp phần cũng hỗ trợ về các quy định, tiêu
chuẩn, quy chuẩn, áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thi công, vật liệu…, không chỉ làm
giảm chi phí và thời gian thi công cho dự án, mà còn cung cấp khả năng cho hơn 700
đập trong chương trình an toàn đập quốc gia. Hợp phần còn hỗ trợ triển khai các mô
hình cho 1 đến 2 lưu vực sông trong việc kết hợp quản lý an toàn đập với quản lý thiên
tai thông qua thực hiện các quy định về thể chế và chính sách, trang bị hệ thống thiết bị
khí tượng thủy văn, hệ thống giám sát thông tin, cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cấp
chính quyền và chủ đập và phối hợp trong vận hành liên hồ trong lưu vực. Hợp phần
cũng bao gồm xây dựng mô hình quản lý hồ chứa với sự tham gia của cộng đồng và cơ
chế tài chính thích hợp theo hướng bền vững trong đầu tư. Hợp phần cũng hỗ trợ giám
sát và hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan chủ quản dự án, cơ quan quản lý dự án và đội chuyên
gia an toàn đập theo yêu cầu của nhà tài trợ.

 Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (chi phí dự kiến là 11 triệu USD)

Hợp phần hỗ trợ tài chính cho quản lý dự án, kiểm toán (kiểm toán độc lập và kiểm
toán báo cáo tài chính), và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện dự án. Có 4 tỉnh chưa
tham gia các dự án ODA, 13 tỉnh đã và đang thực hiện lần đầu, và 17 tỉnh (chiếm 50%)
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đã thực hiện các dự án ODA, do đó hợp phần sẽ dành một khoản ngân sách để nâng cao
năng lực các cơ quan quản lý dự án thông qua đào tạo, hội thảo và tham quan.

1.2. Nhiệm vụ Giám sát độc lập các chính sách an toàn xã hội của dự án WB8

Dự án đã huy động tư vấn ISC (tư vấn ở cấp dự án (cấp trung ương)). Tư vấn
ISC do CPMU tuyển chọn và quản lý thực hiện hợp đồng. Trong đó, tư vấn ISC có một
mảng nhiệm vụ về giám sát việc thực hiện các CSAT trong quá trình triển khai các hoạt
động của dự án theo các khung chính sách TĐC, Khung phát triển DTTS, các Kế hoạch
Hành động TĐC (RAP), Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP), Kế hoạch Hành động
Giới (GAP).

1.2.1. Nhiệm vụ chung của Giám sát độc lập các chính sách an toàn xã hội của dự
án WB8

1) Cung cấp định kỳ cho các cơ quan quản lý dự án kết quả đánh giá và xem xét độc
lập việc thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), kế hoạch Hành động giới
(GAP), và Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP).

2) Giám sát và đánh giá việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phục hồi và phát triển, kết
quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, dân tộc thiểu số, giới và phát triển cộng đồng
trên toàn bộ dự án WB8.

3) Giám sát và đánh giá sự tuân thủ của các bên tham gia thực hiện dự án với các
khung chính sách đã được phê duyệt cho dự án, các quy định chung của chính phủ
Việt Nam và nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới.

4) Đưa ra đề xuất để cơ quan quản lý có thể có được các quyết định hợp lý trong việc
quản lý, thực hiện và tuân thủ đối với hiệp định tài trợ nhằm đảm bảo hiệu quả và
hiệu lực của dự án. Rút ra bài học cho việc thực hiện các tiểu dự án trong các năm
tiếp theo và cho dự án tương tự sau này.

1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể của đợt giám sát lần 1 dựa trên TOR

1) Nghiên cứu tài liệu và giám sát định kỳ tại hiện trường nhằm đánh giá sự tuân thủ
tính kịp thời, tính hiệu quả, tính đầy đủ theo Khung Tái định cư (RPF) đã phê duyệt
của dự án và Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) của các Tiểu dự án trong các
bước kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng, tính toán chính xác các lợi ích và trợ cấp bồi
thường, hỗ trợ, giá trị của những tài sản được bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở giá thay
thế, nhận thức của những người bị ảnh hưởng đối với mục tiêu của dự án, các tác
động, chính sách bồi thường, quyền lợi của những người bị ảnh hưởng, thủ tục khiếu
nại và giải quyết mọi khiếu nại (nếu có), chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ, các chính
sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng và người dễ bị tổn thương.

2) Giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của các
tiểu dự án có ảnh hưởng đến người dân tộc thiểu số để xác nhận rằng (i) tất cả ảnh
hưởng tiêu cực đến người DTTS bởi dự án được giảm thiểu hoặc được bồi thường,
hỗ trợ phù hợp với Khung Phát triển Dân tộc thiểu số (EMPF) và Kế hoạch Phát
triển Dân tộc thiểu số (EMDP); (ii) các biện pháp tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu tác
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động tiêu cực được thực hiện phù hợp về mặt văn hóa đối với người DTTS; (iii) Quá
trình tham vấn phù hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng về mặt văn
hóa; (iv)Thủ tục khiếu nại có tuân theo EMPF và đề xuất giải pháp trong trường hợp
xuất hiện vấn đề tồn tại; (v) Sự phù hợp giữa tái định cư, giải phóng mặt bằng và
khởi công xây dựng để đảm bảo rằng hộ DTTS BAH được cung cấp bồi thường, ,
hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng trước khi tiến hành thi công.

3) Giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Giới (GAP) để xác nhận
các chỉ số về tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các dự án, tỷ lệ lao động phụ nữ tham gia lao
động của nhà thầu, tình trạng lao động trẻ em, việc ưu tiên các đối tượng dễ bị tổn
thương tham gia lao động tạo thu nhập, hoạt động tăng cường năng lực cho người
dân đặc biệt là phụ nữ, nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội và cách phòng
chống, giảm thiểu nguy cơ trong quá trình triển khai xây dựng dự án.

4) Giám sát các hoạt động giải quyết khiếu nại và sự hài lòng của cộng đồng, bao gồm
giám sát và đánh giá mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng ở các khía cạnh khác
nhau được nêu trong RAP và EMDP. Đề xuất những giải pháp hoặc những bài học
kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề tại cộng đồng.

1.3. Tổ chức thực hiện giám sát

 Căn cứ các công văn số 452/CPO-WB8 và 454/CPO-WB8 ngày 19/4/2019 của Ban
quản lý dự án Trung ương (CPMU) về huy động tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba
(ISC) dự án WB8. Ngoài các chuyên gia/trưởng nhóm bộ môn khác thì nhiệm vụ
của tư vấn giám sát chính sách an toàn xã hội gồm các chuyên gia sau: (i) Chuyên
gia Tái định cư, (ii) Chuyên gia Giới, (iii) Chuyên gia Dân tộc thiểu số, (iv) Chuyên
gia Phát triển Cộng đồng và một số cán bộ hỗ trợ cho các chuyên gia.  Do vậy, báo
cáo này chỉ tập trung giám sát chính sách an toàn xã hội về Kế hoạch tái định cư
(RAP), Kế hoạch hành động giới (GAP), Kế hoạch Dân tộc thiểu số (EMDP) và các
vấn đề xã hội.

 Nhiệm vụ của các chuyên gia liên quan đến giám sát chính sách an toàn xã hội được
đề cập trong TOR như sau:

STT Vị trí Trình độ Nhiệm vụ
1. Chuyên gia Tái định cư Có bằng Cử nhân Xã hội

học và có 10 năm kinh
nghiệm, hoặc có bằng Thạc
sỹ với 08 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực tái định cư.
Tham gia trực tiếp vào các
dự án ODA ở vị trí của
chuyên gia tái định cư.
Có khả năng sử dụng máy
tính văn phòng và/hoặc cơ
sở dữ liệu thích hợp; có khả
năng tiếng Anh tốt.

1. Theo dõi việc thực hiện
RAP như bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư và các vấn đề liên
quan đến an toàn xã hội khác
của dự án.

2. Chuẩn bị các báo cáo tiến
độ/theo dõi định kỳ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ
khác theo sự phân công của
Đội trưởng để đáp ứng yêu
cầu của dự án.
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STT Vị trí Trình độ Nhiệm vụ
2. Chuyên gia Dân tộc

Thiểu số
Có bằng Cử nhân về Xã hội,
Nhân học hoặc Dân tộc học
và có 10 năm kinh nghiệm,
hoặc có bằng Thạc sỹ với 08
năm kinh nghiệm liên quan.

Tham gia trực tiếp vào các
dự án ODA ở vị trí của
chuyên gia dân tộc thiểu số.

Có khả năng sử dụng máy
tính văn phòng và/hoặc cơ
sở dữ liệu thích hợp, có khả
năng tiếng Anh tốt.

1. Theo dõi việc thực hiện
EMDP của dự án. Tham gia
giám sát việc thực hiện tái
định cư và các vấn đề xã hội
khác có liên quan tập trung
vào các dân tộc thiểu số.

2. Chuẩn bị các báo cáo tiến
độ/giám sát định kỳ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ
khác theo sự phân công của
Đội trưởng để đáp ứng yêu
cầu của dự án.

3. Chuyên gia phát triển
cộng đồng

Có bằng cử nhân về khoa
học xã hội học hoặc xã hội
học và có 10 năm kinh
nghiệm, hoặc có bằng Thạc
sỹ với 08 năm kinh nghiệm
liên quan.

Tham gia trực tiếp vào các
dự án ODA, có kinh nghiệm
trong lĩnh vực phát triển
cộng đồng.

Có khả năng sử dụng máy
tính văn phòng và /hoặc cơ
sở dữ liệu thích hợp; có khả
năng tiếng Anh tốt.

1. Theo dõi các vấn đề liên
quan đến phát triển cộng
đồng. Tham gia giám sát việc
thực hiện bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư, các vấn đề xã hội
của dự án.

2. Chuẩn bị báo cáo trong lĩnh
vực có liên quan.

3. Thực hiện các nhiệm vụ
khác theo sự phân công của
Đội trưởng để đáp ứng yêu
cầu của dự án.

4. Chuyên gia về giới Có bằng cử nhân về khoa
học xã hội học hoặc xã hội
học và có 10 năm kinh
nghiệm, hoặc có bằng Thạc
sỹ với 08 năm kinh nghiệm
liên quan.

Tham gia trực tiếp vào các
dự án ODA, có kinh nghiệm
trong lĩnh vực về giới.

Có khả năng sử dụng máy
tính văn phòng và/hoặc cơ
sở dữ liệu thích hợp, có khả
năng tiếng Anh tốt.

1. Theo dõi các vấn đề liên
quan đến giới. Tham gia giám
sát việc thực hiện bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư, các vấn đề
xã hội của dự án.

2. Chuẩn bị báo cáo trong lĩnh
vực có liên quan.

3. Thực hiện các nhiệm vụ
khác theo sự phân công của
Đội trưởng để đáp ứng yêu
cầu của dự án.

(Nguồn: TOR dịch vụ tư vấn ISC)

 Tần suất thực hiện: Giám sát tuân thủ chính sách an toàn trong việc thực hiện RAP,
EMDP và GAP để đánh giá kết quả của các hoạt động bằng cách: (i) Giám sát định
kỳ: được tiến hành 6 tháng một lần để thu thập thông tin/số liệu sơ cấp và thứ cấp và
đưa ra các chỉ số giám sát cho RAP, EMDP và GAP; (ii) Giám sát đột xuất: Theo
yêu cầu của CPMU dựa trên các vấn đề nổi bật phát sinh trong quá trình thực hiện



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -17-

dự án; (iii) Giám sát cuối cùng: 6-12 tháng sau khi việc thực hiện RAP, EMDP và
GAP hoàn thành để đánh giá hiệu quả và kết quả đạt được về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư của dự án.

1.4. Địa bàn và thời gian giám sát thực địa lần 1

 Trong đợt giám sát thực địa lần 1 này, sau khi nhận được yêu cầu huy động của
CPMU, tư vấn ISC đã phối hợp với các cán bộ phụ trách chính sách an toàn xã hội
của CPMU rà soát, sàng lọc và xác định thực địa tại 8 tỉnh dự án là Tuyên Quang,
Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, là các tỉnh thực
hiện TDA năm đầu tiên và TDA Sơn La và TDA Vĩnh Phúc thuộc danh mục các
TDA giai đoạn 2, ngoài ra theo thông tin nắm bắt ban đầu từ CPO, đây là các tỉnh
đã, đang triển khai hoạt động bồi thường, thu hồi đất và một số tỉnh đã hoàn thành
và đang trong quá trình triển khai các kế hoạch CSAT tiếp theo (GAP, EMDP).

 Trước khi triển khai công tác giám sát thực địa/hiện trường lần 1, tại văn phòng tư
vấn ISC, các chuyên gia của đội giám sát đã nghiên cứu tài liệu thứ cấp có sẵn từ
phía ban CPO, ban quản lý dự án các tỉnh cung cấp và chuẩn bị các công cụ giám sát
định tính, định lương.

 Thời gian thực hiện công tác giám sát hiện trường tại 8 tỉnh được thực hiện từ ngày
23/5/2019 đến ngày 9/5/2019. Tư vấn ISC đã tới làm việc và khảo sát các xã Tiên
Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng
Ninh, xã Văn Quán huyện Lập Thạch và xã Đồng Quế huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh
Phúc, xã Ngọc Sơn và xã Quỳnh Thắng huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, xã Triệu
Thành huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa, xã Chân
Sơn và xã Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, xã An Bình huyện Lạc
Thủy tỉnh Hòa Bình và xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn và xã Chiềng Mung huyện
Thuận Châu tỉnh Sơn La (Danh sách người dân đã gặp và phỏng vấn chi tiết tại Phụ
lục 2). Bảng 1.1 dưới đây trình bày một số thông tin địa bàn được giám sát thực địa
lần 1:

Bảng 1.1: Một số thông tin tại địa bàn giám sát thực địa lần 1

Tỉnh Huyện
Xã giám

sát
Thời
gian

Số hộ
BAH

Số
hộ

BAH
nặng

Số hộ
dễ bị
tổn

thương

Số xã
thuộc
phạm

vi TDA

Số xã
giám
sát

Vĩnh
Phúc

Lập
Thạch,
Sông Lô

Văn Quán
và Đồng

Quế
Từ 23/4

đến
26/5/2019

28 - - 10 2

Phú Thọ Cẩm Khê Tiên Lương 21 0 0 1 1

Tuyên
Quang Yên Sơn

Chân Sơn
và Trung

Môn

Từ ngày
2/5 đến

3/5/2019
35 10 6 2 2
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Quảng
Ninh

Đông
Triều

An Sinh 2 và
3/5/2019

8 0 0 1 1

Thanh
Hóa

Triệu
Sơn, Như
Thanh

Triệu Thành
và Xuân Du

Từ 6/5
đến

9/5/2019

30 0 6 2 2

Nghệ An
Quỳnh
Lưu

Ngọc Sơn
và Quỳnh

Thắng
0 0 0 2 2

Hòa
Bình

Lạc Thủy An Bình
Từ 7/5

đến
9/5/2019

14 10 1 1 1

Sơn La Mai Sơn,
Thuận
Châu

Chiềng Ban,
Chiềng
Mung

72 0 72 6 2

Tổng 208 20 85 25 13

(Nguồn: Tổng hợp của Tư vấn ISC khảo sát tháng 4-5/2019)

1.5. Phương pháp thực hiện giám sát RAP, EMDP và GAP

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

1.5.1. Phương pháp xem xét các tài liệu thứ cấp

Tư vấn đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo, tổng hợp tài liệu thứ cấp của dự án như:
Đánh giá xã hội (SA), Khung chính sách tái định cư (RPF), Khung chính sách dân tộc
thiểu số (EMPF), Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), RAPs, EMDPs, GAP,
Sổ tay vận hành dự án (POM), Biên bản ghi nhớ của các Đoàn giám sát; Báo cáo tiến
độ thực hiện RAP, EMDP hàng tháng, quý, năm do các PPMU và địa phương chuẩn bị;
Báo cáo về tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của các TDA. Xem xét các tài

liệu/hồ sơ lưu giữ tại các PPMU, Ban/Hội đồng bồi thường GPMB Huyện, UBND các

xã, hộ gia đình như phổ biến thông tin về dự án, thông báo kiểm đếm, đo đạc, văn bản
công bố niêm yết công khai các phương án đền bù, hỗ trợ… Các công việc này đã hỗ
trợ cho tư vấn thu thập tất cả thông tin cần thiết về lý thuyết và thực tế kỹ thuật, do vậy
các kết quả giám sát và đánh giá sẽ mô tả khách quan các hoạt động liên quan tới dự án.

1.5.2. Phương pháp định tính

 Nhóm tư vấn đã tiến hành (a) phỏng vấn sâu đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
và các cán bộ có liên quan đến việc thực hiện RAP, EMDP, GAP; (b) thảo luận
nhóm tập trung tại PPMU các tỉnh, xã và họp với cộng đồng. Phương pháp này
nhằm tìm hiểu xác định những vấn đề mà phương pháp điều tra định lượng bằng
bảng điều tra không thực hiện được, có thể thu thập tối đa thông tin về việc thực
hiện RAP, EMDP, GAP.
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 Có 208 hộ BAH/8 tỉnh, trong đó 20 hộ BAH nặng (chiếm 9,6%), 103 hộ BAH nhẹ
(chiếm 49,5%), 85 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (chiếm 40,9%). Tư vấn đã thực
hiện khảo sát phỏng vấn sâu 113 hộ (chiếm 54,3% số hộ BAH) được khảo sát bằng
phỏng vấn sâu và 25 cuộc thảo luận nhóm được thực hiện.

 Ngoài ra tư vấn đã gặp và trao đổi với các cán bộ các ban quản lý dự án tỉnh, các cán
bộ phụ trách chính sách an toàn, các cán bộ Ban đền bù Huyện, chủ tịch và phó chủ
tịch và cán bộ địa chính các xã, thị trấn có TDA, một số cán bộ kỹ thuật của nhà
thầu và người dân địa phương tham gia lao động tại công trường của các TDA. Một
số hình ảnh thực địa của tư vấn được trình bày ở Phụ lục 5, một số trích dẫn phỏng
vấn sâu được trình bày ở Phụ lục 6.

 Tổng hợp số lượng phỏng vấn sâu thảo luận nhóm được trình bày ở Bảng 1.2 dưới
đây:

Bảng 1.2: Cơ cấu mẫu phỏng vấn sâu (PVS) và Thảo luận nhóm tập trung (TLN)

STT TDA/Tỉnh Tổng số
hộ BAH

Tổng số
hộ khảo

sát

Số hộ
BAH
nhẹ

Số hộ
BAH
nặng

Hộ
DBTT1

TLN
PPMU

TLN
xã/cộng

đồng

1 Hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên
Quang

35 14 10 4 6 1 3

2 Hồ Ban Tỉnh Phú Thọ 21 10 10 0 0 1 3

3 Hồ Khe Sân tỉnh Nghệ
An2

0 0 0 0 0 1 2

4 Hồ Khe Gang tỉnh
Nghệ An3

0 0 0 0 0 0 2

5 TDA tỉnh Vĩnh Phúc 28 124 - - - 1 3

6 Hồ Đại Thắng tỉnh Hòa
Bình

14 14 4 10 1 1 3

7 Hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa

30 15 14 1 6 1 3

8 Hồ Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh

8 8 8 0 0 1 3

9 TDA tỉnh Sơn La 72 40 40 0 40 1 3

Tổng số 208 113 86 15 64 8 25

Lưu ý: Kết quả một số cuộc PVS, TLN được tư vấn trình bày tại phụ lục 3, 4 trong báo cáo

1Số hộ DBTT đã bao gồm trong số hộ BAH nhẹ hoặc BAH nặng, do đó cột tổng số hộ khảo sát chỉ thể hiện tổng
số hộ ở hai cột số hộ BAH nhẹ và số hộ BAH nặng.

2 Hai hồ ở Nghệ An không có hoạt động bồi thường, thu hồi đất nên không có hộ dân BAH, tư vấn chỉ tiến hành
thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu cán bộ phụ trách TĐC, đại diện chính quyền xã và người dân tham gia lao động
tại khu vực công trường thi công.

4 TDA tỉnh Vĩnh Phúc chưa xác nhận số liệu về tình trạng BAH cuối cùng vì đang triển khai thực hiện phương án
bồi thường hỗ trợ.
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 Trong tổng số hộ được khảo sát nêu trên đã bao gồm cả số lượng dành cho TLN và

phỏng vấn sâu đối với nhiệm vụ giám sát kế hoạch hành động giới (GAP), kế hoạch
phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) và các vấn đề xã hội. Đối với giám sát GAP,
EMDP, các vấn đề xã hội, tư vấn đã gặp 97 người trong đó có 27 nữ chiếm 27,8%
và 70 nam chiếm 72,2%. Cụ thế như sau:

- Thảo luận nhóm: 8 cuộc thảo luận nhóm với Ban QLDA cùng với các bộ môn
chuyên môn khác với tổng số 70 người trong đó 15 nữ (chiếm 21,4%) nam 55
người chiếm 78,6%.

- Phỏng vấn sâu: 27 người trong đó 12 nữ chiếm 44,4% và 25 nam chiếm 55,5%
Bao gồm các đối tượng như chính quyền địa phương các xã (chủ tịch/phó chủ
tịch xã, hội phụ nữ, địa chính…), cán bộ/công nhân/lao động trong các nhà thầu,
các nhà thầu, hộ dân bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng.

 Công tác thu thập dữ liệu cho công tác Giám sát độc lập các chính sách an toàn xã

hội được thực hiện bằng cách kết hợp các kỹ thuật cần thiết. Tư vấn ISC sử dụng
phương pháp thu thập thông tin có sẵn và đánh giá có sự tham gia như phỏng vấn cá
nhân, phỏng vấn người đưa tin chủ chốt, thảo luận nhóm.

1.5.3. Quan sát thực địa

Đây là phương pháp so sánh và kiểm tra chéo: Đây là phương pháp phù hợp cho
việc giám sát tính chính xác của các thông tin đạt được từ các phương pháp khác. Một
số hình ảnh tại các tiểu dự án được tư vấn chụp và lưu trữ lại trong hệ thống giám sát
định kỳ của tư vấn và được trình bày ở Phụ lục 5 trong báo cáo này.

1.6. Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án

Dựa trên số liệu thứ cấp do CPMU và các PPMU cung cấp và số liệu sơ cấp thu thập
được qua quá trình đi giám sát, tư vấn ISC đã tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các báo
cáo/tuân thủ chính sách an toàn của WB tới ngày 30/6/2019. Một số nhận định chung
về tiến độ thực hiện như sau:

 Công tác lập báo cáo về chính sách an toàn xã hội đang thực hiện đáp ứng tiến độ
của dự án, tuân thủ theo quy định của Việt Nam và WB.

 Có 36/40 TDA giai đoạn 2 có báo cáo sàng lọc môi trường xã hội đã được WB
thông qua. 4 báo cáo đang được các PPMU các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa
(TDA3), Đăk Lăk (TDA2) và TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh lập.

 Có 29/52 TDA đã được WB thông qua báo cáo chính sách ATXH (RAP, EMDP,
GAP), 1 TDA đang gửi WB xin thư không phản đối, 2 TDA đang chỉnh sửa báo cáo
theo góp ý của WB, 8 TDA đang chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của CPMU, 06 TDA
đang triển khai lập báo cáo CSAT, 06 TDA đang trong giai đoạn tuyển tư vấn lập
báo cáo CSAT.
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 Tới thời điểm 30/6/2019 theo thông tin nhận được về tiến độ triển khai các hoạt
động CSAT, tư vấn ISC xác định trong số 52 TDA của dự án DRSIP hiện có 35
TDA không thực hiện bồi thường tái định cư đó là: TDA 1 hồ Khe Sân và TDA 2 hồ
Khe Gang tỉnh Nghệ An thuộc danh mục các TDA năm đầu tiên do giảm quy mô
thiết kế công trình, TDA hồ Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng thuộc danh mục các TDA năm
đầu tiên do đất đã được bồi thường thu hồi từ giai đoạn trước và 1 TDA 8 hồ tỉnh
Khánh Hòa do tỉnh bố trí được đất sạch.

 Tới nay tư vấn ISC xác định có 8 trong tổng số 52 TDA đã hoàn thành việc bồi
thường, hỗ trợ thu hồi đất, bao gồm: i) TDA hồ Thạch Bàn tỉnh Bình Định, ii) TDA
Hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình, iii) TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ, iv) TDA hồ Khe Chè
tỉnh Quảng Ninh, v) TDA hồ Đập Làng tỉnh Quảng Ngãi, vi) TDA hồ Phú Vinh tỉnh
Quảng Bình; vii) TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa, viii) TDA hồ Ngòi Là tỉnh
Tuyên Quang. TDA tỉnh Sơn La với 7 hồ trong đó có 1 hồ Noong Chạy, xã Muội
Nọi, Huyện Thuận Châu đã hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, các hồ còn lại
đang hoàn thành hồ sơ thủ tục hiến đất. Có 4 TDA trong số 52 TDA đang tiến hành
công tác kiểm đếm, áp giá bồi thường bao gồm i) 1 TDA tỉnh Đăk Nông với 18 hồ,
ii) 1 TDA tỉnh Quảng Ngãi với 10 hồ, iii) 1 TDA tỉnh Vĩnh Phúc với 11 hồ và iv) 1
TDA tỉnh Lào Cai với 6 hồ, có 2 TDA trong số 52 TDA đang triển khai công tác chi
trả bồi thường, hỗ trợ hỗ trợ là i) TDA hồ sông Quao tỉnh Bình Thuận và ii) 1 TDA
tỉnh Quảng Ninh với 8 hồ.

 Số liệu cụ thể của các TDA đã hoàn thành việc chi trả bồi thường và thu hồi đất về
loại đất, loại ảnh hưởng và giá trị bồi thường hỗ trợ được trình bày ở các phần tiếp
theo, đối với các TDA đang tiến hành kiểm đếm, áp giá và chi trả bồi thường tới
thời điểm 30/6/2019 sẽ được tư vấn ISC cập nhật trong các báo cáo giám sát độc lập
đợt tiếp theo.

 Bảng 1.3 dưới đây trình bày tiến độ thực hiện tuân thủ chính sách an toàn của WB
tại tất cả các tiểu dự án.

Bảng 1. 3: Tiến độ thực hiện CSAT tới thời điểm 30/6/2019 của các tỉnh thuộc dự án
DRSIP

STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

1 Hà
Giang

1TDA với 14 hồ: 1) Hồ
Nậm Vạc, 2) Hồ Nà
Tạm, 3) Hồ Thôn Lại,
4) Hồ Thống Nhất, 5)
Hồ Thôm Ta, 6) Hồ

PPMU đã ký Hợp đồng số
06/HDTV-XSAT WB8 ngày
21/12/2017 tuyển tư vấn chính
sách an toàn ngày 21/12/2017 dự
kiến hoàn thành báo cáo vào tháng

0 0

5 Trên toàn bộ dự án có nhiều hơn 3 TDA không có hoạt động thu hồi, bồi thường, hỗ trợ người dân, số liệu này sẽ
được cập nhật trong các báo cáo giám sát tiếp theo của ISC
6 Các tỉnh được liệt kê theo thứ tự trong báo cáo khả thi của dự án DRSIP
7 Danh mục các hồ đập chính thức theo các TDA được trình bày ở Phụ lục 1
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Thôm Luông, 7) Hồ
Thôn Thia, 8) Hồ Đội 1,
9) Hồ Đội 2, 10) Hồ
Trùng, 11) Hồ Khuổi
Phạ, 12) Hồ Tân Bang,
13) Hồ Cốc Bó, 14) Hồ
Nà Pồng.

5/2019.

2 Yên Bái 1 TDA với 16 hồ
1) Hồ Tự Do, 2) Hồ
Khe Vải, 3) Hồ Tặng
An, 4) Hồ Khe Dứa, 5)
Hồ Roong Đen, 6) Hồ
Gốc Nhội, 7) Hồ Khe
Hoài, 8) Hồ Khe Hóp,
9) Hồ Hang Luồn, 10)
Hồ Khe Chinh, (11) Hồ
Làng Át, 12) Hồ Chóp
Dù, 13) Hồ Phù Nham,
14) Hồ Nông trường
Nghĩa Lộ, 15) Hồ Khe
Ngang, 16) Hồ thôn 26

Ngày 28/01/2019 CPMU thông
qua các báo cáo chính sách an toàn
xã hội; văn bản số 116/CPO-WB8
ngày 29/01/2019 thông qua Báo
cáo ESIA bản tiếng Việt. Ngày
06/3/2019 UBND tỉnh Yên Bái có
Quyết định số 358/QĐ-UBND về
việc phê duyệt Báo cáo hành động
tái định cư (RAP) và Báo cáo kế
hoạch phát triển dân tộc thiểu số
(EMDP).
Hiện đang trình UBND tỉnh Yên
Bái phê duyệt hồ sơ thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
Gói thầu tư vấn chính, (Lập báo
cáo CSAT): Phê duyệt đề cương
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 4/10/2017, tổ chức lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng từ
ngày 5/10/2017 đến ngày
6/11/2017, nhà thầu tư vấn thực
hiện hợp đồng từ ngày 10/11/2017
đến ngày 10/02/2018, hoàn thành
Báo cáo Chính sách an toàn xã hội
(RAP và EMDP) từ ngày
21/2/2019 đến ngày 6/3/2019,
trình xin ý kiến không phản đối
của WB từ ngày 16/08/2018, WB
có thư không phản đối ngày
28/01/2019.

0 0

3 Tuyên
Quang

2 TDA với 14 hồ
TDA năm 1: Hồ Ngòi
Là
TDA năm 2: 1) Hồ
Trung Long, 2) Hồ Hải
Mô, 3) Hồ Khe Thuyền,

1 TDA năm 1: Hồ Ngòi Là, đã
hoàn thành bồi thường thu hồi đất
ngày 7/2/2018, hiện đang thi công
công trình dự kiến nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng trong quý 4
năm 2019.

1 TDA
với 1 hồ

0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

4) Hồ Cây Gạo, 5) Hồ
Minh Cầm, 6) Hồ Nà
Vàng, 7) Hồ Ao Búc, 8)
Hồ Khuổi Thung, 9)
Hoàng Khai, 10) Hồ Nà
heng, 11) Hồ Ô Rô, 12)
Hồ Noong Mò, 13) Hồ
Cây Dâu

TDA 2: 13 hồ, tư vấn đang lập các
báo cáo ATXH,đã hoàn thành
ngày 8/4/2019 hiện đang trình
CPMU và WB xin thông qua, dự
kiến thông qua vào quý 3 năm
2019.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
TDA năm 1: Đã hoàn thành từ
năm 2017
TDA 2: Gói thầu tư vấn lập các
báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội (ESIA, RAP,
EMDP, SA), báo cáo Đánh giá tác
động Môi trường (EIA) thuộc gói
thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả
thi (FS) và báo cáo an toàn đập
(DSR): Phê duyệt đề cương dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 23/2/2018, tổ chức lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng từ
ngày 09/3/2018 đến ngày
02/5/2018, nhà thầu tư vấn thực
hiện hợp đồng từ ngày 04/5/2018
đến ngày 04/9/2018, hoàn thành
Hồ sơ thiết kế/Báo cáo (Báo cáo
nghiên cứu khả thi, Chính sách an
toàn, Thiết kế bản vẽ thi công,….)
ngày 30/8/2018, trình Xin ý kiến
Bộ NN&PTNT, CPMU và ý kiến
không phản đối của WB từ ngày
01/10/2018 đến ngày 12/03/2019,
dự kiến được phê duyệt trong quý
2 năm 2019.

4 Bắc
Kạn

1 TDA vói 7 hồ
1) Hồ Mạy Đẩy, 2) Hồ
Khuổi Sung, 3) Hồ Nà
Kiến, 4) Hồ Khuổi
Dâng, 5) Hồ Nà Lẹng,
6) Hồ Cốc Thông, 7) Hồ
Khuổi Dầy

Gói thầu tư vấn chính (lập
FS+DSR, lập báo cáo CSAT): Phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
trong tháng 11/2017, tổ chức lựa
chọn nhà thầu hoàn thành vào
ngày 20/3/2017. Nhà thầu đã hoàn
thành lập dự thảo báo cáo vào
ngày 31/12/2018. Dự kiến hoàn
thành bản cuối cùng báo cáo chính
sách an toàn ngày 30/5/2019.

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

5 Lào Cai 1 TDA với 6 hồ
1) Hồ Tản Xín, 2) Hồ
Phố Ràng, 3) Hồ xã
Phong Niên, 4) Hồ xã
Tân Ban, 5) Hồ xã Phú
Nhuận, 6 Hồ Sung Lảng

Gói thầu tư vấn chính lập báo cáo
CSAT: Phê duyệt Đề cương dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 30/10/2017, tổ chức lựa
chọn nhà thầu từ ngày 13/06/2017
đến 30/10/2017, nhà thầu tư vấn
Thực hiện Hợp đồng từ ngày
31/10/2017 đến 31/01/2018, nhà
thầu tư vấn đã trình báo cáo chính
sách an toàn lên CPMU ngày
23/8/2018, thư không phản đối của
WB ngày 20/11/2018, đã công
khai thông tin ngày 26/12/2018, đã
hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, thu
hồi đất của 4/6 hồ

0 1

6 Thái
Nguyên

1 TDA với 11 hồ: 1) Hồ
Suối lạnh, 2) Hồ Khuôn
Nanh, 3) Hồ Đầm
Chiễu, 4) Hồ Hố Cóc, 5)
Hồ Ghềnh Chè, 6) Hồ
Nà Tấc,7) Hồ Núi Chẽ,
8) Hồ Hố Chuối, 9) Hồ
Nà Kháo, 10) Hồ Bến
Đông, 11) Hồ Cơ Phi

Gói thầu tư vấn lập các báo cáo
CSAT MT và XH: Phê duyệt đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ngày 25/9/2018, tổ
chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng từ ngày 02/10/2018 đến
ngày 14/2/2018, nhà thầu tư vấn
thực hiện hợp đồng từ ngày
16/4/2018 đến ngày 31/5/2018,
hoàn thành các báo cáo ngày
22/10/2018dự án trình xin ý kiến
không phản đối của WB ngày
22/10/2018, WB có thư không
phản đối ngày 14/11/2018, UBND
tỉnh đã có quyết định phê duyệt
báo cáo RAP, EMDP, ESIA ngày
18/12/2018; Nghiệm thu thanh
toán ngày 19/12/2018. Đã hoàn
thành hợp đồng tư vấn khảo sát lập
thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến
thực hiện bồi thường thu hồi đất
quý 3/2020.

0 0

7 Lạng
Sơn

1 TDA với 10 hồ: 1) Hồ
Khuôn Pinh, 2) Hồ Kai
Hiển, 3) Hồ Kỳ Nà, 4)
Hồ Khuổi Mặn, 5) Hồ
Cốc Lùng, 6) Hồ Thâm
Sỉnh, 7) Hồ Bó Chuông,
8) Hồ Bản Cưởm, 9) Hồ
Ba Sơn, 10) Hồ Khau

Gói thầu tư vấn chính lập báo cáo
chính sách an toàn môi trường xã
hội (C1-LANGSON- CS1): Phê
duyệt Đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu trong
tháng 1/2018, Tổ chức lựa chọn
nhà thầu từ tháng 4 đến tháng
8/2018, nhà thầu tư vấn tiến hành

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Piều lập và trình dự thảo báo cáo CS
AT môi trường – xã hội từ tháng
9/2018 đến tháng 2/2019, dự kiến
trình xin thư không phản đối của
WB ngày 15/5/2019

8 Sơn La 1 TDA với 7 hồ: 1) Bản
Ỏ, 2) Noong Chạy, 3)
Huổi Nhả - Khơ Mú, 4)
Xa Căn, 5) Xum Lo, 6)
Bản Củ, 7) Nà Bó

Tư vấn lập các báo cáo chính sách
Môi trường - Xã hội: Phê duyệt đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ngày 23/10/2017, tổ
chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng từ ngày 08/11/2017 đến
ngày 15/12/2017, nhà thầu tư vấn
thực hiện hợp đồng từ ngày
15/12/2017 đến ngày 15/02/2018,
hoàn thành các báo cáo trong
tháng 07/2018, các báo cáo đã
trình xin ý kiến không phản đối
của WB trong tháng 7/2018, báo
cáo CSATXH có thư không phản
đối của WB ngày 7/11/2018, TDA
đã công khai thông tin ngày
22/11/2018, đã hoàn thành chi trả
ngày 15/4/2019.

1 TDA
với 7 hồ

0

9 Hòa
Bình

3 TDA với 27 hồ: TDA
1: Hồ Đại Thắng, TDA
2: 10 hồ: 1) Hồ Đồng
Bến, 2) Hồ Mền 1, 3)
Hồ Mền 2, 4) Hồ Rả, 5)
Hồ Hói Kha, 6) Hồ Nà
Măng, 7) Hồ Cốc, 8) Hồ
Rộc Kháo, 9) Hồ Tuân
Lộ, 10) Hồ An Thịnh

TDA 3: 16 hồ: 1) Hồ
Dụ, 2) Hồ Mè, 3) Hồ
Tưa, 4) Hồ Thống Nhất,
5) Hồ Tùn, 6) Hồ Bân
Khưa, 7) Hồ Ngọc Vó,
8) Hồ Vó Quéo, 9) Hồ
Quài, 10) Hồ Bận, 11)
Hồ Luông Bai, 12) Hồ
Nhội, 13) Hồ Đom, 14)
Hồ Thượng, 15) Hồ
Sung, 16) Hồ Chằm Sy

TDA 1: TDA năm đầu tiên: Hồ
Đại Thắng: Đã hoàn thành bồi
thường thu hồi đất ngày
10/2/2018.

TDA 2: 10 hồ: Tư vấn lập báo cáo
về chính sách an toàn môi trường
và xã hội đang trình duyệt, dự kiến
phế duyệt trong tháng 5/2019.

TDA 3: 16 hồ: Tư vấn lập báo cáo
về chính sách an toàn môi trường
và xã hội (C1-HB-GĐ2-CS2):
Đang trình duyệt, dự kiến phê
duyệt trong tháng 7/2019.

1 TDA
với 1 hồ

0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

10 Vĩnh
Phúc

1 TDA với 11 hồ: 1) Hồ
Bò Lạc, 2) Hồ Đá Bạc
2, 3) Hồ Khuôn, 4) Hồ
Tân Bình, 5) Hồ Trại
Trâu, 6) Hồ Suối Sải, 7)
Hồ Đa Mang, 8) Hồ Đa
Mang, 9) Hồ Đồng Mồ,
10) Hồ Rừng Vàu, 11)
Hồ Vĩnh Thành

Các Báo cáo chính sách an toàn
môi trường & xã hội: Đã thực hiện
xong, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc
phê duyệt tại Quyết định số
2497/QĐ-UBND ngày
24/10/2018; đang tiến hành bồi
thường tại các hồ, các gói thầu xây
lắp đã khởi công cuốn chiếu từ
tháng 12/2018.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
Gói thầu tư vấn lập các báo cáo
chính sách an toàn MT&XH: Phê
duyệt đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
7/11/2017, tổ chức lựa chọn nhà
thầu và trao hợp đồng từ ngày
8/11/2017 đến ngày 16/05/2018,
nhà thầu tư vấn thực hiện hợp
đồng từ ngày 18/05/2018 đến ngày
15/09/2018, hoàn thành Hồ sơ
thiết kế/Báo cáo (Báo cáo nghiên
cứu khả thi, Chính sách an toàn,
Thiết kế bản vẽ thi công,….) từ
ngày 15/08/2018 đến ngày
7/10/2018, trình xin ý kiến Bộ
NN&PTNT, CPMU và ý kiến
không phản đối của WB từ ngày
15/08/2018 đến ngày 15/09/2018,
trình xin ý kiến không phản đối
của WB từ ngày 16/08/2018, WB
có thư không phản đối ngày
20/09/2018.

0 1 TDA với
11 hồ

11 Phú
Thọ

2 TDA với 14 hồ,
TDA năm 1: Hồ Ban
TDA năm 2: 13 hồ: 1)
Đá Đen, 2) Nhà Giặc, 3)
Núi Đẫu, 4) Đầm Gai,
5) Trầm Sắt, 6) Vỡ, 7)
Đát Dội, 8) Ba Gạc, 9)
Cây Quýt, 10) Dộc Hẹp,
11) Sụ, 12) Dộc Gạo,
13) Vĩnh Lại

1 TDA năm 1: Hồ Ban: đã hoàn
thành chi trả tiền bồi thường, hỗ
trợ, thu hồi đất ngày 8/3/2019.
TDA 2 với 13 hồ: Tư vấn đang lập
báo cáo chính sách an toàn, đã
trình dự thảo ngày 12/4/2019.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
TDA năm 1: Gói thầu tư vấn lập
báo cáo CSAT (Tư vấn lập kế
hoạch hành động tái định cư
(RAP)) được phê duyệt Đề cương

1 TDA
với 1 hồ.

0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 3/9/2015, tổ chức lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng
ngày 4/9/2015, nhà thầu tư vấn
thực hiện hợp đồng từ ngày
04/9/2015 đến 20/10/2015.
TDA năm 2: Gói thầu tư vấn lập
báo cáo CSAT: Phê duyệt Đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu trong tháng 1/2018,
tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng tới ngày 31/1/2019, nhà
thầu tư vấn thực hiện hợp đồng từ
ngày 20/02/2019 đến ngày
20/5/2019.

12 Bắc
Giang

1 TDA với 13 hồ: 1)
Làng Thum, 2) Đồng
Man, 3) Bầu Lầy, 4) Vặt
Phú, 5) Khe Chão, 6)
Khe Đặng, 7) Cửa Cốc,
8) Khe Ráy, 9) Khe Cát,
10) Chùa Ông, 11)
Chồng Chềnh, 12)
Chính Suối, 13) Ba Bãi.

Gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ mời
quan tâm và HSMT gói thầu tư
vấn Tư vấn lập các báo cáo chính
sách an toàn (CSAT) được phê
duyệt tháng 10/2017, lựa chọn nhà
thầu tháng 10/2017, Báo cáo
CSAT, thiết kế bản vẽ thi công
được triển khai từ ngày 2/11/2018,
hoàn thành ngày 02/12/2018
Đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo
cáo CSAT tháng 12/2018. Dự kiến
xin ý kiến WB phê duyệt trong
quý II năm 2019.

0 0

13 Quảng
Ninh

2TDA với 9 hồ
TDA 1: Hồ Khe Chè
TDA 2: 8 hồ: 1) Hồ
Chúc Bài Sơn, 2) Hồ
Quất Đông, 3) Hồ Đồng
Đò 1, 4) Hồ Đá Trắng,
5) Hồ Sau Làng, 6) Hồ
Rộc Cùng, 7) Hồ Khe
Táu, 8) Hồ Rộc Chày

1 TDA năm 1: Hồ Khe Chè đã
hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, thu
hồi đất ngày 31/1/2019
1 TDA năm 2 với 8 hồ: Báo cáo
chính sách an toàn đã được phê
duyệt tháng 10/2018, thiết kế bản
vẽ thi công đã được phê duyệt
trong tháng 10/2018.

1 TDA
với 1 hồ

1 TDA với
8 hồ

14 Hải
Dương

1 TDA với 11 hồ: 1) Hồ
Trại Sen, 2) Hồ Phú
Lợi, 3) Hồ Vễn, 4) Hồ
Chín Thượng, 5) Hồ
Cánh Gà, 6) Hồ Hố
Dầu, 7) Hồ Bến Tắm
Ngoài, 8) Hồ Nghè
Lấm, 9) Hồ Lộc Đa, 10)

Gói thầu tư vấn chính (lập
FS+DSR, lập báo cáo CSAT): Phê
duyệt Đề cương dự toán và Phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
hoàn thành ngày 15/3/2019, Tổ
chức lựa chọn nhà thầu được thực
hiện từ ngày 15/3/2019 đến
29/3/2019, hiện nay nhà thầu tư

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Hồ Hố Gỗ, 11) Hồ Đá
Trắng

vấn đang thực hiện báo cáo sàng
lọc, việc lập báo cáo chính sách an
toàn xã hội dự kiến sẽ trình PPMU
Hải Dương vào tháng 6/2019.

15 Ninh
Bình

1TDA với 8 hồ: 1) Hồ
Yên Quang 1, 2) Hồ Đá
Lải, 3) Hồ Bãi Lóng, 4)
Hồ Vườn Điều, 5) Hồ
Đầm Mố, 6) Hồ Đồng
Liềm, 7) Hồ Thạch La,
8) Hồ Núi Vá

Gói thầu tư vấn lập TKBVTC
TVGS: Phê duyệt Đề cương dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự kiến trong tháng 9/2019,
tổ chức lựa chọn nhà thầu, trao hợ
đồng và dự kiến thực hiện hợp
đồng từ tháng 10 đến tháng
11/2019.

0 0

16 Thanh
Hóa

2TDA với 24 hồ
TDA năm 1: Hồ Đồng
Bể
TDA 1: 11 hồ: 1) Kim
Giao, 2) Bái Đền, 3) Bai
Ngọc, 4) Làng Mọ, 5)
Đồi Dốc, 6) Bai Mạ, 7)
Nam Sơn, 8) Thung
Sâu, 9) Ao Sen, 10)
Ngọc Re, 11) Đập Cầu
TDA 2: 12 hồ: 1) Khe
Tuần, 2) Cửa Trát, 3)
Cửa Hón, 4) Đập
Ngang, 5) Thung Bằng,
6) Mậu Lâm, 7) Tây
Trác, 8) Hón Kín, 9)
Phưng Khánh, 10) Eo
Lim, 11) Cây Quýt, 12)
Ngọc Đó

TDA năm 1: Hồ Đồng Bể, Bộ
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt
tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-
HTQT ngày 09/11/2015, đã công
khai thông tin ngày 23/9/2015, đã
hoàn thành trao thầu xây lắp ngày
26/01/2018.
TDA 1: 11 hồ, đã hoàn thành báo
cáo chính sách an toàn ngày
17/10/2017, TDA 1 (giai đoạn 1: 6
hồ: báo cáo CSAT đã có thư
không phản đối của WB ngày
20/3/2019, đề cương dự toán chi
phí đã được duyệt ngày 22/4/2019,
giai đoạn 2: 5 hồ: hiện tư vấn đang
lập báo cáo chính sách an toàn xã
hội.
TDA 2: 12 hồ: tư vấn đang lập báo
cáo CSAT, dự kiến đến tháng
8/2019 hoàn thành.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
TDA năm 1: Gói thầu số 3: Tư vấn
lập báo cáo RAP; SA; EMDP
thuộc Gói thầu tư vấn chính
(FS+DSR, báo cáo CSAT, TK
BVTC-DT): Phê duyệt đề cương
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 23/6/2015, tổ chức lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng từ
ngày 15/6/2015 đến ngày
23/6/2015, nhà thầu tư vấn thực
hiện hợp đồng từ ngày 24/6/2015

1 TDA
với 1 hồ

0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

đến ngày 22/8/2015, hoàn thành
các báo cáo từ ngày 24/6/2015 đến
ngày 22/8/2015, dự án trình xin ý
kiến không phản đối của WB ngày
22/8/2015, WB có thư không phản
đối ngày 23/9/2015, UBND tỉnh
đã có quyết định phê duyệt báo
cáo NCKT ngày 8/3/2016.
TDA 1: Gói thầu số 5: Tư vấn hỗ
trợ kế hoạch phát triển dân tộc
thiểu số và hành động giới: Phê
duyệt đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
9/10/2017, tổ chức lựa chọn nhà
thầu và trao hợp đồng từ ngày
27/10/2017 đến ngày 29/12/2017,
nhà thầu tư vấn thực hiện hợp
đồng từ ngày 30/12/2018 và dự
kiến đến ngày 31/8/2019 hoàn
thành dự thảo.
TDA 1 Giai đoạn 1: Gói thầu số 2:
Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác
động môi trường - xã hội (ESIA và
ĐTM), báo cáo kế hoạch hành
động tái định cư (RAP), báo cáo
kế hoạch phát triển dântộc thiểu số
(EMDP): Phê duyệt đề cương dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 13/11/2017, tổ chức lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng từ
ngày 11/10/2017 đến ngày
25/10/2017, nhà thầu tư vấn thực
hiện hợp đồng từ ngày 13/11/2017
đến ngày 13/01/2018, Hoàn thành
Hồ sơ thiết kế/Báo cáo (Báo cáo
nghiên cứu khả thi, Chính sách an
toàn, Thiết kế bản vẽ thi công,….)
đến ngày 16/9/2018, hiện đang
trình xin ý kiến bộ NN&PTNT.
TDA 1 Giai đoạn 2: Gói thầu số 1:
Tư vấn cập nhật dự án đầu tư (FS),
lập báo cáo an toàn đập, tham vấn
cộng đồng TDA1: Phê duyệt đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ngày 26/10/2018, tổ
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng từ ngày 26/10/2018 đến
ngày 02/11/2018, nhà thầu tư vấn
thực hiện hợp đồng từ ngày
02/11/2018 đến ngày 02/01/2019,
Hoàn thành Hồ sơ thiết kế/Báo cáo
(Báo cáo nghiên cứu khả thi,
Chính sách an toàn, Thiết kế bản
vẽ thi công,….) đến ngày
20/11/2018, trình xin ý kiến bộ
NN&PTNT ngày 20/02/2019, dự
án trình xin ý kiến không phản đối
của WB ngày 20/03/2019, đến nay
WB đang xem xét các báo cáo
này.
Gói thầu số 2: Tư vấn lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường - xã
hội (ESIA và ĐTM), báo cáo kế
hoạch hành động tái định cư
(RAP), báo cáo kế hoạch phát
triển dân tộc thiểu số (EMDP):
Phê duyệt đề cương dự toán ngày
22/4/2019, chưa phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu.
TDA 2: Chưa lập các báo cáo
CSATXH, dự kiến tháng 8/2019.

17 Nghệ
An

4TDA với 33 hồ chứa:
TDA 1: hồ Khe Gang
TDA 2: hồ Khe Sân
TDA3: 13 hồ: 1) La
Ngà, 2) Thanh Thủy, 3)
Hồ 271, 4) Hóc Ngẹt, 5)
Khe Dung, 6) Hồ 3/9, 7)
Đồn Húng, 8) Kẻ Sặt, 9)
Hồ Tuần, 10) Khe Du,
11) Hòn Mát, 12) Rào
Băng, 13) Khe Dứa
TDA 4: 18 hồ: 1) Ba
Khe, 2) Hồ Thành, 3)
Đồng Nên, 4) Khe
Chùa, 5) Hố Lở, 6)
Xuân Nguyên, 7) Điểm
Mới, 8) Hồ Xó, 9) Làng
Sình, 10) Đồng Vành,
11) Trảng Không, 12)

TDA 1 và TDA 2 triển khai năm
đầu tiên: nhà thầu tư vấn đã hoàn
thành lập báo cáo chính sách an
toàn ngày 26/5/2015, PPMU đã
công khai thông tin ngày
28/5/2015, không tiến hành bồi
thường thu hồi đất.
TDA 3 với 13 hồ chứa: Nhà thầu
tư vấn lập Các báo cáo chính sách
an toàn từ ngày 15/9/2018 đến
ngày 14/11/2018, đã hoàn thiện
báo cáo chính sách an toàn ngày
19/1/2019, đã công khai thông tin
ngày 22/1/2019.
TDA 4 với 18 hồ chứa: Sàng lọc,
trình Bộ NN và Nhà tài trợ chấp
thuận danh mục công trình từ ngày
15/10/2018 đến ngày 06/12/2018,
tuyển chọn tư vấn lập FS, DSR,

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Đồng Kho, 13) Hồ 3-2,
14) Hao Hao, 15) Khe
Giấy, 16) Tre Vang, 17)
Khe Giang, 18) Đập Bể

Các báo cáo chính sách an toàn
triển khai từ ngày 26/4/2018, dự
kiến hoàn thành ngày 10/06/2019,
dự kiến nhà thầu tư vấn lập FS,
DSR, Các Báo cáo chính sách an
toàn từ ngày 20/06/2019 đến ngày
20/10/2019, dự kiến Bộ Nông
nghiệp và PTNT thống nhất FS,
DSR, WB có thư không phản đối
các Báo cáo CSAT trong tháng
12/2019.

18 Hà Tĩnh 2 TDA với 25 hồ
Các hồ TDA 1: hồ Lối
Đồng (phường Kỳ
Trinh, huyện Kỳ Anh),
hồ Nước Xanh (xã Kỳ
Phong, huyện Kỳ Anh),
hồ Ba Khe (xã Kỳ Bắc,
huyện Kỳ Anh), hồ Đập
Bượm (xã Hương Thọ,
huyện Vũ Quang), hồ
Khe Cò (xã Hương Lễ,
huyện Hương Sơn), hồ
Khe Nhảy (xã Sơn TIến,
huyện Hương Sơn), hồ
Khe Dẻ (xã Sơn Mai,
huyện Hương Sơn) và
hồ Đá Đen (xã Ngọc
Sơn, huyện Thạch Hà).

Các hồ TDA 2:  1) Hồ
Khe Tráng, 2) hồ Đá
Bạc, 3) hồ Tàu Voi, 4)
Hồ Khe Còi, 5) Hồ
Nước Vàng, 6) Hồ Mục
Bài, 7) Hồ Khe Ruộng,
8) Hồ Nhà Quan, 9) Hồ
Đập Làng, 10) Hồ Đập
Mưng, 11) Hồ Vực
Rồng, 12) Hồ Bãi Sậy,
13) Hồ Cao Sơn, 14) Hồ
Đập Háp, 15) Hồ Khe
Đá, 16) Hồ Đá Bàn, 17)
Hồ Nước Đỏ

TDA 1: 8 hồ: Báo cáo đánh giá
tác động môi trường và xã hội
(ESIA), Báo cáo đánh giá xã hội
(SA) và Kế hoạch hành động tái
định cư (RAP): UBND tỉnh Hà
Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số
1174/QĐ-UBND ngày 19/4/2019.

TDA 2: 17 hồ: Báo cáo chính sách
an toàn đã được WB thông qua
TOR ngày 26/3/2019, thông qua
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
23/4/2019; đang tổ chức lựa chọn
nhà thầu.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:

Gói Tư vấn lập Báo cáo đánh giá
xã hội (SA) và Kế hoạch hành
động tái định cư (RAP) của TDA
1: Phê duyệt Đề cương dự toán và
kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
14/3/2018, Tổ chức lựa chọn nhà
thầu từ ngày 14/3/2018 đến
26/3/2018, nhà thầu tư vấn đã thực
hiện hợp đồng từ ngày 26/3/2018
đến ngày 15/4/2018 và đang được
PPMU xem xét, trình CPMU xin ý
kiến góp ý.

0 0

19 Quảng
Bình

2 TDA với 10 hồ:
1 TDA năm 1:Hồ Phú
Vinh

1 TDA năm 1: Hồ Phú Vinh, Báo
cáo CSATXH có thư không phản
đối của WB ngày 16/7/2015 và đã

1 TDA
với 1 hồ

0
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -32-

STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

1 TDA năm 2: 9 hồ:1)
Hồ Đập Làng, 2) Hồ
Đồng Suôn, 3) Hồ Vũng
Mồ, 4) Hồ Long Đại, 5)
Hồ Thanh Sơn, 6) Hồ
Thạch Trường, 7) Hồ
Đồng Vạt, 8) Hồ Cây
Bốm, 9) Hồ Bưởi Rỏi

công khai ngày 11/11/2015, đã
hoàn thành bồi thường thu hồi đất
trong tháng 2/2018, bắt đầu thi
công ngày 23/7/2018.
TDA 2: 9 hồ: Gói thầu số C1-QB-
GD2-CS2: Tư vấn lập các báo cáo
chính sách Môi trường - Xã hội:
Phê duyệt đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
26/5/2017, tổ chức lựa chọn nhà
thầu và trao hợp đồng từ ngày
04/8/2017 đến ngày 13/10/2017,
nhà thầu tư vấn thực hiện hợp
đồng từ ngày 29/12/2017 đến ngày
15/3/2018, hoàn thành các báo cáo
ngày 29/12/2017, các báo cáo đã
trình xin ý kiến không phản đối
của WB từ ngày 2/3/2017, WB đã
có thư không phản đối ngày
3/4/2017. TDA 2 chưa triển khai
thực hiện công tác bồi thường, hỗ
trợ, thu hồi đất

20 Quảng
Trị

1 TDA với 12 hồ: 1) Hồ
Kinh Môn, 2) Hồ Đập
hoi 1, Hoi 2, 3) Hồ Dục
Đức, 4) Hồ Khe Nà, 5)
Hồ Khóm 2, 6) Hồ Cổ
Kiềng 2, 7) Hồ Trằm, 8)
Hồ Khe Muồng, 9) Hồ
Km6, 10) Hồ Đá Cựa,
11) hồ Khóm 7, 12) Hồ
Tân Vĩnh

Gói thầu C1-QuangTri-CS2: Lập
báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội: Phê duyệt đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ngày 9/5/2017, tổ
chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng từ ngày 11/5/2017 đến
ngày 18/7/2017, nhà thầu tư vấn
thực hiện hợp đồng từ ngày
18/7/2017 đến ngày 26/10/2017,
hoàn thành các báo cáo SA,
REMPD, ESIA ngày 26/10/2017,
UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo
RAP ngày 14/2/2019, UBND tỉnh
đã phê duyệt REMPD ngày
14/2/2019, WB đã thông qua các
báo cáo SA, REMPD, ESIA, các
báo cáo lập bản vẽ thi công và
tổng dự án đã và đang triển khai
với một số hồ đã trình lần 2, dự
kiến phê duyệt trong tháng 6 năm
2019

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

21 TT Huế 1 TDA với 9 hồ: 1) Hồ
Phú Bài 2, 2) Hồ Năm
Lăng, 3) Hồ Ba Cửa, 4)
Hồ Tà Rinh, 5) Hồ Ka
Tư, 6) Hồ Cừa, 7) Hồ
Khe Rưng, 8) Hồ Phụ
Nữ, 9) Hồ Cây Cơi

Gói thầu số 02 (C1-TTH-CS2): Tư
vấn lập Báo cáo chính sách an
toàn môi trường xã hội : Phê duyệt
Đề cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ngày 20/06/2017,
Tổ chức lựa chọn nhà thầu từ
tháng 12/2017 đến 16/3/2018, nhà
thầu tư vấn đã thực hiện hợp đồng
từ ngày 20/3/2018 đến 12/06/2018,
Báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội đã hoàn thành
vào 12/6/2018, đã có thư không
phản đối của WB ngày 5/1/2019.

0 0

22 Quảng
Nam

1 TDA với 14 hồ: 1) Hố
Mây, 2) Đập Đá, 3) Đá
Vách, 4) Thắng Lợi, 5)
Đồng Nhơn, 6) Hố
Giang, 7) Cao Ngạn, 8)
Hố Lau, 9) Nước Rôn,
10) Hố Trầu, 11) Hóc
Két, 12) Hố Chình, 13)
Hương Mao, 14) Hóc
Bầu

Tình hình thực hiện gói thầu tư
vấn lập các báo cáo chính sách an
toàn môi trường và xã hội:
+ Đến nay, đơn vị tư vấn đã thực
hiện hoàn thành Báo cáo chính
sách an toàn Môi trường và xã hội
(ĐTM, RAP, SA, ESIA).
+ UBND tỉnh đã phê duyệt phê
duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường (ĐTM) tại Quyết định
số 2931/QĐ-UBND ngày
28/9/2018 và đã được Ngân hàng
Thế giới xem xét và thông qua
Báo cáo ESIA  19/01/2019 và Báo
cáo RAP, SA ngày 11/3/2019.

23 Quảng
Ngãi

3TDA với 20 hồ
TDA năm 1: Hồ Đập
Làng
TDA giai đoạn 1: 1)
Liệt Sơn, 2) An Phong,
3) Hóc Cơ, 4) Cây Khế,
5) Hóc Khế, 6) Liên Trì,
7) Gò Lang, 8) Hố Đá,
9) Hóc Bứa, 10) Hố
Hiểu
TDA giai đoạn 2: 1)
Sơn Rái, 2) Ông Thơ, 3)
Tuyền Tung, 4) Hóc
Mua, 5) Gia Hội, 6) Hóc
Cầy, 7) Phố Tinh, 8) Hố
Vàng

1 TDA năm 1: hồ Đập Làng đã
hoàn thành bồi thường thu hồi đất
năm 2018.
TDA giai đoạn 1 với 10 hồ:
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê
duyệt các báo cáo chính sách an
toàn ngày 26/11/2018, thiết kế bản
vẽ thi công đã duyệt ngày
19/11/2018.
TDA giai đoạn 2 với 8 hồ: Đã ký
hợp đồng tư vấn lập các báo cáo
chính sách an toàn vào ngày
15/3/2019. Hiện nay, Tư vấn đang
lập hồ sơ các báo cáo chính sách
an toàn.
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:

1 TDA
với 1 hồ

1 TDA với
10 hồ
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

TDA năm 1: PPMU tuyển chọn tư
vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả
thi (FS): tháng 6/2015, thực hiện
sàng lọc môi trường xã hội từ
tháng 5/2015 đến tháng 9/2015,
nhà thầu tư vấn lập báo cáo chính
sách an toàn môi trường, xã hội từ
tháng 5/2015 đến tháng 9/2015,
thông qua và phê duyệt báo cáo
Chính sách an toàn môi trường xã
hội tháng 9/2015.
TDA 2: PPMU tuyển chọn tư vấn
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
(FS) từ ngày 28/03/2017 đến ngày
04/07/2017, thực hiện sàng lọc
môi trường xã hội từ tháng
11/2016 đến tháng 12/2016, nhà
thầu tư vấn lập báo cáo Chính sách
an toàn môi trường, xã hội từ
6/2017 đến tháng 2/2018, thông
qua và phê duyệt báo cáo Chính
sách an toàn môi trường xã hội từ
tháng 4/2018 đến tháng 11/2018
TDA3: PPMU tuyển chọn tư vấn
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
(FS) từ ngày 28/08/2018 đến ngày
25/12/2018, thực hiện sàng lọc
môi trường xã hội từ 13/12/2017
đến 12/02/2018, nhà thầu tư vấn
lập báo cáo Chính sách an toàn
môi trường, xã hội từ 15/3/2019
đến 11/09/2019, dự kiến thông qua
và phê duyệt báo cáo Chính sách
an toàn môi trường xã hội từ
11/09/2019 đến 11/10/2019

24 Bình
Định

2 TDA với 16 hồ
Tiểu Dự án năm 1: Hồ
chứa Thạch Bàn
Tiểu Dự án năm 2: 15
hồ: 1) Trinh Vân, 2)
Kim Sơn, 3) Giao Hội,
4) Hóc Tranh, 5) Hố
Cùng, 6) Mỹ Đức,
7)Núi Miếu 8) Cự Lễ, 9)
Lỗ Môn, 10) Hưng

Tiểu dự án năm 1: Hồ chứa nước
Thạch Bàn đã hoàn thành bồi
thường, hỗ trợ thu hồi đất, WB đã
có thư không phản đối các báo cáo
CSATXH ngày 16/12/2015.
Tiểu dự án năm 2: 15 hồ chứa
nước đã duyệt FS ngày 18/6/2018,
WB đã có thư không phản đối các
báo cáo CSATXH 3/12/2018.

1 TDA
với 1 hồ

0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Long, 11) An Tường,
12) Đá Bàn, 13) Suối
Rùn, 14) Hố Trạnh, 15)
Cây Thích

25 Phú
Yên

1 TDA với 8 hồ
Đó là các hồ

1) 1) Phú Xuân, 2) Đồng
Tròn, 3) Hòn Dinh, 4)
Đồng Khôn, 5) Hóc
Răm, 6) Giếng Tiên, 7)
Hòa Thuận, 8) Ea Din 1

Gói thầu tư vấn lập báo cáo
CSAT: Phê duyệt Đề cương dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu ngày 22/9/2017, hoàn thàhn
tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng ngày 1/6/2018, nhà thầu
tư vấn thực hiện hợp đồng từ ngày
07/6/2018 đến 07/6/2019, PPMU
trình dự thảo báo cáo lên CPMU
xin ý kiến ngày 3/5/2019. WB đã
có ý kiến góp ý về hồ sơ CSAT
(tại Email ngày 05/5/2019). Hiện
nay, PPMU Phú Yên đang hoàn
thiện hồ sơ theo ý kiến của WB để
trình thông qua và phê duyệt.

0 0

26 Khánh
Hòa

1 TDA với 8 hồ: 1) Hồ
Đồng Bò, 2) Hồ Suối
Lớn, 3) hồ Bến Ghe, 4)
Hồ Suối Luồng, 5) Hồ
Suối Trầu, 6) Hồ Láng
Nhớt, 7) Hồ Đá Mài, 8)
Hồ Cây Sung

Gói thầu C1-KHANH HOA-CS1:
Tư vấn lập các báo cáo CSAT xã
hội và môi trường: Phê duyệt Đề
cương dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu vào tháng 3/2017,
tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao
hợp đồng trong tháng 2/2018, nhà
thầu tư vấn thực hiện hợp đồng từ
tháng 2/2018 đến tháng 8/2018.
Báo cáo chính sách an toàn xã hội
đã hoàn thành vào 24/10/2018, báo
cáo được trình xin ý kiến UBND
tỉnh và CPMU từ tháng 8/2018
đến tháng 11/2018, WB đã có thư
không phản đối trong tháng
11/2018.
PPMU có văn bản cam kết bố trí
đất sạch, không phải bồi thường
thu hồi đất.

0 0

27 Ninh
Thuận

1 TDA với 5 hồ: 1)
CK7, 2) Ông Kinh, 3)
Sông Sắt, 4) Tà Ranh,
5) Sông Biêu

Gói thầu tư vấn chính (lập
FS+DSR, lập báo cáo CSAT, lập
TKBVTC và EPP, TVGS: Phê
duyệt Đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu ngày
15/2/2017, Tổ chức lựa chọn nhà
thầu từ ngày 15/02/2017 đến ngày

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

09/03/2017, nhà thầu tư vấn thực
hiện hợp đồng từ ngày 10/03/2019
dự kiến hoàn thành trong tháng
7/2019.Đã hoàn thành báo cáo
chính sách an toàn, UBND tỉnh đã
duyệt ngày 18/10/2018, đã trình
xin ý kiến không phản đối của
WB, dự kiến được duyệt trong
tháng 5/2019, dự kiến hoàn thành
thiết kế bản vẽ thi công trong
tháng 5 năm 2019.

28 Bình
Thuận

2.TDA:
Tiểu dự án năm 1: Hồ
Sông Quao
Tiểu dự án nâng cấp 6
hồ: 1) Hồ Trà Tân, 2)
Hồ Tà Mon, 3) Hồ Tân
Lập, 4) Hồ Đá Bạc, 5)
Hồ Cẩm Hang, 6) Hồ
Hộc Tám

Tiểu dự án năm 1: Hồ sông Quao:
Quyết định bồi thường, hỗ trợ ban
hành tháng 4/2019, đang chuẩn bị
chi trả bồi thường, hỗ trợ.
Tiểu dự án nâng cấp 6 hồ: Đã ký
hợp đồng tuyển dụng được tư vấn
CSAT ngày 18/1/2019, hiện nay tư
vấn đang lập báo cáo chính sách
an toàn xã hội.

0 1 TDA với
1 hồ

29 Kon
Tum

1 TDA với 14 hồ: 1) Hồ
C3, 2) Hồ C4, 3) Hồ
Đội 5, 4) Hồ Cà Sâm, 5)
Hồ Ia Bang Thượng, 6)
Hồ Đâk Hơ Niêng, 7)
Hồ Kon Tu Zốp, 8) Hồ
Đăk Tin, 9) Hồ C2, 10)
Hồ AI đội 4, 11) Hồ
Thôn 9, (12) Hồ
YaXăng, 13) Hồ C3
(704), 14) Hồ Đăk Ngót

Gói thầu tư vấn lập báo cáo CSAT
môi trường-xã hội: PPMU đang
trình UBND tỉnh Kon Tum phê
duyệt các báo cáo chính sách an
toàn xã hội, báo cáo ESIA đang
trình WB xem xét.

0 0

30 Gia Lai 1 TDA với 8 hồ: 1) Hồ
Buôn Lưới, 2) Hồ Plei
Tô Kôn, 3) Hồ Ayun
Hạ, 4) Hồ Hà Tam, 5)
Hồ Ia Năng, 6) Hồ Làng
Me, 7) Hồ Ea Dreh, 8)
Hồ Ia Ring

Gói thầu tư vấn chính (lập
FS+DSR, lập báo cáo CSAT, lập
TKBVTC và EPP, TVGS: Phê
duyệt Đề cương dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu: từ ngày
3/4/2017 đến ngày 31/8/2017, tổ
chức lựa chọn nhà thầu từ ngày
1/9/2017 đến ngày 8/2/2018, nhà
thầu tư vấn thực hiện Báo cáo
chính sách ATXH từ ngày
22/2/2018 đến ngày 23/5/2018.
Báo cáo đã trình xin ý kiến WB
trong tháng 5 năm 2019, dự kiến
có thư không phản đối trong tháng

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

6 năm 2019.

31 Đăk
Lăk

2TDA vói 26 hồ:
TDA 1: 10 hồ: 1) Ea Uy
Thượng, 2) Buôn Dung
II, 3) Ea Blong Thượng,
4) Ea Kmien 3, 5) Ea
Brơ 2, 6) Ea Nao Đar,
7) Ea Ngách, 8) C19
(Đội 12), 9) Hồ 725
(C32), 10) Đội 11
TDA 2: 16 hồ: 1) Ea
Kuang, 2) Hồ Ea Suy,
3) Phú Khánh (Buôn
Lang 2), 4) Hồ Krông
Ana, 5) Đội 36, 6) Đội
4, 7) Đội 3, 8) Ea Khal
2, 9) Ea Khal 1, 10)
EaZnin, 11) Buôn Triết,
12) Ea tul 1, 13) Hồ Ea
Ung, 14) Ea Mtá (Đội 1
- Chế biến), 15) Đội 2,
16) Yang Cang thượng

TDA 1: 10 hồ: (i) Báo cáo đánh
giá xã hội (SA), (ii) Kế hoạch
hành động tái định cư (RAP) (iii)
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu
số (EMDP), (v) Báo cáo đánh giá
tác động Môi trường và xã hội
(ESIA) theo chính sách của WB
đang trình CPMU xem xét, chưa
được CPMU gửi sang WB để xem
xét thông qua.
TDA 2: 16 hồ: Chưa thực hiện
Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS
ATXH:
CPO gửi văn bản thông báo ý kiến
WB đồng thuận TOR vào ngày
26/7/2017, CĐT duyệt TOR vào
ngày 7/8/2017, PMU phát hành
HSMQT/HSMT vào ngày
24/8/2017, PMU hoàn thành đánh
giá, duyệt kết quả đánh giá lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng
vào ngày 6/12/2017 đối với TDA
1 và 6/4/2018 đối với TDA 2

0 0

32 Đăk
Nông

1 TDA với 18 hồ
Là các hồ: 1) Suối Đá,
2) Đăk Rlá, 3) Thuận
An, 4) Đăk Loou, 5) Bi
Zê Rê, 6) Ông Hiên, 7)
Ông Truyền, 8) Đăk
BLiêng, 9) Sa Đa Cô,
10) Nao Ma A, 11) Đăk
Ken, 12) Km 41, 13) Ba
Trong, 14) Thôn 7, 15)
Thôn 3, 16) Đăk R’lon,
17) Đăk Ha, 18) Đăk
SNao 1.

PPMU được phê duyệt đề cương
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu trong tháng 11/2017, Tổ chức
lựa chọn nhà thầu từ ngày
24/11/2017 đến 03/4/2018, nhà
thầu tư vấn hoàn thành báo cáo
chính sách an toàn xã hội ngày
6/8/2018, WB có thư không phản
đối ngày 15/5/2019, dự kiến chi trả
bồi thường tháng 6/2019

0 1 TDA với
18 hồ

33 Lâm
Đồng

2 TDA với 9 hồ

TDA năm 1: Hồ Đạ The

TDA năm 2: 8 hồ: 1) Hồ
Đạ Bo B, 2) Hồ Thanh
Bạch, 3) Hồ R'Lôm, 4)
Hồ Ri Hil, 5) Hồ Lộc
Thắng, 6) Hồ số 4, 7)

TDA năm 1: Hồ Đạ Teh: đã hoàn
thành lập báo cáo chính sách an
toàn trong năm 2017, không phải
bồi thường thu hồi đất.

TDA 2: 8 hồ: Tư vấn đang lập báo
cáo chính sách an toàn.

Cụ thể tiến độ lập báo cáo CS

0 0
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STT Tỉnh6 Số lượng TDA/hồ7 Tiến độ thực hiện CSATXH

TDA đã
hoàn thành
bồi thường
thu hồi đất

TDA đang
triển khai
bồi thường

Hồ Đạ Sa, 8) Liên hồ
suối đĩa-cây xoài

ATXH:

TDA năm 1: Gói thầu tư vấn chính
(lập FS+DSR, lập báo cáo CSAT,
lập thiết kế BVTC và EPP, TVGS:

Nhà thầu tư vấn: lập báo cáo đánh
giá tác động xã hội: từ ngày
11/5/2015 đến ngày 31/12/2017,
Đánh giá tác động môi trường xã
hội từ ngày 10/7/2015 đến ngày
31/12/2017, Kế hoạch phát triển
dân tộc thiểu số được lập từ ngày
11/5/2015 đến ngày 31/12/2017.

34 Tây
Ninh

1 TDA với 1 hồ: Hồ
Dầu Tiếng

Chưa thực hiện. 0 0

(Nguồn: Tư vấn ISC tổng hợp báo cáo tiến độ PPMU các tỉnh và số liệu đi thực địa từ ngày
23/4-9/5/2019)

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ

2.1. Phạm vi tác động tại các tiểu dự án

Bảng 2.1 dưới đây trình bày tóm tắt số liệu về ảnh hưởng thực tế tại các TDA đã và
đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án WB8. Phần phân
tích cụ thể được trình bày các phần tiếp theo.
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Bảng 2.1: Tóm tắt các tác động của các TDA (Cập nhật đến ngày 30/6/2019)

Tiểu dự án
(TDA)

Hộ bị ảnh
hưởng
(BAH)

Đất thu hồi vĩnh viễn (m2)
Tạm thời

(m2)

Tài sản bị ảnh hưởng

Tổng số
(m2)

Đất ở
Đất
NN

Đất
công

Đất lâm
Ngiệp/khác

Nhà ở
(m2)

Nhà tạm
(m2)

Vật kiến trúc Cửa
hàng

Hoa màu
(m2)

Cây cối
(nghìn cây)

Ngòi Là 2/
Tuyên
Quang

35 58.664,5 57,62 12.387,9 44.519,7 1.337,7 0 57,62 0

1.388,2m
hàng rào,

34.364m2 sân
bê tông

0 6.430,8 7.2

Hồ Ban/
Phú Thọ

21 22.885,8 480,5 4.744.9 16.643,8 1.016.6 0 0 0 203.6 0 6.224 3

Đại Thắng/
Hòa Bình

14 24.488,6 0 1.245,2 23.243,4 0 0 0 0 0 0 1.245,2 1.957

Phú Vinh/
Quảng Bình

13 0 0 0 0 0 102.380,1 0 0

73.6 m2 sân
bê tông, 210
hàng rào dây

thép gai

0 0 30.346

Thạch Bàn/
Bình Định 34 49.803 0 47.044 2.759 0 11.091 0 0

2 chuồng gia
súc, tạm thời
ảnh hưởng 1

nhà kho

0 40.832 8.718

Đập Làng/
Quảng Ngãi

44 22.968 0 19.719 117 3.131 24.941 0 0
02 cột điện bê

tông, 3 cột
điện tre

0 7.19 17.682
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Tiểu dự án
(TDA)

Hộ bị ảnh
hưởng
(BAH)

Đất thu hồi vĩnh viễn (m2)
Tạm thời

(m2)

Tài sản bị ảnh hưởng

Tổng số
(m2)

Đất ở
Đất
NN

Đất
công

Đất lâm
Ngiệp/khác

Nhà ở
(m2)

Nhà tạm
(m2)

Vật kiến trúc Cửa
hàng

Hoa màu
(m2)

Cây cối
(nghìn cây)

Đồng Bể/
Thanh Hóa

30 27.171 1.112 5.535 15.160 4.646 7.190 0 0

200m dây
điện, 1332.2m

hàng rào
359,4m3

đường bê tông

0 6.334 14.808

Khe Chè/
Quảng Ninh 8 16.706,3 0 1.079 13.973,6 1.653,7 0 0 0 0 0 0 5.075

Sông Quao/
Bình Thuận 18 164.332 2.332 162.000 0 0 0 298 154

154m2 nhà
tạm, 93m2
bếp, 103m2
chuồng gia

súc, 10 đồng
hồ đo điện,
8m2 nhà vệ

sinh

0 18.015 4.64

TDA tỉnh
Sơn La 72 14.327,8 0 1.048 0 13.279,8 0 0 0

1820m hàng
rào cây sống,
222m hàng
rào tre, 31m
hang rào lưới

B40

0 1.680 13.968

(Nguồn: Các PPMU và các Hội đồng BT GPMB huyện cung cấp tháng 6/2019)
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Đất bị thu hồi vĩnh viễn:

Tại thời điểm giám sát thực địa lần 1, ISC ghi nhận tổng diện tích ảnh hưởng được
thu hồi vĩnh viễn của 10 TDA đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trong dự án là
1.782.065m2, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 236.435m2, diện tích đất thổ cư là
483.944m2, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 919m2, diện tích đất rừng là 7.777m2,
diện tích đất công bị ảnh hưởng là 134.919m2. Chi tiết diện tích bị ảnh hưởng theo từng
loại đất được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 2.2: Tổng hợp diện tích bị ảnh hưởng đã thu hồi theo từng loại đất (m2)

STT TDA/Tỉnh Đất NN Đất ở Đất thủy
sản

Đất
rừng

Đất
công

Tổng

1 Ngòi Là 2/Tuyên Quang 12.387,9 57,62 419,2 1.337,7 44.519,7 58.664,5

2 Hồ Ban/Phú Thọ 4.744.9 480.5 0 1.016,6 16.643,8 22.885,8

3 Đại Thắng/Hòa Bình 1.245,2 0 0 0 23.243,4 24.488,6

4 Phú Vinh/Quảng Bình 0 0 0 0 0 0

5 Thạch Bàn/Bình Định 47.044 0 0 0 2.759 49.803

6 Đập Làng/Quảng Ngãi 19.719 0 0 3.131 117 22.968

7 Đồng Bể/Thanh Hóa 5.535 1.112 919 4.646 15.16 27.171

8 Khe Chè/Quảng Ninh 1.079 0 0 1.653,7 13.973,6 16.706,3

9 Sông Quao/Bình Thuận 162 2.332 0 0 0 164.332

10 TDA Sơn La 1.048 0 0 0 13.279,8 14.327,8

Tổng 236.435 483.944 919 7.777 134.919

(Nguồn: Các PPMU và các Hội đồng BT GPMB Huyện – tháng 6/2019)

Đất bị thu hồi tạm thời:

Có 4 tiểu dự án/4 tỉnh có thu hồi đất tạm thời trong quá trình thi công các công
trình, với tổng diện tích thu hồi là 145.602,1m2. Trong đó, TDA hồ Phú Vinh, tỉnh
Quảng Bình là 102.380,1m2 đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, TDA hồ Thạch Bàn,
tỉnh Bình Định thu hồi 11.091m2 đất nông nghiệp, TDA hồ Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi
là 24.941m2 đất nông nghiệp và lâm nghiệp, thu hồi TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa
7.190m2 đất nông nghiệp người dân thuê của UBND xã.

Tài sản trên đất bị ảnh hưởng:

 Chỉ có 355.62m2 nhà bị ảnh hưởng tại TDA Ngòi Là 2 tỉnh Tuyên Quang
(57,62m2) và Sông Quao tỉnh Bình Thuận (298m2).
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 Tổng số hoa màu bị thu hồi là 79.256m2 và 93.193 cây cối.
 Không có cửa hàng bị ảnh hưởng. Không có mồ mả, các di tích văn hoá lịch sử như

đình, chùa miếu bị ảnh hưởng.

 Cụ thể nhà ở, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc BAH tại các TDA như sau:

Bảng 2.3: Tổng hợp cây cối, hoa màu và công trình bị ảnh hưởng tại các TDA đã
thực hiện kiểm đếm tới thời điểm 30/6/2019

STT TDA/Tỉnh
Nhà
(m2)

Cây cối hoa
màu
(m2)

Cây lưu
niên

(nghìn cây)
Vật kiến trúc

1
Ngòi Là 2/Tuyên
Quang

57,62 6.430,8 7.2
1.388,2m hàng rào,
34.364m2 sân bê tông

2 Hồ Ban/Phú Thọ 0 6.224 3 203.6

3 Đại Thắng/Hòa Bình 0 1.245,2 1.957 0

4 Phú Vinh/Quảng Bình 0 0 30.346
73.6 m2 sân bê tông, 210
hàng rào dây thép gai

5 Thạch Bàn/Bình Định 0 40.832 8.718
2 chuồng gia súc, tạm
thời ảnh hưởng 1 nhà
kho

6 Đập Làng/Quảng Ngãi 0 7.19 17.682
02 cột điện bê tông, 3 cột
điện tre

7 Đồng Bể/Thanh Hóa 0 6.334 14.808
200m dây điện, 1332.2m
hàng rào 359,4m3 đường
bê tông

8 Khe Chè/Quảng Ninh 0 0 5.075 0

9 Sông Quao/Bình Thuận 298 18.015 4.64

154m2 nhà tạm, 93m2
bếp, 103m2 chuồng gia
súc, 10 đồng hồ đo điện,
8m2 nhà vệ sinh

10 TDA Sơn La 0 1.680 13.968
1820m hàng rào cây
sống, 222m hàng rào tre,
31m hang rào lưới B40

Tổng 355,62 79.256,19 93.193

(Nguồn: Các PPMU và các Hội đồng BT GPMB các Huyện cung cấp 6/2019)

2.2. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng

Nhìn chung đối với những TDA đã có hoạt động triển khai thực tế việc bồi thường,
hỗ trợ và thu hồi đất trên toàn dự án đều đã thực hiện theo các quy trình công bố thông
tin và tham vấn cộng đồng tuân thủ theo yêu cầu của WB. Việc phổ biến thông tin được
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phối hợp rất tốt giữa Ban quản lý dự án, Hội đồng BT GPMB và UBND xã có người bị
ảnh hưởng bởi công trình thực hiện tương đối đầy đủ. Ở một số TDA có người BAH là
người dân tộc, Hội đồng BT GPMB và cán bộ phụ trách CSAT của PPMU đã bố trí
truyền thông song song bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, đây là một điểm rất
tốt, đáng ghi nhận và phát huy. Tuy nhiên có một số điểm tư vấn nhận thấy ở tất cả các
TDA đi thực địa là quá trình công bố thông tin chưa chú ý xây dựng tờ thông tin dự án
và phát tới các hộ bị ảnh hưởng, chưa chú ý thành phần mời họp đảm bảo số lượng nữ
giới chiếm 50%.

2.2.1. Thời điểm công bố thông tin
Các tỉnh đều đã được công khai cho toàn bộ người dân thuộc địa bàn dự án, chi tiết

thời gian công bố thông tin của từng tỉnh thể hiện trong bảng 2.4 dưới đây:

Bảng 2.4: Thời điểm công bố thông tin dự án của các tiểu dự án đã thực hiện

Tỉnh Tên tiểu dự án Thời gian

Tuyên Quang Tiểu dự án hồ Ngòi Là 2 Ngày 20/10/2017

Phú Thọ Tiểu dự án hồ Ban Ngày 1, 2/3/2017

Quảng Ninh Tiểu dự án hồ Khe Chè Tháng 1/2019

Sơn La Tiểu dự án hồ Noong Chạy Từ ngày 1 đến ngày 10/10/2018

Hòa Bình Tiểu dự án hồ Đại Thắng Ngày 20/10/2017

Vĩnh Phúc 1 TDA với 11 hồ (TDA năm thứ 2) Ngày 17/1/2019

Thanh Hóa Tiểu dự án hồ Đồng Bể Từ ngày 10-15/4/2016

Nghệ An 2 tiểu dự án Khe Sân và Khe Gang Ngày 28/5/2016

Quảng Ngãi Tiểu dự án hồ đập Làng Ngày 5/9/2018

Quảng Bình Tiểu dự án hồ Phú Vinh
Đợt 1: ngày 2-3/3/2015

Đợt 2: 24-25/3/2015

Bình Thuận Tiểu dự án hồ sông Quao Tháng 1/2019

Lâm Đồng Tiểu dự án hồ Đạ Teh Ngày 29/12/2017

(Nguồn: Tư vấn ISC tổng hợp báo cáo tiến độ PPMU các tỉnh và số liệu đi thực địa từ ngày
23/4-9/5/2019)

2.2.2. Hình thức và nội dung công bố thông tin
Công bố thông tin về dự án và các thông tin liên quan đến thu hồi đất GPMB và Tái

định cư được thực hiện tại địa bàn ảnh hưởng do các PPMU phối hợp với Hội đồng BT
GPMB/Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã thực hiện tương đối đầy đủ.
Các hình thức công bố thông tin của các tỉnh được tổng hợp tại bảng 2.5 dưới đây.
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Bảng 2.5: Hình thức phổ biến thông tin tại các TDA

Tỉnh Tên tiểu dự án Hình thức phổ biến Đơn vị thực
hiện

Tuyên Quang
Tiểu dự án hồ
Ngòi Là 2

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 1
thành phố, 1
huyện, 3 phường
và 2 xã

Phú Thọ Tiểu dự án hồ
Ban

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 1
huyện và 1 xã

Quảng Ninh Tiểu dự án hồ
Khe Chè

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển quỹ đất 1
thị xã và 1 xã

Sơn La Tiểu dự án hồ
Noong Chạy

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 2
huyện và 6 xã

Hòa Bình
Tiểu dự án hồ
Đại Thắng

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 1
huyện và 1 xã

Vĩnh Phúc TDA1

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 2
huyện và 10 xã

Thanh Hóa
Tiểu dự án hồ
Đồng Bể

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 2
huyện và 3 xã
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Tỉnh Tên tiểu dự án Hình thức phổ biến Đơn vị thực
hiện

án tại trụ sở xã/thôn.

Nghệ An
Tiểu dự án Khe
Sân và Khe
Gang

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, 1 huyện
và 2 xã

Quảng Ngãi
Tiểu dự án hồ
đập Làng

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng
- Thông báo trên loa truyền

thanh
- Dán bảng tin thông báo về dự

án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 1
huyện và 1 xã

Quảng Bình
Tiểu dự án hồ
Phú Vinh

- Tổ chức họp dân

- Tham vấn cộng đồng, điều tra
phiếu hộ bị ảnh hưởng

- Gửi thông báo tới chính quyền
địa phương

- Thông báo trên loa truyền
thanh

- Dán bảng tin thông báo về dự
án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển quỹ đất 1
thành phố, 1
phường và 1 xã

Bình Thuận Tiểu dự án hồ
sông Quao

- Tổ chức họp dân
- Tham vấn cộng đồng

- Thông báo trên loa truyền
thanh

- Dán bảng tin thông báo về dự
án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, TT phát
triển Quỹ đất 1
huyện và 1 xã

Lâm Đồng Tiểu dự án hồ
Đạ Teh

- Tổ chức họp dân

- Tham vấn cộng đồng

- Thông báo trên loa truyền
thanh

- Dán bảng tin thông báo về dự
án tại trụ sở xã/thôn.

PPMU, 1 huyện
và 1 xã

(Nguồn: Tư vấn ISC tổng hợp báo cáo tiến độ PPMU các tỉnh và số liệu đi thực địa từ ngày
23/4-9/5/2019)

 Hiện tại, qua xem xét hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn sâu với các cán bộ liên quan,
chính quyền xã và người dân BAH, tư vấn ISC nhận thấy việc phổ biến thông tin
được các PPMU thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo đúng hướng dẫn trong RPF và
RAP. Tại các địa phương mà Tư vấn ISC đã đến làm việc, những người được phỏng
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vấn đều cho biết họ cơ bản nắm được thông tin dự án, các chính sách bồi thường, hỗ
trợ cũng như cách thức khiếu nại. Các trưởng thôn được cung cấp bộ tài liệu cơ bản
của dự án như: phạm vi, tiêu chuẩn kỹ thuật, vùng ảnh hưởng và các chính sách liên
quan của dự án.

 Tuy nhiên, trong quá trình giám sát và phỏng vấn những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án,
Tư vấn ISC nhận thấy người dân chưa thực sự hiểu rõ các chính sách của dự án cũng
như quyền lợi được hưởng của họ khi nhà nước thu hồi đất. Nguyên nhân là do thời
điểm tham vấn diễn ra quá lâu trước đây (ví dụ TDA hồ Phú Vinh tham vấn từ
2015) nên người dân không còn nhớ rõ các chi tiết, ngoài ra có thể cho rằng việc
giải thích chính sách cho người dân tại các buổi họp còn nhiều hạn chế, chưa giải
đáp thỏa đáng các thắc mắc trong cộng đồng. Thông tin được cung cấp trên bảng tin
và trên hệ thống loa truyền thanh của xã nhưng chưa được in ấn thành tờ rơi và phát
cho các hộ gia đình BAH.

 Trong số các tỉnh đã đi thực địa, Tư vấn ISC thấy rằng việc tổ chức tham vấn tại hai
TDA tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thanh Hóa được tổ chức nghiêm túc và đầy đủ và
tốt nhất. Tại tiểu dự án tỉnh Tuyên Quang, kết quả giám sát cho thấy việc phổ biến
thông tin, tham vấn cộng đồng và sự tham gia của người dân trong khu vực tiểu dự
án đã được thực hiệnđầy đủ. Hoạt động phổ biến thông tin của dự án được bắt đầu
Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 18/5/2017. Có ít nhất 04 cuộc họp tham vấn cộng đồng
đã được tiến hành tại các xã Chân Sơn và xã Trung Môn, tổng số người tham dự là
107 người (85 nam và 22 nữ). Nội dung của cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm
các vấn đề: phổ biến thông tin của Tiểu dự án; hướng dẫn quy trình thực hiện bồi
thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phổ biến chính sách bồi thường giải phóng mặt
bằng. Thành phần tham dự cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm: đại diện Ban
quản lý dự án, đại diện UBND các xã/phường, tổ trưởng các thôn/xóm và các hộ bị
ảnh hưởng bởi Tiểu dự án.

 Kết quả giám sát tại tiểu dự án tỉnh Thanh Hóa cho thấy việc phổ biến thông tin,
tham vấn cộng đồng và sự tham gia của người dân trong khu vực Tiểu dự án đã
được thực hiện khá đầy đủ. Hoạt động phổ biến thông tin của dự án được bắt đầu Từ
ngày 10/04/2016 đến ngày 15/04/2016. Có ít nhất 06 cuộc họp tham vấn cộng đồng
đã được tiến hành tại các xã Xuân Du và xã Triệu Thành, tổng số người tham dự là
141 người (85 nam và 56 nữ). Nội dung của cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm
các vấn đề: phổ biến thông tin của Tiểu dự án; hướng dẫn quy trình thực hiện bồi
thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phổ biến chính sách bồi thường giải phóng mặt
bằng... Thành phần tham dự cuộc họp tham vấn cộng đồng bao gồm: đại diện Ban
quản lý dự án, đại diện UBND các xã/phường, tổ trưởng các thôn/xóm và các hộ bị
ảnh hưởng bởi TDA.

2.2.3. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng
Tại tất cả các TDA, Tư vấn ISC đều nhận được phản hồi hài lòng của cộng đồng địa

phương và các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án về việc tổ chức phổ biến thông tin và tham
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vấn cộng đồng/các hộ bị ảnh hưởng đầy đủ, về nội dung phổ biến và tham vấn, có một
số TDA vì thời gian thực hiện đã lâu (từ 2015), người dân không nhớ được một số nội
dung phổ biến và tham vấn. Đối với các TDA có hộ người DTTS, việc phổ biến thông
tin và tham vấn được thực hiện bằng cả tiếng dân tộc và tiếng phổ thông.

2.2.4. Các tồn tại và đề xuất khắc phục
Tại tất cả các tỉnh giám sát, tư vấn ISC nhận thấy các cán bộ PPMU chưa chú trọng

đến phát tờ thông tin về dự án tới cộng đồng/hộ bị ảnh hưởng bởi các tiểu dự án. Tư vấn
ISC kiến nghị đối với các công trình được thực hiện tiếp theo, đề nghị cán bộ phụ trách
TĐC của PPMU căn cứ theo yêu cầu tham vấn và công bố thông tin trong báo cáo
RAP, cụ thể: Xây dựng tờ thông tin dự án và phát tới các hộ bị ảnh hưởng; khi mời các
hộ BAH họp chú ý mời cả hai vợ chồng chủ hộ và bảo đảm số lượng nữ giới tham gia
họp chiếm ít nhất 50%, ngoài ra nội dung tham vấn, truyền thông cần chú ý tới nhu cầu
riêng của nam giới và phụ nữ, chú ý mời phụ nữ phát biểu và ghi nhận các nhu cầu
riêng của họ.

2.3. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường, hỗ trợ
Nhìn chung, công tác kiểm đếm tài sản bị thiệt hại của các tỉnh được thực hiện

nghiêm túc và đúng quy trình, các hộ bị ảnh hưởng đánh giá cao công tác kiểm đếm của
các tổ công tác trên địa bàn tỉnh và trước khi tiến hành công tác kiểm đếm họ đều nhận
được thông báo kế hoạch kiểm đếm cụ thể. Quá trình triển khai được thực hiện như sau:

2.3.1. Thời điểm kiểm đếm

Các tỉnh thực hiện công tác kiểm đếm tài sản thiệt hại đã tuân thủ theo đúng trình tự
thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Cụ thể, sau khi cắm cọc mốc GPMB và sau

quá trình công bố quyết định thu hồi đất của UBND các huyện, tổ công tác tiến hành

kiểm đếm thiệt hại. Trung bình từ 7 đến 10 ngày Hội đồng BT GPMB/Trung tâm Phát
triển quỹ đất của các huyện căn cứ vào mốc GPMB để hoàn thành công tác trích lục bản
đồ địa chính tại các xã có thu hồi đất.

2.3.2. Hình thức kiểm đếm

 Hình thức kiểm đếm được thực hiện công khai và có sự tham gia của các bên liên

quan. Công tác kiểm đếm được thực hiện bởi tổ kiểm đếm bao gồm: đại diện Hội
đồng BT GPMB huyện; cán bộ địa chính xã/cán bộ giao thông thủy lợi xã; trưởng
thôn nơi có đất thuộc phạm vi dự án; đại diện chủ đầu tư (PPMU).

 Tổ công tác kiểm đếm phối hợp cùng UBND các xã đã tiến hành việc kiểm đếm các
tài sản bị ảnh hưởng với sự có mặt của đại diện hộ gia đình bị ảnh hưởng, khảo sát,
đo đạc xác định diện tích đất, nguồn gốc đất, loại đất, thống kê tài sản gắn liền trên
đất để làm cơ sở lập phương ánbồi thường, hỗ trợ tái định cư.Biên bản kiểm đếm
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được lập sau khi thống nhất giữa các bên về khối lượng đất đai, tài sản trên đất, cây
cối và hoa màu bị ảnh hưởng và có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia.

 Biên bản kiểm đếm được lập sau khi thống nhất giữa các bên về khối lượng đất đai,
tài sản trên đất, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng và có đầy đủ chữ ký của các bên
tham gia. Tại TDA Khe Chè tỉnh Quảng Ninh và TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ, cán bộ
PPMU đã cung cấp bộ tài liệu bao gồm quyết định thu hồi đất, biên bản kiểm đếm,
quyết định bồi thường, hỗ trợ và biên bản nhận tiền bồi thường của từng hộ BAH.
Cán bộ PPMU cho biết mỗi hộ đều được cung cấp một bộ tài liệu bản gốc để lưu
trữ.

2.3.3. Kết quả kiểm đếm

 Biên bản kiểm đếm được lập thành 02 bản có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia
kiểm đếm và được công bố công khai, 01 bản được giao cho chủ hộ gia đình bị ảnh
hưởng giữ. Sau kiểm đếm, chủ hộ có 7 đến 10 ngày kiểm tra xác nhận hoặc có ý
kiến điều chỉnh, bổ sung về thiệt hại của gia đình, chính quyền xã tập hợp các ý kiến
để phản ánh lại cho tổ kiểm đếm, tổ chức xác minh, chỉnh sửa và thống nhất trong
biên bản kiểm đếm.

 Công tác kiểm đếm được các PPMU, Hội đồng BT GPMB các huyện thực hiện
nghiêm túc và tuân thủ theo đúng quy định. Theo đó, kết quả được tổng hợp theo
hộ/diện tích ảnh hưởng và bảng biểu đươc lập: (i) ảnh hưởng từng loại hình: đất,
VKT, cây cối hoa màu, di dời nhà cửa; (ii) ảnh hưởng từng loại đất: đất nông
nghiệp, đất ở, đất vườn, đất công; Hiện tại, 8 tiểu dự án năm đầu đã tiến hành công
tác kiểm đếm đất, tài sản trên đất.

 Kết quả kiểm đếm được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã hoặc/và Nhà văn
hóa cộng đồng trong thời gian 15 – 20 ngày, đồng thời phát cho mỗi hộ 01 bộ biên
bản để các hộ kiểm tra lại kết quả. Nếu kết quả chưa phù hợp các hộ sẽ có ý kiến với
trưởng thôn hoặc cán bộ xã là thành viên trong tổ kiểm đếm. Các ý kiến được tổng
hợp lại để xem xét và có 01 buổi làm việc lại với hộ gia đình hoặc/và tại buổi họp
với các hộ đã có ý kiến đó.

2.3.4. Xác định giá đất để tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ

 Bước xác định giá đất để tính toán phương ánbồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các
tiểu dự án tại 8 tỉnh được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy định.

 Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND các
tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Theo đó, sau khi ban hành thông báo thu
hồi đất, UBND các huyện thuộc địa bàn các TDA đã chỉ đạo cho Phòng TN&MT
phối hợp với Hội đồng BT GPMB/Trung tâm Phát triển quỹ đất thuê một đơn vị tư
vấn độc lập hoặc/và ủy quyền cho Phòng/ban chức năng của huyện lập, thẩm định
giá đất phổ biến trên thị trường, xây dựng phương án áp giá đất, lập tờ trình thuyết
minh cụ thể trình Sở TN&MT tỉnh theo quy định hiện hành. Sở TN&MT các tỉnh tổ
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chức kiểm tra kết quả xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm
định trước khi trình UBND các tỉnh ban hành quyết định đơn giá bồi thường, hỗ trợ
cho tiểu dự án.

 Nhiệm vụ cụ thể của các huyện là phối hợp với UBND các xã triển khai thực hiện
RAP, các hoạt động gồm: Phổ biến thông tin, kiểm đếm chi tiết, lập bộ đơn giá trình
Sở TN&MT thẩm định phê duyệt, lên phương án và áp giá bồi thường, hỗ trợ, trình
thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

2.3.5. Lập phương án bồi thường hỗ trợ

Qua xem xét tài liệu thu thập được và phỏng vấn sâu các cán bộ phụ trách CSAT và

tại Ban Bồi thường, Tái định cư các Huyện/Thành phố/Thị xã có các TDA, tư vấn ISC
thấy rằng các phương án bồi thường hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp
lý của Nhà nước và các Quyết định của UBND các tỉnh có TDA về đền bù, tái định cư,
thu hồi đất cũng như các RAP lập riêng cho từng TDA, quy trình lập phương án bồi
thường đã được ban bồi thường/trung tâm phát triển quỹ đất các huyện/thành phố tuân
thủ các thủ tục về lập và công khai phương án bồi thường như quy định trong các RAP
đã được phê duyệt. Các văn bản làm cơ sở cho việc áp giá, lập phương án và công khai
phương án bồi thường tại các TDA được trình bày ở Phụ lục 2 về các văn bản pháp lý
có liên quan đến các TDA.

2.3.6. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

 Qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với các cán bộ phụ trách TĐC các PPMU tại
các TDA đi thực địa, chính quyền địa phương và người BAH, tư vấn ISC nhận thấy
việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của VN và của dự án.
Tại một số TDA tư vấn ISC đi thực địa, đa số ý kiến của người dân là ủng hộ dự án
và hài lòng với việc áp giá bồi thường. Có một số ý kiến chưa hài lòng với các bước
thực hiện kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng, một số nội dung phỏng vấn sâu với cán bộ
và người BAH tại các TDA được trình bày ở Phụ lục 6.

 Qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với các cán bộ phụ trách TĐC các PPMU tại
các TDA đi thực địa, chính quyền địa phương và người BAH, tư vấn ISC nhận thấy
việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của VN và của dự án.

2.4. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Có 8/52TDA thuộc 8 tỉnh dự án đã tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư, GPMB, có 1 TDA hồ Sông Quao tỉnh Bình Thuận dự kiến chi trả trong tháng
6/2019, TDA tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, dự kiến hoàn

thành trong tháng 6/2019. Chi tiết cho công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các
hộ bị ảnh hưởng tại 8 TDA đã hoàn thành như sau:
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2.4.1. Thời điểm chi trả bồi thường, hỗ trợ

Chi tiết thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của các tỉnh được thể hiện trong
bảng 2.6 dưới đây.

Bảng 2.6: Thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại các tiểu dự án

TT
Tên công trình/

tiểu dự án
Hồ/Tỉnh Thời điểm

chi trả
Tình trạng

chi trả
Lý do chưa hoàn

thành chi trả

1

Sửa chữa, nâng cấp
đảm bảo an toàn hồ
chứa nước Ngòi Là 2 xã
Trung Môn, huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ngòi Là 2/
Tuyên Quang

Đợt 1: 06 –
07/02/2018

Đợt 2:
22/3/2018

Đang
thực hiện

TTPTQĐ đang
hoàn thiện hồ sơ

2
Cải tạo, nâng cấp Hồ
Ban xã Tiên Lương
huyện Cẩm Khê

Hồ Ban/ Phú
Thọ

Bắt đầu
6/11/2018

kết thúc ngày
8/3/2019

Đã hoàn
thành

-

3
Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập hồ Đại
Thắng

Đại Thắng/
Hòa Bình

10/2/2018
Đã hoàn

thành
-

4
Sửa chữa, nâng cấp bảo
đảm an toàn hồ chứa
nước Phú Vinh

Phú Vinh/
Quảng Bình

22/2/2019
Đã hoàn

thành
-

5
Sửa chữa hồ chứa nước
Thạch Bàn

Thạch Bàn/
Bình Định

1/2018
Đã hoàn

thành
-

6

Sửa chữa, nâng cấp bảo
đảm an toàn hồ chứa
nước Đập Làng, tỉnh
Quảng Ngãi

Đập Làng/
Quảng Ngãi

12/2018
Đã hoàn

thành
-

7

Sửa chữa, nâng cấp
đảm bảo an toàn hồ
chứa nước Đồng Bể,
tỉnh Thanh Hóa

Đồng Bể/
Thanh Hóa

25/12/2017 -
04/2/2018

Đã hoàn
thành

-

8

Sửa chữa, nâng cấp bảo
đảm an toàn hồ chứa
nước Khe Chè thị xã
Đông Triều tỉnh Quảng
Ninh

Khe Chè/
Quảng Ninh

31/1/2019
Đã hoàn

thành
-

9
Nâng cấp hồ Sông
Quao

Sông Quao/
Bình Thuận

Dự kiến
tháng 6/2019

Đang
thực hiện

Mới triển khai vì
Quyết định phê
duyệt thu hồ đất
của UBND chỉ
mới được ban
hành cuối tháng
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TT
Tên công trình/

tiểu dự án
Hồ/Tỉnh Thời điểm

chi trả
Tình trạng

chi trả
Lý do chưa hoàn

thành chi trả
5/2019

10
Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập tỉnh Sơn La Sơn La 05/10/2018

Đang
thực hiện

Ban GPMB Huyện
và PPMU đang
hoàn thiện thủ tục

11
Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập tỉnh Vĩnh
Phúc

Vĩnh Phúc 4/2019-
6/2019

Đang
thực hiện

Ban GPMB Huyện
và PPMU đang
triển khai cuốn
chiếu từng hồ

(Nguồn: ISC tổng hợp từ báo cáo tiến độ PPMU các tỉnh tới 6/2019)

2.4.2. Hình thức chi trả bồi thường, hỗ trợ

 Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tại các TDA ISC đi giám sát đợt 1 đều đúng theo quy
định của Việt Nam, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân được các UBND
huyện phối hợp với các UBND xã thực hiện tại trụ sở UBND các xã có hộ bị ảnh
hưởng bởi dự án.

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

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

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

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

 Biên bản chi trả bồi thường, hỗ trợ có đầy đủ chữ ký của Chủ đầu tư (PPMU),
Hội đồng BT GPMB huyện, Chủ tịch UBND các xã, cán bộ kiểm tra giám sát và

chữ ký nhận tiền của hộ gia đình. Các hộ bị ảnh hưởng có nhận được phương án
bồi thường, hỗ trợ, các hộ ký nhận tiền bồi thường vào danh sách, một số TDA
có cấp giấy biên nhận cho hộ BAH, một số TDA còn chưa cấp giấy biên nhận
cho họ mà chỉ lưu danh sách ký nhận trong hồ sơ.

2.4.3. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Kết quả chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho các hộ và tổ chức bị ảnh hưởng bởi các
tiểu dự án được trình bày ở bảng dưới đây:
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Bảng 2.7: Tình trạng chi trả bồi thường tại các tiểu dự án đã hoàn thành việc chi trả tính tới ngày 30/6/2019

TT Hồ chứa/gói thầu

Chi phí bồi thường
(103VND)

Đã trả và còn phải trả
(103VND)

Tình trạng nhận bồi thường, hỗ
trợ

Tình trạng giải phóng
mặt bằng

Tổng dự toán
được duyệt
(theo RAP)

Tổng kinh phí theo
phương án bồi
thường, hỗ trợ

Đã trả đến nay Còn phải trả
Số hộ đã nhận
bồi thường, hỗ

trợ

Số hộ chưa
nhận bồi

thường, hỗ trợ

Số hộ đã
giao mặt

bằng

Số hộ chưa
giao mặt

bằng

1
Hồ Ngòi Là tỉnh
Tuyên Quang

0,867 3,659 3,659 0 33 0 33 18

2
Hồ Ban Tỉnh Phú
Thọ 1,760 1,319 1,319 0 21 0 21 0

3
Hồ Đại Thắng tỉnh
Hòa Bình

5,442 0.257 0.257 0 14 0 14 0

4
Hồ Phú Vinh tỉnh
Quảng Bình

1,361 1.142 1.142 0 13 0 13 0

5
Hồ Thạch Bàn tỉnh
Bình Định

3,374 1,352 1,352 0 34 0 34 0

6
Hồ Đập Làng tỉnh
Quảng Ngãi

2,962 3,204 3,204 0 44 0 44 0

7
Hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa

0,654 1,685 1,685 0 30 0 30 0

8
Hồ Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh

0,547 0,246 0,246 0 8 0 8 0

9 TDA tỉnh Sơn La 0,723 0,723 0 72 0 72 0

(Nguồn:Các PPMU và Hội đồng BT GPMB các huyện tháng 6/2019)

8 Hộ ông Nguyễn Duy Thành chưa bàn giao mặt bằng vì đang chờ UBND huyện Yên Sơn bố trí đất tái định cư



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -53-

 Tình trạng chi trả tính đến thời điểm báo cáo (30/6/2019) tại các TDA đã và đang
trong quá trình chi trả bồi thường, hỗ trợ như sau:

- Tất cả 35 hộ gia đình và 01 tổ chức tại TDA hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang đã
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng số tiền đã trả bồi thường, hỗ trợ
là3.659.550.000 đồng.

- Tất cả 30 hộ BAH và 1 tổ chức tại TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa đã nhận
tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng số tiền đã trả bồi thường, hỗ trợlà 1,685 tỷ đồng.

- Tất cả 21 hộ dân BAH tại TDA hồ Ban tỉnh Phú Thọ đã nhận tiền bồi thường,
hỗ trợ. Tổng số tiền đã chi trả là1.319.799.824 tỷ đồng.

- Tất cả 8 hộ dân BAH và một tổ chức tại TDA hồ Khe Chè tỉnh Quảng Ninh đã
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng số tiền đã chi trả là 251.718.000 đồng.

- TDA tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành kiểm đếm và dự kiến sẽ hoàn thành kiểm
đếm xin phê duyệt có phương án bồi thường, hỗ trợ trong tháng 5 năm 2019.
TDA hồ sông Quao tỉnh Bình Thuận đang chuẩn bị các bước thủ tục cuối cùng
trước khi tiến hành chi trả, Tư vấn ISC sẽ tiếp tục cập nhật số liệu và tiến độ
thực hiện của TDA tỉnh Vĩnh Phúc và TDA hồ sông Quao tỉnh Bình Thuận
trong các đợt giám sát định kỳ tiếp theo.

- Tất cả 14 hộ dân BAH tại TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình đã nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ. Tổng số tiền đã chi trả là 252.267.950 đồng.

- Tất cả 72 hộ dân BAH tại TDA tỉnh Sơn La đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
Tổng số tiền đã chi trả là 723.000.000 đồng. 6 hồ còn lại thuộc huyện Mai Sơn
được hiến đất, UBND Huyện đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để tiến hành
thi công. UBND các xã và PPMU Sơn La đang hoàn thành các thủ tục hiến đất
theo quy định của Việt Nam và CSAT của Ngân hàng Thế giới.

 Số liệu về tổng số tiền trong phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất tại tất cả
các TDA đều có sự chênh lệnh giữa kế hoạch trong RAP và thực tế thực hiện, có 1
số TDA chênh lệnh này rất lớn ví dụ TDA hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang với dự
toán duyệt theo RAP là 867 triệu đồng và kinh phí thực tế theo phương án bồi
thường hỗ trợ là 3,659 tỷ đồng là do khi lập báo cáo RAP, đối với Chính phủ Việt
Nam, RAP được coi là một phần của báo cáo Nghiên cứu khả thi, mới chỉ có thiết
kế cơ sở. Khi các nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công của PPMU triển khai thiết kế
chi tiết, khi đó cán bộ CSAT của PPMU cùng với các cán bộ của Hội đồng BT
GPMB huyện sẽ tiến hành đo đạc chính xác dựa trên bản đồ giải thửa do phòng địa
chính cấp huyện và cấp xã cấp, khi kiểm đếm, số liệu đất đai và tài sản bị ảnh
hưởng sẽ có sự chênh lệch nhất định giữa số liệu dự kiến tại giai đoạn thiết kế cơ
sở. Số liệu sau khi kiểm đếm sẽ được cập nhật vào các báo cáo CSAT trình
CPMU, bộ NN&PTNT và WB xem xét, phê duyệt.



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

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

2.4.4. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

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

2.5. Di dời/Tái định cư

 Tại tỉnh Tuyên Quang, công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa
nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, chỉ có duy nhất 01 hộ ông
Nguyễn Duy Thành phải tái định cư, mặc dù đã nhận tiền đã nhận tiền bồi thường,
hỗ trợ nhưng chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng. Nguyên nhân là do UBND huyện
Yên Sơn chưa có quyết định giao đất tái định cư cho hộ này.

 BQLDA tỉnh Tuyên Quang đã có các văn bản số 334/DANN-QLDA ngày
19/3/2019; số 401/DANN ngày 08/4/2019 đề nghị UBND huyện Yên Sơn bố trí tái
định cư cho hộ ông Thành. Trong thời gian tới, BQLDA sẽ tiếp tục theo dõi, đề
nghị UBND huyện Yên Sơn phối hợp thực hiện. Việc di dời tái định cư của hộ ông
Nguyễn Duy Thành dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2019.

2.6. Hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng
 Các khoản tiền hỗ trợ được chi trả bao gồm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ

ổn định đời sống và hỗ trợ cho các hộ thuộc nhóm dễ tổn thương. Qua rà soát các
quyết định bồi thường và hỗ trợ tại 8 TDA đã đi thực địa, tư vấn ISC nhận thấy tất
cả các khoản hỗ trợ đều được tính trên m2 đất bị ảnh hưởng, quy ra tiền mặt và
được chi trả ngay tại thời điểm chi trả tiền bồi thường. Các mức hỗ trợ tại các TDA
dao động trong khoảng từ 3-5 lần giá trị bồi thường đất được áp theo từng loại đất
bị ảnh hưởng. Tất cả các hộ có đất, công trình bị ảnh hưởng đều được nhận hỗ trợ
kể cả các hộ được xác định là bị ảnh hưởng nhẹ. Các khoản tiền hỗ trợ này được
tính theo quy định tại khung chính sách của Dự án/TDA và theo quy định của các
tỉnh có TDA. BQLDA đã phối hợp với các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng
BT GPMB rà soát, xác minh đối tượng và áp dụng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề
nghiệp từ 3-5 lần giá trị đất bị ảnh hưởng đối với tất cả các gia đình trực tiếp sản
xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo người dân có thể phục hồi sinh kế sau khi bị thu
hồi đất.

 Chỉ có 2/8 tỉnh ISC đi thực địa là Thanh Hoá và Tuyên Quang có văn bản quy định
riêng về chính sách hỗ trợ, phục hồi sinh kế cho các hộ BAH. Các chính sách hỗ
trợ, phục hồi sinh kế cho các hộ BAH tại tiểu dự án hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa
được thực hiện theo Khung Chính sách TĐC của dự án và theo Quyết định số QĐ
3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.Tỉnh Tuyên
Quang thực hiện theo Khung Chính sách TĐC của dự án và Quyết định số
06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về chương
trình phục hồi sinh kế đối với các hộ bị ảnh hưởng.
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2.7. Hỗ trợ cho người dễ bị tổn thương

Theo số liệu thu thập được, Tư vấn ISC đã liệt kê được các trường hợp hộ BAH
thuộc diện dễ bị tổn thương tại các TDA đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, chi tiết cụ thể
được trình bày ở bảng 2.8 dưới đây:

Bảng 2.8: Số lượng và loại hình dễ bị tổn thương tại các TDA đã thực hiện bồi
thường hỗ trợ, thu hồi đất9

STT TDA/Tỉnh

Hộ dễ bị tổn thương

Tổng số Hộ nghèo Hộ DTTS
Hộ có phụ nữ

làm chủ hộ
Hộ thuộc diện

chính sách

1
Hồ Ngòi Là tỉnh
Tuyên Quang

6 5 0 1 0

2 Hồ Ban Tỉnh Phú Thọ 1 1 0 0 0

3
Hồ Đại Thắng tỉnh
Hòa Bình

1 1 0 0 0

4
Hồ Phú Vinh tỉnh
Quảng Bình

0 0 0 0 0

5
Hồ Thạch Bàn tỉnh
Bình Định

0 0 0 0 0

6
Hồ Đập Làng tỉnh
Quảng Ngãi

2 2 0 0 0

7
Hồ Đồng Bể tỉnh
Thanh Hóa

6 1 1 4 0

8
Hồ Khe Chè tỉnh
Quảng Ninh

0 0 0 0 0

9 TDA tỉnh Sơn La 7210 66 72 0 1

Tổng 88 76 73 5 1

(Nguồn: Tư vấn ISC cập nhật từ các báo cáo giám sát nội bộ của các TDA tính đến 6/2019)

 TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa Bình có 1 hộ nghèo (hộ Đinh Đức Hải thôn Đức Bình),
tỉnh không có chính sách riêng cho các hộ này theo yêu cầu chính sách an toàn của
Ngân hàng Thế giới (WB), họ được hưởng chế độ theo các chương trình chung của
nhà nước và của tỉnh như các chương trình vay vốn quay vòng hội phụ nữ dành cho
phụ nữ nghèo, chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước.

9 Hồ Sông Quao, tỉnh Bình Thuận hiện chưa tiến hành chi trả bồi thường, theo báo cáo của PPMU, TDA hồ Sông
Quao không có hộ DBTT
10 Có 66/72 hộ DTTS là hộ nghèo, có 1/77 hộ DTTS là hộ thuộc diện chính sách.Đây là số liệu theo báo cáo
GSNB của PPMU Sơn La của hồ Noong Chạy, xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu. Số liệu hộ DBTT thuộc các hồ
còn lại của TDA Sơn La sẽ được cập nhật ở các báo cáo GS CSAT tiếp theo.
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 Tại TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa, tư vấn ISC đã xác định có 06 hộ thuộc nhóm
dễ bị tổn thương chưa được nhận hỗ trợ từ dự án. Theo khung chính sách Tái định
cư của Dự án, hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già
không nơi nương tựa sẽ nhận đươc sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo
quy định của UBND tỉnh. Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9
năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại không đề cập đến
mức hỗ trợ riêng cho các trường hợp này.

 Có 1 hộ dễ bị tổn thương thuộc diện hộ nghèo của tiểu dự án hồ Ban tỉnh Phú Thọ,
tỉnh không có chính sách riêng cho các hộ này theo yêu cầu chính sách an toàn của
Ngân hàng Thế giới (WB), họ được hưởng chế độ theo các chương trình chung của
nhà nước và của tỉnh. Các khoản hỗ trợ đều đã được tính thành tiền và đưa vào đơn
giá bồi thường, không có chương trình riêng.

 Có 1 hộ dễ bị tổn thương thuộc loại hộ phụ nữ đơn thân làm chủ hộ tại tiểu dự án hồ
Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang được nhận hỗ trợ của dự án là 2.000.000 đồng.

2.8. Giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại

 Tại thời điểm giám sát, theo ghi nhận của Tư vấn ISC, các hộ khảo sát đều được
tham gia quá trình phổ biến thông tin dự án. Các hộ cũng được phổ biến về quy trình
khiếu nại và các cơ quan phụ trách giải quyết khiếu nại trong trường hợp hộ dân có
yêu cầu, thắc mắc, không có đơn thư khiếu nại tại các cấp tỉnh, huyện và xã. Tuy
nhiên, khi tiếp xúc và phỏng vấn các hộ BAH, người dân vẫn thắc mắc xoay quanh
một số vấn đề như đơn giá áp dụng, chính sách bồi thường. Các ý kiến thắc mắc
thường phát sinh trong quá trình công bố công khai phương án áp giá bồi thường tại
trụ sở UBND xã theo ghi nhận tại tiểu dự án Khe Chè tỉnh Quảng Ninh. Bởi vậy,
các PPMU và Hội đồng BT GPMB các huyện cần giải thích rõ hơn nữa về cách áp
giá quy định của tỉnh so với các chính sách của WB.

 Tại các tỉnh đi giám sát đợt 1, tư vấn ISC nhận thấy về cơ bản, tất cả các hộ đã gặp
và phỏng vấn đều cho biết trước kia lòng hồ chứa được ít nước nên có tình trạng
thiếu nước tưới cho việc trồng trọt của người dân. Khi được sửa chữa, nâng cấp sẽ
đảm bảo nước tưới cho sản xuất nên người dân rất ủng hộ dự án. Việc thu hồi đất
của các hộ dân không ảnh hưởng nhiều đến sinh kế vì diện tích thu hồi không đáng
kể.

 Tại TDA hồ Khe Chè tỉnh Quảng Ninh, tư vấn ISC được cán bộ phụ trách TĐC của
PPMU cho biết việc mở rộng chân đập phải thu hồi đất của người dân là các diện
tích đất khai hoang từ năm 1991, khi áp giá họ muốn được bồi thường, hỗ trợ thêm
công khai hoang. Các hộ dân đã có các ý kiến bằng miệng tại thời điểm áp giá bồi
thường. Trong quá trình thảo luận và phỏng vấn sâu các hộ BAH, tư vấn ISC cũng
ghi nhận các ý kiến tương tự như vậy của các hộ gia đình BAH đã gặp. Theo nội
dung phỏng vấn sâu các hộ dân thì việc bồi thường, hỗ trợ cây cối chưa phản ánh đủ
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giá trị cây cối tại thời điểm hiện tại của họ vì họ mong đợi được tính giá trị khai thác
rừng trồng (Bạch đàn) và giá trị cây cảnh (Mai tứ quý) tại thời điểm thu hoạch, tuy
nhiên tại thời điểm khóa sổ thì các diện tích rừng trồng này chưa đến tuổi thu hoạch,
do đó khi áp giá, cán bộ Ban bồi thường tính giá trị cây trồng tại thời điểm áp giá và
không tính theo giá khai thác.

2.9. Thực hiện công tác giám sát nội bộ của các PPMU các tỉnh

 Các PPMU đều cử cán bộ chuyên trách tham gia phối hợp với Hội đồng BT GPMB
để nắm bắt vấn đề báo cáo giám đốc dự án và đưa thông tin vào các báo cáo tiến độ
định kỳ. Cán bộ chuyên trách của PPMU không có biểu mẫu, giám sát nội bộ: cán
bộ giao ban và phối hợp cùng Hội đồng BT GPMB huyện nếu có phát sinh thì báo
cáo với GĐW8 của PPMU để xuống giải quyết.

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

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

 Các cán bộ phụ trách CSAT của các PPMU đã được tham gia 2 khóa đào tạo về
CSAT do CPMU tổ chức tại giai đoạn đầu triển khai dự án, tư vấn nhận thấy, việc tổ
chức các khóa đào tạo về Chính sách an toàn giúp nâng cao chuyên môn cho cán bộ
chuyên trách của các PPMU cần thực hiện thường xuyên, duy trì trong suốt thời
gian triển khai dự án.
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI
(GAP), KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) VẦ CÁC
VẤN ĐỀ XÃ HỘI

3.1. Tình hình chung thực hiện GAP – EMDP tại các tiểu dự án

 Hầu hết trong các báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại các Ban QLDA hiện nay chưa
đề cập việc thực hiện các hoạt động GAP – EMDP và các vấn đề xã hội.

 Qua khảo sát thực địa và trao đổi qua điện thoại đối với các TDA chưa đi khảo sát.
Tư vấn nhận thấy ý kiến hầu hết tại các Ban QLDA đều chưa xác định được thời
điểm nào sẽ thực hiện cũng như ngân sách cho việc thực hiện các hoạt động GAP –
EMDP và đây cũng chính là khó khăn chung tại các Ban QLDA. Chính vì điều này
nên phần nhiều các TDA đều chưa triển khai thực hiện các hoạt động trong GAP –
EMDP đã được lập kế hoạch.

 Các TDA lập GAP: Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU
tính đến tháng 6/2019. Có 26 TDA cần lập GAP, trong đó 12 TDA năm đầu, 14
TDA những năm tiếp theo. Chỉ có TDA hồ Đồng Bể - tại tỉnh Thanh Hoá đã thực
hiện GAP còn lại các TDA khác chưa thực hiện, cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Các tiểu dự án lập kế hoạch hành động giới (GAP)

STT Nội dung Số hồ Nguồn báo cáo Tình trạng thực
hiện GAP

I. 12 TDA năm đầu 12

1. Tỉnh Bình Thuận –sông Quao – VN 1 BC DRSIP_SA 8.2015 Chưa thực hiện

2. Tỉnh Hòa Bình – Đại Thắng – VN 1 BC DRSIP_SA 8.2015 Chưa thực hiện

3. Tỉnh Lâm Đồng – Đạ Teh – VN 1 BC DRSIP_SA 8.2015 Chưa thực hiện

4. Tỉnh Nghệ An – Khe Gang – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

5. Tỉnh Nghệ An – Khe Sân – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

6. Tỉnh Quảng Ninh– Khe Chè – VN 1 BC DRSIP_SA 6.2015 Chưa thực hiện

7. Tỉnh Thanh Hóa – Đồng Bể– VN 1 BC DRSIP_SA 6.2015 Đã thực hiện

8. Tỉnh Bình Định – Thạch Bàn – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

9. Tỉnh Phú Thọ – hồ Ban – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

10. Tỉnh Quảng Bình – Phú Vinh – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

11. Tỉnh Quảng Ngãi – Đập Làng – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

12. Tỉnh Tuyên Quang – Ngòi La 2 – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

II. Các năm tiếp theo 153

13. Tỉnh Bắc Giang– 13 hồ – VN 13 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

14. Tỉnh Khánh Hòa – 8 hồ – VN 8 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện
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STT Nội dung Số hồ Nguồn báo cáo Tình trạng thực
hiện GAP

15. Tỉnh Lào Cai –6 hồ – VN 6 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

16. Tỉnh Nghệ An – 13 hồ – VN 13 BC SA 12.2018 Chưa thực hiện

17. Tỉnh Quảng Nam –14 hồ – VN 14 Phụ lục SA 1/2019 Chưa thực hiện

18. Tỉnh Quảng Ninh– 8 hồ – VN 8
BC ESIA Chưa được
duyệt 11/2018

Chưa thực hiện

19. Tỉnh Quảng Trị– 12 hồ – EN 12 Phụ lục SA 11/2018 Chưa thực hiện

20. Tỉnh Sơn La – 7 hồ – VN 7 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

21. Tỉnh Thái Nguyên – 10 hồ – VN 10 BC SA 10.2018 Chưa thực hiện

22. Tỉnh Hà Tĩnh – 8 hồ– EN 8 Phụ lục SA (2) Chưa thực hiện

23. Tỉnh Yên Bái – 16 hồ – VN 16 BC SA 12.2018 Chưa thực hiện

24. Tỉnh Vĩnh Phúc – 11 hồ – VN 11 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

25. Đăk Nông 18 Chưa thực hiện

26. Huế 9 Chưa thực hiện

Tổng cộng: 165

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Báo cáo SA – ESIA – EMDP tại các tiểu dự án tới thời
điểm 6/2019)

 Các TDA lập EMDP: Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU
tính đến tháng 6/2019, có 13 TDA cần lập EMDP, trong đó 5 TDA năm đầu, 8 TDA
những năm tiếp theo. Chỉ có TDA hồ Đồng Bể tại tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện
EMDP còn lại các TDA khác chưa thực hiện, cụ thể như sau:

Bảng 3.2: Các tiểu dự án lập kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

STT Nội dung Số hồ Nguồn báo cáo
Tỉnh trạng thực

hiện EMDP

I. 5 TDA năm đầu 5

1. Tỉnh Hòa Bình – Đại Thắng – VN 1 BC DRSIP_EMDP8.2015 Chưa thực hiện

2. Tỉnh Thanh Hóa – Đồng Bể – VN 1 DRSIP_EMDP 8.2015 Đã thực hiện

3. Tỉnh Quảng Ninh – Khe Chè –VN 1 DRSIP_EMDP 8.2015 Chưa thực hiện

4. Tỉnh Lâm Đồng – Đạ Teh – VN 1 DRSIP_EMDP 8.2015 Chưa thực hiện

5. Tỉnh Bình Thuận – Sông Quao– VN 1 DRSIP_EMDP 8.2015 Chưa thực hiện

II 8 TDA Các năm tiếp theo 83

6. Tỉnh Sơn La – 7 hồ – EN– VN 7 BC EMDP.10/2018 Chưa thực hiện

7. Tỉnh Vĩnh Phúc –11 hồ – EN –VN 11 BC EMDP. 11/2018 Chưa thực hiện
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STT Nội dung Số hồ Nguồn báo cáo Tỉnh trạng thực
hiện EMDP

8. Tỉnh Bắc Giang – 13 hồ – EN – VN 13 BC EMDP 11/2018 Chưa thực hiện

9. Tỉnh Khánh Hòa – 8 hồ– EN – VN 8 BC EMDP 11/2018 Chưa thực hiện

10. Tỉnh Lào Cai – 6 hồ – EN – VN 6 BC EMDP 11/2018 Chưa thực hiện

11. Tỉnh Quảng Trị – 12 hồ – EN 12 BC EMDP 1.2019

Chưa phê duyệt

Chưa thực hiện

12. Tỉnh Thái Nguyên –10 hồ–VN 10 BC EMDP 9.2018 Chưa thực hiện

13. Tỉnh Yên Bái – 16 hồ – VN 16 BC EMDP 12.2018 Chưa thực hiện

Tổng cộng: 88

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Báo cáo SA – ESIA – EMDP tại các tiểu dự án tính đến
tháng 6/2019)

3.2. Kế hoạch hành động giới (GAP) tại các TDA khảo sát

Có 9 kế hoạch hành động giới trên tổng số 8 tiểu dự án/tỉnh khảo sát. Kế hoạch
GAP tại cá TDA đã được đề cập trong các báo cáo DRSIP-SA/ESIA bao gồm các TDA
năm đầu như: Hồ Đồng Bể tỉnh Thanh Hoá, Hồ Ban tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Thắng tỉnh
Hoà Bình, Hồ Ngòi Là tỉnh Tuyên Quang, Hồ Khe Chè - Quảng Ninh, riêng tỉnh Nghệ
An có 2 GAP là Khe Gang và Khe Sân cần phải thực hiện. Những TDA năm tiếp theo
bao gồm 11 hồ - tỉnh Vĩnh Phúc và 7 hồ tại tỉnh Sơn La. (Chi tiết xem Phụ lục 7- 8)

Các tiểu dự án/tỉnh đã thực hiện GAP:

Chỉ có duy nhất tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện GAP: Kế hoạch GAP và DTTS
được thực hiện lồng ghép và được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập là Trung tâm đào
tạo và hợp tác Quốc tế - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn
số 191/2017/HĐTVĐB-WB8 Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5). Các hoạt động do tư vấn
triển khai được thực hiện từ 12/2018 đến tháng 3/2019. Tính đến tháng 1/2019 đã hoàn
thành báo cáo, bàn giao đầy đủ các sản phẩm và thanh toán kết thúc hợp đồng tư vấn.

Tiểu dự án/tỉnh vẫn chưa đạt các chỉ số về GAP:

Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ
An. Kế hoạch GAP của 7 tỉnh đều giống nhau về kế hoạch GAP.

a) Kết quả 1: Nâng cao an toàn đập, cải thiện điều kiện thủy lợi

 Đạt:

 Các nhà thầu không được thuê lao động trẻ em: Tất cả các TDA (8 TDA) đều không
thuê lao động trẻ em. Thực tế khảo sát không thấy có trẻ em tham gia lao động và
trong hợp đồng thi công giữa nhà thầu và Ban QLDA cũng đã đề cập đến điều
khoản này.
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 Lao động nam và nữ sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một loại
công việc: tại 8 TDA qua phỏng vấn sâu nhà thầu và người lao động cho thấy tiền
công được trả ngang bằng cho cùng một loại công việc. Tiền công nhà thầu thường
trả giao động từ 180-280 nghìn/ngày, chưa bao gồm tiền ăn trưa. Tuỳ từng mức độ
công việc khác nhau mà mức lương sẽ khác nhau.

 Đang thực hiện:

 Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao động phổ thông (Thông qua hợp đồng
phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao động là lao động phổ thông tại địa phương:
Những tiểu dự án đã đạt được chỉ số này như (i) TDA Phú Thọ đạt 54%, (ii) TDA
Tuyên Quang đạt 41%, (iii) TDA Sơn La đạt 31%, (iv) TDA Nghệ An – Khe Gang

đạt 42,5% và Khe Sân đạt 55,4%.

 Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho các lao động nữ chưa có tay nghề;
(i) Tại TDA Tuyên Quang, nhà thầu đã kết hợp với hội phụ nữ địa phương huy động
chị em trồng hoa khu vực bờ đê của đập thay vì trồng cỏ như dự kiến ban đầu.
(ii)TDA hồ Khe Sân- tỉnh Nghệ An lao động địa phương thì có 4/31 lao động là lao

động nữ (chiếm 12.9%). Nhà thầu thi công là: Công ty cổ phần Tây An và công ty

TNHH đầu tư và xây dựng Chính Minh. TDA hồ Khe Gang – tỉnh Nghệ An, trong
số 20 lao động địa phương có 4 lao động nữ (đạt 20%). Không có con số thống kê

cụ thể về tỷ lệ lao động phổ thông (đạt 30%) của địa phương và ưu tiên lao động nữ
tại các TDA Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

 Những người dân mong muốn làm việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh sách

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

Cô: Nguyễn Thị L– 48 tuổi

Nhà cô L là một trong số các hộ bị
ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Nhà
cô nằm ngay sát nhà/lán trại của
nhà thầu. Cô được nhà thầu tuyển
dụng vào làm cấp dưỡng, nấu cơm
cho cán bộ công nhân viên, lao
động từ tháng 2/2019.Công việc
chính: Hàng ngày quét dọn, nấu 3
bữa cơm cho 15-16 cán bộ công
nhân nhà thầu. Thu gom rác thải
sinh hoạt của cán bộ công nhân nhà
thầu đem về vườn nhà xử lý (đốt)
vì địa phương chưa có đội thu gom và xử lý rác.

Lương của cô L là 4 triệu/tháng, không có hợp đồng, không đóng bảo hiểm, không
khám sức khỏe định kỳ.

 Các chỉ số chưa đạt/chưa thực hiện:

1. Không có con số thống kê cụ thể về tỷ lệ lao động phổ thông (đạt 30%) của địa
phương và ưu tiên lao động nữ tại các TDA Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Quảng Ninh.

2. Chưa có số liệu thống kê về việc ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương tham gia vào
lao động phổ thông. Chưa có sự kết nôi giữa nhà thầu và chính quyền địa phương
các xã. Tuy nhiên một số nhà thầu thường kết nối trực tiếp với trưởng thôn để tìm
kiếm lao động địa phương như tại Tuyên Quang hoặc tuyển dụng những hộ bị ảnh
hưởng ngay gần khu vực thi công TDA.

b) Kết quả 2: Tăng cường năng lực cho người dân để khai thác lợi thế của tiểu
dự án

Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ An
đều chưa thực hiện hoạt động của kết quả này để đạt Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia
vào các buổi học khuyến nông.

c) Kết quả 3: Nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội tiềm năng cho các đối
tượng dễ bị tổn thương

Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ An
đều chưa thực hiện, bao gồm các hoạt động sau:
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 Chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người.

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

 Các tài liệu, thông tin phải phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần phải
dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc tùy thuộc vào từng vùng.

 Hội phụ nữ, đại diện trung tâm phòng chống HIV/AIDS và xã sẽ đào tạo các tuyên
truyền viên cho mỗi xã/thôn trong vùng dự án.

 Chương trình sẽ được thực hiện tại các thôn và trong phiên chợ thông qua phân phát
tài liệu dự án, tài liệu về chương trình và sử dụng loa phóng thanh.

d) Kết quả 4: Chương trình giảm thiểu nguy cơ trong quá trình xây dựng

 Chưa thực hiện:

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

cho người lao động.

 Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới, bao
gồm tính dễ bị tổn thương và nhu cầu của nam và nữ.

 Nhà thầu sẽ: Triển khai các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động
và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây
nhiễm HIV và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

 Tư vấn miễn phí và khuyến khích người lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo rằng
tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

 Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã

nhiễm HIV.

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

 Tuy vậy về phía các nhà thầu cũng đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các công
nhân viên và cũng đã có tư vấn cho các cán bộ công nhân viên, lao động tìm đến
trạm y tế xã khi cần thiết cần được tư vấn. Tại các nhà thầu chưa có cán bộ chuyên

trách, kinh nghiệm tập huấn, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây
truyền qua đường tình dục.

e) Kết quả 5: Quản lý dự án: Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên
Quang, Quảng Ninh, Nghệ An đều chưa thực hiện các hoạt động, bao gồm:

 Đào tạo/tập huấn nâng cao nhận thức về Giới sẽ được cung cấp cho nhân viên Ban
QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.
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 Tất cả các hoạt động phát triển năng lực sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ nữ tham
gia và dân tộc thiểu số.

3.3. Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tại các TDA đi khảo sát

 Có 5 tiểu dự án cần thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) bao gồm:
11 hồ của tỉnh Vĩnh Phúc, Hồ Khe Chè - Quảng Ninh, Hồ Đồng Bể của tỉnh Thanh
Hoá, 7 hồ thuộc tỉnh Sơn La, Hồ Đại Thắng tỉnh Hoà Bình.

 Chỉ có tiểu dự án hồ Đồng Bể của tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện EMDP và thực hiện
lồng ghép trong GAP. Còn lại 4 TDA chưa triển khai EMDP.

3.4. Đánh giá chung về việc thực hiện EMDP – GAP tại Đồng Bể - Thanh Hoá

 Theo báo cáo tổng kết C1-TH-ĐB-CS5: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc
thiểu số và hành động giới. Tại TDA sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứ
nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hoá. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
cho biết khu vực triển khai thực hiện GAP – EMDP chủ yếu là người Kinh đang
sinh sống, có khoảng 145 hộ DTTS sống tại xã Xuân Du, tỷ lệ DTTS chung cho cả
vùng dự án khoảng 5%, không có tác động tiêu cực nào của TDA đến người DTTS
trong vùng dự án và bản thân họ là những người hưởng lợi trong khu tưới của TDA.
TDA đã tập huấn cho 690 học viên trong đó nữ chiếm 51% (349 nữ/tổng 690 học
viên). Dự án đã thực hiện 11 lớp tập huấn trong đó: (i) 2 lớp tập huấn về Hỗ trọ cho
sự phát triển DTTS (55 học viên/2 lớp), (ii) 3 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất với 215
học viên, (iii) 3 lớp kỹ thuật chăn nuôi với 208 học viên và 3 lớp tổ chức sản xuất
marketing với 212 học viên.

 Các học viên tham gia chương trình EMDP – GAP được phân thành 2 nhóm: (i)
nhóm 1 bao gồm Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hợp tác xã Nông
nghiệp của 4 xã Phượng Nghi, Xuân Du huyện Như Thanh; xã Triệu Thành, Triệu
Hợp huyện Triệu Sơn; phòng NN và PTNT huyện, HPN huyện và đại diện Ban
QLDA với 55 học viên trong đó nữ 37/55 chiếm 67% tham gia lớp tập huấn về hỗ
trợ cho sự phát triển DTTS (ii) Nhóm thứ 2 là những hộ dân trong vùng dự án tham
gia các lớp còn lại với 153 học viên nữ/635 học viên chiếm 24,1%.

 Nhìn chung các học viên tham gia chương trình GAP – EMDP đều đánh giá cao
việc thiết thực và tính hiệu quả của các khoá tập huấn mang lại. Trong các chủ đề
tập huấn các học viên mong muốn có được Sổ Tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà thả
vườn in màu thay vì tập bài giảng in đen trắng để người chăn nuôi tiện tra cứu và
học tập (Trích – báo cáo tổng kết C1-TH-ĐB-CS5).

 Ngoài ra về phía tư vấn thực hiện EMDP – GAP tại Thanh Hoá cũng đã đưa ra
những ý kiến đề xuất:
- Tăng cường hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phát triển kinhtế

hộ, hướng tới sản xuất an toàn.

- Tạo cơ chế và nâng cao nhận thức người dân về tổ chức sản xuất, liên kết tiêuthụ
sản phẩm cho các sản phẩm nông sản địa phương có thế mạnh, nhằm phát triển
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ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp khu vực tiểu dự
án.

- Để đem lại hiệu quả cao trong hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, dự
án cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ chương chính sách, pháp luật của
nhà nước nên sử dụng hệ thống truyền thanh Đối với các hướng dẫn kỹ thuật,
tuyên truyền tập trung cần xây dựng các Sổ tay hướng dẫn và tờ rơi đã phát tận
tay cho nông dân.

- Hàng năm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, cập nhật thông
tin, kiến thức cho các nhóm tuyên truyền viên, hướng dẫn viên cơ sở đã phát huy
hiệu quả các hoạt động phát triển cộng đồng, đặc biệt trong các nội dung phát
triển DTTS và phát triển giới.

 Việc thực hiện EMDP – GAP tại TDA Thanh Hoá bước đầu đã đáp ứng nhu cầu
thực tế của hộ dân trong vùng dự án. Và đã thực hiện theo chính sách an toàn xã hội
của WB quy định. EMDP – GAP tại TDA đã có những thay đổi so với báo cáo
EMDP được đệ trình năm 2015 sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Trước khi
triển khai các hoạt động GAP – EMDP tư vấn, ban quản lý dự án đã gửi công văn
tới các xã nằm trong vùng dự án về mục tiêu thực hiện chương trình, đối tượng tham
dự như các thành viên là hộ bị ảnh hưởng, hộ dễ bị tổn thương (nghèo, DTTS…),
các hộ hưởng lợi từ dự án được đưa vào hỗ trợ như RAP cập nhật đã đề cập. Tuy
nhiên trong báo cáo tổng kểt C1-TH-ĐB-CS5: Mới đề cập các học viên tham gia tập
huấn là hội phụ nữ, đoàn thể, hội nông đân, hợp tác xã nông nghiệp, các phòng ban
của huyện, đại diện ban QLDA, cộng đồng hưởng lợi của các xã, số lượng thành
viên tham dự có phân tách theo Giới nhưng chưa đề cập cụ thể số hộ bị ảnh hưởng,
hộ dễ bị tổn thương (nghèo, DTTS…) tham gia các hoạt động GAP – EMDP. Do
vậy, TDA Đồng Bể Thanh Hoá nói chung và các TDA sẽ thực hiện GAP – EMDP
sau này trong quá trình trình báo cáo cần nêu rõ những đối tượng, số lượng đã được
hưởng lợi được phân theo giới, dân tộc, nhóm hộ dễ bị tổn thương, hộ bị ảnh hưởng
trong chương trình thực hiện GAP - EMDP.

3.5. Nguyên nhân chưa thực hiện GAP - EMDP

 Tại tất cả các tiểu dự án khảo sát đêu có cán bộ được phân công nhiệm vụ về chính
sách an toàn xã hội. Các cán bộ đều đã được tham dự 2 lớp tập huấn về CSAT do
CPO tổ chức. Nhìn chung các cán bộ này đều chưa có kinh nghiệm thực hiện các dự
án của nhà tài trợ quốc tế nên còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các hoạt
động theo yêu cầu của nhà tài trợ. Tư vấn lập các báo cáo SA/EMDP/ESIA chưa nói
rõ với các PPMU về tầm quan trọng của việc thực hiện các chính sách an toàn của
WB trong quá trình triển khai dự án. Việc triển khai thực hiện các hoạt động cũng
như ngân sách thực hiện GAP/EMDP vẫn còn nhiều PPMU chưa rõ các đơn vị nào
cần thực hiện và nguồn ngân sách sẽ được lấy từ đâu để thực hiện cho các hoạt động
này.

 Về phía các PPMU gặp khó khăn về vốn đối ứng vượt trần nợ công do vậy cần phải
xin ý kiến của tỉnh để xin thêm vốn để triển khai. Quy trình giải ngân vốn phức tạp,
nhiều thủ tục. “Muốn có được vốn thực hiện phải thông qua Sở kế hoạch, trong khi
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Sở kế hoạch lại không có sự liên quan nhiều đến chuyên môn hoạt động này. Trong
khi đó công trình thủy lợi là công trình cấp thiết, phải thi công nhanh gấp rút trước
mùa mưa bão nên theo đề nghị của Ban nguồn vốn này cần đưa về Bộ nông nghiệp
quản lý thì công tác giải ngân sẽ nhanh chóng hơn, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
khi triển khai xây dựng các công trình hồ đập nói riêng và thủy lợi nói chung.”(Ý
kiến PMU Nghệ An).

3.6. Các vấn đề xã hội khác

 Tính đến tháng 6/2019 qua việc thực hiện giám sát tại 8 tiểu dự án, cũng như qua
báo cáo từ phía nhà thầu, địa phương và phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy:
Không có những vấn đề phát sinh/xảy ra trong quá trình thi công như việc tái lấn
chiếm đất đai, xâm phạm tình dục trẻ em/phụ nữ, sử dụng lao động trẻ em, xung đột
văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao động của các nhà thầu với người bản địa, tình
trạng trộm cắp…những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục theo dõi, giám sát trong
các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo.

 Qua thực tế khảo sát tại hiện trường và phỏng vấn một số hộ dân, người lao động tư
vấn nhận thấy còn một số vấn đề còn tồn tại như sau:

- Hầu hết các nhà thầu chưa có đường dây nóng/số điện thoại liên quan tới công
tác tư vấn chăm sóc, sức khoẻ, khám chữa bệnh cho các cán bộ/công nhân viên,
người lao động như tiểu dự án Phú Thọ, Tuyên Quang, Hoà Bình, Quảng Ninh,
Vĩnh Phúc, TDA Nghệ An trả lời đã có nhưng chưa đưa ra thông tin liên lạc là
ai, đơn vị nào?

- Các lao động phần nhiều chưa được tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, STIs.
- Một số lao động đang làm việc chưa có hợp đồng, cũng như chưa được đóng bảo

hiểm theo quy định.
- Một số lán trại chưa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường như chưa có thùng rác,

nhà vệ sinh còn tạm bợ. Nhà tắm không kín đáo.
- Một số nhà thầu chưa có tủ thuốc được đặt tại khu lán trại, nhà điều hành hay tủ

thuốc lưu động tại công trường. Một số tủ thuốc chưa có bao cao su, còn nghèo
nàn ít thuốc.

- Xe tải chuyên chở nguyên vật liệu thi công quá trọng lượng đã làm hỏng, lún
đường đi lại của bà con. Xe chở vật liệu đi chung với đường đi lại của dân địa
phương, bụi bẩn, thiếu che chắn, không được tưới nước rửa đường. Người dân
phản ánh rất nhiều về tình trạng bụi bặm.

- Việc xả nước, tháo nước trong hồ đập trong quá trình thi công cần thông báo với
tần suất nhiều hơn nữa đối với hộ dân để người dân nắm rõ tránh tình trạng nước
hồ cạn gây thiệt hại việc nuôi trồng thuỷ sản/cá của bà con.

- Đơn vị thi công thiếu/không có các biển báo hiệu cần thiết (Biển báo công trình,
biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, số điện thoại liên hệ, biển chỉ dẫn an toàn, nội
quy công trường, thiếu bình phòng cháy chữa cháy…).



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -67-

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ TIẾP THEO

 Trong các đợt giám sát tiếp theo, tư vấn ISC sẽ tiếp tục thu thập đầy đủ thông tin
kiểm đếm và chi trả bồi thường, hỗ trợ, tình hình khiếu nại khiếu kiện đối với các hồ
hoàn thành xong việc bồi thường thu hồi đất trong giai đoạn tới. Ngoài ra, tư vấn
ISC sẽ tiếp tục theo dõi và phản hồi các vấn đề đã phát hiện từ đợt báo cáo giám sát
độc lập lần 1 và có ý kiến phản hồi và các khuyến nghị tiếp theo để bảo đảm các
hoạt động của các tiểu dự án tuân thủ theo đúng chính sách an toàn xã hội của WB.

 Dựa trên tiến độ thực hiện bồi thường thu hồi đất, tiến độ phê duyệt lập báo cáo
chính sách ATXH và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại các tiểu dự án
tư vấn dự kiến sẽ đi thực địa đợt 2 tại một số tiểu dự án sau:

Bảng 4.1: Các tiểu dự án dự kiến đi thực địa trong các đợt giám sát độc lập tiếp theo

STT Tỉnh Tiểu dự án/số hồ

1 Lào Cai TDA Lào Cai với 6 hồ

2 Vĩnh Phúc TDA Vĩnh Phúc với 11 hồ

3 Thanh Hóa TDA 1 giai đoạn 1 với 6 hồ

4 Quảng Bình TDA hồ Phú Vinh (TDA năm đầu tiên)

5 Quảng Ngãi TDA hồ Đập Làng (TDA năm đầu tiên)

6 Bình Định TDA hồ Thạch Bàn (TDA năm đầu tiên)

7 Bình Thuận TDA hồ Sông Quao (TDA năm đầu tiên)

8 Đắk Nông TDA Đăk Nông với 18 hồ

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

5.1.1. Phần Tái định cư

 Hầu hết các tỉnh giám sát đều tuân thủ quy trình công bố thông tin và tham vấn cộng
đồng theo yêu cầu của WB. Khi có người dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền trao đổi
đã có sự chú ý đến ngôn ngữ của người dân tộc, giúp họ hiểu rõ được nội dung dự
án và các lợi ích do dự án mang lại. Tuy nhiên có một số điểm tư vấn nhận thấy ở tất
cả các TDA đi thực địa là quá trình công bố thông tin chưa chú ý xây dựng tờ thông
tin dự án và phát tới các hộ bị ảnh hưởng, chưa chú ý thành phần mời họp đảm bảo
số lượng nữ giới chiếm 50%.

 Công tác triển khai thực hiện RAP được nghiêm túc và đúng quy trình. Các hoạt
động đã và đang được triển khai như: Phổ biến thông tin, kiểm đếm chi tiết, lên
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phương án và áp giá bồi thường, hỗ trợ, trình thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền
bồi thường, hỗ trợ đã được các PPMU và các HĐBT GPMB huyện thực hiện đầy
đủ, đảm bảo đúng khuôn khổ chính sách của dự án.

 Công tác kiểm đếm, lên phương án áp giá, thẩm định, phê duyệt và chi trả bồi
thường, hỗ trợ tuân thủ theo Khung chính sách tái định cư đã lập và theo các chính
sách của chính phủ Việt Nam.

 Các tài liệu, hồ sơ về GPMB và Tái định cư được lưu giữ cận thận. Các PPMU có
hệ thống lưu trữ tài liệu tương đối tốt.

 Người dân BAH ủng hộ, đồng tình trong công tác GPMB để thực hiện dự án xây
dựng công trình thuỷ lợi, thuận tiện cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản đem lại lợi ích thiết thực cho việc phát triển kinh tế nâng cao đời
sống của người dân.

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

5.1.2. Phần Giới và Dân tộc thiểu số

 Hầu hết trong các báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại các Ban QLDA hiện nay chưa
đề cập việc thực hiện các hoạt động GAP – EMDP các vấn đề xã hội. Chỉ có tiểu dự
án Đồng Bể tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện lồng ghép GAP và EMDP. Trong khi đó,
các tỉnh còn lại hầu hết chưa thực hiện 2 kế hoạch này. Tuy nhiên, một vài chỉ số
trong GAP cũng đã đạt được như không sử dụng lao động trẻ em, nhà thầu có tuyển
dụng lao động địa phương, lao động nữ và các hộ bị ảnh hưởng gần ngay khu vực
thi công các hồ, đập.

 Những hoạt động chưa thực hiện từ ý kiến các PPMU cũng cho thấy họ chưa xác
định được thời điểm nào sẽ thực hiện cũng như ngân sách cho việc thực hiện các
hoạt động này. Đây cũng là khó khăn chung tại các PPMU.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Phần Tái định cư
 Đối với các công trình được thực hiện tiếp theo, cán bộ phụ trách TĐC của PPMU

các tỉnh cần căn cứ theo yêu cầu tham vấn và công bố thông tin trong báo cáo RAP,
cụ thể: Xây dựng tờ thông tin dự án và phát tới các hộ bị ảnh hưởng; khi mời các hộ
BAH họp chú ý mời cả hai vợ chồng chủ hộ và bảo đảm số lượng nữ giới tham gia
họp chiếm ít nhất 50%, ngoài ra nội dung tham vấn, truyền thông cần chú ý tới nhu
cầu riêng của nam giới và phụ nữ, chú ý mời phụ nữ phát biểu và ghi nhận các nhu
cầu riêng của họ. Đối với các TDA có người BAH là người dân tộc thiểu số, cần chú
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ý công bố thông tin và tham vấn bằng cả tiếng dân tộc (nếu cần) giúp cho họ hiểu rõ
về chủ trương chính sách của dự án và địa phương.

 Khi triển khai công tác kiểm đếm áp giá đền bù ở các TDA dự án WB8, cán bộ
chuyên trách CSAT các tỉnh dự án cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển
quỹ đất và UBND các xã có người bị ảnh hưởng xác định nguồn gốc đất và có các
biện pháp tuyên truyền, thuyết phục người dân để thực hiện theo chính sách bồi
thường của dự án và của địa phương. PPMU Sơn La cần phối hợp với nhà thầu có
các biện pháp tuyên truyền và giải thích cho người dân về lợi ích của dự án cho
người dân để người dân nắm được nội dung dự án.

 Đối với các hộ bị ảnh hưởng, Hội đồng BT GPMB và PPMU các tỉnh cần chú ý
cung cấp cho các hộ bị ảnh hưởng bộ hồ sơ gồm có quyết định thu hồi đất, biên bản
áp giá bồi thường, hỗ trợ và biên lai nhận tiền đã nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ.

 Đề nghị Dự án và các tỉnh dự án tìm nguồn và có chính sách hỗ trợ thêm cho các hộ
bị ảnh hưởng và nhất là các hộ dễ bị tổn thương theo đúng yêu cầu về chính sách an
toàn của Ngân hàng Thế giới.

 Đối với vấn đề hiến đất như ở các tiểu dự án tại tỉnh Sơn La: Theo chính sách an
toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới, hiện nay không khuyến khích việc hiến đất cho
các công trình công cộng, PPMU Sơn La cần bảo đảm giải trình và có các văn bản
gửi CPMU và WB thể hiện rõ các ý theo chỉ đạo của WB tại Biên bản ghi nhớ Đoàn
giám sát giữa kỳ của WB tháng 5/2019.

 Hiện nay CPMU đã xây dựng được các biểu mẫu giám sát nội bộ cho công tác tái
định cư, các biểu mẫu này cần được cập nhật nửa năm một lần và gửi cho các cán bộ
chuyên trách về chính sách an toàn tại CPMU để nắm bắt và chỉ đạo việc triển khai
thực hiện.

 Các PPMU cần kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, phân công rõ phạm vi nhiệm
vụ, trách nhiệm, tập hợp đầy đủ tài liệu giấy tờ sau khi hoàn thành công tác bồi
thường, hỗ trợ, thu hồi đất của các tiểu dự án do tỉnh triển khai. Các PPMU cần duy
trì và tránh luân chuyển cán bộ, nếu có thay đổi thì cần chú trọng việc chuyển giao
công việc một cách hợp lý.

 CPMU cần tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về Chính sách an toàn giúp nâng cao
chuyên môn cho cán bộ chuyên trách của các PPMU.

5.2.2. Phần Giới và Dân tộc Thiểu số

 Về phía Ban QLDA:
 Tư vấn/đơn vị được Ban QLDA thuê để thực hiện/khảo sát viết báo cáo SA/ESIA

cũng cần trao đổi rõ với các ban về việc vì sao cần phải thực hiện những chính sách
an toàn của WB. Cũng như hướng dẫn các Ban QLDA tỉnh về việc thực hiện, ngân
sách thực hiện cho các hoạt động này. Cần có chuyên gia/tư vấn hướng dẫn thực
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hiện các chính sách an toàn của WB như đã đề xuất trong các báo cáo SA/ESIA đã
được lập.

 Cần thường xuyên đào tạo cập nhật nâng cao nhận thức cho các cán bộ phụ trách
chính sách an toàn. Việc tổ chức các khóa đào tạo về Chính sách an toàn giúp nâng
cao chuyên môn cho cán bộ chuyên trách của các PPMU cần thực hiện thường
xuyên, duy trì trong suốt thời gian triển khai dự án.

 Các ban QLDA cần đưa ra công văn/thông báo với các bên liên quan cùng phối hợp
với các nhà thầu, chính quyền địa phương thực hiện các chỉ số như đã đề cập trong
GAP – EMDP. Ví dụ như công văn liên quan đến tuyển dụng lao động địa phương,
hộ bị ảnh hưởng/dễ bị tổn thương, lao động phụ nữ được gửi tới các nhà thầu, các xã
nằm trong vùng dự án.

 Cần bố trí ngân sách, vai trò/trách nhiệm các bên liên quan để thực hiện các hoạt
động của GAP – EMDP.

 Bổ sung các thông tin liên quan đến GAP – EMDP và các vấn đề xã hội trong báo
cáo tiến độ tại tất cả các Ban Quản lý Dự án Tỉnh. Cũng cần lưu ý rằng trong các
báo cáo GAP – EMDP cần đề cập rõ các chỉ số đã thực hiện trong kế hoạch GAP –
EMDP đạt được như thế nào? Những khó khăn, giải pháp cần can thiệp trong quá
trình thực hiện GAP – EMDP.  Ngoài ra, trong các báo cáo GAP – EMDP cũng nên
đề cập rõ ràng đối tượng, số lượng được hưởng lợi bao nhiêu thành viên nam, nữ,
dân tộc thiểu số, số hộ BAH, số hộ dễ bị tổn thương đã tham gia vào các hoạt động
GAP – EMDP được xây dựng.

 Về phía các nhà thầu:
 Cần phải lập các biểu mẫu theo dõi nhân sự của đơn vị. Bên cạnh đó những điều

khoản được cam kết/ký về các chính sách an toàn trong hợp đồng giữa nhà thầu với
ban quản lý cũng cần phải thực hiện. Tránh trường hợp đưa ra nhưng không/chưa
thực hiện như hiện nay.

 Nhà thầu cần cử cán bộ theo dõi, chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách an toàn
xã hội theo như yêu cầu. Các cán bộ này cũng cần được tập huấn, đào tạo về chính
sách WB.

 Nhà thầu cần có sự kết nối, thông báo tuyển dụng đến với chính quyền địa phương
sở tại, với trưởng thôn, chi hội phụ nữ các thôn về nhu cầu tuyển dụng lao động phổ
thông, lao động nữ, lao động là các hộ BAH. Thông báo tuyển dụng được công bố
công khai tại khu vực thi công, UBND xã, nhà văn hoá các thôn.

 Tại các lán trại của nhà thầu cần đảm bảo an toàn, sạch sẽ cho các công nhân. Tủ
thuốc cố định và di động cũng cần phải có trong các nhà thầu. Trong tủ thuốc ngoài
các loại thuốc thiết yếu, bông băng cũng cần phải có bao cao su được đặt trong đó.

 Nhà thầu cũng cần phải có số điện thoại, đường dây nóng ít nhất là của trạm y tế xã
tư vấn về chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ công nhân viên, người lao động. Số
điện thoại cần dán ngay tại lán trại, nhà điều hành của đơn vị thi công.
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 Đối với các lao động nhà thầu cần phải có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm y tế,
xã hội đầy đủ.

 Nhà thầu cần thường xuyên làm việc với chính quyền các địa phương/đội công tác
tuần tra tại các xã thuộc khu vực dự án về việc cần quan tâm/lưu ý tới khu vực/địa
điểm đang thi công để đảm bảo an ninh trật tự, tránh những xung đột giữa các bên.

 Nhà thầu cần thực hiện công tác kiểm tra trắc địa những khu vực gần nhà dân nhằm
tránh trường hợp trong quá trình thi công ảnh hưởng tới tài sản của hộ gia đình như
sụt lún nền đất, nứt nền nhà và ảnh hưởng tới tiến độ của thi công. Nếu xảy ra nhà
thầu và các bên liên quan cần có hướng giải quyết kịp thời nhằm tránh trường hợp
ảnh hưởng tới đời sống của hộ gia đình.

 Bên cạnh đó, trong quá trình thi công đường đi vào nhà dân có thể bị ảnh hưởng tạm
thời, các nhà thầu cần lưu ý hạn chế sự ảnh hưởng tới đời sống của hộ gia đình. Việc
thi công cần đảm bảo nhanh, gọn và có thể phải bắc cầu tạm đảm bảo an toàn cho hộ
dân đi lại (nếu có).

 Tại tất cả các TDA đang thi công nhà thầu cần công bố, đặt biển báo thông tin chi
tiết về tiến độ thực hiện dự án, số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

 Vấn đề an toàn lao động trong quá trình thi công cần được theo dõi, giám sát chặt
chẽ để giảm thiểu những tai nạn có thể sẽ xảy ra. Tất cả các cán bộ, công nhân viên,
người lao động trong các nhà thầu/đơn vị cần được học về an toàn lao động trước
khi thực hiện nhiệm vụ.
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PHỤ LỤC 1: SỐ LƯỢNG HỒ ĐẬP/TIỂU DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN DRSIP

TT Tỉnh
Theo QĐ

4638/QĐ-BNN-
HTQT

Theo văn bản
thống nhất của Bộ

NN&PTNT
(năm 2018)

Số lượng hồ
thay đổi danh

mục

1 Hà Giang 15 14 8
2 Lào Cai 10 6 4
3 Bắc Kạn 7 7 7
4 Lạng Sơn 10 10 4
5 Sơn La 8 7 1
6 Tuyên Quang 14 14 1
7 Yên Bái 17 16 3
8 Thái Nguyên 11 10 1
9 Bắc Giang 13 11 2

10 Vĩnh Phúc 12 11 1
11 Phú Thọ 14 14 5
12 Quảng Ninh 12 9 4
13 Hòa Bình 23 27 13

14 Hải Dương 11 11 0

15 Ninh Bình 8 8 0
16 Thanh Hóa 24 24 10
17 Nghệ An 27 33 15
18 Hà Tĩnh 25 25 5
19 Quảng Bình 10 10 1
20 Quảng Trị 14 12 5
21 Thừa Thiên Huế 9 9 1
22 Quảng Nam 15 14 2
23 Quảng Ngãi 20 19 3
24 Bình Định 16 16 2
25 Phú Yên 8 7 1
26 Khánh Hòa 8 8 0
27 Ninh Thuận 5 5 0
28 Bình Thuận 7 7 0
29 Kon Tum 14 14 0
30 Gia Lai 8 8 0
31 Đăk Lăk 26 26 6
32 Đăk Nông 18 18 0
33 Lâm Đồng 10 9 4
34 Tây Ninh 1 1 0

Tổng cộng 450 440 109
(Nguồn: Báo cáo tiến độ Đoàn Giám sát giữa kỳ WB của CPMU tháng 5/2019)
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐÃ RÀ SOÁT

Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn
đập của 8 tỉnh thực địa tới thời điểm 30 tháng 4 năm 2019.

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư, GAP, EMDP của các tiểu dự án.

1. Tuyên Quang

- Thông báo số 36/TB-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện Yên Sơn về việc
thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn
hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Yên Sơn về việc
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sửa chữa, nâng
cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang (đợt 1, giai đoạn1).

- Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Yên Sơn về việc
phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sửa chữa,
nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn,
tỉnh Tuyên Quang (đợt 2, giai đoạn 1).

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 14/3/2019của UBND huyện Yên Sơn về việc
phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sửa chữa,
nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn,
tỉnh Tuyên Quang (đợt 3, giai đoạn 1).

- Thông báo số 36/TB-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Yên Sơn
về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo
an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tại xã Trung môn và xã Chân Sơn, huyện Yên
Sơn (giai đoạn 1).

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang
về chương trình phục hồi sinh kế đối với các hộ bị ảnh hưởng.

2. Phú Thọ

- Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư rút gọn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp Hồ
Ban, tỉnh Phú Thọ.

- Quyết định số 2354/QĐ-UBNĐ ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc
duyệt kế hoạch hành động tái định cư rút gọn tiểu dự án Cải tạo nâng cấp hồ Ban,
xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thuộc dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an
toàn đập tỉnh Phú Thọ.

- Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12 tháng 1 năm 2017 của UBND huyện Cẩm
Khê về việc thành lập Hội đồng BT GPMB để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -74-

án đầu tư xây dựng công trình trình cải tạo nâng cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện
Cẩm Khê.

- Quyết định số 3208/QĐ-UBND và 3209/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018
của UBND huyện Cẩm Khê về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình cải tạo và nâng cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thuộc dự án
thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ.

- Tập Biên bản kiểm đếm chi tiết khối lượng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái
định cư của công trình cải tạo, nâng cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê.

- Bảng tổng hợp chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu
hồi đất công trình cải tạo nâng cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê.

- Tập giấy biên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình cải tạo nâng
cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê.

- Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND xã Tiên Lương
về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Quảng Ninh

- Công văn số 2654/NN&PTNT-DA ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc điều chỉnh giảm diện tích GPMB thực hiện tiểu dự án: Sửa
chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông
Triều.

- Quyết định từ số 10/QĐ-UBND đến số 18/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2019
của UBND thị xã Đông Triều về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của
hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm
an toàn hồ chứa nước Khe Chè tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều thuộc dự án
WB8.

- Bảng tổng hợp khối lượng và tính giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự
án WB8 tỉnh Quảng Ninh.

- Giấy cam kết nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo
đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè, tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

4. Sơn La

- Tài liệu bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hạng mục hồ Noong Chạy, huyện
Thuận Châu gồm có: - Quyết định số 74/QĐ-DANN ngày 03 tháng 11 năm 2018
của BQL Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về
việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn giải phóng mặt bằng xây dựng hạng mục công
trình hồ Noong Chạy, huyện Thuận Châu, thuộc dự án WB8 tỉnh Sơn La.

- Biên bản họp dân ngày 20 tháng 2 năm 2019 tại UBND xã Muổi Nọi, huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn La để phổ biến kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo
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đạc kiểm đếm dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 hạng mục hồ Noong
Chạy, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Tài liệu bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hạng mục hồ Noong Chạy, huyện
Thuận Châu gồm có:

- Quyết định số 74/QĐ-DANN ngày 5 tháng 11 năm 2018 của Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về về chỉ định
thầu đơn vị tư vấn giải phóng mặt bằng xây dựng Hạng mục công trình hồ Noong
Chạy, huyện Thuận Châu thuộc dự án WB8 tỉnh Sơn La.

- Hợp đồng kinh tế số 04/HĐKT/2018 với trung tâm quỹ đất huyện thuận châu về
giải phóng mặt bằng xây dựng Hạng mục công trình hồ Noong Chạy, huyện Thuận
Châu.

- Thông báo thu hồi đất số 25/TB-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2019 và số 45/TB-
UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Thuận Châu để thực hiện dự
án xây dựng công trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Sơn La hạng
mục hồ Noong Chạy xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu đợt 1 và đợt 2.

5. Hòa Bình

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh
Hòa Bình ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh
Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước
thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh
Hòa Bình về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại các biểu 01, 02, 06, 07, 08,
09, 10, 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014
của UBND tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa
Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ
chứa nước Đại Thắng, huyện Lạc Thủy thuộc dự án WB8.

- Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 về việc phê duyệt
phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây
dựng công trình tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại
thắng, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Hòa
Bình về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán TDA sửa chữa
và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại Thắng, huyện Lạc Thủy.

- Hồ sơ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tiểu Dự án sửa chữa và nâng
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cao an toàn đập hồ chứa nước Đại Thắng xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa
Bình bao gồm các thông báo từ số 85/TB-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của
UBND huyện Lạc Thủy về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Tiểu dự án sửa
chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại Thắng, xã An Bình huyện Lạc
Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Lạc
Thủy về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để thực hiện công
trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại Thắng tại xã
An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Lạc
Thủy về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an
toàn đập hồ chứa nước Đại Thắng, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Tờ trình số 06/TTr-TTPTQĐ ngày 12 tháng 1 năm 2018 của Trung tâm Phát triển
Quỹ đất huyện Lạc Thủy về việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại
Thắng, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện
Lạc Thủy về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình Sửa chữa
và nâng cao an toàn hồ chứa nước Đại Thắng xã An Bình, huyện Lạc Thủy.

- Biên bản tổ chức họp trực tiếp và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư công trình tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa
nước Đại Thắng, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Biên bản ngày 18/12/2017 tổng hợp ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư công trình Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Đại
Thắng, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Biên bản ngày 31 tháng 10 năm 2017 kiểm đếm khối lượng đất, tài sản trên đất để
giải phóng mặt bằng công trình hồ chứa nước Đại Thắng, xã An Bình, huyện Lạc
Thủy, tỉnh Hòa Bình.

6. Vĩnh Phúc

- Hồ sơ mời quan tâm gói thầu Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội - C1-VINHPHUC-CS1.

- Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 phê duyệt Báo cáo kế hoạch
hành động tái định cư (RAP) và Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
(EMDP) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về Ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái
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định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về Ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15
tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 2233/QĐ-CTUBND của UBND huyện Lập Thạch ngày 01 tháng 11
năm 2018 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tổ công tác
giúp việc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng Tiểu Dự án:
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc.

- Công văn số 1334/CPO-WB8 của CPMU dự án WB8 ngày 8 tháng 10 năm 2018
về việc thông qua các báo cáo chính sách an toàn xã hội TDA Sửa chữa và nâng
cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Thanh Hóa

- Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 08/3/2016, của UBND tỉnh Thanh Hóa phê
duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

- Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về
phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Quyết định số: 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa.

- Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh
Thanh Hóa ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Triệu
Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án
sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, xã Xuân Du, huyện
Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện
Như Thanh về việc phê duyệt phương án bồi thường và dự toán chi tiết, tổng thể
giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện tiểu dự án sửa chữa nâng cấp đảm
bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể tỉnh Thanh Hóa.



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -78-

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Như
Thanh về việc phê duyệt phương án bồi thường và dự toán chi tiết, tổng thể GPMB
thu hồi đất (đợt 2) để thực hiện tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ
chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 7750/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện
Triệu Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng
dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, xã Xuân Du,
huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GẶP

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan/Tổ chức

1 Nguyễn Văn Ngọc Giám đốc PPMU Vĩnh Phúc PPMU Vĩnh Phúc

2 Lưu Đình Thế Phó giám đốc PPMU Vĩnh Phúc PPMU Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Thị Nga
Phụ trách chính sách an toàn xã
hội

PPMU Vĩnh Phúc

4 Lê Thị Hồng Vinh Kế toán PPMU Vĩnh Phúc

5 Trần Xuân Mậu CB Quản lý đấu thầu PPMU Vĩnh Phúc

6 Nguyễn Văn Toàn CB chính sách an toàn môi trường PPMU Vĩnh Phúc

7 Nguyễn Anh Đông Cán bộ Quản lý Kế hoạch PPMU Vĩnh Phúc

8 Trần Huỳnh Cán bộ giám sát thi công PPMU Vĩnh Phúc

9 Nguyễn Văn Sơn Tư vấn giám sát trưởng PPMU Vĩnh Phúc

10 Đặng Ngọc Linh Tư vấn quan trắc môi trường PPMU Vĩnh Phúc

11 Đặng Thị Hà
Tư vấn nhà thầu gói chính sách an
toàn

Nhà thầu PPMU
Vĩnh Phúc -

Halcom

12 Anh Nam
Phụ trách dự án tại trung tâm phát
triển quỹ đất

13 Nguyễn Đức Lương Giám đốc BQLDA PPMU Phú Thọ

14 Nguyễn Anh Hùng Phó GĐ BQLDA PPMU Phú Thọ

15 Đinh Thị Hoa
Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng
hợp

PPMU Phú Thọ

16 Nguyễn Long Sơn Phó trưởng phòng kế hoạch tổng
hợp

PPMU Phú Thọ

17
Nguyễn Thị Kim
Loan

Cán bộ tổng hợp PPMU Phú Thọ

18 Cao Thu Vân Chuyên viên PPMU Phú Thọ

19 Ngô Thị Thúy Hằng Cán bộ lưu trữ PPMU Phú Thọ

20 Hà Kế Tuấn Cán bộ môi trường PPMU Phú Thọ

21 Nguyễn Đình Sang Cán bộ phụ trách tái định cư PPMU Phú Thọ

22 Đào Thanh Tùng Cán bộ hiện trường PPMU Phú Thọ
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STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan/Tổ chức

23 Nguyễn Long Sơn Phó phòng kế hoạch-tổng hợp PPMU Phú Thọ

24 Hà Quang Thụ Phó chủ tích xã PPMU Phú Thọ

25 Đoàn Doãn Tuấn
Tư vấn RAP cho Ban Phú Thọ,
Giám đốc

Viện nước tưới tiêu và
môi trường, số 2 ngõ
165 phố Chùa Bộc,

26 Nguyễn Thanh Minh Chức vụ: Văn phòng- Thống kê,
UBND xã Tiên

Lương, huyện Cẩm
Khê, Tỉnh Phú Thọ

27 Bùi Xuân Hiển Giám đốc PPMU Quảng Ninh

28 Bùi Mạnh Tuấn Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật PPMU Quảng Ninh

29 Nguyễn Ngọc Việt Cán bộ Kỹ thuật PPMU Quảng Ninh

30 Vũ Thị Thúy Kế toán PPMU Quảng Ninh

31 Bùi Tố Dương Cụm trưởng Cụm Khe Chè
Cty TNHH 1TV Thủy

lợi Đông Triều

32 Lê Hải Hùng Giám đốc BQL DA
PPMU Tuyên

Quang

32 Lê Quang Thuận Trưởng phòng quản lý dự án
PPMU Tuyên

Quang

33 Vũ Ngọc Thế Cán bộ kỹ thuật
PPMU Tuyên

Quang

34 Lương Văn Cường Trưởng phòng kỹ thuật, thẩm định
PPMU Tuyên

Quang

35 Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ kỹ thuật
PPMU Tuyên

Quang

36 Hà Kim Truyền
Phụ trách chính sách an toàn xã
hội

PPMU Tuyên
Quang

37 Nguyễn Văn Đông Cán bộ chính sách an toàn xã hội
PPMU Tuyên

Quang

38 Nguyễn Thành Đức Kế toán trưởng
PPMU Tuyên

Quang

39 Nguyễn Văn Thể Phó giám đốc PPMU Sơn La

40 Đinh Văn Mùi Đại diện nhà thầu thi công hồ Củ
1

Cty TNHH 68 Sao
Mai
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STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan/Tổ chức

41 Ngô Thuyết Trình Trưởng phòng Kỹ thuật PPMU Sơn La

42 Trần Văn Quân Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính PPMU Sơn La

43 Lê Văn Huyên Trưởng phòng quản lý dự án PPMU Sơn La

44 Nguyễn Thị Hải Kế toán trưởng PPMU Sơn La

45 Nguyễn Văn Nam Giám sát thi công Đập hồ Củ 1

46 Lò Văn Huyên Trưởng phòng Kỹ thuật, phụ trách
CSAT

PPMU Sơn La

47 Nguyễn Xuân Quang Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp PPMU Thanh Hóa

48 Nguyễn Thị Sơn Kế toán trưởng PPMU Thanh Hóa

49 Đỗ Kim Xuân
Phó trưởng phòng điều hành dự
án 1, phụ trách CSAT

PPMU Thanh Hóa

50 Nguyễn Đức Luận Cán bộ phòng KH-tổng hợp PPMU Thanh Hóa

51 Lê Văn Tuấn Cán bộ phòng KH-tổng hợp PPMU Thanh Hóa

52 Nguyễn Thị Xuân Cán bộ phòng tài chính - kế toán PPMU Thanh Hóa

53 Hoàng Thị Biên
Cán bộ kt - phòng điều hành dự án
1, phụ trách CSAT

PPMU Thanh Hóa

54 Trần Hữu Quý
Phó giám đốc Ban giám đốc Dự
án

PPMU Thanh Hóa

55 Nguyễn Hào Giám đốc Ban PPMU Nghệ An

56 Trần Thanh Thủy Trưởng phòng Kỹ thuật PPMU Nghệ An

57 Nguyễn Duy Đông Kế toán trưởng PPMU Nghệ An

58 Phan Doãn Hòa Phó phòng kế hoạch PPMU Nghệ An

59 Vi Bảo Tuấn Phó phòng kế toán PPMU Nghệ An

60 Đặng Thị Xuyến Cán bộ Kỹ thuật PPMU Nghệ An

61 Anh Vượng Phó giám đốc PPMU Hòa Bình

62 Đặng Văn Kết
Cán bộ phụ trách Chính sách an
toàn xã hội

PPMU Hòa Bình

63 Đoàn Tuấn Anh Cán bộ
Trung tâm Phát

triển Quỹ đất huyện
Lạc Thủy, Hòa Bình

64 Quách Công Mười Phó chủ tịch xã
Xã An Bình, huyện
Lạc Thủy, Hòa Bình
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI DÂN PHỎNG VẤN SÂU

STT Tỉnh Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ

1 Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Thắng Bí thư thôn Đức Lễ- Văn Quán-
Lập Thạch

2 Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Cao Tài Trưởng thôn
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

3 Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Hiền Hộ dân BAH
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

4 Vĩnh Phúc Lê Thị Bình Hộ dân BAH
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

5 Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Đao Hộ dân BAH
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

6 Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hòa Hộ dân BAH
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

7 Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Quý Hộ dân BAH
Đức Lễ- Văn Quán-

Lập Thạch

8 Vĩnh Phúc Trần Văn Trâu Trưởng thôn
Thanh Tú- Đồng Quế-

Sông Lô

9 Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Ẩm Hộ dân BAH
Thanh Tú- Đồng Quế-

Sông Lô

10 Vĩnh Phúc Hà Thị Tác Hộ dân BAH
Quế Nham- Đồng

Quế- Sông Lô

11 Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Sơn Hộ dân BAH
Thanh Tú- Đồng Quế-

Sông Lô

12 Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Húng Trưởng thôn Thôn Suối Sải

13 Phú Thọ Hoàng Xuân Huy Trưởng thôn Khu 4, xã Tiên Lương

14 Phú Thọ Nguyễn Văn Thảo Hộ dân BAH Khu 4, xã Tiên Lương

15 Phú Thọ Nguyễn Thị Thông Hộ dân BAH Khu 4, xã Tiên Lương

16 Phú Thọ Nguyễn Công Chính Hộ dân BAH Khu 4, xã Tiên Lương

17 Phú Thọ Nguyễn Thành Đô Hộ dân BAH Khu 4, xã Tiên Lương

18 Quảng Ninh Vũ Thị Chín Hộ dân BAH
Thôn Ba Xã, xã An
Sinh, Đông Triều

19 Quảng Ninh Bùi Tố Dương Hộ dân BAH
Cụm trưởng cụm Cây
Chè, Thôn Ba Xã, xã
An Sinh, huyện Đông
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STT Tỉnh Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ
Triều

20 Quảng Ninh Trương Thị Oanh Hộ dân BAH
Thôn Ba Xã, xã An
Sinh, huyện Đông

Triều

21 Quảng Ninh Nguyễn Thị Chín Hộ dân BAH
Thôn Ba Xã, xã An
Sinh, huyện Đông

Triều

22 Quảng Ninh Từ Thị Cúc Hộ dân BAH
Thôn Ba Xã, xã An
Sinh, huyện Đông

Triều

23 Sơn La Nguyễn Văn Nam Giám sát thi
công

Đập hồ Củ 1

24 Sơn La Lò Văn Bun Trưởng bản
Bản Củ 3- xã Chiềng

Ban

25 Sơn La Nguyễn Đức Thắng
Nhà thầu thi
công hồ Củ 2

Cty CP ĐTXDvà
PTNT Hà Nội

26 Sơn La Hà Văn Tiến Hộ dân BAH
Bản Củ 3- xã Chiềng

Ban

27 Sơn La Hoàng Văn Thua Hộ dân BAH
Bản Củ 2- xã Chiềng

Ban

28 Sơn La Lò Văn Siêng Hộ dân BAH
Bản Củ 3- xã Chiềng

Ban

29 Sơn La Nguyễn Văn Tiến
Đại diện nhà

thầu thi công hồ
Xum Lo

Cty Thủy lợi 1

30 Sơn La Lò Thị Thanh Vân Hộ dân BAH Bản Xum

31 Hòa Bình Bùi Thanh Dương Cán bộ địa
chính

Xã An Bình, huyện
Lạc Thủy

32 Hòa Bình Đinh Kim Tùy Bí thư chi bộ
thôn

Thôn Đức Bình, xã An
Bình, huyện Lạc Thủy

33 Hòa Bình Nguyễn Thị Nhơn Hộ dân BAH
Thôn Đức Bình, xã An
Bình, huyện Lạc Thủy

34 Hòa Bình Đinh Thị Hường Hộ dân BAH
Thôn Đức Bình, xã An
Bình, huyện Lạc Thủy

35 Hòa Bình Trần Văn Học Hộ dân BAH Thôn Đức Bình, xã An
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STT Tỉnh Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ
Bình, huyện Lạc Thủy

36 Hòa Bình Đinh Đức Hải Hộ dân BAH
Thôn Đức Bình, xã An
Bình, huyện Lạc Thủy

37 Hòa Bình Nguyễn Đức Biên Trưởng thôn
Thôn Đức Bình, xã An
Bình, huyện Lạc Thủy

38 Hòa Bình Bùi Thị Phương Hộ dân BAH
Thôn Đại Thắng, xã
An Bình, huyện Lạc

Thủy

39 Hòa Bình Đoàn Tuấn Anh

Cán bộ trung
tâm phát triển

quỹ đất
Huyện Lạc Thủy

40 Tuyên Quang Khổng Thị Tân
Chủ tịch UBND

xã Chân Sơn
Xã Chân Sơn, huyện

Yên Sơn

41 Tuyên Quang Đào Thị Nhâm
CB đại chính xã

Chân Sơn
Xã Chân Sơn, huyện

Yên Sơn

42 Tuyên Quang Trần Thị Vân
CT hội PN xã

Chân Sơn
Xã Chân Sơn, huyện

Yên Sơn

43 Tuyên Quang Nguyễn Việt Dũng Phó CT UBND
xã Trung Môn

Xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn

44 Tuyên Quang Khương Kim Thoa CT hội PN xã
Trung Môn

Xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn

45 Tuyên Quang Hà Quốc Huy
Trưởng thôn -
Hộ dân BAH

Xóm 1, xã Trung Môn,
huyện Yên Sơn

46 Tuyên Quang Phạm Ngọc An Hộ dân BAH
Xóm 1, xã Trung Môn,

huyện Yên Sơn

47 Tuyên Quang Trần Xuân Trường Hộ dân BAH
Xóm 1, xã Trung Môn,

huyện Yên Sơn

48 Tuyên Quang Nguyễn Thị Lan Hộ dân BAH
Xóm 1, xã Trung Môn,

huyện Yên Sơn

49 Tuyên Quang Hà Hải Lanh Hộ dân BAH
Xóm 1, xã Trung Môn,

huyện Yên Sơn

50 Tuyên Quang Nguyễn Thị Thảo My Hộ dân BAH
Xóm 1, xã Trung Môn,

huyện Yên Sơn

51 Tuyên Quang Hoàng Ngọc Sơn PCT UBND xã
Xã Xuân Du, huyện

Như Thanh
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STT Tỉnh Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ

52 Tuyên Quang Đăng Khắc Vui CB địa chính
Xã Xuân Du, huyện

Như Thanh

53 Tuyên Quang Nguyễn Thị Hồng CTHPN
Xã Xuân Du, huyện

Như Thanh

54 Thanh Hóa Nguyễn Văn Tiến Hộ dân BAH
Thôn 2, xã Xuân Du,

huyện Như Thanh

55 Thanh Hóa Nguyễn Văn Thái Hộ dân BAH
Thôn 2, xã Xuân Du,

huyện Như Thanh
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Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -86-

PHỤC LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

Thảo luận nhóm các hộ bị ảnh hưởng ở Đập Đa
Mang, xã Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Khu vực đang thi công đập Bò Lạc, TDA Vĩnh
Phúc

Tiểu dự án Đập Đa Mang, xã Văn Quán, Lập
Thạch, Vĩnh Phúc, nền đường cũ rộng 3,5m, dự

kiến mở rộng thành đường 5m

Tư vấn ISC họp với cán bộ chuyên trách tái
định cư của PPMU Vĩnh Phúc

Nền đường cũ, dự án dự kiến nâng cấp thành
đường quản lý, vận chuyển vật liệu, Tiểu dự án Hồ

Ban – Phú Thọ

Phỏng vấn sâu hộ ông Nguyễn Thành Đô, khu 4,
xã Tiên Lương, tiểu dự án Hồ Ban – Phú Thọ
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PHỤC LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

Thảo luận nhóm các hộ bị ảnh hưởng ở Đập Đa
Mang, xã Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Khu vực đang thi công đập Bò Lạc, TDA Vĩnh
Phúc

Tiểu dự án Đập Đa Mang, xã Văn Quán, Lập
Thạch, Vĩnh Phúc, nền đường cũ rộng 3,5m, dự

kiến mở rộng thành đường 5m

Tư vấn ISC họp với cán bộ chuyên trách tái
định cư của PPMU Vĩnh Phúc

Nền đường cũ, dự án dự kiến nâng cấp thành
đường quản lý, vận chuyển vật liệu, Tiểu dự án Hồ

Ban – Phú Thọ

Phỏng vấn sâu hộ ông Nguyễn Thành Đô, khu 4,
xã Tiên Lương, tiểu dự án Hồ Ban – Phú Thọ
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PHỤC LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA

Thảo luận nhóm các hộ bị ảnh hưởng ở Đập Đa
Mang, xã Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Khu vực đang thi công đập Bò Lạc, TDA Vĩnh
Phúc

Tiểu dự án Đập Đa Mang, xã Văn Quán, Lập
Thạch, Vĩnh Phúc, nền đường cũ rộng 3,5m, dự

kiến mở rộng thành đường 5m

Tư vấn ISC họp với cán bộ chuyên trách tái
định cư của PPMU Vĩnh Phúc

Nền đường cũ, dự án dự kiến nâng cấp thành
đường quản lý, vận chuyển vật liệu, Tiểu dự án Hồ

Ban – Phú Thọ

Phỏng vấn sâu hộ ông Nguyễn Thành Đô, khu 4,
xã Tiên Lương, tiểu dự án Hồ Ban – Phú Thọ
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Thảo luận nhóm tại công trường Hồ Ban – Phú
Thọ

Lán trại khu vực thi công Hồ Bàn – Phú Thọ

Phụ lục của các điều kiện chung hợp đồng về MT
– XH – Sức khoẻ- An toàn của nhà thầu và Ban

QLDA – tỉnh Tuyên Quang

Phụ lục của các điều kiện chung hợp đồng về
MT – XH – Sức khoẻ- An toàn của nhà thầu và

Ban QLDA – tỉnh Tuyên Quang

Họp với cán bộ PMU Tuyên Quang Biển thông tin dự án tại TDA Tuyên Quang
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Con đường hoa do chị em phụ nữ trồng, TDA
Tuyên Quang

Phóng vấn nhà thầu-TDA Tuyên Quang

Các tư vấn ISC làm việc với PPMU Quảng Ninh
trước khi xuống thực địa

Lán trại công nhân được tận dụng từ công trình
của dân đã bị thu hồi sắp phải tháo dỡ, công
trình đường quản lý, công trình Hồ Khe Chè,

Quảng Ninh

Phỏng vấn cán bộ công ty khai thác công trình
thủy lợi Đông Triều, đơn vị quản lý đập, công

trình Hồ Khe Chè, Quảng Ninh

Nền đường cũ dẫn tới đập, dự án dự kiến nâng
cấp thành đường quản lý, vận chuyển vật liệu,

công trình Hồ Khe Chè, Quảng Ninh
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Các hộ BAH làm việc tại hồ Củ 1 xã Chiềng Ban
huyện Mai Sơn, Sơn La

Tuyến đường quản lý đập Xum Lo xã Chiềng
Mung đi qua đất hộ dân BAH, Sơn La

Khu vực chân đập hồ Củ 2 xã Chiềng Ban huyện
Mai Sơn, Sơn La

Tư vấn ISC họp với PPMU Sơn La.

Thảo luận nhóm các hộ bị ảnh hưởng ở thôn Đức
Bình, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã An Bình và
trưởng thôn Đại Thắng, xã An Bình, huyện Lạc

Thủy, tỉnh Hòa Bình
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Khu vực chân đập hồ Đại Thắng, tiểu dự án 1
tỉnh Hòa Bình

Tư vấn ISC họp với PPMU Hòa Bình.
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PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ TRÍCH DẪN KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU

Tỉnh
Vĩnh
Phúc

- “Trước kia lòng hồ chứa được ít nước nên có tình trạng thiếu nước tưới
cho việc trồng trọt của người dân. Khi được sửa chữa, nâng cấp sẽ đảm bảo
nước tưới cho sản xuất. Việc thu hồi đất của các hộ dân không ảnh hưởng
nhiều đến sinh kế vì diện tích thu hồi không đáng kể. Tuy nhiên việc thi
công ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vì gây chia cắt tuyến đường
từ trong thôn ra ruộng và qua các thôn khác, chúng tôi chỉ mong thi công
nhanh chóng để người dân thuận tiện đi lại hơn” Bác Nguyễn Văn Húng,
trưởng thôn Đức Lễ, đập Suối Sải.

- “Thực ra các vấn đề chính sách an toàn chưa được các cơ quan thực hiện
hiểu rõ. Khó khăn của chúng tôi là không nắm rõ được các yêu cầu thực
hiện tuyên truyền chính sách an toàn các chương trình truyền thông, và hỗ
trợ nâng cao đời sống người dân.

- Trước đây ở các dự án khác, chủ yếu là do ban Trung ương triển khai, hiện
nay đưa về các PPMU nên cán bộ còn lúng túng trong triển khai.” Ông
Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc PPMU Vĩnh Phúc.

Tỉnh
Phú
Thọ

- “Theo tôi thì giá bồi thường thấp hơn so với giá thị trường, nhưng mà việc
xây đập thì tôi ủng hộ. Nếu chính sách của nhà nước là như vậy thì người
dân chúng tôi cũng nhất trí thôi dù giá bồi thường này là thiệt thòi cho các
hộ bị thu hồi đất chúng tôi” Ông Nguyễn Văn Đô, Khu 4.

- “Thời gian bố trí vốn từ lúc trình đến lúc được duyệt rất dài 4-5 tháng, sau
đó còn phải tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng, sau khi có mặt bằng
thì lại phải chờ thời gian vì hồ đang tích nước, phải phối hợp với quản lý hồ
và tránh thời gian phục vụ sản xuất của hồ” Anh Nguyễn Đình Sang, phụ
trách CSATXH PPMU Phú Thọ.

- “Tôi thấy lo lắng lắm vì cứ thế này thì đến đời con thì không đủ đất đủ
vườn để trồng trọt. Diện tích đất bị thu hồi nhà tôi trước đây để trồng ngô và
nuôi gà. Sau khi bàn giao mặt bằng, nhà tôi không nuôi gà đươc nữa vì
không có chỗ nuôi nữa, cũng không còn ngô để chăn nuôi thì thu nhập trong
nhà sẽ bị giảm xuống mất” Bà Nguyễn Thị Thông, Khu 4.

Tỉnh
Sơn La

- “Hộ hiến đất thì yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng lại yêu cầu của người dân,
nếu không hỗ trợ được thì họ sẽ gây khó khăn, ví dụ: họ rào đường, cản trở
thi công, không cho xe chở vật liệu, việc này đã có nhiều anh em ghi nhận”
Anh Tiến, cán bộ kỹ thuật công ty Thủy lợi 1, nhà thầu thi công Hồ
Xum Lo, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn.

-“Gia đình tôi đã hiến 300m2 đất trồng cà phê và 30m2 đất ruộng, trên đất
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có 300 gốc cây cà phê trồng lâu năm có giá trị lớn, đây là việc thu hồi đất để
làm công trình nên người dân cũng đồng tình và ủng hộ. Các hộ hiến đất
chúng tôi đã ký vào biên bản hiến đất, số lượng m2 của các hộ thì được
Trưởng bản và Ban quản lý Dự án đi đo, số m2 cụ thể thì nhà tôi và các hộ
khác đều không nắm được. Nhà thầu thi công đã giải tỏa mặt bằng và bắt
đầu thi công rồi. Nhà thầu cũng ưu tiên thuê các hộ hiến đất làm công. Tự
các hộ chúng tôi liên hệ với nhà thầu để xin làm lao động. Lương trả theo
khả năng, thỏa thuận trước khi vào làm, trung bình ở mức khoảng 200 nghìn
đồng/ngày/người có người còn được cao hơn tùy theo công việc. Buổi tối
người dân ở quanh đây sẽ về nhà.” Gia đình chị Hà Thị Xoáy, anh Hoàng
Văn Thua, bản Củ 2, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, thuộc hộ bị ảnh
hưởng, lao động địa phương được nhà thầu thuê thi công công trình.

- “Trước đây bản không có quy hoạch đường, đường rộng chỉ khoảng hơn
2m, sau đó vận động các hộ hiến đất. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động,
các hộ đã hiểu nên tự hiến. Các bên tham gia vận động là các trưởng bản,
trưởng thôn, đoàn thể, địa chính, phó chủ tịch” Anh Lèo Văn Voon,
trưởng bản Củ 3, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

Tỉnh
Quảng
Ninh

- “Nhà tôi thu nhập chính là đi làm công nhân khai thác nhựa thông, trung
bình hơn sáu triệu đồng một tháng cả hai vợ chồng. Thực ra việc mở rộng
chân đập cũng có gây ảnh hưởng, nhưng không có vấn đề lớn ảnh hưởng
đến thu nhập của gia đình tôi. Đất bị thu hồi là do bố mẹ chúng tôi khai
hoang từ năm 1991 đến nay nhưng khi bồi thường, hỗ trợ không được bồi
thường, hỗ trợ công khai hoang mà chỉ bồi thường cây trên đất. Trước đây
đất này là để trồng cây nông nghiệp, nhưng bị bò phá nên trồng bạch đàn.
Đến giờ bạch đàn cũng được gần chục năm rồi nhưng chưa đạt mức bán giá
cao nhất thì đã bị thu hồi rồi, chúng tôi tiếc nhưng chẳng biết làm thế nào”
Chị Vũ Thị Chín, thôn Ba Xã, xã An Sinh, Đông Triều.

- “Việc đi tham vấn là do nhà thầu chủ động, chúng tôi cùng phối hợp. Nghe
tin được kiểm đếm các hộ ồ ạt trồng cây vì theo kế hoạch chúng tôi không
bồi thường thu hồi đất mà chỉ thu hồi cây trồng trên đất nhất là cây lâu năm
vì đất này là đất khai hoang, nằm trong hành lang an toàn mở rộng
đập.”Anh Vũ Ngọc Thế, cán bộ kỹ thuật kiêm phụ trách CSAT, PPMU
Quảng Ninh.

Tỉnh
Hòa
Bình

- “Chúng tôi đều làm theo quy định, nói chúng là bà con ở đây cũng đều rất
ủng hộ việc xây đường và làm lại đập vì công trình này rất thiết yếu cho đời
sống của bà con. Bà con ở đây chủ yếu là di cư từ Ninh Bình lên từ những
năm 1980. Đập thời đó là đập đắp bằng đất, tới nay đã xuống cấp nhiều. Đất
ở đây đều do UBND xã xác nhận chủ vào sổ chứ bà con không có sổ đỏ.
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Nhiều bà con có ý kiến về giá vì nếu theo quy định trong quyết định giao
đất thì thấp quá, bà con có nguyện vọng muốn được hỗ trợ thêm. Từ khi có
thông báo thu hồi đất là Trung tâm Quỹ đất bắt đầu đi tuyên truyền, truyền
thông chủ trương chính sách liên quan đến xây dựng công trình và chính
sách bồi thường, hỗ trợ hỗ trợ tái định cư, sau đó tiến hành kê khai thực tế
tại thực địa. Về lập phương án bồi thường, hỗ trợ, sau khi hoàn chỉnh thì
niêm yết công khai tại hội trường thôn, có giao tới tay bà con phương án.
Sau 20 ngày niêm yết để bà con rà soát và phản ánh các phương án, sau đó
trình lên phòng tài nguyên môi trường của huyện thẩm định, sau đó trình
UBND huyện ký quyết định thu hồi và bồi thường, hỗ trợ trong cùng 1
ngày, sau đó cùng chủ đầu tư chốt kinh phí bồi thường, hỗ trợ.” Anh Đoàn
Tuấn Anh, cán bộ Trung tâm Quỹ đất Huyện Lạc Thủy.
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PHỤ LỤC 7: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI (GAP) HỒ ĐỒNG BỂ - TỈNH
THANH HÓA

Tên Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể,
xã Xuân Du và Triệu Thành, huyện Như Thanh, tỉnh thanh Hóa.

Thông tin chung: Chương trình Kế hoạch hành động giới, Dân tộc thiểu số và Phát

triển xã hội được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập Trung tâm đào tạo và hợp tác

Quốc tế - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn số
191/2017/HĐTVĐB-WB8 Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5). Các hoạt động do tư vấn triển

khai được thực hiện từ 12/2017.

1. Hoạt động: Chương trình do tư vấn thực hiện gồm 3 hoạt động chính

Hoạt động 1: Hỗ trợ phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số: Bao gồm các hoạt động

tập huấn kỹ thuật sản xuất như kỹ thuật trồng ớt, bí xanh, ngô, lúa; Kỹ thuật chăn nuôi
gà, phòng chống các bệnh ở gia cầm và Tập huấn về kỹ năng kinh doanh – Marketing

nông nghiệp.

Hoạt động 2: Chương trình truyền thông: Tập trung vào nâng cao nhận thức về sức

khỏe và An toàn trong việc xây dựng và quản lý an toàn đập. Các hoạt động chính bao

gồm truyền thanh, phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền.

Hoạt động 3: Thực hiện Kế hoạch hành động giới: Thực hiện các buổi tập huấn,

nâng cao năng lực về giới cho đội ngũ cán bộ Ban, đội ngũ cán bộ chính quyền và các

ban ngành đoàn thể ở địa phương với mục đích tăng cường sự tham gia của các bên vào

công tác xây dựng và quản lý hệ thống công trình. Kế hoạch này cũng nhằm nâng cao

khả năng, năng lực cho phụ nữ và cộng đồng trong việc lập kế hoạch, triển khai thực

hiện và khả năng quản lý, giám sát.

2. Đánh giá các hoạt động thực hiện

Nội dung Tư vấn triển khai được xây dựng trên cơ sở bám sát các Kế hoạch Phát

triển dân tộc thiểu số, kế hoạch giới và Phát triển xã hội đã được lập và thông qua, có

chỉnh sửa, lồng ghép một số hoạt động với nhau sao cho phù hợp nhất với tình hình

thực tế của địa phương và đã được Ban cũng như các cơ quan liên quan của địa phương
chấp nhận.

Theo đó đã triển khai các hoạt động tập huấn cho lực lượng cán bộ nòng cốt của địa
phương như Hội Phụ nữ, nông dân, hợp tác xã, đoàn thanh niên. Ngoài ra các buổi tập

huấn, lồng ghép đều có sự tham gia của cán bộ Ban, Hội phụ nữ huyện…

Ngoài ra, các hoạt động thông tin tuyên truyền về triển khai dự án, nâng cao sức

khỏe cộng đồng, giảm thiểu rủi ro, an toàn đập, phòng chống thiên tai dựa vào cộng

đồng cũng được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên phát các bản tin cập nhật tình

hình thi công cũng như các biện pháp an toàn trên hệ thống loa xã, tờ rơi, áp phích được
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trao cho người tham gia cũng như dán tại các địa điểm cho người dân dễ quan sát.

Kế hoạch hành động Giới, Dân tộc thiểu số và Phát triển xã hội đã được đơn vị tư
vấn thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2019, đến tháng 1/2019 đã hoàn thành báo

cáo, bàn giao đầy đủ các sản phẩm và thanh toán kết thúc hợp đồng tư vấn.

3. Kinh phí và công tác giải ngân Kế hoạch GAP, EMDP, PTXH

Do đơn vị Tư vấn lồng ghép Kế hoạch về giới, Dân tộc thiểu số và Phát triển cộng

đồng vào thành 1 gói tư vấn nên kinh phí của cả gói so với kinh phí dự toán cho các

hoạt động cụ thể có sự điều chỉnh nhất định kinh phí thực hiện là 310.730.000 đồng so

với kinh phí dự kiến ban đầu là 100.000.000 VNĐ.

Đơn vị tư vấn thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2019, đến tháng 1/2019 đã

hoàn thành báo cáo, bàn giao đầy đủ các sản phẩm và thanh toán kết thúc hợp đồng tư
vấn.

Công tác giải ngân không gặp khó khăn gì, Tư vấn đã cung cấp đầy đủ các chứng từ,

không có khiếu nại gì xảy ra.

4. Đề xuất/giải pháp

Do khối lượng công việc triển khai Kế hoạch hành động Giới, Dân tộc thiểu số và

Phát triển xã hội có nhiều đầu việc, triển khai trên một thời gian dài, tại nhiều địa
phương khác nhau, cần huy động một lượng nhân sự tương đối lớn về số lượng cũng
như về chất lượng, trình độ chuyên môn, trong khi đó Ban QLDA lại không có đủ
người có trình độ chuyên môn đáp ứng hết được nên việc thuê 1 đơn vị tư vấn độc lập

bên ngoài có trình độ chuyên môn về thực hiện các hoạt động này là rất hợp lý. Đây
cũng là bài học kinh nghiệm cho các đơn vị khác thực hiện.

Tùy từng đơn vị việc thực hiện các hoạt động này sử dụng nguồn vốn vay hay

nguồn vốn đối ứng của địa phương. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án này, tại Thanh

Hóa việc sử dụng nguồn vốn đối ưng, giải ngân cho các hoạt động này còn hạn chế.

Khung chính sách giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới có một số điều khoản không

thống nhất vì thế công tác giải ngân còn chậm hơn so với mong đợi.
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI (GAP)HỒ ĐỒNG BỂ – TỈNH THANH HÓA

Các hợp phần DA Các hoạt động của GAP Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 5/2019)

Khôi phục an
toàn đập

1.  Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia các cuộc tham vấn
cung cấp các thông tin về dự án và lập kế hoạch, thực
hiện, giám sát và đánh giá. Trong đó, ít nhất có 25%
phụ nữ DTTS tham gia các hoạt động tham vấn ở các
xã có người DTTS sinh sống.

Đạt: Được thực hiện lồng ghép cùng kế hoạch Dân tộc thiểu số nằm
trong gói tư vấn số C1-TH-ĐB-CS5 do đơn vị Tư vấn đến từ Trung tâm
đào tạo và Hợp tác quốc tế thưc hiện tháng 3/2018. Ngoài các chuyên gia
về Giới và Dân tộc thiểu số, nhóm còn mời bà Quách Thị Oanh – Phó
chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh, nguyên là cán bộ Hội PN
huyện tham gia giảng dạy. Theo đó, các thành viên tham gia đến từ các
Hội đoàn thể địa phương như Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên, Hội nông
dân, hợp tác xã …Trung bình mỗi lớp có 31 người tham gia 1 lớp. Cả 2
lớp có 37/55 người tham gia là nữ giới chiếm 67%.

+ Tập huấn kỹ năng truyền thông về dự án và truyền
thông về “giáo dục sức khỏe tại cộng đồng”. Tập
huấn nhóm những người tình nguyện nòng cốt làm
hướng dẫn viên thông tin truyền thông về nghĩa vụ
bảo quản hệ thống kênh tưới. (Có thể lồng ghép
truyền thông trong nội dung sinh hoạt của các câu lạc
bộ Gia đình hạnh phúc). Ít nhất 30% nhóm người tình
nguyện được tập huấn là phụ nữ.

Chiến dịch truyền thông về thực hiện dự án được thực hiện qua các bản
tin phát trên hệ thống loa của xã và tờ rơi được phát cho các đại biểu
tham gia.

+ Chiến dịch truyền thông về thực hiện dự án (được
phát trên đài phát thanh của huyện và đài truyền
thanh cấp xã; hoặc bằng văn bản văn bản như tờ
bướm, tờ in rời được phân phát tới tay các hộ gia
đình/hoặc đại biểu.

Được phát thanh trên hệ thống loa phát thanh của xã về các nội dung của
dự án: Quy mô dự án, tiến độ, các thông tin lưu ý đối với cộng đồng.

+Tiến hành tham vấn thường xuyên với phụ nữ trong
quá trình thực hiện dự án. Hình thành cơ chế phản hồi

Có thực hiện tham vấn với Hội phụ nữ trong quá trình thực hiện.
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cho các mối quan tâm của chị em phụ nữ về dự án để
các cấp lãnh đạo kịp thời nắm bắt và điều chỉnh khi
cần thiết.

2.  Xây dựng các nhóm giám sát cộng đồng, có trách
nhiệm giám sát công trình xây dựng tại địa phương
mình. Tối thiểu 20% phụ nữ có trong thành phần lãnh
đạo nhóm giám sát.

Ban giám sát cộng đồng được xây dựng theo quy chế cụ thể của địa
phương.

3.  Tối thiểu 20%- 30% phụ nữ tham gia các khóa tập
huấn kỹ thuật liên quan đến vận hành hồ CPMU,
PPMU tổ chức.

Chưa thực hiện

+ Các lớp tập huấn/tham vấn cần được tổ chức theo
khung thời gian mà phụ nữ đề xuất khi lập kế hoạch
để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của họ.

Các lớp tập huấn/Tham vấn được tổ chức theo khung thời gian mà phụ nữ
đề xuất khi lập kế hoạch chính vì vậy đã nhận được sự ủng hộ và tham
gia, quan tâm đông đảo của người dân.

+ Các cuộc họp tham vấn, thông tin và tập huấn có
thể sử dụng tiếng Kinh do các hộ DTTS ở các xã đều
thành thạo tiếng Kinh.

Tất cả các cuộc họp tham vẫn, thông tin và tập huấn đều sử dụng tiếng
Kinh vì hầu hết những hộ DTTS ở các xã bị ảnh hưởng đều nghe, nói
thành thạo tiếng Kinh.

Quy hoạch và
Quản lý an toàn
đập

1. Tối thiểu 50% phụ nữ là thành viên lớp tập huấn về
giới và bình đẳng giới và vai trò của PN trong các vấn
đề bảo vệ các nguồn nước và quản lý nguồn nước và
gìn giữ môi trường, vai trò của phụ nữ trong việc .

Đạt: 37/55 người tham gia các lớp tập huấn do Tư vấn tổ chức chiếm
67%.

2. Thông tin/tọa đàm {của các chuyên gia y tế/chuyên
gia môi trường} về việc gìn giữ vệ sinh môi trường
sống, giữ gìn nguồn nước cho cộng đồng và giữ gìn
sức khỏe sinh sản cho cả phụ nữ và nam giới.

Hoạt động tuyên truyền về Giữ gìn vệ sinh môi trường được lồng ghép
trong các buổi họp, tập huấn cũng như trong các sinh hoạt ở địa phương.
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3. Tiến hành các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi
trường trong làng xóm như quét dọn, nhặt rác, hướng
dẫn người dân không vứt rác thải ra kênh, bảo vệ các
đoạn kênh không để bị ô nhiễm. Ít nhất 30% người
tham gia là nam giới.

Dọn dẹp, giữ vệ sinh môi trường trong làng xóm được thực hiện định kỳ
hàng tháng, trước các mỗi dịp ngày lễ, Tết… Ngoài Hội phụ nữ là lực
lượng nòng cốt với chương trình "5 không, 3 sạch" thì các tổ chức Hội,
đoàn thể địa phương như Học sinh, đoàn viên, hội cựu chiến binh, Hội
người cao tuổi...cũng thường tham gia các hoạt động này.

4. Nhà thầu thi công cần đảm bảo các chính sách quản lý nhân công sau

+ Lao động phổ thông cả nam và nữ sẽ nhận lương
như nhau đối với cùng một công việc.

Lao động phổ thông được nhận lương như nhau đối với cùng một công
việc.

+ Nhà thầu sẽ không tuyển lao động trẻ em trong các
hợp đồng xây lắp công trình.

Nhà thầu không tuyển lao động trẻ em (<16 tuổi) Điều khoản này đã
được quy định trong Phụ lục hợp đồng, qua công tác kiểm tra thực tế thì
cũng không có lao động trẻ em trên công trường.

+ Nhà thầu sẽ nộp lên chính quyền địa phương số
lượng lao động phổ thông cần.

Chưa thực hiện. Do tiến độ thực hiện công trình từng giai đoạn là khác
nhau do vậy về nhu cầu lao động phổ thông từng giai đoạn cũng khác
nhau. Việc tuyển dụng lao động phổ thông người địa phương thường sẽ
do 1 người là tổ trưởng tổ thợ xây giúp nhà thầu tìm kiếm những người
phù hợp với công việc.

Những người quan tâm sẽ ghi tên tại thôn; chính
quyền xã và trưởng thôn sẽ nộp danh sách cho nhà
thầu; sẽ dành ưu tiên cho các hộ nghèo nhất bị ảnh
hưởng, các hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ.

Chưa thực hiện: Việc tuyển dụng lao động phổ thông người địa phương
thường sẽ do 1 người là tổ trưởng tổ thợ xây giúp nhà thầu tìm kiếm
những người phù hợp với công việc.

Hỗ trợ quản lý
dự án

1. Tối thiểu 25% cán bộ/nhân viên của CPMU và
PPMU của tỉnh Thanh Hóa là phụ nữ (Đảm bảo phụ
nữ có tiếng nói trong thành phần của CPMU và
PPMU.

Đạt: 3/8 nhân sự của Ban là Phụ nữ chiếm 37.5%. Đảm bảo phụ nữ có
tiếng nói trong thành phần của PPMU tỉnh Thanh Hóa.

2.  GAP được giới thiệu cho các cán bộ/nhân viên của
PPMU/CPMU và các bên liên quan bởi tư vấn hoặc

Các thông tin về Kế hoạch hành động giới của dự án được tư vấn giới
thiệu cho các nhân viên của Ban quản lý dự án Thanh Hóa, trước, trong
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cán bộ phụ trách GAP của PPMU và DWUs. và sau khi kết thúc gói tư vấn. Tư vấn có tổ chức tổng kết hoạt động này
với sự tham gia đầy đủ của các cán bộ Ban QLDA Thanh Hóa: 3/8 cán bộ
Ban QLDA Thanh Hóa là nữ giới.

3.  Thực hiện quản lý –giám sát và đánh giá dự án.

- Xây dựng một biểu mẫu giám sát đơn giản dựa
trên dữ liệu điều tra hộ ban đầu và dữ liệu có được
qua điều tra kinh tế xã hội.

Quản lý – Giám sát: Có thực hiện.

- Thu thập và phân tích dữ liệu ban đầu có phân tách
giới về mặt tác động của dự án; và thực hiện đánh giá
định kỳ và điều chỉnh nếu cần.

Có thực hiện việc thu thập và phân tích dữ liệu ban đầu có phân tách về
Giới.

- Đánh giá cuối cùng sau khi dự án kết thúc. So sánh
với các chỉ số ban đầu, đặc biệt là các chỉ số giới để xác
định hướng thay đổi về giới diễn ra như thế nào.

Có thực hiện đánh giá cuối cùng sau khi kết thúc các khóa tập huấn. Ngay
sau khi kết thúc các lớp tập huấn và 2 tuần sau khi kết thúc tập huấn Tư vấn
có gửi phiếu đánh giá cho các học viên tham gia và nhận được sự phản hồi
rất tích cực từ phía học viên, đặc biệt là học viên nữ.

-Xác định các bài học rút ra.

Khuyến nghị do Tư vấn đưa ra:
- Cần tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phù hợp
với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Các tài liệu đưa ra cần trực quan, sinh động, dễ hiểu, nếu có điều kiện thì
cần cho học viên thăm quan các mô hình cụ thể.
- Ưu tiên sự tham gia đào tạo là người địa phương, có am hiểu về phong tục
tập quán. Thời gian tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của địa
phương đảm bảo sự tham gia đông đảo của người dân.

4. Thực hiện các hoạt động tổng kết, tổ chức hội thảo,
hội thi văn nghệ của các địa phương do hội PN tổ chức
với sự tham gia của các xã trong khu vực dự án.

Có tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả đến các địa phương tham gia dự án.
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PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN GAP TẠI 7 TIỂU DỰ ÁN (THÁNG 6 NĂM 2019

Màu
Đạt (Đ)

Chưa thực hiện (CTH)

Đang thực hiện (ĐTH)

Kết quả
của dự án

Công việc và chỉ số Vĩnh Phúc Phú Thọ Quảng Ninh Tuyên Quang Sơn La Hoà Bình Nghệ An

Tên hồ/số hồ 11 Hồ Ban Khe Chè Ngòi Lả 7 hồ Đại Thắng Khe Gang Khe Sân

Kết quả 1:
Nâng cao
an toàn
đập, cải
thiện điều
kiện thủy
lợi

Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao
động phổ thông (Thông qua hợp đồng
phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao
động là lao động phổ thông tại địa
phương;

CTH 54% 9% 41% 31% CTH 42.6% 55.4%

Trong số 30% lao động địa phương, ưu
tiên cho các lao động nữ chưa có tay
nghề; ĐTH ĐTH ĐTH

Nhà thầu phối
hợp với HPN
địa phương

thực hiện trồng
hoa khu vực đê

của đập

ĐTH ĐTH ĐTH

Lao động nam và nữ sẽ nhận được tiền
công lao động như nhau cho cùng một
loại công việc;

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Các nhà thầu không được thuê lao động
trẻ em; Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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Kết quả
của dự án

Công việc và chỉ số Vĩnh Phúc Phú Thọ Quảng Ninh Tuyên Quang Sơn La Hoà Bình Nghệ An

Tên hồ/số hồ 11 Hồ Ban Khe Chè Ngòi Lả 7 hồ Đại Thắng Khe Gang Khe Sân

Những người dân mong muốn làm việc
cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh sách
của thôn/bản. Trưởng thôn và cán bộ xã
sẽ cung cấp danh sách này cho nhà thầu,
nhà thầu sẽ lựa chọn trên cơ sở ưu tiên hộ
nghèo, hộ dễ bị tổn thương

Kết nối
với trưởng
thôn/tổ
trưởng tổ
xây dựng
của địa
phương

Kết nối
với
trưởng
thôn/tổ
trưởng
tổ xây
dựng
của địa
phương

Kết nối với
trưởng
thôn/tổ
trưởng tổ
xây dựng
của địa
phương

Kết nối với
trưởng
thôn/tổ
trưởng tổ xây
dựng của địa
phương

Kết
nối với
trưởng
thôn/tổ
trưởng
tổ xây
dựng
của địa
phương

Kết nối
với
trưởng
thôn/tổ
trưởng tổ
xây dựng
của địa
phương

Kết nối
với
trưởng
thôn/tổ
trưởng tổ
xây dựng
của địa
phương

Kết nối
với
trưởng
thôn/tổ
trưởng
tổ xây
dựng
của địa
phương

Kết quả 2:
Tăng
cường
năng lực
cho người
dân để
khai thác
lợi thế của
tiểu dự án

Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia vào các
buổi học khuyến nông CTH

Quý
2/2019

CTH CTH CTH CTH
Quý

3/2019
Quý

3/2019

Kết quả 3:
Nâng cao
nhận thức
về các tệ

nạn xã hội
tiềm năng
cho các đối
tượng dễ

bị tổn

Chương trình phòng chống HIV/AIDS và
buôn bán người. CTH

Quý
2/2019

CTH CTH CTH CTH
Quý

3/2019
Quý

3/2019

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

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH
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Kết quả
của dự án

Công việc và chỉ số Vĩnh Phúc Phú Thọ Quảng Ninh Tuyên Quang Sơn La Hoà Bình Nghệ An

Tên hồ/số hồ 11 Hồ Ban Khe Chè Ngòi Lả 7 hồ Đại Thắng Khe Gang Khe Sân

thương,
đặc biệt là
phụ nữ và

người
DTTS

người DTTS, hộ gia đình có chủ hộ là nữ,
hộ có người già, người tàn tật)

Các tài liệu, thông tin phải phù hợp về
ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần
phải dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc tùy
thuộc vào từng vùng;

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Hội phụ nữ, đại diện trung tâm phòng
chống HIV/AIDS và xã sẽ đào tạo các
tuyên truyền viên cho mỗi xã/thôn trong
vùng dự án.

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Các chương trình sẽ được thực hiện ở xã
và thôn bởi hai tuyên truyền viên (trưởng
thôn và 1 thành viên của hội phụ nữ).

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Chương trình sẽ được thực hiện tại các
thôn và trong phiên chợ thông qua phân
phát tài liệu dự án, tài liệu về chương
trình và sử dụng loa phóng thanh

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Chương trình giảm thiểu nguy cơ
trong quá trình xây dựng: CTH

Quý
2/2019

CTH CTH CTH CTH
Quý

3/2019
Quý

3/2019
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Kết quả
của dự án

Công việc và chỉ số Vĩnh Phúc Phú Thọ Quảng Ninh Tuyên Quang Sơn La Hoà Bình Nghệ An

Tên hồ/số hồ 11 Hồ Ban Khe Chè Ngòi Lả 7 hồ Đại Thắng Khe Gang Khe Sân

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

CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Có lồng
trong các
buổi
khám
sức khỏe
định kỳ

Lồng
ghép
trong
các buổi
khám
sức khỏe
định kỳ

Tất cả các chương trình và tài liệu được
xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới,
bao gồm tính dễ bị tổn thương và nhu cầu
của nam và nữ.

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Nhà thầu sẽ: Triển khai các chương trình
tăng cường nhận thức cho người lao động
và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo
dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây
nhiễm HIV và hướng dẫn các biện pháp
phòng ngừa.

CTH CTH CTH CTH CTH CTH

Có lồng
ghép vào
trong các
buổi tập
huấn an
toàn lao
động,
giao ban
tại công
trường

Có lồng
ghép vào
trong
các buổi
tập huấn
an toàn
lao
động,
giao ban
tại công
trường

Tư vấn miễn phí và khuyến khích người
lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo
rằng tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe
của mình.

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO -104-

Kết quả
của dự án

Công việc và chỉ số Vĩnh Phúc Phú Thọ Quảng Ninh Tuyên Quang Sơn La Hoà Bình Nghệ An

Tên hồ/số hồ 11 Hồ Ban Khe Chè Ngòi Lả 7 hồ Đại Thắng Khe Gang Khe Sân

Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên
những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã
nhiễm HIV;

CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH CTH

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

Kết quả
4; Quản
lý dự án

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

CTH
Quý

2/2019
CTH CTH CTH CTH

Quý
3/2019

Quý
3/2019

Tất cả các hoạt động phát triển năng lực
sẽ bao gồm các mục tiêu cho phụ nữ
tham gia và dân tộc thiểu số.

CTH
Quý

2/2019
CTH CTH CTH CTH

Quý
3/2019

Quý
3/2019
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