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TDA Tiểu dự án

TLN Thảo luận nhóm

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 - Lần 2

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

MỤC LỤC

TÓM TẮT BÁO CÁO .............................................................................................. 4

1. Tái định cư.................................................................................................. 4

1.1. Tiến độ thi công xây dựng: ......................................................................... 4
1.2. Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời: ................................................ 5
1.3. Số hộ bị ảnh hưởng .................................................................................... 5
1.4. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng:................................................. 6
1.5. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường: ................... 7
1.6. Chi trả tiền bồi thường: .............................................................................. 7
1.7. Di dời/tái định cư ....................................................................................... 8
1.8. Chính sách hỗ trợ và chương trình phục hồi sinh kế ................................... 8
1.9. Mức độ hài lòng ......................................................................................... 8
1.10. Khiếu kiện, khiếu nại ( GRM): ................................................................... 8

2. Kế hoạch hành động giới (GAP), kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
...................................................................................................................... 8

2.1. Thực hiện theo dõi và giám sát Kế hoạch hành động về giới: (GAP) .......... 9
2.2. Thực hiện theo dõi và giám sát Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số:

(EMDP) ................................................................................................... 11
2.3. Các vấn đề xã hội ..................................................................................... 12
2.4. Tổ chức thực hiệu tuân thủ CSAT tại các PPMU ...................................... 13
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN................................................................................15

PHẦN II: NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT ...17

2.1. Nhiệm vụ giám sát.................................................................................... 17
2.2. Phương pháp giám sát .............................................................................. 18
2.3. Tổ chức thực hiện giám sát....................................................................... 20
2.4. Địa bàn và thời gian giám sát độc lập lần 2............................................... 21
PHẦN III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN................22

3.1. Tình hình thực hiện dự án......................................................................... 22
3.1.1. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................ 22
3.1.2. Báo cáo CSAT xã hội (RAP, EMDP, SA) .................................................. 29
3.1.3. Tình hình nộp các biểu mẫu báo cáo chính sách ATXH ............................ 29
3.2. Kế hoạch tái định cư................................................................................. 32
3.2.1. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng................................................................. 32
3.2.2. Phạm vi tác động tại các tiểu dự án ......................................................... 34
3.2.3. Phương án, chính sách bồi thường hỗ trợ ................................................ 53



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

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

3.2.4. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng................................................ 54
3.2.5. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ................................................................... 59
3.2.6. Di dời/ Tái định cư ................................................................................... 63
3.2.7. Chương trình phục hồi thu nhập............................................................... 63
3.2.8. Cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại..................................................... 63
3.2.9. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng ................................................. 64
3.2.10. Một số vấn đề tồn tại ................................................................................ 65
3.2.11. Thực hiện công tác giám sát nội bộ của các PPMU.................................. 65
3.3. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP).......................................... 66
3.3.1. Tình hình thực hiện báo cáo EMDP tại các tỉnh ....................................... 66
3.3.2. Công tác thực hiện các hoạt động EMDP................................................. 66
3.3.3. Ngân sách thực hiện các hoạt động EMDP .............................................. 67
3.4. Kế hoạch hành động gới (GAP)................................................................ 69
3.4.1. Công tác thực hiện các hoạt động GAP .................................................... 69
3.4.2. Ngân sách thực hiện các hoạt động GAP của 34 tỉnh ............................... 71
3.4.3. Một số hạn chế của việc thực hiện GAP - EMDP ..................................... 73
3.5. Các vấn đề xã hội khác ............................................................................. 74
PHẦN IV: KHUYẾN NGHỊ ........................................................................................... 75

4.1. Khuyến nghị phần Tái định cư: ................................................................ 75
4.2. Khuyến nghị phần GAP – EMDP và các vấn đề xã hội: ........................... 76
4.2.1.       Về phía Ban QLDA:.................................................................................76

4.2.2.      Về phía các nhà thầu: ...............................................................................77

4.2.3.      Các vấn đề xã hội và Phát triển cộng đồng:..............................................79

4.3. Khuyến nghị khác .................................................................................... 80
PHẦN V: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TIẾP THEO .........................................................81

PHẦN VI: PHỤ LỤC......................................................................................................82

Phụ lục 6.1: Danh sách liên lạc các PPMU tại các TDA ........................................ 82
Phụ lục 6.2: Thống nhất danh mục hồ đập tại các tỉnh ........................................... 84
Phụ lục 6.3: Thời gian thực hiện giám sát đợt 2 tại các TDA/tỉnh .......................... 86
Phụ lục 6.4: Danh sách tham vấn cán bộ PPMU tại các TDA giám sát đợt 2 ......... 89
Phụ lục 6.5: Danh sách tham vấn các bên trong giám sát đợt 2 .............................. 93
Phụ lục 6.6: EMDP tại các tỉnh đã thực hiện.......................................................... 97
Phụ lục 6.7: GAP tại các tỉnh đã thực hiện........................................................... 106
Phụ lục 6.8: Một số hình ảnh giám sát tại các TDA thánh 10 và 11 năm 2019 ..... 109



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

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

TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo giám sát lần 2 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 của 34 tỉnh 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 (Kèm theo Văn bản số 1309 /CPO-WB8 ngày 23

/10/2019 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
2. Tại văn phòng tư vấn ISC, các chuyên gia của đội giám sát đã họp thống nhất kế
hoạch đi hiện trường và phương pháp thu thập thông tin cũng như viết báo cáo nhanh
theo yêu cầu của CPO

Công tác giám sát hiện trường được thực hiện từ ngày 28/10/2019 đến ngày

5/11/2019 tại 10 tỉnh dự án gồm Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đăk
Lak, Đăk Nong, Gia Lai, Kon Tum, Bình Thuận, Bình Định.

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.

Bên cạnh đó, đối với các tỉnh tư vấn không đi giám sát thực địa tư vấn tổng hợp
các số liệu dựa trên báo cáo giám sát nội bộ, các biểu mẫu báo cáo chính sách ATXH
của các PPMU gửi đến ban CPO, đặc biệt là báo cáo giám sát nội bộ. Tính đến tháng
11/2019 đã có 15 tỉnh gửi báo cáo giám sát nội bộ và 19 tỉnh chưa gửi báo cáo giám
sát nội bộ ( chi tiết xem tại mục Tình hình nộp các biểu mẫu báo cáo chính sách
ATXH). Một số tỉnh hiện nay chưa triển khai các hoạt động liên quan tới các báo cáo
chính sách an toàn xã  hội nên có thể chưa có báo cáo giám sát nội bộ như Tây Ninh,
Ninh Bình, Gia Lai.

1. Tái định cư

1.1. Tiến độ thi công xây dựng:

Tính đến thời điểm giám sát tháng 11/2019, Toàn đự án có 22/52 TDA đã và

đang thi công (42% số TDA) (35 gói thầu). Tổng giá trị trao thầu xây lắp đạt 1.898,6
tỷ đồng. Tổng số hồ đang được thi công là 117 hồ.
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1.2. Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời:

 Tổng diện tích đất sẽ thu hồi vĩnh viễn và tam thời tại 34 tỉnh cho đến thời điểm
giám sát lần thứ 2 vẫn chưa thể cập nhật đầy đủ và chính xác do thiếu thông tin
từ các tỉnh cung cấp. Nhưng, theo số liệu từ tư vấn PIC thu thập cho thấy, tổng
diện tích dự kiến sẽ thu hồi là 2.806.036,63 m2, trong đó đối với 11 TDA năm
đầu diện tích đất thu hồi khoảng372.677.20m2 và đối với các TDA còn lại được
cập nhật số liệu theo RAP là 2.433.359,43m2. Tuy nhiên, tính đến thời điểm
tháng 11/2019, theo số liệu tư vấn thu thập được từ báo cáo giám sát nội bộ của
13 tỉnh gửi ban CPO cho thấy 13 tỉnh/15 TDA sẽ thu hồi đất vĩnh viễn với tổng
số m2 thu hồi là 344.624,25 m2 và 14 TDA có thu hồi đất tạm thời  diện tích là
192.104 m2. Những thông tin về số liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật,
theo dõi trong báo cáo giám sát tiếp theo.

 Tại thời điểm giám sát đợt 2 tư vấn ghi nhận có một số tiểu dự án không có giải
phóng mặt bằng, bao gồm: TDA hồ Đạ Teh tỉnh Lâm Đồng thuộc TDA năm đầu
tiên do đất đã được bồi thường thu hồi từ giai đoạn trước, hay như TDA tại tỉnh
Khánh Hoà, TDA Bình Thuận năm 2 và Ninh Thuận cũng không thu hồi đất nên
không có hộ BAH.

1.3. Số hộ bị ảnh hưởng

 Dự án dự kiến thực hiện tại 34 tỉnh và sẽ tác động đến khoảng 37.600 hộ gia
đình. Trong đó, số lượng các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất vĩnh
viễn sẽ là 4.500 hộ; số hộ gia đình bị ảnh hưởng tạm thời sẽ là 33.100 bao gồm
1.100 hộ gia đình bị ảnh hưởng tạm thời bởi thu hồi đất và 32.000 hộ gia đình bị
ảnh hưởng hạn chế cung cấp nước khi thi công (ảnh hưởng đến 1 vụ canh tác).
Tổng số hộ gia đình phải di dời dự kiến là 500 hộ ( Nguồn: TOR dành cho tư vấn
ISC).

 Theo số liệu từ tư vấn PIC thu thập tổng số hộ BAH dự kiến 2465 hộ, trong đó số
hộ BAH thực tế theo phương án bồi thường tại 11 TDA năm đầu là 647 hộ và

1818 hộ BAH theo báo cáo RAP. Tuy nhiên, tính đến thời điểm giám sát tháng
11/2019 qua báo cáo giám sát nội bộ các tỉnh đã gửi ban CPO cho thấy Có 571
hộ BAH/13 tỉnh đã có những thông tin liên quan đến số hộ BAH. Đó là các tỉnh
Bình Định, Bình Thuận, Đăk Nông, Đăk Lăk,  Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng,
Lào Cai Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Tuyên Quang. Trong số
571 hộ BAH cho thấy: (i) 332 hộ ( 58,1%) thuộc điện hộ BAH nhẹ; (ii) 132 hộ
BAH tạm thời (23,1%); (iii) 275 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương (48,2%).
Trong đó, 180 hộ DTTS chiếm 31,5%, 70 hộ nghèo chiếm 12,3%, 18 hộ phụ nữ
làm chủ hộ, 7 hộ chính sách; (iv) 13 hộ BAH trên 20% đất sản xuất (chiếm 2,3%)
và 6 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương mất >10% đất sản xuất. (v) 2 hộ TĐC tại
tỉnh Đăk Lăk (theo RAP) và Tuyên Quang TDA năm 1; (vi) 2 hộ BAH là hộ
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kinh doanh tại tỉnh Sơn La và Kon Tum; 01 hộ bị mất một phần sinh kế tại Hồ
Phú Nham, tỉnh Yên Bái vì có hợp đồng thầu hồ thả cá đến năm 2030. Những
thông tin về số liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong báo cáo

giám sát tiếp theo.

1.4. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng:

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

vào phụ lục (một số tỉnh chưa đính kèm nhưng lại được lưu trữ ở Trung tâm phát
triển Quý đất).

 Ở những tiểu TDA có người BAH là người dân tộc, Ban đền bù giải phóng mặt
bằng và cán bộ phụ trách CSAT của PPMU đã bố trí truyền thông riêng. Ngôn

ngữ sử dụng trong các cuộc họp tham vấn và phổ biến thông tin đều song song
bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, trưởng thôn người dân tộc bản địa
thường được huy động làm phiên dịch trong các cuộc họp. Các chính sách và

khung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đều được phổ biến đến người dân và

cung cấp cho các bên liên quan, bao gồm chính quyền địa phương, Trung tâm
Phát triển Quỹ đất của các huyện trong vùng dự án

 Tại các cuộc họp tham vấn, người điều hành cuộc họp đều khuyến khích nam nữ
các dân tộc thiểu số tham gia phát biểu, ghi chép đầy đủ ý kiến vào Biên bản
cuộc họp. Những ý kiến thắc mắc, hoặc những câu hỏi liên quan đến chính sách,
đến quyền lợi của bàn con dân tộc thiểu số đều được giải đáp một cách đầy đủ.
Vì thế 100% bà con người dân tộc thiểu số đều biểu quyết đồng ý và mong muốn
dự án được thực hiện đúng tiến độ.

 Theo các báo cáo giám sát nội bộ tại các tỉnh gửi về ban CPO tư vấn nhận thấy
nhiều TDA/Tỉnh chưa cung cấp thông tin về số thành viên đã được tham vấn, số
nam, nữ, người DTTS tham gia. Tại thời điểm giám sát lần 2, hiện có 10 tỉnh đề
cập đến số thành viên như Bình Định, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng
Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang,  Yên Bái Với tổng số
2091 thành viên đã được tham vấn. Tuy nhiên, một số Tỉnh chưa ghi rõ ràng số
nam và nữ, cũng như số người DTTS tham gia, cho nên tư vấn không thể cập
nhật được chính xác số nam, nữ, người dân tộc thiểu số. Những thông tin về số
liệu này sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật, theo dõi trong báo cáo giám sát tiếp
theo.
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1.5. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường:

Các tỉnh thực hiện công tác kiểm đếm tài sản thiệt hại đã tuân thủ theo đúng trình
tự thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và khung chính sách tái định
cư được phê duyệt của dự án. Các Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với
Trung tâm Phát triển Quỹ đất trong quá trình thực hiện đền bù tái định cư và giải
phóng mặt bằng. Cụ thể, sau khi có thiết kế chi tiết, các tỉnh đã tổ chức 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 10 đến 15 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. Trong quá trình kiểm đếm đều có đại diện hộ gia đình cùng tham gia nhằm
giám sát và xác thực số liệu thực tế. Bảng kê kiểm đếm được phát tới hộ gia đình
để người dân theo dõi. Biên bản kiểm đếm được đại diện hộ gia đình so sánh đối
chiếu và ký xác nhận. Những người dân được phỏng vấn đều cho rằng diện tích
đất, tài sản trên đất, vật kiến trúc.....đều được kiểm đếm chính xác.

1.6. Chi trả tiền bồi thường:

 Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại các TDA tư vấn ISC đi giám sát đợt 2 đều
đúng theo quy định của Chính phủ Việt Nam và các quy định nêu trong khung
chính sách tái định cư của dự án (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 Bồi thường
và giải phóng mặt bằng (BT GPMB) và PPMU đã phổ biến và cung cấp cho các
hộ bị ảnh hưởng hồ sơ gồm có quyết định thu hồi đất, biên bản áp giá bồi thường,
hỗ trợ và biên lai nhận tiền.

 Theo báo cáo giám sát nội bộ PPMU gửi ban CPO cho thấy có 10 tỉnh hiện đã và
đang tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, cụ thể là Tỉnh Bình
Định, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La,
Thanh Hoá và Tuyên Quang. Tổng số hộ BAH tại 10 tỉnh đã được nhận tiền đền
bù là 432 hộ.

 Tổng số tiền đã chi trả cho 432 hộ dân/10 tỉnh  và các tổ chức  là 18.037.218.454.
Có 5 hộ chưa nhận bồi thường tại tỉnh Lào Cai là do chưa phê duyệt phương án
bồi thường GPMB, 228 hộ đã bàn giao mặt bằng cho thi công và 60 hộ chưa bàn
giao mặt bằng.

 Tại tỉnh Bình Thuận: Công tác bồi thường các hộ dân (1,16ha): Công tác quy chủ
đang vướng mắc, nguyên nhân do 5.364,3m2 diện tích đất của 05 hộ dân đang
canh tác chồng lấn với diện tích đất Ban QL Rừng phòng hộ sông Quao. Sau khi
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TDA có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn sẽ chi trả cho dân. Về phía PPMU tỉnh rất mong Bộ NN và
PTNT sớm có quyết định được gửi về địa phương. Khi có quyết định này tỉnh sẽ
nhanh chóng chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân..

 Tuy nhiên qua giám sát lần 2 tại các tỉnh Quảng Bình tư vấn nhận thấy hộ gia
đình chưa được cung cấp biên lai nhận tiền mà chỉ ký vào danh sách xác nhận đã
nhận đầy đủ tiền.

1.7. Di dời/tái định cư

Tại thời điểm giám sát lần 2, tư vấn ghi nhận có 2 trường hợp sẽ phải di dời tái
định cư là (i) tại  tỉnh Tuyên Quang việc di dời tái định cư của hộ ông Nguyễn
Duy Thành. (ii) Tại tỉnh Đăk Lăk theo báo cáo RP của TDA sẽ có 1 hộ thuộc
diện tái định cư tuy nhiên công tác bồi thường, chi trả tại TDA chưa thực hiện.

1.8. Chính sách hỗ trợ và chương trình phục hồi sinh kế

Tại thời điểm giám sát tháng 11/2019 cho thấy không có tỉnh nào thực hiện
chương trình phục hồi sinh kế. Trên thực tế cho thấy diện tích đất sản xuất bị thu
hồi không phải là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình nên sau khi được
thông báo về khoản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hộ đều nhất trí. Tuy

nhiên, một số tỉnh cũng đã đề cập rõ ràng một số chính sách hỗ trợ

1.9. Mức độ hài lòng

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

 Về phía tư vấn ISC khi thực hiện PVS  các hộ dân BAH, các bên liên quan nhận
thấy việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của chính phủ
và của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân cho thấy họ đều có sự hài long đối với
việc thực hiện dự án

1.10. Khiếu kiện, khiếu nại ( GRM):

Tại các tỉnh đi giám sát đều cho biết đã phổ biến chính sách khiếu nại đến cộng
đồng qua các cuộc họp tham vấn. Và cho đến thời điểm giám sát các tỉnh đều cho
biết không có hộ nào có đơn khiếu nại, hoặc khiếu nại bằng miệng với xã, huyện,
tỉnh cũng như PPMU.

2. Kế hoạch hành động giới (GAP), kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Đánh giá chung về tình hình thực hiện GAP và EMDP tại các tiểu dự án: Cũng
như kết quả giám sát của giai đoạn 1, kết quả giám sát của giai đoạn 2 cho thấy
hầu hết trong nội dung của báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quý, tháng của
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các Ban QLDA hiện nay chưa đề cập việc thực hiện Chính sách an toàn, bao
gồm: Tái định cư, GAP và EMDP cũng như những vấn đề xã hội khác.

2.1. Thực hiện theo dõi và giám sát Kế hoạch hành động về giới (GAP)

2.1.1. Nhân sự chịu trách nhiệm về giới còn thiếu và yếu:

Qua khảo sát thực địa, cũng như qua trao đổi qua điện thoại đối với các TDA
chưa đi khảo sát, tư vấn giám sát độc lập nhận thấy ý kiến hầu hết tại các Ban
QLDA đều chưa quan tâm đến việc thực hiện GAP/EMDP, chưa bố trí nhân sự
phụ trách GAP/EMDP. Kế hoạch hành động GAP/EMDP, ngân sách thực hiện
GAP/EMDP tuy đã có đính kèm trong các phần phụ lục của báo cáo SA/EMDP
đã được thông qua. Tuy nhiên cho đến thời điểm thực hiện giám sát lần 1 và 2,
hầu hết các tỉnh chưa biết nguồn ngân sách lấy từ đâu?. Về phía tư vấn lập báo
cáo SA/EMDP cho các tỉnh cũng chưa trao đổi, hướng dẫn các PPMU về việc
cần thiết phải thực hiện các hoạt động này. Do vậy một số tỉnh là chưa biết hoặc
nếu có biết cũng chưa biết đầy đủ cần phải thực hiện như thế nào. Qua các đợt
giám sát lần 1 và lần 2 tư vấn ISC cũng đã trao đổi và có những hướng dẫn các
tỉnh cần phải thực hiện GAP/EMDP theo những gì báo cáo đã được thông qua.

2.1.2. Tiến độ thực hiện GAP:

 Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU tính đến tháng
11/2019. Có 26 TDA đã lập GAP, trong đó 12 TDA năm đầu, 14 TDA những
năm tiếp theo.

 Hiện 4 tỉnh đã và đang thực hiện các hoạt động GAP như Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh
Tuyên Quang, Tỉnh Đăk Nông, tỉnh Quảng Bình.

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

 Nội dung của GAP: Việc lập GAP đã được các nhóm tư vấn khác nhau thực hiện,
vì thế nội dung của GAP một số tỉnh các chỉ số GAP đều giống nhau do cùng 1
tư vấn thực hiện. Và một số tỉnh khác chỉ số GAP lại có sự khác biệt. Qua giám
sát hiện trường tại Hà Tĩnh trong quá trình hướng dẫn cho cán bộ giới của Ban
quản lý dự án, tư vấn phát hiện có một số chỉ số không rõ ràng và rất khó thực
hiện. (ví dụ Ouput 13, chỉ số: "Tạo các chỉ số liên quan đến giới trong bộ chỉ số
giám sát của dự án"; "Tất cả các xã trong khu vực dự án được giám sát bởi các
chỉ số về giới"...). Qua giám sát 10 tỉnh cho thấy tại TDA năm 2 của tỉnh Bình
Định GAP không đề cập đến việc tuyển lao động địa phương (ví dụ GAP TDA
năm 2 của Bình Định). Trong báo cáo giám sát nội bộ của tỉnh Khánh Hoà lại đề
cập “Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa cho
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biết không thực hiện Kế hoạch hành động giới (GAP)” trong khi đó báo cáo SA
đã được thông qua cũng đã đề cập tới việc thực hiện GAP. Tư vấn ISC tiếp tục
theo dõi và hỗ trợ PPMU Khánh Hòa cần thực hiện GAP trong thời gian tới.

2.1.3. Việc tuân thủ chính sách an toàn về giới và xã hội:

 Một số chỉ số giới và "Quy tắc ứng xử" đã được lồng ghép vào hồ sơ mời thầu:
Đa số các tỉnh đã lồng ghép các chỉ số giới (bao gồm thuê lao động địa phương,
truyền thông phòng chống HIV/AIDs và các bệnh lây qua đường tình dục, không
thuê lao động trẻ em, trả lương cho nam và cho nữ như nhau khi họ làm một
công việc như nhau;.... và "Quy tắc ứng xử" vào hồ sơ thầu (Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị....). Ở những tiểu dự án đang được thực hiện, tư vấn đã đi hiện
trường, xem hồ sơ, sổ sách, bảng chấm công của nhà thầu và cho thấy: Tuy GAP
hều hết chưa được triển khai, chưa thu thập thông tin đưa vào báo cáo, nhưng qua
trực tiếp giám sát tại hiện trường của một số tiểu dự án đã thực hiện cho thấy,
nhà thầu đã tuân thủ chính sách của dự án, bao gồm không thuê lao động trẻ em,
có nhà vệ sinh riêng cho nam và cho nữ, có hộp thuốc và phát bao cao su miễn
phí cho công nhânNhà thầu đã có sự phối hợp với chính quyền xã, thôn và hội
phụ nữ trong việc thông báo tuyển dụng lao động địa phương, vì thế cho đến thời
điểm giám sát các tỉnh đã thi công đều đạt trên 30% lao động phổ thông. Nhà
thầu trả công/lương cho nam và cho nữ như nhau khi họ làm một công việc như
nhau (được thể hiện qua bảng lương của nhà thầu). Nhà thầu tỉnh Quảng Trị còn
ghi chép theo dõi số lượng lao động địa phương cả trong sổ nhật ký công trình.
Những vấn để này đã được đề cập trong GAP của các tỉnh.

 Ngoài ra một số tiểu dự án nhà thầu phối hợp với Trạm y tế xã khám sức khỏe
cho công nhân, bao gồm:

 Tiểu dự án tại xã Mường Bon, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ngày
22/4/2019 nhà thầu đã phối hợp với Trạm y tế xã Mường Bon đã tổ chức
khám sức khỏe cho 23 công nhân...

 PPMU Quảng Bình, do nhà thầu Công ty TNHH Minh Hà đã tổ chức 2 đợt
truyền thông về phòng chống HIV/AIDs và Buôn bán người cho công nhân
vào ngày 22/11/2018 và ngày 12/4/2018 tại xã Thuận Đức và Phường Đồng
Sơn, Thành Phố Đồng Hới với số người tham gia đợt 1 là 43 người (trong
đó có 5 nữ, đợt 2 có 45 người (trong đó có 2 nữ) tại Lán trại công nhân.

 Ngoài ra, nhà thầu Minh Hà cũng đã phối hợp với Hội phụ nữ xã/phường và
trưởng thôn/tổ trưởng dân phố lồng ghép nội dung phòng chống HIV/AIDs
và phòng chống buôn bán người vào nội dung cuộc họp của hội phụ nữ, của
thôn, tổ dân phố. Nhà thầu Minh Hà cũng đã liên hệ với Trung tâm y tế dự
phòng tỉnh Quảng Bình để khám, xét nghiệm miễn phí HIV cho công nhân.
Nhà thầu Minh Hà cũng đã thường xuyên thông báo cáo danh sách nhân sư
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lao động của toàn công ty và lao động địa phương theo quý gửi cho PPMU
Quảng Bình. Tỷ lệ nhà thầu Minh Hà thuê lao động địa phương đạt trên
30% tổng số lao động của công ty. Lao động nữ được ưu tiên và được bố trí
làm những công việc phù hợp với sức khỏe của phụ nữ như nấu ăn, tạp vụ,
trồng cổ, phụ hồ, làm ránh nước... thường công việc nhẹ nhàng hơn nam
giới. Trong trường hợp nam nữ làm một công việc như nhau đều được trả
công như nhau và nhà thầu không sử dụng lao động trẻ em.

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

2.2. Thực hiện theo dõi và giám sát Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số:
(EMDP)

2.2.1. Tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số:

 Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU tính đến tháng
11/2019, có 13 TDA lập EMDP, trong đó 5 TDA năm đầu, 8 TDA những năm
tiếp theo ( Xem chi tiết tại mục Tình hình chung thực hiện EMDP tại các tiểu dự
án). Tính đến thời điểm tháng 11/2019, hiện có 4 tỉnh đã trình nộp tới ban CPO
các hoạt động liên quan tới EMDP và các chỉ số giám sát DTTS là, Thanh Hoá,

Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn.

 Trong đó tỉnh Thanh Hoá kế hoạch GAP và DTTS được thực hiện lồng ghép và

được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập Trung tâm đào tạo và hợp tác Quốc tế -

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn số
191/2017/HĐTVĐB-WB8 Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5).

 Một số tỉnh do mức ảnh hưởng của DTTS ít, cho nên kết hợp vào Kế hoạch tái
định cư, không làm riêng Kế hoạch dân tộc thiểu số (ví dụ Quảng trị chỉ có 7 hộ
dân tộc Vân Kiều bị ảnh hưởng thu hồi đất dưới 10%).

2.2.2. Tham vấn người dân tộc thiểu số:

Các tỉnh đều cho biết, những tiểu dự án có ảnh hưởng đến DTTS đều được
tham vấn đầy đủ, tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu số bằng tiếng địa phương, hoặc
bằng tiếng phổ thông có trưởng thôn/bản là người dân tộc tại chỗ làm phiên dịch. Các
cuộc họp tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu số đều có Biên bản tham vấn và có danh

sách đính kèm.

Hạn chế: Một số tỉnh cho biết đã thực hiện tham vấn riêng nhóm dân tộc thiểu
số, nhưng lại không lưu lại hồ sơ Biên bản tham vấn và danh sách người tham dự (đa
số cho biết đã lưu tại Trung tâm phát triển Quỹ đất).
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2.3. Các vấn đề xã hội

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, qua việc thực hiện giám sát tại các tỉnh/tiểu
dự án và nghiên cứu các tài liệu thu thập được như báo cáo từ phía nhà thầu, địa
phương và phỏng vấn một số hộ gia đình cho thấy: Không có những vấn đề phát
sinh/xảy ra trong quá trình thi công như việc tái lấn chiếm đất đai, xâm phạm tình dục
trẻ em/phụ nữ, sử dụng lao động trẻ em, xung đột văn hoá/sắc tộc giữa dòng di cư lao
động của các nhà thầu với người bản địa, tình trạng trộm cắp, tai nạn lao động/tai nạn
của người dân địa phương ở khu công trình…những vấn đề này sẽ được tư vấn tiếp tục
theo dõi, giám sát trong các báo cáo giám sát định kỳ tiếp theo.

Tồn tại hạn chế: Tuy nhiên một số tiểu dự án vẫn còn tồn tại như:

 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. Chưa
giới thiệu địa chỉ của Trung tâm Y tế dự phòng và chính sách xét nghiệm miễn
phí, bảo mật danh tính của người xét nghiệm đến công nhân để họ nâng cao
nhận thức và tự nguyện đi xét nghiệm và được tư vấn đề được chăm sóc, cung
cấp thuốc ARV cũng như các kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV ra cộng
đồng.

 Một số ít lao động địa phương theo thời vụ chưa có hợp đồng, chưa được đóng
bảo hiểm theo quy định mới của chính phủ Việt Nam.

 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, chưa có nhà vệ sinh dành riêng cho nữ,
nhà tắm không kín đáo....Xử lý hệ thống nước thải chưa đảm bảo, còn thải trực
tiếp ra môi trường...

 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, thiếu bông băng cần thiết....

 Ở một số ít tiểu dự án đang thi công, người dân phản ánh 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 hoàn
công trả lại mặt bằng cho cộng đồng trong vùng dự án chưa được thực hiện
đúng như cam kết, vì thế nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn hoặc gây khó khăn cho
dân đi lại, đặc biệt phụ nữ và trẻ em đặc biệt vào mùa mưa khi đường đi bị sụt
lún, sạt lở...

 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.
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 Những đề xuất của người dân trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được
ghi vào biên bản cần được PPMU và các bên liên quan thực hiện, đặc biệt là
nhà thầu và tư vấn giám sát thi công. PPMU cần tăng cường giám sát chặt chẽ
hơn việc thi công của nhà thầu và bố trí số điên thoại nóng để người dân phản
ảnh trực tiếp.

 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 dân
an toàn, nội quy công trường, thiếu bình phòng cháy chữa cháy…).

 Trong nội dung của GAP có chỉ số liên quan đến nhóm sử dụng nước chỉ có
GAP của tiểu dự án Hà Tĩnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa triển khai và chưa
xác nhận được có hay không "Nhóm sử dụng nước", vì thế vẫn chưa thể liên hệ
để xác nhận tình trạng của nhóm sử dụng nước là gì, đã có sự tham gia của Hội
phụ nữ hay chưa, cũng như tỷ lệ phụ nữ đã đạt được % theo yêu cầu của dự án
hay không?

 Hiện tại Ban giám sát cộng đồng đã được Mặt trận tổ quốc xã thành lập, tuy
nhiên vẫn còn nhiều tỉnh chưa phối hợp với các xã để kiện toàn, bổ sung thêm
đại diện của Hội phụ nữ, hoặc đại diện phụ nữ trong thôn. Cũng chưa có công
văn hoặc tổ chức gặp mặt để giới thiệu Ban giám sát với nhà thầu đang hoặc sẽ
thi công trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho các thành viên của Ban giám sát
cộng đồng thực hiện giám sát công trình theo quy định của chính phủ và của
Mặt trận tổ quốc Việt Nam

2.4. Tổ chức thực hiệu tuân thủ CSAT tại các PPMU

 Tại  các tiểu dự án khảo sát, tư vấn nhận thấy có một số PPMU cán bộ được
phân công nhiệm vụ về chính sách an toàn xã hội đều chưa được tập huấn. (Mặc
dù các tỉnh cho biết đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của CPO nhưng sau
đó lại bị điều chuyển đi sang các vị tri khác). Nhìn chung các cán bộ này đều
chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ năng thực hiện Chính sách an toàn của các
dự án vay vốn ODA nên bước đầu còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện
các hoạt động theo yêu cầu của dự án (của nhà tài trợ). Tư vấn lập các báo cáo
SA/EMDP/ESIA chưa làm việc và hướng dẫn cho cán bộ phụ trách Chính sách
an toàn của 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.

 Mặt khác tư vấn PIC hỗ trợ thực hiện dự án vào chậm cho nên giai đoạn 1 chưa
hướng dẫn cho các PPMU về theo dõi thực hiện Chính sách An toàn của dự án.
Giai đoạn 2, tuy PIC đã được tuyển dụng nhưng cho đến nay theo các PPMU
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cho biết vẫn chưa có tư vấn Chính sách an toàn của PIC đi đến các tỉnh hướng
dẫn thực hiện (Tái định cư, GAP, xã hội...) và các PPMU đều mong muốn có tư
vấn PIC hướng dẫn việc thực hiện các chính sách an toàn cần phải thực hiện.

 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.
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

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

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

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

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

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

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

- Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2022

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

1.1. Mục tiêu chính của dự án
 Mục tiêu tổng quát:

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

 Mục tiêu cụ thể:

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

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

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

1.2. Các hợp phần của dự án
 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

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

- Sửa chữa, cải tạo các hồ, đập bị hư hỏng về kết cấu và thiếu năng lực xả lũ.
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- Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa.

 Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập

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

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

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

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

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

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

 Hợp phần 3: Quản lý dự án

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

- Kiểm toán dự án.

- Đào tạo năng lực quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp
Trung ương và cấp tỉnh trong và ngoài nước; Cung cấp trang thiết bị, tài chính, hỗ trợ
quản lý và thực hiện dự án.

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

- Vốn vay WB: 415 triệu USD.

- Vốn đối ứng: 28 triệu USD.
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PHẦN II: NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
GIÁM SÁT

2.1. Nhiệm vụ giám sát

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

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

Những vấn đề cần được tư vấn giám sát độc lập đánh giá:

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

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

 Tiến độ thực hiện của công tác tái định cư;

 Công khai thông tin, tư vấn và tham gia;

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

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

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

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

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

mức trước dự án;

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

 Những vấn đề cụ thể nổi bật của dự án

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

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

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

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

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

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

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

GAP?

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

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

Trong quá trình giám sát, ISC phải hỗ trợ các chủ đầu tư tiểu dự án trong việc
nâng cao năng lực cho PIAs/ PPMUs trong việc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư theo yêu cầu của các chủ dự án. Nâng cao năng lực được thực hiện thông
qua: (i) Các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tư vấn và cán bộ của PIAs / PPMUs về kinh
nghiệmthực hiện và giám sát RAP, EMDP, GAP; (ii) Hướng dẫn các PIAs / PPMUs
cập nhật RAP dưới các hình thức và các báo cáo định kỳ theo mẫu và hỗ trợ xây dựng
năng lực trong các chuyến đi thực địa.

 Nhiệm vụ 4: Chuẩn bị báo cáo.

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

2.2. Phương pháp giám sát

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

 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp:

Tư vấn đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo, tổng hợp tài liệu thứ cấp của dự án
như: Đánh giá xã hội (SA), Khung chính sách tái định cư (RPF), Khung chính sách
dân tộc thiểu số (EMPF), Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), RAPs,
EMDPs, GAP, Sổ tay vận hành dự án (POM), Biên bản Ghi nhớ của các Đoàn giám

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

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

Để theo dõi, giám sát được tình hình thực hiện  các chính sách ATXH tại 34
tỉnh, về phía nhóm  tư vấn tái định cư, dân tộc thiểu số, giới, và phát triển xã hội đã

xây dựng 4 biểu mẫu chính:

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

(ii) Biểu mẫu về cơ chế khiếu kiện khiếu nại (GRM) như một sổ tay ghi chép
nhật ký theo dõi GRM của từng tỉnh ( nếu có). Trong biểu mẫu này các PPMU
cần phân công trách nhiệm, chỉ đích danh các cán bộ theo dõi từng nhiệm vụ
TĐC, MT, DTTS, GAP, thi công…

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

(iv) Biểu mẫu thu thập thông tin dành cho các nhà thầu, nhằm theo dõi/giám sát
một số chỉ số GAP được đề cập trong các kế hoạch hành động giới như chỉ số
về lao động địa phương, lao động phụ nữ, trẻ em, việc chi trả mức lương ngang
bằng cho cả nam và nữ với cùng một công việc như nhau…

 Phỏng vấn sâu:

(i) Tư vấn đã thực hiện phỏng vấn sâu hộ BAH, (ii) phỏng vấn công nhân, (iii)
phỏng vấn sâu các nhà thầu (iv) phỏng vấn cán bộ chính sách an toàn của các ban (v)
phỏng vấn hội đồng đền bù huyện. Tổng số thành viên đã được phỏng vấn sâu là  49
người trong đó nam 37 người chiếm 75,5% và nữ 12 người chiếm 24,5%.

 Thảo luận nhóm:

Thực hiện 13 cuộc thảo luận nhóm/10 tỉnh tập trung tại các PPMU, Trung tâm

phát triển Quỹ đất của các huyện. Ở những tiểu dự án đã thi công, tổ chức thảo luận
nhóm cán bộ của nhà thầu tại công trường, bao gồm chỉ huy trưởng công trường, cán
bộ phụ trách lán trại, cán bộ phụ trách an toàn. tư vấn giám sát...Với tổng số người
tham dự là 72 người, trong đó 62  nam (86,1%)  và 10 nữ (13,9%). Ngoài ra tư vấn
thực hiện thảo luận nhóm kết hợp phỏng vấn bảng hỏi 4 hộ bị ảnh hưởng tại Hồ Phú
Vinh tỉnh Quảng Bình.

Như vậy tổng số thành viên trong các hộ mà nhóm tư vấn đã gặp và phỏng vấn
là 121 người trong đó 22 nữ (18,2%) và 99 nam chiếm (81,8%).

 Khảo sát bảng hỏi/định lượng:

Nhóm tư vấn cũng thiết kế một bảng hỏi khảo sát dành cho các hộ BAH. Bảng
hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin KTXH, sự đánh giá mức độ hài long, sự
tham gia của các hộ BAH đối vơi dự án như việc công bố thông tin, kiểm đếm, đo đạc,
lập phương án bồi thường, giá bồii thường, sự chi trả, sự thay đổi điều kiện sống của
các hộ gia đình BAH…Do thời gian thực hiện giám sát tại các TDA không nhiều nên

việc thực hiện khảo sát định lượng bằng bảng hỏi đổi với các hộ BAH chỉ được triển
khai tại Quảng Bình (có 4 hộ bị ảnh hưởng, trong tổng số được hỏi, trong đó có 2 nữ) .
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Do thời gian đi thực địa quá ngắn, cho nên tư vấn ISC sẽ thực hiện khảo sát bảng hỏi
đối với các hộ BAH trong các kỳ giám sát tiếp theo. Chi tiết số cuộc TLN, PVS đã

được nhóm tư vấn thực hiện như sau:

Bảng 1– Tổng hợp số cuộc TLN và PVS giám sát lần 2 tại các tỉnh

Tỉnh
PVS nhà

thầu
PVS công

nhân
PVS hộ

dân
PVS cán bộ
chính sách

Thảo luận nhóm
BQLDA Tổng

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Cuộc Nam Nữ Nam Nữ

Kon Tum 2 1 9 1 11 1

Gia Lai 1 1 6 7 0

Đăk Nông 1 6 3 1 1 5 1 16 1

Đăk Lăk 1 1 1 5 2 6 3

Lâm Đồng 1 2 1 2 1 4 9 1

Bình Thuận 1 1 1 1 5 3 7 4

Bình Định 2 3 3 1 2 1 1 6 2 12 8

Hà Tĩnh 1 5 1 5 1

Quảng Bình 1 2 2 2 1 1 8 0 13 3

Quảng Trị 1 2 1 3 9 13 0

Tổng: 7 0 11 3 8 6 11 3 12 62 10 99 22

Tỷ lệ (%) 100 0.0 78.6 21.4 57.1 42.9 78.6 21.4 86.1 13.9 81.8 18.2

Lưu ý:

- Việc thực hiện Thảo luận nhóm tại các Ban QLDA đều tiến hành 2 lượt/1 Tỉnh
(lượt 1: Rà soát tiến độ, tình hình của TDA và lượt 2: họp tổng kết của nhóm tư
vấn sau khi rà soát hồ sơ/ thu thập tài liệu/báo cáo , khảo sát thực địa).

- TDA Quảng Trị:Thảo luận nhóm PPMU 5 cán bộ (nam) và làm việc với 2
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Cam Lộ và Gio Linh nên số lượng TLN tại Quảng
Trị là 3 cuộc.

 Quan sát:

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 tại  Phụ lục của báo cáo.

2.3. Tổ chức thực hiện giám sát

Căn cứ các công văn số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 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 chuyên gia của tư vấn giám
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sát chính sách an toàn xã hội tham gia thực hiện gồm: (i) Chuyên gia Tái định cư, (ii)
Chuyên gia Giới, (iii) Chuyên gia Dân tộc thiểu số, (iv) Chuyên gia Phát triển Cộng
đồng và một số cán bộ hỗ trợ cho các chuyên gia.

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

Tần suất thực hiện: Giám sát tuân thủ chính sách an toàn trong việc thực hiện
RAP, EMDP và 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 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.

2.4. Địa bàn và thời gian giám sát độc lập lần 2

Trong đợt giám sát độc lập định kỳ lần 2 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 12 tỉnh dự án được chia

làm 2 đoàn. Đoàn 1 bao gồm các tỉnh: Gia Lai, Kon tum, Đăk Lắc, Đăk Nông, Lâm
Đồng, Bình Thuận, Bình Định. Đoàn 2 bao gồm các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình,

Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Tuy nhiên, do thời tiết bão số 6 đổ bộ vào 2 tỉnh

Quảng Ngãi và Quảng Nam nên đoàn giám sát độc lập không thực hiện khảo sát tại 2

tỉnh này. Do vậy, số tỉnh được thực hiện giảm sát là 10 tỉnh. Đây là các tỉnh có các tiểu

dự án năm 1, năm 2. Có những 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 2, 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 10 tỉnh được thực hiện từ
ngày 27/10/2019 đến ngày 5/11/2019. Do số lượng giám sát các tỉnh nhiều (dự kiến
ban đầu là 12 tỉnh, sau vì thời tiết còn lại 10 tỉnh dược giám sát) nên tư vấn ISC chia
làm 2 đoàn cùng thực hiện giám sát song song. ( Xem chi tiết tại phần phụ lục).
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PHẦN III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. Tình hình thực hiện dự án

3.1.1. Tiến độ thực hiện dự án

Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án của CPO tháng 11-2019, toàn đự án có
22/52 TDA đã và đang thi công (42% số TDA) (35 gói thầu). Tổng giá trị trao thầu
xây lắp đạt 1.898,6 tỷ đồng. Tổng số hồ đang được thi công là 117 hồ, trong đó:

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

 17 TDA còn lại với tổng số 106 hồ đang thi công (8 hồ thuộc 8 TDA giai

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

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

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

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

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

đó:

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

triển khai thi công trong tháng 11/2019.

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

Thuận) sẽ hoàn thành trao hợp đồng và bắt đầu triển khai thi công trong

tháng 12/2019.

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

11 hồ hoàn thành).

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

triển khai thi công trong năm 2020, 2021.
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Bảng 2– Tiến độ thi công tại các TDA

Đơn vị: Triệu đồng

TT Tiểu dự án
Kinh phí

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

1 TDA Đập Làng tỉnh Quảng
Ngãi

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

2 TDA hồ Thạch Bàn tỉnh Bình
Định 19.818 14/10/2017 01/3/2018 14/10/2019 100% 19.080

3 TDA hồ Đại Thắng tỉnh Hòa
Bình

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

4 TDA hồ Ngòi Là 2 tỉnh Tuyên
Quang

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

5 TDA hồ Đồng Bể tỉnh Thanh
Hóa

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

6 TDA Hồ Đạ Teh tỉnh Lâm
Đồng 69.756 24/05/2018 17/6/2018 14/03/2020 55% 30.840

7 TDA hồ Phú Vinh tỉnh Quảng
Bình

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

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

9 TDA hồ Khe Gang - Khe Sân
tỉnh Nghệ An (02 TDA) 44.236 18.091

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

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

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

10 TDA Khe Chè tỉnh Quảng
Ninh

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

11 TDA hồ sông Quao tỉnh Bình
Thuận 170.987 59.685

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

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

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

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

13 TDA tỉnh Vĩnh Phúc 126.813 39.615

Gói thầu số 1:

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

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

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

Gói thầu số 2:

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

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

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

14 TDA tỉnh Quảng Ninh 162.099 14/05/2019 14/05/2019 17/06/2020 30% 48.628
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

(TDA02)

15 TDA tỉnh Quảng Ngãi
(TDA02)

118.514 52.619

Gói thầu số 1: 40.654 18.555

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

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

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

Gói thầu số 3: 51.334 20.738

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

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

16 TDA tỉnh Bình Định (TDA02) 107.381 47.457

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

Gói thầu số 2: 81.288 29.884

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

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

17 TDA tỉnh Quảng Trị 174.296 7.780

Gói thầu số 1 107.731 5.880
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

Lô 1 64.323 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 48% 4.600

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

Gói thầu số 2 34.052 1.400

Lô 1 10.253 02/08/2019 0

Lô 2 4.541 30/07/2019 0

Lô 3 7.201 30/07/2019 0

Lô 4 4.781 31/07/2019 0

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

Gói thầu số 3 32.512 500

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

Lô 2 5.864 30/07/2019 0

Lô 3 6.524 02/08/2019 0

Lô 4 6.396 31/07/2019 0

Lô 5 6.214 30/07/2019 0

18 TDA tỉnh Đăk Nông 187.758 64.838

Gói thầu số 1 95.880 32.773

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

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

Gói thầu số 2 91.877 32.065
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TT Tiểu dự án
Kinh phí

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

Lô 1 20.118 22/04/2019 22/04/2019 13/10/2020 40% 9.754

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

19 TDA tỉnh Nghệ An (TDA03) 195.727 36.048

Gói thầu số 1 54.618 5.553

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

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

Gói thầu số 2 46.955 5.100

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

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

Gói thầu số 3 35.713 10.207

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

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

Gói thầu số 4 55.003 14.843

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

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

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

20 TDA tỉnh Quảng Bình (TDA
02)

46.446 15.121

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

(Tỷ VNĐ)
Ngày trao hợp

đồng
Ngày khởi

công
Hoàn thành

(theo hợp đồng)
Tỷ lệ hoàn

thành
Giá trị giải

ngân

Gói thầu số 4 1.827 100% 1.736

21 TDA tỉnh Thừa Thiên Huế 87.477 25.635

Gói thầu số 1 40.421 11.850

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

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

Gói thầu số 2 47.056 13.785

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

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

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

22 TDA tỉnh Quảng Nam 62.430 0

Gói thầu số 1 62.430 0

Lô 1 17.400 0

Lô 2 18.206 0

Lô 3 26.824 0

Tổng cộng: 1.898.576 685.511

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

 Có 50/52 báo cáo sàng lọc môi trường xã hội đã được WB thông qua.
 Có  02 báo cáo còn lại đang được các PPMU triển khai lập: Hải Dương,  dự kiến sẽ gửi WB thông qua trong quý IV/2019.
 Số lượng gói thầu tư vấn lập báo cáo CSAT dùng vốn WB là 31 gói thầu với giá trị trao hợp đồng ước tính là 60,6 tỷ đồng tương đương 2,6 triệu

USD. Tới nay đã trao hợp đồng 28 gói thầu với tổng giá trị là 53,4 tỷ đồng (tương đương 2,3 triệu USD).
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3.1.2. Báo cáo CSAT xã hội (RAP, EMDP, SA)

Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án của CPO tháng 11-2019, ngoài 40/52
TDA đã được WB thông qua báo cáo CSAT xã hội, dự kiến trong năm 2019 sẽ xin ý
kiến đồng thuận của WB cho 3/52 TDA, trong đó:

+ 01 TDA sẽ hoàn thành xin ý kiến đồng thuận của WB trong tháng 11/2019.

+ 02 TDA sẽ hoàn thành xin ý kiến đồng thuận của WB trong tháng 12/2019.

+ 09 TDA còn lại sẽ xin ý kiến đồng thuận của WB trong năm 2020.

Bảng 3– Tiến độ lập báo cáo CSAT xã hội

TT Nội dung Tỉnh/TDA

1 40 TDA WB đã thông qua Bao gồm 12 TDA giai đoạn 1 và 29 TDA tiếp theo
(Hà Tĩnh (TDA01), Quảng Ngãi (TDA02), Huế, Bắc
Giang, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc,
Khánh Hòa, Bình Định (TDA02)), Nghệ An
(TDA03), Yên Bái, Ninh Thuận, Kon Tum, Quảng
Nam, Quảng Trị, Phú Thọ (TDA02), Quảng Ninh
(TDA02), Đắk Nông, Phú Yên, Hà Giang, Thanh
Hóa (TDA02), Lạng Sơn, Lâm Đồng (TDA02), Bắc
Kạn, Tuyên Quang (TDA02), Bình Thuận (TDA02),
Đắk Lắk (TDA01), Quảng Bình (TDA02).

3 02 TDA Đang chỉnh sửa báo cáo
theo ý kiến của CPMU

Hòa Bình (TDA02), Gia Lai

4 06 TDA đang triển khai lập báo
cáo CSAT

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

5 03 TDA đang trong giai đoạn
tuyển tư vấn

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

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

3.1.3. Tình hình nộp các biểu mẫu báo cáo chính sách ATXH

Để theo dõi được tình hình thực hiện  các chính sách ATXH, về phía nhóm  tư
vấn tái định cư, dân tộc thiểu số, giới, và phát triển xã hội đã thiết lập các biểu
mẫu/báo cáo nhằm thu thập các thông tin của các tỉnh/TDA bao gồm 4 biểu mẫu chính
(i) Báo cáo giám sát nội bộ về các hoạt động chính sách an toàn xã hội (ii) Biểu mẫu
về cơ chế khiếu kiện khiếu nại, (iii) Biểu mẫu về việc thực hiện các hoạt động DTTS,

(iv) biểu mẫu thu thập thông tin dành cho các nhà thầu. Tính đến thời điểm tháng
11/2019, tình hình nộp các biểu mẫu/báo cáo tại các tỉnh/TDA gần như chưa đầy đủ
điều nay cũng gây khó khăn cho tư vấn ISC trong việc tổng hợp thông tin các chính
sách ATXH.
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Có 19 tỉnh hiện tư vấn ISC chưa có các báo cáo/biểu mẫu đã nộp tới ban CPO
bao gồm: Bắc Kạn, Bình Thuận, Gia Lai, Hà Giang, Hoà Bình , Kon Tum, Lâm Đồng,
Nghệ An, Phú yên, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Nghãi, Quảng Trị , Tây Ninh,
Thái Nguyên, Vĩnh Phú và Yên Bái. Một số tỉnh hiện nay chưa triển khai các hoạt
động liên quan tới các báo cáo chính sách an toàn xã  hội nên có thể chưa có báo cáo
giám sát nội bộ như Tây Ninh, Ninh Bình, Gia Lai.

Tình hình nộp các biểu mẫu/báo cáo tại các tỉnh tính đến tháng 11/2019 như
sau:

Bảng 4– Tình hình nộp các biểu mẫu/báo cáo CSAT xã hội tính đến tháng 11/2019

STT Tỉnh

Biểu mẫu/báo cáo

Ghi chúBáo
cáo

GSNB1

Biểu mẫu
cơ chế

khiếu nại
(GRM)2

Biểu mẫu thu thập
thông tin về DTTS

tại các TDA có
người DTTS3

Biểu mẫu thu
thập thông

tin dành cho
các nhà thầu4

1 Bắc Giang Đã nộp

2 Bắc Kan N/A

3

Bình Định
TDA năm 1 Đã nộp

Bình Định
TDA năm 2 Đã nộp

4 Bình Thuận N/A

5 Đắc Nông Đã nộp

6 Đắc Lăk Đã nộp

7 Gia Lai N/A

8 Hà Giang N/A

9 Hà Tĩnh Đã nộp

10 Hải Dương Đã nộp Chưa thực hiện

11
Hòa Bình 1 N/A

Hoà Bình 2 N/A

12 Khánh Hoà Đã nộp

Không thực
hiện báo cáo

RAP vì không
có hộ BAH.

13 Kon Tum N/A

14
Lâm Đồng
năm 1 N/A

1 Báo cáo GSNB: nhằm theo dõi tình hình chung toàn bộ các TDA của tỉnh và các chính sách an toàn xã hội
2 Biểu mẫu GRM: nhằm giúp các PPMU theo dõi tình hình GRM và phân công trách nhiệm các cán bộ theo dõi GRM theo từng nhiệm vụ (
TĐC, MT, DTTS, GAP, thi công…)
3 Biễu mẫu DTTS: Chỉ có tỉnh nào có DTTS mới phải thực hiện  biểu mẫu này
4 Biểu mẫu thu thập thông tin dành cho các nhà thầu: nhằm theo dõi/giám sát một số chỉ số GAP đối với các nhà thầu ( nếu có)
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STT Tỉnh

Biểu mẫu/báo cáo

Ghi chúBáo
cáo

GSNB1

Biểu mẫu
cơ chế

khiếu nại
(GRM)2

Biểu mẫu thu thập
thông tin về DTTS

tại các TDA có
người DTTS3

Biểu mẫu thu
thập thông

tin dành cho
các nhà thầu4

Lâm Đồng
năm 2

15 Lạng Sơn Đã nộp Đã nộp

16 Lào Cai Đã nộp Đã nộp

17

Nghệ An
năm 1 N/A

Nghệ An
năm 2 N/A

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận Đã nộp

TDA không
phải thực

hiện công tác
đền bù,

GPMB và tái
định cư

20 Phú Thọ Đã nộp Đã nộp

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình Đã nộp Đã nộp

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La Đã nộp

Đã phân
công cán
bộ phụ

trách GRM

Đã nộp
8 nhà thầu

đã nộp biểu
mẫu

Biểu mẫu
DTTS tốt

28 Tây Ninh N/A

29
Thái
Nguyên

N/A

30 Thanh Hoá Đã nộp

Đã nộp
nhưng chưa
đề cập cán
bộ theo dõi

GRM

Đã nộp Biểu mẫu
DTTS tốt

31
Thừa Thiên
Huế

Đang thực
hiện công tác

kiểm đếm.
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STT Tỉnh

Biểu mẫu/báo cáo

Ghi chúBáo
cáo

GSNB1

Biểu mẫu
cơ chế

khiếu nại
(GRM)2

Biểu mẫu thu thập
thông tin về DTTS

tại các TDA có
người DTTS3

Biểu mẫu thu
thập thông

tin dành cho
các nhà thầu4

32

Tuyên Quang
năm 1 Đã nộp Đã nộp

Tuyên Quang
năm 2

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái Đã nộp

Tổng cộng: 15 2 4 4
19 tỉnh chưa
nộp các biểu

mẫu

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)

3.2. Kế hoạch tái định cư

3.2.1. Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng

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

 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.
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 Thời điểm kiểm đếm tại các tỉnh cũng sẽ được tư vấn cập nhật tiếp tục trong báo
cáo giám sát đợt tiếp theo. Tại thời điểm giám sát lần 2, tư vấn ISC đã thu thập
được các thời điểm kiểm đến tại các tỉnh cho thấy có 9 TDA đã cập nhật thông tin
liên quan tới kết quả kiếm đến bắt đầu và kết thúc trong báo cáo giám sát nội bộ cụ
thể  như sau:

Bảng 5–Thời điểm kiểm đếm bắt đầu và kết thúc

STT Tỉnh
Kiểm đếm

Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc

1 Bắc Giang Chưa thực hiện

2 Bắc Kan N/A

3

Bình Định
TDA năm 1 5/5/2017 6/5/2017

Bình Định
TDA năm 2 8/4/19 19/5/2019

132/5 hồ hiện đang thi công: Cự Lễ  9,
Lõ Môn 40 hộ, Hố Cùng 11, Hóc Tranh
45 theo báo cáo giám sát nội bộ hộ hay
44 vì theo PA là 44, Giao Hội 27 hộ

4 Bình Thuận 9 hộ nhưng chưa xác định tình trạng loại
hộ

5 Đắc Nông N/A

6 Đắc Lăk N/A

7 Gia Lai N/A

8 Hà Giang Chưa thực hiện

9 Hà Tĩnh Chưa thực hiện

10 Hải Dương Chưa thực hiện

11
Hòa Bình 1 N/A

Hoà Bình 2 N/A

12 Khánh Hoà
Không thực hiện báo cáo RP vì không có

hộ BAH.

13 Kon Tum 16/10/2018 13/11/2018

14

Lâm Đồng
năm 1 N/A

Lâm Đồng
năm 2 Chưa triển khai xây lắp

15 Lạng Sơn Chưa thực hiện

16 Lào Cai N/A

17

Nghệ An
năm 1

N/A

Nghệ An
năm 2

N/A
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STT Tỉnh
Kiểm đếm

Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận dự án không phải thực hiện công tác đền
bù, GPMB và tái định cư

20 Phú Thọ 27/3/2017 14/4/2017

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình 1/8/18 6/8/18

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La
23/01/2019

23/04/2019
(thực tế

01/10/2018)

28 Tây Ninh N/A

29
Thái
Nguyên N/A

30 Thanh Hoá 9/8/2017 6/10/2017

31
Thừa Thiên
Huế 06/2019 Đang thực hiện công tác kiểm đếm.

32

Tuyên Quang
năm 1

Từ ngày
23/5/2017

Đến ngày
30/7/2017

Tuyên Quang
năm 2

Từ ngày
07/6/2018

Đến ngày
30/8/2018

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái N/A

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)

3.2.2. Phạm vi tác động tại các tiểu dự án

 Diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời

Theo số liệu từ phía tư vấn PIC thu thập cho thấy: tổng diện tích dự kiến sẽ thu
hồi là 2.806.036,63 m2, trong đó đối với 11 TDA năm đầu diện tích đất thu hồi khoảng
372.677.20m2 và đối với các TDA còn lại được cập nhật số liệu theo RAP là
2.433.359,43m2.
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Bảng 6–Tổng hợp diện tích thu hồi  đất tại các tỉnh

Đơn vị: m2

STT Tỉnh Diện tích
BAH

Diện tích thu
hồi theo

phương án
bồi thường

Diện tích
thu hồi theo

RAP
Ghi chú

1 Bắc Giang 17100 17100

2 Bắc Kan 46387 46387

3

Bình Định TDA
năm 1 60894.3 60894.3

Bình Định TDA
năm 2 680080 680080

4 Bình Thuận 164332 164332

Bình Thuận TDA
năm 2

Không thu hồi đất

5 Đắc Nông 244047 244047

6 Đắc Lăk 5870 5870

7 Gia Lai

8 Hà Giang 83967 83967

9 Hà Tĩnh 71917 71917

10 Hải Dương Không có thông
tin (N/A)

11
Hòa Bình 1 24488.6 24488.6

Hoà Bình 2 N/A

12 Khánh Hoà 25000 25000

13 Kon Tum 31101 31101

14
Lâm Đồng năm 1 Không thu hồi đất

Lâm Đồng năm 2 62255 62255

15 Lạng Sơn 22101 22101

16 Lào Cai 12358 12358

17
Nghệ An năm 1 Giảm thiểu không

BT, hỗ trợ, TĐC

Nghệ An năm 2 79672 79672

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận Không thu hồi đất
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STT Tỉnh Diện tích
BAH

Diện tích thu
hồi theo

phương án
bồi thường

Diện tích
thu hồi theo

RAP
Ghi chú

20

Phú Thọ 22885.8 22885.8

Phú Thọ TDA
năm 2 18000 18000

21 Phú Yên 49274.73 49274.73

22

Quảng Bình TDA
năm 1 102380.1 102380.1

Quảng Bình TDA
năm 2 228000 228000

23

Quảng Ninh TDA
năm 1 16706.3 16706.3

Quảng Ninh TDA
năm 2 19928 19928

24 Quảng Nam 29544 29544

25

Quảng Ngãi TDA
năm 1 63816.7 63816.7

Quảng Ngãi TDA
năm 2 64228.7 64228.7

26 Quảng Trị 193569 193569

27 Sơn La 14329 14329

28 Tây Ninh N/A

29 Thái Nguyên 42296 42296

30

Thanh Hoá TDA
năm 1 25929 25929

Thanh Hoá TDA
năm 2 17100 17100

31 Thừa Thiên Huế 43600 43600

32

Tuyên Quang
TDA năm 1 14202.4 14202.4

Tuyên Quang
TDA năm 2

88460 88460

33 Vĩnh Phúc 14687 14687

34 Yên Bái 105530 105530

Tổng cộng: 2,806,036.63 372,677.20 2,433,359.43

(Nguồn: Thu thập số liệu tổng hợp từ tư vấn PIC tháng 11/2019)
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 Tính đến thời điểm tháng 11/2019, theo số liệu tư vấn thu thập được từ báo cáo
giám sát nội bộ của 13 tỉnh gửi ban CPO cho thấy 13 tỉnh/15 TDA sẽ thu hồi đất
vĩnh viễn với tổng số m2 thu hồi là 344.624,25 m2 và 14 TDA có thu hồi đất tạm
thời  diện tích là 192.104 m2.

 2 TDA không thực hiện báo cáo RP là Khánh Hoà và Ninh Thuận do không có hộ
BAH.

 Một số tiểu dự án chưa tiến hành thực hiện dự án cũng như chưa thực hiện công tác
kiểm đếm nên chưa có số liệu cụ thể về diện tích đất sẽ bị thu hồi. Bên cạnh đó,
một số TDA chưa nộp báo cáo giám sát nội bộ nên việc tổng hợp diện tích hộ BAH
tại các TDA này là không có thông tin (N/A).

 Công tác cập nhật diện tích đất bị thu hồi tại các TDA sẽ được tư vấn ISC cập nhật
trong báo cáo giám sát tiếp theo. Cụ thể diện tích BAH vĩnh viễn và thu hồi tạm
thời như sau.
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Bảng 7– Tổng diện tích thu hồi đất vĩnh viễn và tạm thời tại các tiểu dự án tính đến 30/11/2019

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

Ghi chú
Đất NN Đất ở Đất thủy

sản
Đất

rừng
Đất
khác

Tổng số Đất NN Đất ở Đất
thủy sản

Đất
rừng

Đất
khác

Tổng số

1 Bắc Giang Chưa thực
hiện

2 Bắc Kan N/A

3
Bình Định
TDA năm 1 47044 0 0 0 2759 49803 11091 11091

Bình Định
TDA năm 2 16844.3 582.4 1780.7 35307.4 4472.73 9341 22759.2

4 Bình Thuận N/A

5 Đắc Nông 27302.18 4963.7 32265.88 32265.88

6 Đắc Lăk 5090 500 280 0 0 5870 0 0 0 0 0 0

7 Gia Lai 89270 15840

8 Hà Giang
Chưa thực

hiện

9 Hà Tĩnh Chưa thực
hiện

10 Hải Dương Chưa thực
hiện

11
Hòa Bình 1 N/A

Hoà Bình 2 N/A

12 Khánh Hoà 0.5 0.5 20 20

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

13 Kon Tum 30949.5 0 127 0 325 31401.5 0 0 0 0 0 0
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STT Tỉnh
Đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Đất thu hồi tạm thời (m2)

Ghi chú
Đất NN Đất ở Đất thủy

sản
Đất

rừng
Đất
khác Tổng số Đất NN Đất ở Đất

thủy sản
Đất

rừng
Đất
khác Tổng số

14

Lâm Đồng
năm 1 0 0 0 0 9.500 9.500 0 0 0 0 500 500

Lâm Đồng
năm 2 4755 57.5 Chưa triển

khai xây lắp

15 Lạng Sơn Chưa thực
hiện

16 Lào Cai 6510.4 0 1092.1 2223.6 3249.7 13075.8 0 0 0 0 0 0

17

Nghệ An
năm 1 N/A

Nghệ An
năm 2 N/A

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận

Không phải
thực hiện
công tác đền
bù, GPMB và
tái định cư

20 Phú Thọ 1000.8 480.5 1526.6 1016.6 9857.3 22.885,80 - - - - - -

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình 0 0 0 0 0 4226.7 0 0 98151.4 2 102380.1

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A
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STT Tỉnh
Đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Đất thu hồi tạm thời (m2)

Ghi chú
Đất NN Đất ở Đất thủy

sản
Đất

rừng
Đất
khác Tổng số Đất NN Đất ở Đất

thủy sản
Đất

rừng
Đất
khác Tổng số

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La 1303 13380.6 14683.6

28 Tây Ninh N/A

29 Thái Nguyên N/A

30 Thanh Hoá 5535 1112 919 4646 15.16 27.171
Đất
thuê

7.190
7190

31
Thừa Thiên
Huế

Đang thực
hiện công tác

kiểm đếm.

32

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

Tuyên Quang
năm 2

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái N/A

Tổng 153,967.58 2,092.50 9,910.00 9,223.90 91,996.66 344,624.35 19,79 0 0 107,492 522 192,104

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)
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 Tài sản trên đất bị ảnh hưởng

Tại thời điểm giám sát đợt 2 theo số liệu thống kê từ báo cáo giám sát nội bộ
các PPMU đã gửi ban CPO (13 TDA), liên quan tới tài sản trên đất BAH được đề cập
như sau:
- Diện tích nhà BAH là: 176m2 thuộc 4 tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng,

Tuyên Quayng

- Cửa hàng BAH: 0

- Nhà Xưởng BAH: 28.44m2 thuộc 1 tỉnh Đăk Nông
- Hoa màu BAH: 94.899 m2 thuộc 9 tỉnh Bình Định, Đăk Lăk, Kom Tum, Lào

Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hoá và Tuyên Quang
- Cây cối BAH: 99.558 cây thuộc 11 tỉnh Bình Định, Đăk Nông,  Đăk Lăk, Kom

Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Tuyên
Quang.

- Mồ mả BAH: 10 cái thuộc  tỉnh  Quảng Bình ( 5 cái)  và Bình Định (TDA năm
2 – 5 cái)

Số liệu sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật trong bao cáo giám sát tiếp theo. Cụ thể
nhà ở, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc BAH tại các TDA như sau:
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Bảng 8–Tổng hợp tài sản trên đất bị ảnh hưởng tính đến 30/11/2019

STT Tỉnh

Nhà và tài sản BAH

Ghi chúDiện tích
nhà BAH

(m2)

Cửa hàng
BAH
(m2)

Nhà xưởng
BAH
(m2)

Hoa màu
BAH
(m2)

Cây cối
BAH
(cây)

Vật kiến
trúc BAH

Mồ mả phải
di chuyển

(cái)

Tài sản khác
BAH

1 Bắc Giang Chưa thực hiện

2 Bắc Kan N/A

3

Bình Định
TDA năm 1 24345.1 6233 3

Bình Định
TDA năm 2 6648 19944 4 5 6648

4 Bình Thuận N/A

5 Đắc Nông 28 0 28.44 3564 0 0

6 Đắc Lăk 40 0 0 33000 330 5 0 2

7 Gia Lai

8 Hà Giang Chưa thực hiện

9 Hà Tĩnh Chưa thực hiện

10 Hải Dương Chưa thực hiện

11
Hòa Bình 1 N/A

Hoà Bình 2 N/A
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STT Tỉnh

Nhà và tài sản BAH

Ghi chúDiện tích
nhà BAH

(m2)

Cửa hàng
BAH
(m2)

Nhà xưởng
BAH
(m2)

Hoa màu
BAH
(m2)

Cây cối
BAH
(cây)

Vật kiến
trúc BAH

Mồ mả phải
di chuyển

(cái)

Tài sản khác
BAH

12 Khánh Hoà

Không thực hiện
báo cáo RAP vì

không có hộ
BAH.

13 Kon Tum 0 0 0 256.7 7773 0 0

Sân bê tông
30m2; Giàn
trồng chanh
dây 475m2
Hàng rào kẽm
146m; hàng
rào xây gạch
28,1m, trụ tiêu
bê tông, gỗ 61,
ống nhựa
145m, chuồng
bò 33m2
Trụ bê tông 8
trụ; 325m2 ao
cá

14

Lâm Đồng
năm 1 50 0 0 0 152 0 0 0

Lâm Đồng Chưa triển khai
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STT Tỉnh

Nhà và tài sản BAH

Ghi chúDiện tích
nhà BAH

(m2)

Cửa hàng
BAH
(m2)

Nhà xưởng
BAH
(m2)

Hoa màu
BAH
(m2)

Cây cối
BAH
(cây)

Vật kiến
trúc BAH

Mồ mả phải
di chuyển

(cái)

Tài sản khác
BAH

năm 2 xây lắp

15 Lạng Sơn Chưa thực hiện

16 Lào Cai 0 0 0 9979.9 2652 25 0 710.7

17

Nghệ An
năm 1 N/A

Nghệ An
năm 2 N/A

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận

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

20 Phú Thọ 0 0 0 6224 3 203.6 0 0

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình 30346 73.6 5

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A
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STT Tỉnh

Nhà và tài sản BAH

Ghi chúDiện tích
nhà BAH

(m2)

Cửa hàng
BAH
(m2)

Nhà xưởng
BAH
(m2)

Hoa màu
BAH
(m2)

Cây cối
BAH
(cây)

Vật kiến
trúc BAH

Mồ mả phải
di chuyển

(cái)

Tài sản khác
BAH

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La 1680 13746 2073

28 Tây Ninh N/A

29 Thái Nguyên N/A

30 Thanh Hoá 0 0 0 6334 14808 0 0 0

31
Thừa Thiên
Huế

Đang thực hiện
công tác kiểm

đếm.

32

Tuyên Quang
năm 1 57.62 0 0 6430.8 7.2 213918 0 1422.56

Tuyên Quang
năm 2

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái N/A

Tổng 176 - 28 88,251 79,614 216,301 10 2,135

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)
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 Số hộ BAH

Theo số liệu từ tư vấn PIC thu thập tổng số hộ BAH dự kiến 2465 hộ, trong đó
số hộ BAH thực tế theo phương án bồi thường tại 11 TDA năm đầu là 647 hộ và 1818
hộ BAH theo báo cáo RAP.

Bảng 9–Tổng số hộ BAH tại các tỉnh

STT Tỉnh Tổng số
hộ BAH

Số hộ
BAH theo

RAP

Số hộ BAH theo
phương án bồi

thường (thực tế)
Người
BAH

Hộ tái
định cư Mồ mả

1 Bắc Giang 105 105

2 Bắc Kan 46 46

3
Bình Định
TDA năm 1 34 34

Bình Định
TDA năm 2 306 306 1220

4
Bình Thuận
TDA năm 1 18 18

Bình Thuận
TDA năm 2

5 Đắc Nông 64 64

6 Đắc Lăk 16 16

7 Gia Lai 0

8 Hà Giang 5 5

9 Hà Tĩnh 97 97

10 Hải Dương

11
Hòa Bình 1 14 14

Hoà Bình 2

12 Khánh Hoà 1 1

13 Kon Tum 71 71

14

Lâm Đồng
TDA năm 1
Lâm Đồng
TDA năm 2 23 23

15 Lạng Sơn 149 149

16 Lào Cai 43 43

17

Nghệ An
TDA năm 1

Nghệ An
TDA năm 2 5 5
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STT Tỉnh Tổng số
hộ BAH

Số hộ
BAH theo

RAP

Số hộ BAH theo
phương án bồi

thường (thực tế)

Người
BAH

Hộ tái
định cư Mồ mả

18 Ninh Bình

19 Ninh Thuận

20
Phú Thọ
TDA năm 1 37 37

Phú Thọ
TDA năm 2 100 100

21 Phú Yên 16 16

22
Quảng Bình
TDA năm 1 13 13 5

Quảng Bình
TDA năm 2 66 66

23
Quảng Ninh
TDA năm 1 8 8

Quảng Ninh
TDA năm 2 24 24

24 Quảng Nam 104 104

25
Quảng Ngãi
TDA năm 1 303 303

Quảng Ngãi
TDA năm 2 210 210 907

26 Quảng Trị 129 129

27 Sơn La 71 71

28 Tây Ninh

29 Thái Nguyên 59 59

30
Thanh Hoá
TDA năm 1 32 32

Thanh Hoá
TDA năm 2 42 42

31
Thừa Thiên
Huế 63 63 280

32

Tuyên Quang
TDA năm 1 37 37 1

Tuyên Quang
TDA năm 2

55 55

33 Vĩnh Phúc 55 55

34 Yên Bái 44 44

Tổng cộng: 2465 1818 647 2407 1 5

(Nguồn: Thu thập số liệu tổng hợp từ tư vấn PIC tháng 11/2019)
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Tuy nhiên, theo số liệu tư ván ISC thu thập từ báo cáo giám sát nội bộ của các
PPMU gửi ban CPO hiện có 571 hộ BAH/13 tỉnh đã có những thông tin liên quan đến
số hộ BAH. Đó là các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đăk Nông, Đăk Lăk,  Gia Lai, Kon
Tum, Lâm Đồng, Lào Cai Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Tuyên
Quang. Số hộ BAH sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật trong báo cáo giám sát đợt tiếp
theo.

 Trong số 571 hộ BAH cho thấy:

 332 hộ ( 58,1%) thuộc điện hộ BAH nhẹ,

 132 hộ BAH tạm thời (23,1%),

 275 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương ( 48,2%). Trong đó, 180 hộ DTTS
chiếm 31,5%, 70 hộ nghèo chiếm 12,3%.  18 hộ phụ nữ làm chủ hộ, 7 hộ chính
sách.

 13 hộ BAH trên 20% đất sản xuất ( chiếm 2,3%) và 6 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị
tổn thương mất >10% đất sản xuất,

 Chỉ có 1 hộ TĐC tại tỉnh Đăk Lăk ( theo báo cáo RAP) và 2 hộ BAH là hộ kinh
doanh tại Tỉnh Sơn La và Kon Tum. Theo báo cáo giám sát đợt 1 cho thấy tại
tỉnh Tuyên Quang TDA năm 1 cũng có 1 hộ TĐC. Ngoài ra, tại tỉnh Yên Bái có
1 hộ bị mất một phần sinh kế tại Hồ Phú Nham vì hợp đồng thầu hồ thả cá đến
năm 2030.

 Cụ thể số hộ BAH tại các TDA được thể hiện tại bảng dưới đây:
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Bảng 10–Tổng hợp số hộ BAH tính đến thời  điểm giám sát đợt 2 (11/2019)

STT Tỉnh

Số hộ BAH vinh viễn

Số hộ
BAH
tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm
thời)

Ghi chú

Số hộ BAH nặng

Số hộ
BAH
nhẹ

Số hộ
kinh

doanh

Số hộ dễ bị tổn thương

Tổng
số

Số hộ
mất từ

20% đất
sản xuất
trở lên

Số hộ dễ
bị tổn

thương
mất >10%

đất sản
xuất

Số hộ
tái

định
cư

Số hộ
nghèo

Số hộ
DTTS

Số hộ
phụ nữ
làm chủ

hộ

Số hộ
chính
sách

xã hội

1 Bắc Giang Chưa thực hiện
2 Bắc Kan N/A

3

Bình Định
TDA năm 1 0 0 0 0 34 1 0 0 0 34

Bình Định
TDA năm 2 132 132

132/5 hồ hiện
đang thi công:
Cự Lễ  9, Lõ
Môn 40 hộ,
Hố Cùng 11
Hóc Tranh 45
theo báo cáo
giám sát nội bộ
hộ hay 44 vì
theo PA là 44
Giao Hội 27 hộ

4 Bình Thuận 9

9 hộ nhưng
chưa xác định
tình trạng loại
hộ

5 Đắc Nông 9 9 0 0 14 1 1 0 0 0 23
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STT Tỉnh

Số hộ BAH vinh viễn

Số hộ
BAH
tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm
thời)

Ghi chú

Số hộ BAH nặng

Số hộ
BAH
nhẹ

Số hộ
kinh

doanh

Số hộ dễ bị tổn thương

Tổng
số

Số hộ
mất từ

20% đất
sản xuất
trở lên

Số hộ dễ
bị tổn

thương
mất >10%

đất sản
xuất

Số hộ
tái

định
cư

Số hộ
nghèo

Số hộ
DTTS

Số hộ
phụ nữ
làm chủ

hộ

Số hộ
chính
sách

xã hội

6 Đắc Lăk 1 0 0 1 15 0 0 0 2 0 16

7 Gia Lai 49 49

8 Hà Giang Chưa thực hiện
9 Hà Tĩnh Chưa thực hiện
10 Hải Dương Chưa thực hiện

11
Hòa Bình 1

Hoà Bình 2

12 Khánh Hoà

Không thực
hiện báo cáo
RAP vì không
có hộ BAH.

13 Kon Tum 0 0 0 0 60 1 1 17 9 0 0 60
68 hộ và 3 tổ
chức?

14

Lâm Đồng
TDA năm 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

11 hộ và 2 tổ
chức?

Lâm Đồng
TDA năm 2 16

Chưa triển khai
xây lắp

15 Lạng Sơn Chưa thực hiện
16 Lào Cai 0 0 0 43 36 1 0 0 43
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STT Tỉnh

Số hộ BAH vinh viễn

Số hộ
BAH
tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm
thời)

Ghi chú

Số hộ BAH nặng

Số hộ
BAH
nhẹ

Số hộ
kinh

doanh

Số hộ dễ bị tổn thương

Tổng
số

Số hộ
mất từ

20% đất
sản xuất
trở lên

Số hộ dễ
bị tổn

thương
mất >10%

đất sản
xuất

Số hộ
tái

định
cư

Số hộ
nghèo

Số hộ
DTTS

Số hộ
phụ nữ
làm chủ

hộ

Số hộ
chính
sách

xã hội

17

Nghệ An
TDA năm 1
Nghệ An
năm 2

18 Ninh Bình

19 Ninh Thuận

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

20 Phú Thọ 0 0 0 0 23 0 0 0 3 0 0 23

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình 13

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La 0 0 0 0 76 1 66 76 0 2 0 76

28 Tây Ninh N/A
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STT Tỉnh

Số hộ BAH vinh viễn

Số hộ
BAH
tạm
thời

Tổng số
hộ BAH
(cả vĩnh
viễn và

tạm
thời)

Ghi chú

Số hộ BAH nặng

Số hộ
BAH
nhẹ

Số hộ
kinh

doanh

Số hộ dễ bị tổn thương

Tổng
số

Số hộ
mất từ

20% đất
sản xuất
trở lên

Số hộ dễ
bị tổn

thương
mất >10%

đất sản
xuất

Số hộ
tái

định
cư

Số hộ
nghèo

Số hộ
DTTS

Số hộ
phụ nữ
làm chủ

hộ

Số hộ
chính
sách

xã hội

29 Thái Nguyên N/A

30 Thanh Hoá 0 0 0 0 30 0 1 1 4 3 30

31
Thừa Thiên
Huế

Đang thực hiện
công tác kiểm
đếm.

32

Tuyên Quang
TDA năm 1 10 4 6 0 25 0 0 0 1 0 0 35

Tuyên Quang
TDA năm 2

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái N/A

Tổng cộng: 20 13 6 1 332 2 70 180 18 7 132 571

Tỷ lệ: 3.5% 2.3% 1.1% 0.2% 58.1% 0.4% 12.3% 31.5% 3.2% 1.2% 23.1%

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)
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3.2.3. Phương án, chính sách bồi thường hỗ trợ

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tại các TDA ISC đi giám sát đợt 2 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 phương án, các bước chi trả bồi thường, hỗ
trợ được quy định trong RAP và RPF của dự án, cụ thể:

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

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

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

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

Các khoản tiền hỗ trợ được chi trả bao gồm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ
trợ ổn định đời sống và hỗ trợ cho các hộ thuộc nhóm dễ tổn thương. Qua rà soát các
quyết định bồi thường và hỗ trợ tại 10 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.

 Tuyên Quang: Thực hiện quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày
16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà
nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi
ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. BQLDA đã phối hợp với
các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng bồi thường, rà soát, xác minh đối tượng
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và áp dụng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp từ 3-5 lần giá trị đất bị ảnh hưởng
đối với tất cả các gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo người dân
có thể phục hồi sinh kế sau khi bị thu hồi đất. Các chính sách hỗ trợ cho hộ BAH là
hộ dễ bị tổn thương:  Hỗ trợ cho 01 hộ do phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, mức hỗ trợ
2.000.000 đồng/hộ.

 Thanh Hoá: Hiện đang tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia các công việc thủ
công trong các gói thầu xây lắp để nâng cao thu nhập, đã chi trả các khoản hỗ trợ
theo quy định… Nhà thầu đã có công văn gửi đến Ủy ban nhân dân xã, trưởng
thôn, và nêu rõ nhu cầu tuyển dụng lao động địa phương, ưu tiên lao động nam nữ
của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

 Phú Thọ: Các hộ bị mất đất nông nghiệp (09 hộ) được hỗ trợ kinh phí ổn định đời
sống và hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề.

 Đăk Nông: Các chính sách hỗ trợ cho hộ BAH là hộ dễ bị tổn thương (DTTS, phụ
nữ chủ hộ, người già neo đơn, gia đình chính sách, v.v.): hồ trợ bằng tiền cho
những hộ dễ bị tổn thương: 2.000.000 đồng/hộ

3.2.4. 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 phối hợp rất tốt giữa Ban quản lý dự án, Hội đồng bồi thường GPMB
và UBND xã có người bị ảnh hưởng bởi công trình thực hiện tương đối đầy đủ. Ở một
số TDA có người BAH là người dân tộc, Hội đồng bồi thường 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%.

Theo báo cáo giám sát nội bộ từ phía các tỉnh gửi tới CPO và qua khảo sát thực
địa tại 10 tỉnh. Cho thấy, đã có 19 tỉnh đã công bố thông tin dự án. Cụ thể như sau:

Bảng 11–Thời điểm công bố thông tin tại các tỉnh đã thực hiện

STT Tỉnh Tên tiểu dự án Thời gian

1. Bình Định TDA Hồ Thạch Bàn xã Cát
Sơn – huyện Phù Cát tỉnh Bình
Đinh.

Ngày 28/4/2017

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

3. Đăk Nông Tiểu dự án bao gồm 18 công
trình hồ 20/03/2017 – 23/6/2018



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 55-

STT Tỉnh Tên tiểu dự án Thời gian

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

5. Hà Tĩnh Tiểu dự án 1 - Dự án Sửa chữa
và nâng cao an toàn đập tỉnh
Hà Tĩnh

27-30/2/2019

6. Kon Tum Sửa chữa, nâng cấp 14 hồ chứa 12/10/2018 đến 13/11/2018

7. Lâm Đồng Tiểu dự án hồ Đạ The Ngày 29/12/2017

8. Lạng Sơn Sửa chữa, nâng cấp 10 hồ Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã đăng tải
thông tin các báo cáo chính sách an
toàn môi trường xã hội của tiểu dựa
án lên trang thông tin điện tử.

- Ngày 9/9/2019 đã gửi công văn
cho các huyện, xã có công trình
về việc truy cập vào đường link
đăng tải của UBND tỉnh và Sở
NN để tải và công khai cho người
dân biết và truy cập.

9. Lào Cai 06 hồ thuộc 06 xã thuộc các
huyện Bảo Thắng, Bảo Yên,
Bát Xát, Văn Bàn

25/09/2018 – 23/11/2018

10. Nghệ An 2 tiểu dự án Khe Sân và Khe
Gang

Ngày 28/5/2016

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

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

Đợt 2: 24-25/3/2015

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

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

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

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

17. Thừa Thiên Huế Sửa chữa, nâng cấp Tháng 3-4 năm 2018

18. Tuyên Quang Tiểu dự án hồ Ngòi Là 2 Ngày 15-18/5/2017

19. Vĩnh Phúc 1 TDA với 11 hồ (TDA năm
thứ 2)

Ngày 17/1/2019

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 5 và tháng  11/2019)

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

Theo các báo cáo giám sát nội bộ tại các tỉnh gửi về ban CPO tư vấn nhận thấy
nhiều TDA/Tỉnh chưa cung cấp thông tin về số thành viên đã được tham vấn, số nam,
nữ, người DTTS tham gia. Hiện có 10 tỉnh đề cập đến số thành viên đã vấn như Bình
Định, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Thừa Thiên
Huế, Tuyên Quang, Yên Bái. Với tổng số 2091 thành viên đã được tham vấn. Tuy
nhiên, một số Tỉnh chưa ghi rõ ràng số nam và nữ, cũng như số người DTTS thamg
gia, cho nên tư vấn không thể cập nhật được đầy đủ và chính xác.

Bảng 12–Tổng số thành viên đã tham vấn tại các tỉnh

STT Tỉnh
Người tham dự Dân tộc thiểu số

Ghi chú
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ

1 Bắc Giang Chưa thực hiện

2 Bắc Kan N/A

3 Bình Định TDA1
30 20 10

Không
có

Bình Định TDA 2 N/A

4 Bình Thuận N/A

5 Đắc Nông 324 103 221 88 54 34

6 Đắc Lăk N/A

7 Gia Lai N/A

8 Hà Giang N/A

9 Hà Tĩnh
195 125 70

Không
có Chưa thực hiện

10 Hải Dương Chưa thực hiện

11
Hòa Bình 1 N/A

Hoà Bình 2 N/A

12 Khánh Hoà N/A

13 Kon Tum N/A

14
Lâm Đồng năm 1 N/A

Lâm Đồng năm 2 N/A

15 Lạng Sơn N/A

16 Lào Cai N/A
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STT Tỉnh
Người tham dự Dân tộc thiểu số

Ghi chú
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ

17
Nghệ An năm 1 N/A

Nghệ An năm 2 N/A

18 Ninh Bình N/A

19 Ninh Thuận N/A

20 Phú Thọ 23 18 5 0

21 Phú Yên N/A

22 Quảng Bình 62 46 16 0

23 Quảng Ninh N/A

24 Quảng Nam N/A

25 Quảng Ngãi N/A

26 Quảng Trị N/A

27 Sơn La 116

28 Tây Ninh N/A

29 Thái Nguyên N/A

30 Thanh Hoá 141 85 56 1

31 Thừa Thiên Huế 407 264 143 51 28 23

32

Tuyên Quang
TDA1 107 85 22 10

Tuyên Quang
TDA2 N/A

33 Vĩnh Phúc N/A

34 Yên Bái 686 603 83 325 283 42

Tổng: 2091 1349 626 475 365 99 -

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)

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 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.

Kết quả họp tham vấn và phổ biến phương án bồi thường tái định cư tới các hộ bị ảnh
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hưởng được thực hiện ở 02 xã bị ảnh hưởng (xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn và xã

Xuân Du, huyện Như Thanh) ngày 06/10/2017 với các thành phần tham gia gồm: Ban
QLDA, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Như Thanh và Triệu Sơn, đại diện UBND
xã Xuân Du và Triệu Thành, các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm để cung cấp thông tin bổ
sung cho những người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công
khai về chính sách và thủ tục tái định cư. Mục đích cuộc họp này là làm rõ thông tin

về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và tạo cơ hội cho người bị ảnh hưởng
thảo luận những vấn đề quan tâm và làm rõ thông tin. Các thành viên của hộ bị ảnh
hưởng đều tham gia cuộc họp. Trong cuộc họp đã giải thích về dự án, quyền lợi và

quyền được hưởng của hộ gia đình, và cuộc họp là cơ hội để các hộ bị ảnh hưởng nêu

ra các câu hỏi liên quan. Tất cả các hộ bị ảnh hưởng đồng tình ủng hộ xây dựng tiểu
dự án, hoàn toàn thống nhất đền bù giải phóng mặt bằng theo chế độ chính sách của
nhà nước và nhà tài trợ. Các hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án sẵn sàng giải phóng mặt
bằng để xây dựng công trình. Việc sớm triển khai xây dựng tiểu dự án là biện pháp
đảm bảo an toàn hồ chứa, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng,
kinh tế - xã hội vùng hạ du, tránh được nguy cơ thiệt hại do mất an toàn hồ chứa; góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo cảnh quan môi trường vùng dự án; Đảm
bảo cấp nước tưới ổn định phục vụ sản xuất cho các hộ dân canh tác nông nghiệp tại
các xã vùng dự án. ( Trích – Báo cáo giám sát nội bộ tỉnh Thanh Hoá).

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.

Làm việc với Trung tâm phát triển Quỹ đất của huyện Cam Lộ và Huyện Gio Linh tỉnh
Quảng trị cho thấy: "Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm dự án vốn  ODA nhiều năm
rồi, trong dự án này PPMU đã cung cấp đầy đủ tài liệu cho chúng tôi bao gồm khung
tái định cư của dự án, khung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số....vì thế khi thực
hiện Giải phóng mặt bằng và đền bù tái định cư, chúng rôi sẽ làm đầy đủ các bước
như trong Khung tái định cư đã quy định. Chúng tôi cũng đã so sánh đối chiếu sự
khác nhau của 2 chính sách, của WB và của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi sẽ áp giá
đền bù theo giá thay thế, các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo định nghĩa của WB
sẽ được hỗ trợ theo đúng khung tái định cư của dự án (WB). Trong quá trình thực
hiện chúng tôi sẽ mời đại diện hộ bị ảnh hưởng tham gia, ví dụ tham gia vào quá trình
kiểm đếm, cung cấp văn bản thống kê tài sản và áp giá đền bù cho từng hộ gia đình,
niêm yết công khai tại UBND xã, nhà họp cộng đồng...trong vòng 22 ngày...( TLN
Trung tâm PT Quỹ đất huyện Cam Lộ - huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị)
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3.2.5. Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ

Các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hoà, Bình Thuận (TDA năm 2), TDA Lâm Đồng
năm 1 không thu hồi đất. Tiểu dự án Khe Gang và Khe Sân Nghệ An ( năm 1)  giảm
thiểu không bồi thường, hỗ trợ, TĐC.

Các hộ bị ảnh hưởng cho biết đều được chi trả trước khi khởi công xây dựng
công trình.: "Gia đình tôi đã nhận được đầy đủ số tiền đền bù là 17.160.000 tài sản
trên đất công (cây keo) trước khi nhà thầu khởi công xây dựng. Bà Đoàn Thị H, xã

Thuận Đài, công trình Hồ Phú Vinh)"

Theo báo cáo giám sát nội bộ các PPMU gửi tới ban CPO hiện có 10 tỉnh có
thông tin liên quan tới công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, cụ thể là
Tỉnh Bình Định, ĐắK Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình,
Sơn La, thanh Hoá và Tuyên Quang. Tổng số hộ BAH tại 10 tỉnh đã được nhận tiền
đền bù là 432 hộ.

Tổng số tiền đã chi trả cho 432 hộ dân/10 tỉnh  và các tổ chức  là
18.248.682.436. Có 26 hộ chưa nhận bồi thường tại tỉnh Lào Cai là do chưa phê duyệt
phương án bồi thường GPMB, 228 hộ đã bàn giao mặt bằng cho thi công và 60 hộ
chưa bàn giao mặt bằng.

Tại tỉnh Bình Thuận: Công tác bồi thường các hộ dân (1,16ha): Công tác quy
chủ đang vướng mắc, nguyên nhân do 5.364,3m2 diệnt ích đất của 05 hộ dân đang
canh tác chồng lấn với diện tích đất Ban QL Rừng phòng hộ sông Quao. Sau khi
TTDA có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn về phía PPMU  tỉnh sẽ tiến hành ngay việc chi trả bồi thường cho hộ
dân.

Tính đến thời điểm tháng 11/2019. Tổng số tiền các tỉnh đã chi trả như sau:
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Bảng 13–Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ, tại các tỉnh

STT Tỉnh

Chi phí bồi thường
(VND)

Đã trả và còn phải trả
( VND)

Tình trạng nhận bồi
thường

Tình trạng giải
phóng mặt bằng

Tổng dự toán
được duyệt
(theo RAP)

Tổng kinh phí
theo phương án

bồi thường
Đã trả đến nay Còn phải

trả
Số hộ đã
nhận bồi
thường

Số hộ chưa
nhận bồi
thường

Số hộ đã
giao mặt

bằng

Số hộ
chưa giao
mặt bằng

1 Bắc Giang

2 Bắc Kan

3
Bình Định TDA 1 1,352,201,663 1,352,201,663 1,352,201,663 34 0 0 0

Bình Định TDA 2 1,614,958,770 1,614,958,770 132 0 0 0

4 Bình Thuận

5 Đắc Nông 5,550,000,000 2,569,475,609 2,569,475,609 21 0 21 0

6 Đắc Lăk

7 Gia Lai

8 Hà Giang

9 Hà Tĩnh

10 Hải Dương

11
Hòa Bình 1

Hoà Bình 2



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 61-

STT Tỉnh

Chi phí bồi thường
(VND)

Đã trả và còn phải trả
( VND)

Tình trạng nhận bồi
thường

Tình trạng giải
phóng mặt bằng

Tổng dự toán
được duyệt
(theo RAP)

Tổng kinh phí
theo phương án

bồi thường
Đã trả đến nay Còn phải

trả
Số hộ đã
nhận bồi
thường

Số hộ chưa
nhận bồi
thường

Số hộ đã
giao mặt

bằng

Số hộ
chưa giao
mặt bằng

12 Khánh Hoà

13 Kon Tum 3,500,000,000 2,619,271,000 2,619,271,000 0 60 0 0 60

14
Lâm Đồng năm 1 1,023,973,798 976,837,350 0 13 0 13 0

Lâm Đồng năm 2 1,351,727,841

15 Lạng Sơn

16 Lào Cai 2.964.187.520 1.990.657.338 1.990.657.338 151.000.000 38 5 38 5

17
Nghệ An năm 1

Nghệ An năm 2

18 Ninh Bình

19 Ninh Thuận

20 Phú Thọ 1,319,799,000 1,319,799,000 0 23 0 23 0

21 Phú Yên

22 Quảng Bình 1,142,265,859 1,142,265,859 0 13 0 13 0

23 Quảng Ninh
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STT Tỉnh

Chi phí bồi thường
(VND)

Đã trả và còn phải trả
( VND)

Tình trạng nhận bồi
thường

Tình trạng giải
phóng mặt bằng

Tổng dự toán
được duyệt
(theo RAP)

Tổng kinh phí
theo phương án

bồi thường
Đã trả đến nay Còn phải

trả
Số hộ đã
nhận bồi
thường

Số hộ chưa
nhận bồi
thường

Số hộ đã
giao mặt

bằng

Số hộ
chưa giao
mặt bằng

24 Quảng Nam

25 Quảng Ngãi

26 Quảng Trị

27 Sơn La 766,661,430 723,265,500 723,265,500 43,395,930 71 0 76 ??

28 Tây Ninh

29 Thái Nguyên

30 Thanh Hoá 1,685,000,000 1,685,000,000 1,685,000,000 0 30 0 30 0

31 Thừa Thiên Huế

32
Tuyên Quang TDA1 867,440,000 3,659,550,000 3,659,550,000 0 35 0 35 0

Tuyên Quang TDA2

33 Vĩnh Phúc

34 Yên Bái

Tổng cộng: 18,037,218,454 19,700,418,537 19,653,282,089 194,395,930 432 26 228 60

(Nguồn: Tổng hợp  báo cáo/biểu mẫu các tỉnh đã gửi ban CPO tháng 11/2019)
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3.2.6. Di dời/ Tái định cư

Theo ước tính ban đầu toàn bộ dự án sẽ có khoảng 500 hộ di dời ( Nguồn TOR
dành cho tư vấn ISC). Tuy nhiên tính đến tháng 11/2019 thông qua báo cáo giám sát
nội bộ tại các PPMU gửi tới CPO cho thấy có 2 trường hợp sẽ phải di dời trong đó:

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.

Tại tỉnh Đăk Lăk theo báo cáo RAP TDA sẽ có 1 hộ thuộc diện tái định cư tuy
nhiên công tác bồi thường, chi trả tại TDA chưa thực hiện.

3.2.7. Chương trình phục hồi thu nhập

Tại thời điểm giám sát tháng 11/2019 đối với các tỉnh thực hiện giám sát cho
thấy không có tỉnh nào thực hiện chương trình phục hồi sinh kế. Trên thực tế cho thấy
diện tích đất sản xuất bị thu hồi không phải là nguồn thu nhập chính của các hộ gia
đình nên sau khi được thông báo về khoản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hộ
đều nhất trí. Bên cạnh đó, về phía các địa phương cũng đều có các chương trình cho
vay vốn làm kinh tế, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm hàng năm nên các hoạt
động trong các tiểu dự án đều có sự lồng ghép với các chương trình nếu như hộ BAH
có nhu cầu tham gia.

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

3.2.8. Cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại

Tại các tỉnh đi giám sát đợt 2, 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 đến sinh kế vì diện tích thu hồi không đáng kể do vậy họ
không có khiếu kiện, khiếu nại.

Tư vấn ISC cũng ghi nhận tại thời điểm thực hiện giám sát cho thấy 15 tỉnh đã
nộp báo cáo giám sát nội bộ, các tỉnh đi thực tế khảo sát đều cho thấy không có trường
hợp khiếu kiện, khiếu nại của các hộ dân
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3.2.9. Mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng

 Phổ biến thông tin và tham vấn: Tại tất cả các TDA, Tư vấn ISC đều nhận được
phản hồi hài lòng của cộng đồng địa phương và các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án về
việc tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng/các hộ bị ảnh hưởng đầy
đủ, về nội dung phổ biến và tham vấn, 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.

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

 Áp giá và giá bồi thường: Nhìn chung các hộ BAH tại các TDA được thực hiện
giám sát lần 2 cho thấy đều hài lòng về mức áp giá bồi thường. và phần nhiều cho
rằng việc dự án chỉ ảnh hưởng ít đến việc thu hồi đất của hộ dân, không làm ảnh
hưởng tới đời sống, sinh kế của hộ gia đình nên hầu hết các hộ dân đều hài lòng đối
với TDA.

Trong 4 hộ được phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn bảng hỏi tại Quảng Trị cho
thấy: "Chúng tôi rất hài lòng với mức độ đền bù và quá trình thực hiện giải
phóng mặt bằng, cây cối được trồng trong diện tích của Hồ Phú Vinh đều nằm
trong diện tích đất công, và hành lang an toàn của hồ đập, vì thế chúng tôi được
đền bù tài sản trên đất là chúng tôi rất vui mừng, việc kiểm đếm đều được công
khai minh bạch, đại diện của hộ được tham gia từ đầu đến cuối, PPMU cũng đã

cung cấp cho chúng tôi văn bản thống kê tài sản trên đất và cũng như công khai
giá cả đền bù. Giá đền bù hoàn toàn phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm
thu hồi đất, việc áp giá đền bù cũng được công khai tại UBND xã, người dân
được đối chiếu, và mỗi hộ đều được nhận 1 văn bản áp giá. Khi đi nhận tiền đều
có biên lai và có thêm danh sách các bộ bị ảnh hưởng, đại diện các hộ bị ảnh
hưởng đã nhận đủ tiền và ký vào những giấy tờ cần thiết. Phải nói là rất công
khai và minh bạch. Cảm ơn dự án rất nhiều. ( PVS – hộ BAH tại Tỉnh Quảng
Trị).

Có 03/35 hộ gia đình đề nghị được hỗ trợ bổ sung về đất đai. Sau khi được giải
quyết, các hộ không còn ý kiến và đồng ý bàn giao mặt bằng cho BQLDA ( Báo
cáo giám sát nội bộ của Tỉnh Tuyên Quang 10/2019).

Nhìn chung theo báo cáo của các tỉnh cho thấy,  tất cả các hộ BAH bởi các tiểu
dự án khi được hỏi đều khẳng định họ hài lòng và không có ý kiến thắc mắc về 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.
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Về phía, tư vấn ISC khi thực hiện PVS  các hộ dân BAH, các bên liên quan
nhận thấy việc áp giá bồi thường được thực hiện đúng theo các quy định của chính phủ
và của dự án. Phỏng vấn một số hộ dân cho thấy họ đều có sự hài long đối với việc
thực hiện dự án

3.2.10.Một số vấn đề tồn tại

 Công tác tham vấn:

Qua giám sát tại hiện trưởng cũng như thông tin cung cấp qua tài liệu do tư vấn
giám sát yêu cầu cho thấy một số tỉnh, một số tiểu dự án tuy đã có tài liệu phát cho
người dân tham gia các cuộc họp nhưng chưa chú ý xây dựng tờ thông tin dự án và
phát tới các hộ bị ảnh hưởng, chưa lồng ghép giới vào tái định cư. Trong giấy mời họp
tham vấn cộng đồng nhiều nơi còn ghi đích danh tên chủ hộ , vì thế tỷ lệ nữ trong các
cuộc họp tham vấn cộng đồng còn thấp, chưa đạt được các chỉ số giới của dự án đã
được đưa vào GAP của các tỉnh (ví dụ Hà Tỉnh yêu cầu tỷ lệ nữ 50%, trong khi các
cuộc họp tham vấn chỉ đạt được 35%), đặc biệt những cuộc họp riêng dân tộc thiểu số.
Các tỉnh chưa tổ chức các cuộc họp tham vấn riêng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc
nhóm dễ bị tổn thương và phụ nữ dân tộc thiểu số.

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.

 Hạn chế về phổ biến cơ chế khiếu nại:

Trong các báo cáo RAP đều đã đề cập đến cơ chế khiếu nại, tuy nhiên một số ít
các tỉnh chưa nêu rõ các bước khiếu nại như thế nào. Phổ biến cơ chế khiếu nại chủ
yếu mới phổ biến bằng miệng, mà chưa in thành văn bản để phát cho dân

Qua xem xét một số hồ sơ về phương án bồi thường tại một số tỉnh cho thấy
chưa nêu mức bồi thường, hỗ trợ dành cho các hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương như
Bình Định.

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

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

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

3.3.1. Tình hình thực hiện báo cáo EMDP tại các tỉnh

Theo số liệu của tư vấn PIC, đến thời điểm giám sát, số tỉnh có lập báo cáo
EMDP và đã được phê duyệt là: 23 tỉnh và 1 tỉnh kết hợp vào báo cáo RAP (tỉnh
Quảng Trị do chỉ có 7 hộ dân tộc Vân kiều nên đã lồng ghép vào Báo cáo Tái định cư),
cụ thể như sau:

- Có 5 tỉnh của dự án giai đoạn 1 là Hoà Bình ( hồ Đại Thắng), Thanh Hoá (
Đồng Bể), QuảngNinh ( Khe Chè), Lâm Đồng ( Đạ Tẻ), Bình Thuận ( Sông
Quao)

- 18 tỉnh tiểu dự án năm thứ 2, bao gồm: (1) Sơn La(2) Vĩnh Phúc; (3) Bắc
Giang; (4) Khánh Hòa; (5) Lào Cai; (6) Thái Nguyên; (7) Yên Bái; (8) Phú

Thọ; (9) Bắc Kan; (10) Thừa thiên Huế, (11) Hà Giang; (12) Lạng  Sơn; (13)
Tuyên Quang; (14) Bình Định (15) Đăk Lăk; (16)Ninh Thuận (17) Lâm Đồng
(18) Kon Tum; va 1 tỉnh vì có ít hộ bị ảnh hưởng nên gộp vào báo cáo TĐC:
Quảng Trị

3.3.2. Công tác thực hiện các hoạt động EMDP

Hầu hết trong các báo cáo tiến độ thực hiện dự án khi các ban QLDA gửi đến tư
vấn đều cho thấy chưa đề cập việc thực hiện các hoạt động EMDP.

Thực tế trong báo cáo giám sát nội bộ tại các tỉnh gửi đến cho ban CPO cũng
chưa đề cập EMDP.

Trên thực tế cũng cho thấy rằng, đối với các tỉnh đã và đang triển khai thi công
đều phải cập nhật báo cáo EMDP. Hay như tổng hợp số cuộc tham vấn công đồng, số
người tham gia, tỷ lệ nữ, tỷ lệ dân tộc thiểu số....Tuy nhiên cho đến nay hầu hết các
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tỉnh lập báo cáo EMDP chưa cập nhật số liệu và báo cáo kết quả thực hiện EMDP, 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 EMDP,
các chiến dịch truyền thông… 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 EMDP đã được lập kế hoạch. Do vậy, tư vấn ISC chưa thể thống kê

được chính xác các chỉ số nào đã thực hiện và đã đạt được chỉ số mục tiêu của dự án
hay chưa.

Việc chưa thực hiện kế hoạch EMDP, các chiến dịch truyền thông, các vấn đề
xã hội tại các PPMU cũng một phần cũng do tư vấn lập báo cáo SA/EMDP (do PPMU
thuê) chưa hướng dẫn cho PPMU cần phải thực hiện các bước tiếp theo như thế nào

nên hầu hết các tỉnh đều trong tình trạng chưa thực hiện hay còn lúng túng khi thực
hiện (trừ PPMU Thanh Hóa)

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, hiện có 4 tỉnh đã trình nộp tới ban CPO các
hoạt động liên quan tới EMDP và các chỉ số giám sát DTTS là, Thanh Hoá, Lào Cai,

Sơn La, Lạng Sơn. Các hoạt động EMDP tại 4 tỉnh được đề cập tại phần phụ lục của
báo cáo.

Trong đó tỉnh Thanh Hoá kế hoạch GAP và DTTS được thực hiện lồng ghép và

được thực hiện bởi đơn vị tư vấn độc lập Trung tâm đào tạo và hợp tác Quốc tế - Viện
Khoa học thủy lợi Việt Nam thông qua hợp đồng tư vấn số 191/2017/HĐTVĐB-WB8

Gói số 05 (C1-TH-ĐB-CS5).

Một số tỉnh do mức ảnh hưởng của DTTS ít, cho nên kết hợp vào Kế hoạch tái
định cư, không làm riêng Kế hoạch dân tộc thiểu số (ví dụ Quảng trị chỉ có 7 hộ dân
tộc Vân Kiều bị ảnh hưởng thu hồi đất dưới 10%).

3.3.3. Ngân sách thực hiện các hoạt động EMDP

Ngân sách thực hiện GAP tại các tỉnh chưa được tư vấn tổng hợp trong báo cáo
định kỳ đợt 2. Sẽ được tư vấn tiếp tục tổng hợp trong báo cáo định kỳ tiếp theo.

Thực tế việc chi ngân sách thực hiện GAP hiện chỉ hiện tại TDA năm 1 của
Thanh hoá với mức chi cho cả 3 hoạt động GAP/EMDP và PTXH là 310.730.000

VNĐ, được lấy từ nguồn vốn đối ứng của địa phương. Cụ thể ngân sách tại các tỉnh
như sau:
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Bảng 14: Ngân sách thực hiện EMDP tại các tỉnh5

STT Tỉnh
Ngân sácch thực hiện (VNĐ)

Ghi chúNgân sách theo
phê duyệt

Ngân sách theo
thực tế

1 Bắc Giang

2 Bắc Kan

3
Bình Định TDA năm 1

Bình Định TDA năm 2

4 Bình Thuận TDA năm 1

Bình Thuận TDA năm 2

5 Đắc Nông Chưa bố trí ngân sách

6 Đắc Lăk

7 Gia Lai

8 Hà Giang

9 Hà Tĩnh

10 Hải Dương

11
Hòa Bình TDA năm 1

Hoà Bình TDA năm 2

12 Khánh Hoà

13 Kon Tum

14
Lâm Đồng TDA năm 1

Lâm Đồng TDA năm 2

15 Lạng Sơn

16 Lào Cai

17
Nghệ An TDA năm 1

Nghệ An TDA năm 2

18 Ninh Bình

19 Ninh Thuận

20
Phú Thọ TDA năm 1

Phú Thọ TDA năm 2

21 Phú Yên

22 Quảng Bình TDA năm 1 Chưa có thông tin

5 Ngân sách thực hiện GAP- EMDP – PTXH tại các tỉnh sẽ được tư vấn tiếp tục cập nhật trong báo cáo giám
sát đợt tiếp theo
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STT Tỉnh
Ngân sácch thực hiện (VNĐ)

Ghi chúNgân sách theo
phê duyệt

Ngân sách theo
thực tế

Quảng Bình TDA năm 2

23
Quảng Ninh TDA năm 1

Quảng Ninh TDA năm 2

24 Quảng Nam

25
Quảng Ngãi TDA năm 1

Quảng Ngãi TDA năm 2

26 Quảng Trị

27 Sơn La

28 Tây Ninh

29 Thái Nguyên

30
Thanh Hoá TDA 1 100.000.000 310.730.000

Bao gồm cả
GAP/EMDP và PTXH

Thanh Hoá TDA 2

31 Thừa Thiên Huế

32
Tuyên Quang TDA 1 Chưa giải ngân

Tuyên Quang TDA 2

33 Vĩnh Phúc

34 Yên Bái

3.4. Kế hoạch hành động gới (GAP)

3.4.1. Công tác thực hiện các hoạt động GAP

Qua công tác thu thập tài liệu/báo cáo từ phía CPMU, PPMU tính đến tháng
11/2019. Có 26 TDA đã lập GAP, trong đó 12 TDA năm đầu, 14 TDA những năm tiếp
theo.

Bảng 15–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. Tinh Binh Thuan song Quao – VN 1 BC DRSIP _SA 8.2015 Chưa thực hiện

2. Tinh Hoa Binh - Dai Thang – VN 1 BC DRSIP_SA 8.2015 Chưa thực hiện

3. Tinh Lam Dong - Đa Teh – VN 1 BC DRSIP_SA 8.2015 Chưa thực hiện
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STT Nội dung Số hồ Nguồn báo cáo Tình trạng
thực hiện GAP

4. Tinh Nghe An - Khe Gang – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

5. Tinh Nghe An - Khe San – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

6. Tinh Quang Ninh 1 - Khe Che – VN 1 BC DRSIP_SA 6.2015 Chưa thực hiện

7. Tinh Thanh Hoa - Dong Be – VN 1 BC DRSIP_SA 6.2015 Đã thực hiện

8. Tinh Binh Dinh – Thach Ban – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

9. Tinh Phu Tho – hồ Ban – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

10. Tinh Quang Binh – Phu Vinh – EN 1 BC ESIA 6.2015 Đang thực hiện

11. Tỉnh Quảng Ngãi – Dap Lang – EN 1 BC ESIA 6.2015 Chưa thực hiện

12. Tinh Tuyen Quang – Ngoi La – EN 1 BC ESIA 6.2015 Đang thực hiện

II. Các năm tiếp theo 153

13. Tinh Bac Giang- 13 hồ - VN 13 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

14. Tinh Khanh Hoa - 8 hồ - VN 8 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

15. Tinh Lao Cai -6 hồ - VN 6 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

16. Tinh Nghe An - 13 hồ - VN 13 BC SA 12.2018 Chưa thực hiện

17. Tinh Quang Nam -14 hồ – VN 14 Phụ lục SA 1/2019 Chưa thực hiện

18. Tinh Quang Ninh 2 - 8 hồ - VN 8 BC ESIA Chưa được
duyệt 11/2018

Chưa thực hiện

19. Tinh Quang Tri - 12 hồ - EN 12 Phụ lục SA 11/2018 Chưa thực hiện

20. Tinh Son La - 7 hồ - VN 7 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

21. Tinh Thai Nguyen - 10 hồ – VN 10 BC SA 10.2018 Chưa thực hiện

22. Tinh Ha Tinh - 8 ho– EN 8 Phụ lục SA (2) Chưa thực hiện

23. Tinh Yen Bai – 16 hồ - VN 16 BC SA 12.2018 Chưa thực hiện

24. Tinh Vinh Phuc - 11 hồ – VN 11 BC SA 11.2018 Chưa thực hiện

25. Đăk Nông 18 BC SA 4.2019 Đang thực hiện

26. Thừa Thiên Huế 9 BC SA 9.2018 Chưa thực hiện

VTổng cộng: 165

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Báo cáo SA – ESIA – EMDP tại các tiểu dự án tới thời
điểm 11/2019)
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Tương tự như việc thực hiện EMDP, hầu hết trong các báo cáo tiến độ thực
hiện dự án khi các ban QLDA gửi đến tư vấn đều cho thấy chưa đề cập việc thực hiện
các hoạt động GAP/PTXH.

Thực tế trong báo cáo giám sát nội bộ tại các tỉnh gửi đến cho ban CPO cũng
chưa đề cập GAP/PTXH.

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, các
chiến dịch truyền thông… 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 đã được lập kế hoạch. Do vậy, tư vấn ISC chưa thể thống kê được
chính xác các chỉ số nào đã thực hiện và đã đạt được chỉ số mục tiêu của dự án hay
chưa.

Việc chưa thực hiện kế hoạch EMDP - GAP, các chiến dịch truyền thông, các
vấn đề xã hội tại các PPMU cũng một phần cũng do tư vấn lập báo cáo SA/EMDP (do
PPMU thuê) chưa hướng dẫn cho PPMU cần phải thực hiện các bước tiếp theo như thế
nào nên hầu hết các tỉnh đều trong tình trạng chưa thực hiện hay còn lúng túng khi
thực hiện (trừ PPMU Thanh Hóa)

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, hiện có 4 tỉnh đã và đang thực hiện các hoạt
động GAP là Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh Đăk Nông, tỉnh Quảng Bình .
Việc thực hiện tại các tỉnh này được đề cập trong phần phụ lục của báo cáo.

3.4.2. Ngân sách thực hiện các hoạt động GAP của 34 tỉnh

Ngân sách thực hiện GAP tại các tỉnh chưa được tư vấn tổng hợp trong báo cáo
định kỳ đợt 2. Sẽ được tư vấn tổng hợp trong báo cáo định kỳ tiếp theo.

Bảng 16: Ngân sách thực hiện GAP tại các tỉnh6

STT

Tỉnh

Ngân sácch thực hiện (VNĐ) Ghi chú

Ngân sách theo
phê duyệt

Ngân sách theo
thực tế

1 Bắc Giang

2 Bắc Kan

3 Bình Định TDA năm 1

Bình Định TDA năm 2

4 Bình Thuận TDA năm 1

6 Ngân sách thực hiện GAP- EMDP – PTXH tại các tỉnh sẽ được tư vấn cập nhật trong báo cáo giám sát đợt
tiếp theo
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STT

Tỉnh

Ngân sácch thực hiện (VNĐ) Ghi chú

Ngân sách theo
phê duyệt

Ngân sách theo
thực tế

Bình Thuận TDA năm 2

5 Đắc Nông Chưa bố trí ngân
sách

6 Đắc Lăk

7 Gia Lai

8 Hà Giang

9 Hà Tĩnh

10 Hải Dương

11
Hòa Bình TDA năm 1

Hoà Bình TDA năm 2

12 Khánh Hoà

13 Kon Tum

14
Lâm Đồng TDA năm 1

Lâm Đồng TDA năm 2

15 Lạng Sơn

16 Lào Cai

17
Nghệ An TDA năm 1

Nghệ An TDA năm 2

18 Ninh Bình

19 Ninh Thuận

20 Phú Thọ TDA năm 1

Phú Thọ TDA năm 2

21 Phú Yên

22 Quảng Bình TDA năm 1 Chưa có thông tin

Quảng Bình TDA năm 2

23 Quảng Ninh TDA năm 1

Quảng Ninh TDA năm 2

24 Quảng Nam

25 Quảng Ngãi TDA năm 1
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STT

Tỉnh

Ngân sácch thực hiện (VNĐ) Ghi chú

Ngân sách theo
phê duyệt

Ngân sách theo
thực tế

Quảng Ngãi TDA năm 2

26 Quảng Trị

27 Sơn La

28 Tây Ninh

29 Thái Nguyên

30 Thanh Hoá 100.000.000 310.730.000
Bao gồm cả

GAP/EMDP và PTXH

Thanh Hoá TDA năm 2

31 Thừa Thiên Huế

32
Tuyên Quang năm 1 Chưa giải ngân

Tuyên Quang  năm 2

33 Vĩnh Phúc

34 Yên Bái

3.4.3. Một số hạn chế của việc thực hiện GAP - EMDP

Vẫn còn tình trạng một số tỉnh không phân công cán bộ phụ trách/chịu trách
nhiệm về chính sách an toàn như giới, dân tộc thiểu số. Số tỉnh có người chịu trách
nhiệm về giới thì hầu hết chưa được tập huấn nâng cao nhận thức về giới và kỹ năng
theo dõi và thực hiện giám sát GAP.

Qua khảo sát thực địa, cũng như qua trao đổi qua điện thoại đối với các TDA
chưa đi khảo sát, tư vấn giám sát độc lập nhận thấy ý kiến hầu hết tại các Ban QLDA
đều chưa quan tâm đến việc thực hiện GAP/EMDP, chưa bố trí nhân sự phụ trách
GAP/EMDP. Ngân sách thực hiện GAP/EMDP tuy đã có đính kèm trong các phần phụ
lục của báo cáo SA/EMDP. Tuy nhiên cho đến thời điểm thực hiện giám sát hầu hết
các tỉnh chưa biết nguồn ngân sách lấy từ đâu? vì thế cho đến nay các Ban quản lý dự
án vẫn còn lúng túng trong việc triển khai và thực hiện GAP/EMDP.

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.

Hầu hết các nhà thầu đã có sổ sách chấm công cho công nhân nói chung và lao
động địa phương nói riêng, đã gửi đầy đủ cho PPMU các tỉnh. Tuy nhiên cho đến nay
cán bộ phụ trách chính sách an toàn vẫn chưa biết cập nhật đưa vào báo cáo giám sát
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nội bộ, báo cáo GAP và báo cáo tiến độ ( ví dụ như Quảng Trị, Quảng Bình, Bình
Thuận, Kon Tum....).

Hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDs và các bệnh lây qua đường
tình dục vẫn chưa được các nhà thầu thực hiện đầy đủ. Tài liệu truyền thông nói chung
chưa được lưu lại tại Nhà thầu (lán trại chỉ huy hoặc lán trại của công nhân)

3.5. Các vấn đề xã hội khác

Tính đến tháng 11/2019 qua việc thực hiện giám sát tại 10 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

 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 trở 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 nhiêu 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.

 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 dân an toàn, nội

quy công trường, thiếu bình phòng cháy chữa cháy…).
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PHẦN IV: KHUYẾN NGHỊ

4.1. 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 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.

Để tạo điều kiện cho phụ nữ phát biểu nêu ý kiến của mình các PPMU cần phối
hợp với tư vấn lập RAP, cập nhật RAP và tư vấn thiết kế, Ban đền bù giải phóng mặt
bằng... tổ chức tham vấn riêng nhóm nữ, đặc biệt nhóm nữ trong diện dễ bị tổn thương
và dân tộc thiểu số nhằm khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và ghi nhận ý kiến của
phụ nữ trong thiết kế nhằm đảm bảo khi công trình hoàn thành phụ nữ có thể tiếp cận
với công trình dễ dàng và không gây những hạn chế trong thiết kế cũng như trong thi
công.

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. Quá trình tổ chức tham vấn riêng nhóm

dân tộc thiểu số cần làm việc trước với trường bản/trưởng thôn, già làng để đảm bảo
việc tổ chức tham vấn phù hợp với văn hóa, tập quán của người dân bản địa.

PPMU cần phối hợp với các bên liên quan in văn bản cơ chế khiếu nại phát đến
người dân và niêm yết công khai tại UBND xã, nhà họp cộng đồng của thôn, phát cho
trưởng thôn và cán bộ địa chính, các hội đoàn thể

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. Việc cấp phát tiền cần có mặt của cả vợ và chồng để tránh tình
trạng người chồng tự ý mang tiền đi nhậu nhẹt hoặc cờ bạc

Đối với những hộ bị ảnh hưởng nặng (nếu có) PPMU cần phối hợp với Hội liên
hiệp phụ nữ để mời đại diện của Ngân hàng đến tham dự trong ngày phát tiền đền bù
cho hộ gia đình, đại diện ngân hàng có thể giới thiệu và hướng dẫn cho các hộ gửi tiền
tiết kiệm vào ngân hàng, cũng như đại diện hội phụ nữ, hội nông dân giới thiệu, hướng
dẫn cách sử dụng số tiền được đền bù đầu tư vấn phát triển sản xuất, tránh tình trạng
nam giới nhận tiền sử dụng tiền vào những hoạt động lãng phí như cờ bạc, lô đề, nhậu
nhẹt...
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Tổ chức thực hiệu tuân thủ CSAT tại các PPMU: Hiện nay CPO 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 3 tháng một lần và đã gửi cho các PPMU triển khai thực hiện. Tuy
nhiên cán bộ các PPMU chịu trách nhiệm báo cáo do chưa biết cách thu thập thông tin,
cập nhật báo cáo, cho nên hiện tại các báo cáo Giám sát nội bộ của PPMU vẫn còn
chưa thật sự đầy đủ, đặc biệt những thông tin thực hiện GAP chưa được cập nhật (chỉ
mới nhắc lại những chỉ số trong GAP).

Các cán bộ phụ trách CSAT của các PPMU đã được tham gia 2 khóa đào tạo về
CSAT do CPO 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. CPO yêu cầu các tỉnh gửi danh sách và nhu cầu đào tạo, đồng thời
cần có kế hoạch huy động tư vấn Chính sách an toàn của PIC đi đến các tỉnh hỗ trợ và
tập huấn theo phương pháp "cầm tay chỉ việc" hoặc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao
cho cán bộ chính sách an toàn của PPMU (TĐC, Giới xã hội và môi trường).

Đối với vấn đề hiến đất: Chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới
không khuyến khích việc hiến đất cho các công trình công cộng, các PPMU cần bảo
đảm giải trình và có các văn bản gửi CPO 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

Đối với các tỉnh có hiến đất, cần tuân thủ đúng trình tự quy định và nguyên tắc
của nhà tài trợ (WB) bao gồm đảm bảo cả vợ và chồng đều ký tên vào biên bản hiến
đất (theo mẫu của WB) và được lưu lại UBND xã, tại PPMU và giao một bản chính
cho hộ gia đình. PPMU lưu ý những hộ nằm trong nhóm dễ bị tổn thương không được
hiến đất.

 Công tác lưu giữ hồ sơ tài liệu:

Các PPMU cần lưu giữ đầy đủ các loại tài liệu liên quan đến Tái định cư tại
PPMU, và phân loại cụ thể từng loại tài liệu cho từng hoạt động cụ thể (bao gồm biên
bản họp tham vấn cộng đồng, danh sách người tham dự, các bản RAP, RAP cập nhật,
các tài liệu kiểm kê, áp giá đền bù, biên lai nhận tiền, tranh ảnh, tờ rơi...,. Mỗi hồ sơ
cần có danh mục đính kèm để thuận lợi phục vụ cho việc khai thác làm báo cáo cũng
như cung cấp cho các bên liên quan khi cần thiết (kể cả ISC và các thành viên của WB
Mission, CPO, PIC...) và phục vụ cho cập nhật báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo kết
thúc dự án....

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

4.2.1. Về phía Ban QLDA:

Phân công nhân sự phụ trách Chính sách an toàn bao gồm TĐC, Dân tộc thiểu
số và giới và họ sẽ thực hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án. Trong trường



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 77-

hợp cán bộ đó không tiếp tục tham gia vào dự án thì cán bộ này cần phải đào tạo cho
những cán bộ kế tiếp sẽ đảm nhiệm công việc.

Qua kết quả giám sát đợt 2, các PPMU và tư vấn thấy ở những tỉnh nếu cán bộ
phụ trách chính sách an toàn chưa được tập huấn, thì các tỉnh cần lập danh sách gửi
CPO yêu cầu tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hoặc yêu cầu tư vấn hỗ trợ dự án tập
huấn nâng cao năng lực và hướng dẫn kỹ năng theo dõi và giám sát việc thực hiện
RAP, EMDP, GAP (có thể tổ chức thành lớp tập huấn, hoặc tập huấn theo phương
pháp cầm tay chỉ việc cho từng tỉnh...) hoặc mở các lớp tập huấn tập trung.

PPMU cần cử cán bộ phối hợp và giám sát các Tư vấn/đơn vị được các
BQLDA thuê thực hiện khảo sát, viết báo cáo SA/EMDP/ESIA nhằm nâng cao chất
lượng báo cáo, cũng như đảm bảo các chính sách của dự án và chính phủ Việt Nam đã
được thể hiện đầy đủ trong các báo cáo RAP, RAP cập nhật, trong EMDP và trong
GAP. Tránh có những nhầm lẫn đáng tiếc.

PPMU cần cử cán bộ làm việc với Mặt trận Tổ quốc các xã để thành lập mới
hoặc kiện toàn các Ban giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ, và giới thiệu Ban
giám sát cộng đồng với các nhà thầu để nhà thầu tạo điều kiện cho các thành viên của
Ban giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Chính phủ Việt Nam và

pháp luật.

Cần làm rõ nguồn ngân sách thực hiện GAP, EMDP (nếu có), trách nhiệm các
bên liên quan để thực hiện các hoạt động của GAP – EMDP trong thời gian tới.

Bổ sung các thông tin liên quan đến Chính sách an toàn, bao gồm TĐC, GAP
và EMDP và các vấn đề xã hội vào báo cáo tiến độ của tất cả các ban quản lý dự án.

Các tỉnh cần tuân thủ lập báo cáo giám sát nội bộ về việc thực hiện chính sách
an toàn (bao gồm TĐC, EMDP, GAP và xã hội. Thu thập thông tin về thực hiện GAP,

EMDP và đưa vào nội dung Báo cáo giám sát nội bộ (hiện nay tuy có đề cập đến
nhưng chưa cập nhật thông tin, chỉ nêu lên các chỉ số chung chung như trong GAP).

4.2.2. Về phía các nhà thầu:

Tư vấn Giới của PIC cần phải lập các biểu mẫu theo dõi nhân sự của đơn vị
(theo như tư vấn ISC đã cung cấp), mẫu bảng biểu thu thập thông tin về thống kê lao

động địa phương báo cáo theo quý, Mẫu thống kê truyền thông về phòng chống HIV
cho công nhân, Mẫu thu thập số điện thoại, địa chỉ của các cơ sở y tế tại địa bàn thực
hiện dự án và các bảng biểu khác... gửi cho CPO và PPMU, PPMU gửi cho các nhà

thầu thực hiện báo cáo theo tiến độ quý, hoặc khi WB, CPO, ISC yêu cầu. Những điều
khoản đã được lồng ghép vào hồ sơ thầu, những cam kết/ký về các chính sách an toàn

trong hợp đồng giữa nhà thầu với ban quản lý cũng cần phải tiếp tục thực hiện. PPMU
tiếp tục theo dõi và giám sát việc thực hiện của nhà thầu cho đến khi dự án hoàn thành.
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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 lao động địa phương bằng
văn bản được gửi đến chính quyền địa phương sở tại, đến các trưởng thôn, hội phụ nữ
xã, các 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 bằng văn bản nhu cầu tuyển dụng lao động
phổ thông địa phương được công bố công khai tại khu vực thi công, UBND xã, nhà
văn hoá các thôn.

Tại các lán trại, nhà thầu cần bổ sung thêm các tủ thuốc với các cơ thuốc, bông
băng đủ để cập cứu khi xẩy ra tại nạn. Thường xuyên bổ sung thêm bao cao su và tiếp
tục phát miễn phí bao cao su cho công nhân.

Nhà thầu cũng cần cử cán bộ đến liên hệ với các trạm y tế xã trong vùng dự án,
Trung tâm y tế, Bệnh viện trong khu vực thực hiện dự án để thu thập danh mục các số
điện thoại, đường dây nóng nhằm cung cấp đầy đủ cho công nhân qua văn bản, cũng
như niêm yết công khai tại Lán trại của công nhân, lán trại chủ huy công trường để
công nhân có thể dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu khám bệnh và chăm sóc sức khỏe

Nhà thầu cần phối hợp với PPMU, Hội phụ nữ, trưởng thôn để tổ chức truyền
thông về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây qua đường tình dục, phòng chống
buôn bán người...An toàn lao động và phòng chống cháy nổ...Những lán trại còn để
các thùng phi dầu trong phạm vi lán trại cần được di dời ra xa lán trại để phòng chống
cháy nổ (vì dụ Quảng Bình)

Đối với các lao động nhà thầu cần phải có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm y
tế, xã hội đầy đủ theo Luật Lao động của chính phủ Việt Nam.

Nhà thầu cần có Nội quy sinh hoạt tại lán trại và Nội quy làm việc tại công

trường. Cắt cử các nhóm trực nhật hàng ngày để thu gom rác thải trong khu vực lán
trại cũng như tại công trường. Có số điện thoại nóng để người dân giám sát việc tuân
thủ về bảo vệ môi trưởng, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực thi công và lán trại. Đồng
thời 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. Kịp thời giải
quyết những vụ việc liên quan đến cờ bạc, sử dụng ma túy, chứa chấp trái phép và

buôn bán ma túy của công nhân hoặc mâu thuẩn giữa nội bộ công nhân hoặc giữa công
nhân và thanh niên địa phương...

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
hiện tượng nứt, sụt lún nhà dân trong khu vực dự án nhà thầu và các bên liên quan cần
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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, các cầu dân sinh,
các công trình thủy lợi...trong vùng dự án có thể bị ảnh hưởng tạm thời, các nhà thầu
cần lưu ý thực hiện "Hoàn công" theo nguyên tắc cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn công
và trao trả mặt bằng như ban đầu đến đó nhằm hạn chế những tai nạn thương tích đáng
tiếc đối với người dân địa phương, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, ảnh hưởng tới việc cấp
nước thủy lợi cũng như sản xuất và đời sống hàng ngày của các hộ gia đình trong khu
vực thực hiện dự án. Việc thi công cần đảm bảo nhanh, gọn và có thể phải bắc cầu
tạm, biển báo chỉ dẫn đường tránh (nếu có), tưới nước đầy đủ, xe chở nguyên vận liệu
chạy qua khu dân cư phải đảm bảo che chắn không để vật liệu rơi dọc đường, gió cuốn
vào nhà dân 2 ven đường.... Tại những địa điểm nhạy cảm (nếu có) như trường học,
bệnh viện, chùa, nhà thờ....trong giờ cao điểm nhà thầu cần cắt cử người phân luồng
giao thông, tránh việc thi công gây ùn tắc hoặc xẩy ra tai nạn đáng tiếc.

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. Nhật ký công
trình cần ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến nhân sự nói chung và nhân sự là người
địa phương (nam, nữ). PPMU cần thường xuyên cử người giám sát và nhắc nhở nhà
thầu thực hiện đúng như những gì đã được lồng ghép vào hồ sơ thầu và được thể hiện
cụ thể trong GAP của các tiểu dự án.

Vấn đề an toàn lao động trong quá trình thi công cần được tư vấn giám sát, ban
giám sát cộng đồng và PPMU 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. Những địa
điểm thi công nguy hiểm như ven hồ, mặt hồ....nhà thầu cần bố trí phao cứu sinh và
yêu cầu công nhân mặc trong quá trình làm việc để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 Lưu trữ tài liệu, hồ sơ:

Tất cả liệu truyền thông, hồ sơ liên quan đến hợp đồng thuê lao đồng, liên quan
đến an toàn lao động, sổ sách chấm công hàng ngày, hàng tháng, Hợp đồng ký kết với
chủ đầu tư, hợp đồng với công ty môi trường, hợp đồng với các cơ sở y tế để khám sức
khỏe và chữa bệnh cho công nhân, công văn phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng
tỉnh..., sổ nhật ký công trình....đề được lưu lại đầy đủ tại nhà thầu và phân loại cụ thể
để dễ tìm, dễ thu thập và bằng chứng cho việc đã thực hiện, cung cấp cho các bên liên
quan khi cần thiết.

4.2.3. Các vấn đề xã hội và Phát triển cộng đồng:

Trong nội dung của GAP của các tỉnh chỉ có GAP Hà Tĩnh có chỉ số liên quan
đến nhóm sử dụng nước (như PPMU Hà Tĩnh). PPMU Hà Tĩnh cần làm việc với các
xã để xác định việc thành lập và thực trạng của nhóm sử dụng nước như thế nào, nếu
tỷ lệ nữ chưa đạt với chỉ số của dự án thì cần có công văn yêu cầu các xã kiện toàn lại
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"Nhóm sử dụng nước" và đưa bổ sung thêm đại diện của Hội phụ nữ theo yêu cầu của
dự án.

Các tỉnh cần phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã trên địa bàn dự án, rà soát lại
thành phần tham gia vào ban giám sát cộng đồng, nếu chưa có sự tham gia của phụ nữ
(đại diện hội phụ nữ) thì cần có công văn gửi Mặt trận tổ quốc các xã kiện toàn lại Ban
giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo có đại diện của phụ nữ là thành viên, đồng thời có
công văn giới thiệu Ban giám sát cộng đồng với các nhà thầu và yêu cầu nhà thầu tạo
điều kiện để các thành viên Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát theo quy định
của Chính phủ và Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Sau khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, PPMU cần chủ động
làm việc với các bên liên quan bao gồm đơn vị quản lý công tình, các thôn, xã hưởng
lợi....nhằm thông báo đến người dân Luật thủy lợi và yêu cầu các thôn, xã đưa vào
hương ước quy ước làng xã cam kết không tái xâm phạm hành lang an toàn hồ đập
cũng như những hành vi tự đào, xới ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Các xã tổ chức
những ngày lao động công ích làm vệ sinh dọc hồ đập, nạo vét kênh mương trước mùa
mưa lũ, và sau mùa mưa lũ nhằm đảm bảo Hồ đập cung cấp được đầy đủ nước cho
người dân và phục vụ mọi nhu cầu của công đồng theo Luật định.

4.3. Khuyến nghị khác

Để đảm bảo nhiệm vụ của tư vấn ISC theo như TOR yêu cầu là tổ chức thảo
luận nhóm đối với các hộ bị ảnh hưởng, và thực hiện khảo sát bẳng hỏi 100% các hộ bị
ảnh hưởng nặng và 20% các hộ bị ảnh hưởng nhẹ, nhóm tư vấn ISC yêu cầu thay đổi
lịch đi hiện trường, bố trí thời gian dài hơn, ít nhất 2-3 ngày/1 tỉnh. Trước khi đi CPO
cần có công văn yêu cầu các tỉnh liên hệ, gửi công văn tới các xã để tổ chức các cuộc
họp các hộ bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho tư vấn ISC thực hiện nhiệm vụ của mình.
Có thể bố trí lịch cho nhóm chính sách an toàn (tái định cư, giới, dân tộc thiểu số, phát
triển xã hội) đi riêng để có nhiều thời gian làm việc với các bên liên quan và với hộ bị
ảnh hưởng. Công văn huy động tư vấn đi hiện trường cần gửi sớm trước 1 tuần để tư
vấn ISC có thời gian đọc tài liệu và báo cáo của các tỉnh gửi đến.

Về phía PPMU các tỉnh cần nộp các báo cáo/biểu mẫu tư vấn ISC đã lập gửi
đến CPO đầy đủ, đúng thời gian theo yêu cầu, đặc biệt là báo cáo giám sát nội bộ. Có
như vậy tư vấn ISC mới đủ số liệu, thông tin để lập báo cáo cho 34 tỉnh.

Theo như TOR các báo cáo giám sát định kỳ cần gửi tới CPO 30 ngày sau khi
kết thúc thực địa.  Do vậy, tư vấn ISC mong muốn việc triển khai giám sát của tư vấn
cần tiến hành ít nhất 1,5 tháng trước khi đoàn WB thực hiện giám sát định kỳ.

Nhóm tư vấn ISC cũng cho rằng dự án WB8 được triển khai trên diện rộng với
34 tỉnh thành nên công tác tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo mất khá nhiều thời gian
và trong quá trình tổng hợp, viết báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiết sót nhất
định. Do vậy, tư vấn ISC đề xuất cần tăng thêm nhân sự thực nhiệm vụ cho việc viết
báo cáo, đi thực địa. Cũng như  thời gian tổng hợp số liệu, viết báo cáo sau khi đi thực
địa nhằm đảm bảo chất lượng báo cáo được tốt hơn.
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PHẦN V: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 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 hổi các vấn đề đã phát hiện từ đợt báo cáo giám sát
độc lập lần 2 và có ý kiến phản hồi và các khuyến nghị tiếp theo để bảo đảm các hoạt
động của các tiểu dự 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 3 tại một số tiểu dự án thuộc 9 tỉnh sau7: Quảng Ngãi,

Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Lào

Cai, Vĩnh Phúc.

7 Danh sách dự kiến các tỉnh và TDA đi thực địa sẽ được trao đổi trước và được sự phê duyệt trước của CPO.
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PHẦN VI: PHỤ LỤC

Phụ lục 6.1: Danh sách liên lạc các PPMU tại các TDA

STT Tỉnh Số điện thoại liên lạc

1. Bắc Giang a.Hậu (PGĐ): 0912164004

2. Bắc Kạn a.Hảo (PGĐ) 0912360165

3. Bình Định A.Sỹ (PGĐ) 0913622007

4. Bình Thuận a.Đức Anh (PGĐ) 0911611667

5. Đắk Nông a.Lâm (PGĐ) 0933788009

6. Đăk Lăk a.Đức (PGĐ) 0913453714

7. Gia Lai a.Thương (PGĐ): 0987913980

8. Hà Giang a.Tuyên (P.KT) 0972001919

9. Hà Tĩnh Thông (P.KH): 0983559768

10. Hải Dương a.Sơn (PGĐ): 0913256255

11. Hòa Bình a.Vượng (GĐ) 0912119042

12. Khánh Hòa a.Sang (P.KT) 0935847535

13. Kon Tum a.Dẫn (PGĐ) 0336888769

14. Lâm Đồng a.Bình (GĐ) 0982047504

15. Lạng Sơn a.Lộc (PGĐ) 0382950585

16. Lào Cai a.Hưng (PGĐ): 0904115519

17. Nghệ An a.Hòa (P.KH): 0912358256

18. Ninh Bình a.Thùy (TP. KH) 0982728066

19. Ninh Thuận a.Phong (PGĐ) 0937944577

20. Phú Thọ a.Hùng (PGĐ) 0983542583

21. Phú Yên a.Kỳ: (P.KT): 0906460337

22. Quảng Bình a.Chiến (P.KH): 0906587575

23. Quảng Ninh a.Tuấn (P.KT) 0348222566
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24. Quảng Nam a.Lâm (PGĐ) 0914013345

25. Quảng Ngãi a.Khương (GĐ) 0914012762

26. Quảng Trị a.Khánh (P.KH): 0944231186

27. Sơn La a.Thể (PGĐ): 0904.207588

28. Tây Ninh a.Nam (P.KT) 0986163563

29. Thái Nguyên a.Thắng (P.KT): 0912440758

30. Thanh Hóa a.Quý (PGĐ) 0912034322

31. Thừa Thiên Huế a.Tuấn (PGĐ) 0983193357

32. Tuyên Quang a.Hùng (GĐ) 0913019417

33. Vĩnh Phúc a.Ngọc (GĐ) 0977570283

34. Yên Bái a.Thắng (PGĐ): 0943798798
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Phụ lục 6.2: Thống nhất danh mục hồ đập tại các tỉnh

Bộ đã có văn bản thống nhất danh mục 440 hồ đập (giảm 10 hồ đập theo Quyết
định phê duyệt FS) cho 34 tỉnh (bao gồm cả hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh), trong số đó:

- Có 9 tỉnh hiện nay vẫn giữ nguyên danh mục đã được phê duyệt tại quyết định số
4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 (Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Tây Ninh).

- Có 109 hồ đập/25 tỉnh được điều chỉnh so với danh mục đã được Bộ phê duyệt.

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
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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

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 thực hiện dự án WB 8 –Ban CPO tháng 11/2019)
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Phụ lục 6.3: Thời gian thực hiện giám sát đợt 2 tại các TDA/tỉnh
Đoàn 1:

Tỉnh Ngày Thời gian Nội dung/hoạt động Ghi chú

27/10/2019 Di chuyển Hà Nội – Kon Tum

Kon Tum 28/10/2019 Sáng Làm việc với PPMU Kon Tum Chưa triển khai thi
công

Gia Lai 28/10/2019 Chiều Làm việc với PPMU Gia Lai Chưa triển khai thi
công

Đăk lăk 29/10/2019 Sáng Làm việc với PPMU Đắk Lắk Chưa triển khai thi
công

Đăk Nông

Chiều Thực địa tại 2 hồ:

Hồ Đăk R’lon: Tổ 3, thị trấn
Đức An, huyện Đăk Song, Đăk
Nông.

- Phỏng  vấn hộ bị ảnh hưởng

- Phỏng vấn công nhân thi
công trên công trường

- Kiểm tra khu lán trại công
nhân

Hồ Suối Đá: Thôn Đắk Kuăl 6,
xã Đắk N’Drung, huyện Đắk
Song.

- Phỏng vấn hộ bị ảnh hưởng

- Phỏng vấn cán bộ kỹ thuật
nhà thầu

- Kiểm tra khu lán trại, sinh
hoạt của công nhân, các yếu
tố an toàn tại công trường.

Đang thi công 16/18
hồ

30/10/2019 Cả ngày Làm việc với PPMU Đăk Nông
Rà soát các tài liệu, báo cáo do
PPMU cung cấp.

Hướng dẫn và giải đáp một số
thắc mắc của cán bộ PPMU về
việc thực hiện 1 số nội dung
trong chính sách an toàn xã hội.

Lâm Đồng

31/10/2019 Sáng Di chuyển Đăk Nông – Lâm
Đồng

Đang thi công hồ
Đạ Teh (khoảng
55%)

Chiều Làm việc với PPMU Lâm
Đồng

1/11/2019 Sáng Đi khảo sát thực địa Hồ Đạ
Tẻh– Thôn 8, xã Mỹ Đức,
huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng và
làm việc với PPMU Lâm Đồng.
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Tỉnh Ngày Thời gian Nội dung/hoạt động Ghi chú
Phỏng vấn hộ dân sống trong
khu vực thi công công trình

Phỏng vấn hộ gia đình gần
công trường

Phỏng vấn cán bộ kỹ
thuật/nhân sự quản lý nhà thầu

Rá soát/kiểm tra hồ sơ nhà thầu
và khảo sát thực địa liên quan
tới các chính sách an toàn/xã
hội

Chiều Di chuyển Lâm Đồng - Bình
Thuận

Bình
Thuận

2/11/2019 Sáng Làm việc với PPMU Bình
Thuận

Đang thi công hồ
sông Quao TDA
năm 1
Với các hồ TDA
năm 2  ( 6 hồ)
không có hộ BAH
nên không lập RAP

Chiều Đi khảo sát thực địa hồ Sông
Quao.

Phỏng vấn hộ dân sống gần khu
vực TDA

Phỏng vấn cán bộ kỹ
thuật/nhân sự quản lý nhà thầu

Khảo sát thực địa liên quan tới
các chính sách an toàn/xã hội

3/11/2019 Chiều Đi khảo sát thực địa  Hồ Kim
Sơn – xã Ân Nghĩa huyện Hoài
Ân và  Hồ Mỹ Đức – xã An Mỹ
huyện Hoài Ân

Phỏng vấn hộ dân sống gần khu
vực TDA

Phỏng vấn cán bộ kỹ
thuật/nhân sự quản lý nhà thầu,
công nhân nhà thầu.

Bình Định

4/11/2019 Sáng Làm việc với PPMU Bình Định Đã bàn giao xong
hồ Thạch bàn
7/2019.  Hiện có 8
hồ đang thi công

Chiều Rà soát tài liệu

5/11/2019 Sáng Họp tại PPMU Bình Định tổng
kết quá trình làm việc của đoàn
công tác.

Chiều Di chuyển Bình Định – Hà Nội
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Đoàn 2:

Tỉnh Ngày Thời gian Nội dung/hoạt động Ghi chú

28/10/2019 Sáng Di chuyển Hà Nội – Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Chiều Làm việc với PPM Hà Tĩnh
và đi thực địa

Chưa triển khai thi công

29/10/2019 Sáng Họp tại PPMU tổng kết
PPMU Hà Tĩnh

Chiều Di chuyển Hà Tĩnh - Quảng
Bình

Quảng
Bình

30/10/2019 Sáng Làm việc với PPMU Quảng
Bình.

TDA hồ Phú Vinh đang
thi công đạt khoảng
62%

Chiều Đi khảo sát thực địa hồ Phú
Vinh

Phỏng vấn hộ dân sống gần
khu vực TDA

Phỏng vấn cán bộ kỹ
thuật/nhân sự quản lý nhà
thầu

Họp tại PPMU tổng kết quá
trình làm việc của đoàn công
tác.

31/10/2019 Sáng Di chuyển Quảng Bình –
Quảng Trị

Quảng
Trị

Chiều Đi khảo sát thực địa hồ Kinh
Môn – Quảng Trị
Phỏng vấn cán bộ kỹ
thuật/nhân sự quản lý nhà
thầu, công nhân nhà thầu

Đang thi công hồ Kinh
Môn

1/11/2019 Sáng Làm việc tại PPMU về việc
thực hiện chính sách an toàn
môi trường và xã hội.- Họp
tại PPMU tổng kết quá trình
làm việc của đoàn công tác.

Chiều Di chuyển Quảng Trị - Hà
Nội
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Phụ lục 6.4: Danh sách tham vấn cán bộ PPMU tại các TDA giám sát đợt 2

1. Tỉnh  Hà Tĩnh

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Đình Dũng Phó GĐ ban_Phụ
trách DA

0905 273 566 dungtlht@gmail.com

2 Lê Quang Thông
Phụ trách kỹ
thuật chung

0983 559 768 thonglq.ht@gmail.com

3 Nguyễn Thanh Lâm
Cán bộ kế
hoạch-Kỹ thuật

0982 985 678 lamnguyenoda@gmail.com

4 Trương Quang Huy Cán bộ CSAT
(môi trường)

0974 822 883 quanghuyno1@gmail.com

5 Phan Thị Lài
Cán bộ CSAT
(Xã hội, TĐC) 0982 710 345 lai.locha@gmail.com

6 Nguyễn Minh Tâm Kế toán 0941 089 996 nguyentam12345@gmail.com

2. Tỉnh Quảng Bình

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Phạm Chính Lâm Phó GĐ Dự án 0913 569 997 phchinhlam@gmail.com

2 Đinh Duy Chiến Cán bộ đấu thầu 0906 587 575 duychiendinh@gmail.com

3 Lê Đức Thiện TP.KT-QLTC 0913 295 141 ducthienppmu@gmail.com

4 Lê Đình Thông
PP.KT –QLTC
(TĐC) 0913.295.080 ledinhthong@gmail.com

5 Trần Mạnh Chung
Cán bộ (Giới và Môi
trường)

0913 452 112 Tranchungtl2009@gmail.com

3. Tỉnh Quảng Trị

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Trần Hoàng Việt Phó GĐ DA 0989 246 359

2 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Kế toán
trưởng

0913 430 292 tranglqldaqtri@gmail.com

3 Lưu Thị Hải Hà Kế toán 0396 962 705 chorice@gmail.com

4 Nguyễn Xuân Thắng
Phó TP
QLDA

0913 550 717 thangdaqt@gmail.com
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5 Trần Thái Chung
Phó TP.
KHKT

0943 912 777 chungtt.ktxd@gmail.com

6 Phan Ánh
Chuyên
viên

0944 231 186 phananh2311@yahoo.com

7 Dương Đăng Linh Cán bộ KT
dự án

0813 678 278 duonganglinh.udn@gmail.com

4. Tỉnh Bình Định

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Tô Tấn Thi
Giám đốc
Ban QLDA

2 Hồ Nguyên Sĩ
Phó Giám
đốc Ban
QLDA

0913.622.007 honguyensy@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thanh Quế Kế toán
trưởng

0914.462.667 thanhquebql@gmail.com

4 Nguyễn Văn Trường
Quản lý đấu
thầu

0937.537.167 Quangtruongtls04@gmail.com

5 Phạm Hồng Lạc Thư
Quản lý CSAT
Môi trường -
Xã hội

0984.003.128

6 Lê Quang Tuấn
QL kỹ thuật
an toàn đập

5. Tỉnh Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Hữu Phước
Giám đốc
Ban QLDA

2 Võ Đức Anh
Phó Giám
đốc Ban
QLDA

0911.611.667 ducanhthuyloi@gmail.com

3 Phạm Văn Tuyền
Cán bộ kỹ
thuật
(MT,XH)

0903.940.727 tuyenthuyloi@yahoo.com

4 Phạm Trọng Thắng
Cán bộ kỹ
thuật-Đấu
thầu

0985.201.802 trong thang06@gmail.com

5 Bùi Quốc Dũng Cán bộ kỹ
thuật (TĐC)

0916.155.771 buiquocdung008@gmail.com

6 Nguyễn Anh Khoa
Cán bộ kỹ
thuật (MT,
XH)

0913.883.997 anhkhoamn102@yahoo.com.vn

7 Ngô Đình Phương Uyên Kế toán
trưởng

0919.180.638 Ndpuyen.tlbt@gmail.com



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 91-

6. Tỉnh Đắk Lắk

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Vũ Đức Côn
Giám đốc Ban
QLDA

2 Đinh Xuân Hồng Phó giám đốc 0986.789.391 xuanhong2003@gmail.com

3 Mai Thành Long Cán bộ Kỹ thuật 0982.888.426 mailongstk@gmail.com

4 Phạm Hùng Cán bộ Kỹ thuật 0986.788.526 hungpham.wb8@gmail.com

5 Lý Ngọc Khương Cán bộ Giám sát 0982506002
ngockhuong47@gmail.com

6 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán 098.996.1474 bichngocktkt@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thu Nga
Cán bộ Môi
trường

0932.484898 thunga270792@gmail.com

7. Tỉnh Lâm Đồng

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Hà Thanh Bình Giám đốc Ban QLDA 0982.047.504

2 Lê Xuân Mạnh
Phó Giám đốc Ban
QLDA

0986.772.079 manhkehoach@gmail.com

3 Phạm Văn Miến Kế toán trưởng 0907.427.473 anhmenconnect@gmail.com

4 Lê Văn Bình TP. Kế hoạch 0975.728.928

8. Tỉnh Gia Lai

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Sơn Giám đốc
Ban QLDA

2 Nguyễn Quang Thương
Phó Giám
đốc Ban
QLDA

0987.913.980 thuongbnngl@gmail.com

3 Nguyễn Đức Thịnh PP. QLDA 0983.700.527 dinhtvgt@gmail.com

4 Trần Văn Dương
Cán bộ kế
hoạch, tổng
hợp

0948.629.089 tranvanduongbql@gmail.com
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STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

5 Trần Nhật Thăng Kế toán 0945.389.579 Tranthang76.pleiku@gmail.com

6 Bùi Quang Thắng
Cán bộ kỹ
thuật

0986.841.333 thangbuigl@gmail.com

7 Thái Duy Tài
Cán bộ
CSAT

0914.780.426 Tai.las749@gmail.com

9. Tỉnh Kon Tum

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Nguyễn Văn Tứ Giám đốc Ban
QLDA

0914.033.439 vantubql@gmail.com

2 Nguyễn Văn Dẫn Phó giám đốc 0336.888.769 vandanbql@gmail.com

3 Đặng Văn Lâm Kế toán trưởng 0905.181.273 danglambql@gmail.com

4 Võ Hoàng Long
Phụ trách Đấu
thầu

0935.623.133 Longkhuc76@gmail.com

5 Bùi Quang Thích
Phụ trách An
toàn đập

0905.580.879 thichTVXD @gmail.com

6 Nguyễn Viết Châu
Phụ trách chính
sách an toàn
MTXH

0914.147.126 nguyenvietchaukt@gmail.com

7 Trần mạnh Cường
Phụ trách Tái
định cư

0983.724.368 cuongtvnnkt@gmail.com

10. Tỉnh Đắk Nông

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

1 Lê Trọng Yên
Giám đốc Ban
QLDA

0975.096.789

2 Phạm Vũ Lâm Phó Giám đốc 0976.392.440 phamvulam2002@gmail.com

3 Lê Viết Thuận Phó Giám đốc 0913.437.205 thuan-sam@yahoo.com

4 Nguyễn Thành Long
Cán bộ kỹ thuật-
Đấu thầu

0972.970.965 thanhlong.qlda1@gmail.com

5 Đặng Trung Kiên Kế toán trưởng 0919.040.999 trungkien3579@yahoo.com

6 Trần Hằng Thu Kế toán viên 0965.950357 hangthu0903@gmail.com

7 Lê Việt Hà
Cán bộ CSAT
(MT, TĐC) 0384.959.299 levietha67@gmail.com

8 Nguyễn Hồng Nguyên Tổng hợp số liệu 0943.378.008 Nguyen49c2@gmail.com
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Phụ lục 6.5: Danh sách tham vấn các bên trong giám sát đợt 2

STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ/email Điện thoại

I Tỉnh Đăk Nông

1 Lê Trọng Yên
Giám đốc
Ban QLDA

0975.096.789

2 Phạm Vũ Lâm Phó Giám đốc
Ban QLDA

phamvulam2002@gmail.com 0976.392.440

3 Lê Viết Thuận
Phó Giám đốc
Ban QLDA

thuan-sam@yahoo.com 0913.437.205

4 Lê Việt Hà
Cán bộ CSAT
(MT, TĐC) levietha67@gmail.com 0384.959.299

5 Nguyễn Hồng Nguyên
Tổng hợp số
liệu

Nguyen49c2@gmail.com 0943.378.008

6
Lưu Đình Vy Hộ BAH Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện

Đăk Song, Đăk Nông

7 Lê Văn Đình Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

8 Nguyễn Đức Quyên Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

9 Cao Văn Cương Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

10 Nguyễn Văn Tài Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

11 Nguyễn Văn Sang Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

12 Nguyễn Văn Tiền Công nhân Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông

13 Võ Đình Thắng Cán bộ kỹ
thuật nhà thầu
Đại Nài

Hồ Suối Đá – Đăk Nông
Vodinhthang1010@gmail.com

0963705333

14 Nguyễn Văn Lợi Hộ BAH Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông
Thôn Đắk Kuăl 6, xã Đắk
N’Drung, huyện Đắk Song

0978408067

15 Trần Văn Hùng Hộ BAH Hồ Đăk R’lon – Đăk Nông
Thôn Đắk Kuăl 6, xã Đắk
N’Drung, huyện Đắk Song

II Tỉnh Lâm Đồng

1 Hà Thanh Bình
Giám đốc
Ban QLDA

2 Lê Xuân Mạnh
Phó Giám đốc
Ban QLDA

3 Nguyễn Ngọc Hoàng
Cán bộ kỹ
thuật/ Chính
sách an toàn

4
Lê Văn Bé Hộ dân Hồ Đạ Tẻh, Xã Mỹ Đức, Đạ

Tẻh, Lâm Đồng
0933248397
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STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ/email Điện thoại

5 Hồ Thị Năm Hộ dân Hồ Đạ Tẻh, Xã Mỹ Đức, Đạ
Tẻh, Lâm Đồng

6 Nguyễn Kim Anh Hộ dân Hồ Đạ Tẻh Thôn 8 , Xã Mỹ
Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

0973052062

7 Nguyễn Ngọc Thiện Hộ dân Hồ Đạ Tẻh Thôn 8 , Xã Mỹ
Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

0901.052.062

8 Trần văn Quân Cán bộ kỹ
thuật

Hồ Đạ Tẻh, Xã Mỹ Đức, Đạ
Tẻh, Lâm Đồng

0963.791.478

III Hà Tĩnh
1 Trương Quang Huy Tái định cư&

Môi trường
Quanghuyno1@gmail.com 0974822883

2 Nguyễn Hồng Sơn Tái định cư
và Giới

Sonkhoa87@gmail.com 0943678802

3 Phan Thị Lài Xã hội và
Giới

Lai.locha@gmail.com 0982710345

IV Quảng Bình

1 Lê Văn Thuận CT UBND xã
Thuận Đức

2 Đoàn Thị Huệ Hộ bị ảnh
hưởng

3 Nguyễn Văn Minh Hộ bị ảnh
hưởng

4 Hồ Thị Hồng Hộ bị ảnh
hưởng

5 Hoàng Viết Trung Hộ bị ảnh
hưởng

6 Lê Đình Thông Tái định cư ledinhthong@gmail.com 0913295141

7 Trần Mạnh Chung Giới và Môi
Trường

Tranchungtl2009@gmail.com 0913452112

8 Đinh Duy Chiến Đấu Thầu duychiendinh@gmail.com 0906587575

9 Phạm Chính Lâm Giám đốc dự
án

phchinhlam@gmail.com 0913569997

10 Đinh Anh Nam An toàn đập anhnamqb@gmail.com 0984974016

11 Lê Đức Thiện TPKT-QLTC ducthienppmu@gmail.com 0913295141

12 Cao Phú Cường P.KHTH anhnamqb@gmail.com 094747016

V Tỉnh Bình Thuận

1
Nguyễn Hữu Phước

Giám đốc
Ban QLDA

2 Võ Đức Anh Phó Giám đốc
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STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ/email Điện thoại

Ban QLDA

3
Phạm Văn Tuyền

Cán bộ kỹ
thuật (MT,XH)

4 Phỏng vấn nhà thầu

5 Phỏng vấn hộ dân

VI Quảng Trị
1 Nguyễn Xuân Thắng Tái định cư thangdaqt@gmail.com 091355717

2 Phan Ánh Tái định cư
và giới

Phananh2311@yahoo.com 0944231186

3 Trần Hoàng Việt Phó Giám đốc
dự án

0989246359

4 Lê Đình Hà Cán bộ quản
lý nhà thầu

0913449506

5 Lê Mạnh Hợp Nhất Trưởng
phòng QLDA

lemanhhopnhat@gmail.com 0935888175

6 Bùi Văn Luật Phó Giám đốc
Trung Tâm
Phát triển
Quý Đất

thanhchunggpmb@gmail.com 0917251246

7 Nguyễn Thành Chung Cán bộ
TTPTQĐ

0942671568

8 Trương Hoài Nam Cán bộ
GPMB

hoainamtruong@gmail.com 0327525252

9 Hoàng Tuấn Nhất Cán bộ
GPMB

Hoangtuannhat49@gmail.com 0945496225

10 Trần Lương Thắng PGĐ CT cổ
phần Thành An

– Nhà Thầu

0914789073

VII Tỉnh Bình Định

1 Hồ Nguyên Sĩ Phó Giám đốc
Ban QLDA

2 Nguyễn Tấn Vinh
Quản lý
CSAT Môi
trường

3 Lê Đình Tân
Quản lý
CSAT Xã hội

4 Phạm Hồng Lạc Thu Quản lý
CSAT Xã hội

5 Phỏng vấn nhà thầu

6 Phỏng vấn hộ dân
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STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ/email Điện thoại

VIII Đăk Lăk

1 Vũ Đức Côn Giám đốc
Ban

2 Mai Thành Long Cán bộ kỹ
thuật

mailongstk@gmail.com 0982888426

3 Phạm Hùng Cán bộ kỹ
thuật

Hungpham.wb8@gmail.com 0986.788.526

4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cán bộ kỹ
thuật

bichngocktkt@gmail.com 0989961474

5 Nguyễn Thị Thu Nga Cán bộ CSAT Thunga270792@gmail.com 0932484898

IX Gia Lai

1 Nguyễn Văn Yên Phó giám đốc Yensnn8@gmail.com 0906416879

2 Nguyễn Quang Thương Phó giám đốc thuongbnngl@gmail.com 0987913980

3 Nguyễn Đức  Định Phó phòng
QLDA

dinhtvgt@gmail.com 0983700527

4 Trần Nhật Thăng Kế toán
trưởng

Tranthang76.pleiku@gmail.c
om

0945389579

5 Thái Duy Tài Cán bộ CSAT Tai.las749@gmail.com 0914780426

6 Bùi Quang Thắng Cán bộ kỹ
thuật

thangbuigl@gmail.com 0986841333

7 Trần Văn Dương Cán bộ kế
hoạch

tranvanduongbql@gmail.com 0948629089

X Kon Tum

1 Nguyễn Văn Tứ Giám đốc vantubql@gmail.com 0914.033.439

2 Nguyễn Văn Dẫn Phó giám đốc vuvandan@gmail.com 0336.888.769

3 Nguyễn Đăng Lâm Kế toán
trưởng

danglambql@gmail.com 0905.181.273

4 Nguyễn Thị Minh
Nguyệt

Kế toán Nguyet105@gmail.com 0935.756.156

5 Mai Minh Hưng Cán bộ kỹ
thuật

minhhungtnu@gmail.com 0382.357.938

6 Võ Hoàng Long Cán bộ đấu
thầu

Longkhue76@gmail.com 0935.623.123

7 Bùi Quang Thích Cán bộ CSAT
đập

thichtvxd@gmail.com 0905.580.879

8 Nguyễn Viết Châu CSAT Môi
trường – XH

nguyetvietchaukt@gmail.com 0914.147.126

9 Trần Mạnh Cường DTTS - TĐC cuongtvnnkt@gmail.com 0983.724.368
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Phụ lục 6.6: EMDP tại các tỉnh đã thực hiện

1. Tỉnh Thanh Hoá8

Tiểu dự án thực hiện năm thứ nhất: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian cung cấp: ngày 28 tháng 10 năm 2019

Họ và tên cán bộ Ban QLDA cung cấp thông tin: Hoàng Thị Biên Email:Bienghoang84@gmail.com_Điện thoại:0978.219.400

Ghi chú các từ viết tắt: Dân tộc thiểu số (DTTS) – Bị ảnh hưởng (BAH) – Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
Các hợp
phần DA Các hoạt động của GAP – EMDP – PTXH Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 11/2019)

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

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.

88 Tỉnh Thanh Hoá thực hiện GAP – EMDP – PTXH lồng ghép
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Các hợp
phần DA Các hoạt động của GAP – EMDP – PTXH Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 11/2019)

nguyện được tập huấn là phụ nữ.

+ 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 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.

Có thực hiện tham vấn với Hội phụ nữ trong quá trình thực hiện

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%.
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Các hợp
phần DA Các hoạt động của GAP – EMDP – PTXH Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 11/2019)

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.

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

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..
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Các hợp
phần DA Các hoạt động của GAP – EMDP – PTXH Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 11/2019)

làm chủ hộ.

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 cán bộ
phụ trách GAP của PPMU và DWUs.

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
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.

3. 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
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Các hợp
phần DA Các hoạt động của GAP – EMDP – PTXH Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tháng 11/2019)

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.

2. Tỉnh Sơn La

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La; Hạng mục: Hồ Noong Chạy

Xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Thời gian cung cấp: ngày 28 tháng 10 năm 2019

Họ và tên cán bộ Ban QLDA cung cấp thông tin: Lò Văn Huyên; Email: mrhuyen73@gmail.com; Điện thoại: 0869138989

Hoạt động Nội dung
Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo

cáo (tháng 10/2019)
Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 1 Hộ DTTS bị ảnh hưởng sẽ được đền bù  và hỗ trợ
theo đúng khung chính sách về đền bù và hỗ trợ của
dự án

Các hộ DTTS BAH nhận được đầy đủ tiền bồi
thường theo đúng chính sách

Hoạt động 2. Người DTTS BAH được ưu tiên tham gia vào
chương trình phục hồi sinh kế: cung cấp các khóa
tập huấn cung cấp/ chuyển giao kiến thức áp dụng
kỹ thuật mới trong canh tác, đa canh, chăn nuôi trâu
bò, bò sinh sản, bò nuôi tại chuồng hoặc tập huấn về

Chưa thấy PPMU đề cập
đến tình hình thực hiện hoạt
động này
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Hoạt động Nội dung
Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo

cáo (tháng 10/2019)
Vấn đề/Giải pháp

phòng trừ sâu bệnh. Cụ thể nội dung của khóa tập
huấn sẽ được quyết định sau khi có kết quả tham
vấn cụ thể với các hộ DTTS khi thực hiện các chi
trả bồi thường ở các hồ chứa thuộc TDA.

Hoạt động 3 Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu
như quy định trong hợp đồng dưới sự giám sát của
Tư vấn Giám sát

- Đảm bảo việc phát thải bụi sẽ được giảm
thiểu và không làm phiền đến người dân địa
phương, thực hiện biện pháp kiểm soát bụi
duy trì môi trường làm việc trong lành

- Tuân thủ quy định về kiểm soát khí thải, tất
cả các phương tiện, máy công trường huy
động đều có giấy phép kiểm định và còn hạn
sử dụng

- Tuân thủ pháp luật Việt nam liên quan đến
tiếng ồn và độ rung.

- Chịu trách nghiệm tuân thủ pháp luật liên
quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước;
không xả trực tiếp nước thải vào nguồn nước
nào.

- Tiến hành các biện pháp giảm thiểu khả
năng phát

sinh rác và hành vi không đúng quy định liên
quan đến việc đổ bỏ rác thải.

Hoạt động 4. Trưởng thôn/bản tuyên truyền nâng cao ý thức của
cộng đồng về gìn giữ môi trường trong các cuộc
họp thôn, bản

Chưa thấy PPMU đề cập
đến hoạt động này
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Hoạt động Nội dung
Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo

cáo (tháng 10/2019)
Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 5 Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công
nhân viên thi công của nhà thầu cũng như công tác
tuyên truyền cho người dân địa phương

- Chuẩn bị các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp tại
công trình thi công , đào tạo công nhân các
quy định về an toàn lao động.

- Phổ biến thông tin về tiểu dự án cho các
bên bị ảnh hưởng thông qua các cuộc họp
công đồng trước khi khởi công xây dựng

- Giao tiếp mở với chính quyền địa phương
và các công đồng liên quan; phối hợp với
chính quyền địa phương về lịch trình thi
công, tiến độ xây dựng.

Hoạt động 6. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ mời
ngân hàng ở địa phương đến các buổi chi trả tiền
bồi thường và hướng dẫn các hộ gửi tiết kiệm ở
ngân hàng để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp về
sau.

Chưa thấy PPMU đề cập đến tình hình thực
hiện hoạt động này

Hoạt động 7 Nhà thâu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn lao động như quy định trong hợp đồng dưới dự
giám sát của Tư vấn Giám sát

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành động để
ứng phó với các rủi ro và tình trạng khẩn cấp.

Chuẩn bị các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp tại
công trình thi công , đào tạo công nhân các
quy định về an toàn lao động

Lắp đặt hàng rào, rào chắn, cảnh báo nguy
hiểm xung quanh khu vực xây dựng.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông
an toàn.

Hoạt động này được thêm
so với EMDP đã được phê
duyệt
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3. Tỉnh Lạng Sơn

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thời gian cung cấp: Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Họ và tên cán bộ Ban QLDA cung cấp thông tin: Sầm Đình Chiến Email: sdchien@gmail.com Điện thoại: 0813.288.111

Ghi chú các từ viết tắt: Dân tộc thiểu số (DTTS) – Bị ảnh hưởng (BAH) – Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Hoạt động Nội dung Tình hình thực hiện tính đến thời điểm
báo cáo (tháng 10/2019)

Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 1 Tập huấn khuyến nông các mô hình trồng trọt chăn
nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất

Chưa thực hiện

Hoạt động 21.1. Chương trình truyền thông về các biện pháp bảo vệ
hồ đập và an toàn hồ đập

Chưa thực hiện
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4. Tỉnh Lào Cai

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lào Cai

Tại các xã Phong Niên, Phú Nhuận, Tân An, Khánh Yên Hạ, các thị trấn phố Ràng, Thị trấn Bát Xát thuộc các huyện Bảo Thắng, Văn
Bàn, Bảo Yên, Bát Xát tỉnh Lào Cai.

Thời gian cung cấp: ngày 30 tháng10 năm 2019

Họ và tên cán bộ Ban QLDA cung cấp thông tin: Phan Thị Thu Hiền; Điện thoại: 0358 566 579

Ghi chú các từ viết tắt: Dân tộc thiểu số (DTTS) – Bị ảnh hưởng (BAH) – Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Cập nhật tiến độ thực hiện các hoạt động trong báo cáo  kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tại các TDA đã đề cập

Hoạt động Nội dung Tình hình thực hiện tính đến thời điểm báo cáo
(tháng 10/2019) Vấn đề/Giải pháp

Hoạt động 1 Tập huấn khuyến nông về trồng Ngô và Lúa Trung tâm khuyến nông có tổ chức lớp tập huấn về
trồng ngô, lúa tại các xã triển khai dự án năm 2016.

Hoạt động 2 Tập huấn xây dựng mô hình ủ phân Hữu cơ Trung tâm khuyến nông có tổ chức tập huấn xây

dựng mô hình ủ phân hữu cơ tại các xã triển khai dự
án năm 2016-2017.
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Phụ lục 6.7: GAP tại các tỉnh đã thực hiện

1. Tỉnh Tuyên Quang

Nhà thầu thi công đảm bảo ưu tiên sử dụng lao động phổ thông. Tuy nhiên
không đạt được chỉ tiêu 30% trong tổng số lao động là lao động địa phương, do không
có nhiều lao động tại địa phương đăng ký làm việc cho nhà thầu, phần lớn người trong
độ tuổi lao động làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp hoặc tự kinh doanh, buôn bán.

Nhà thầu ưu tiên thuê lao động nữ và đảm bảo trả công bình đẳng trong cùng
một công việc với nam giới.

Nhà thầu không thuê lao động trẻ em.

Những người dân có mong muốn làm việc với dự án đều đăng ký qua trưởng
thôn và Hội trưởng hội phụ nữ của thôn.

Các buổi học khuyến nông được địa phương tổ chức hàng năm, tùy theo nhu
cầu đăng ký của các hộ để xây dựng nội dung lớp học. Tuy nhiên qua phỏng vấn Hội
trưởng hội phụ nữ xóm 1, xã Trung Môn thì hiện nay chỉ có các lớp học kỹ thuật nuôi
trồng thủy sản là có người dân tham do nhu cầu mở rộng diện tích nuôi, trồng thủy sản
trong vùng, và phần lớn người tham gia là nam giới. Còn phụ nữ trong độ tuổi lao
động phần lớn đi làm cho các nhà máy, xí nghiệp hoặc buôn bán trong vùng, ít có nhu
cầu tham gia các buổi học khuyến nông.

Về việc nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội tiềm năng: Cán bộ dân số phối
hợp với hội phụ nữ thôn tiến hành tuyên truyền hàng năm, nâng cao nhận thức người
dân phóng chống HIV, các bệnh lây lan qua đường tình dục, chủ động tiêm phòng
vaccine HPV, phát tờ rơi, bao cao su miễn phí.

Báo cáo công tác giải ngân việc thực hiện các hoạt động GAP tính đến thời
điểm được báo cáo: Chưa giải ngân. Lý do, hiện nay dự án đã được điều chỉnh, số hộ
bị ảnh hưởng, đối tượng bị ảnh hưởng đã thay đổi do không thi công tuyến kênh sau
tràn xả lũ. Vì vậy PPMU chưa có căn cứ để triển khai việc thực hiện.

2. Tỉnh Đăk Nông
Kết quả đầu

ra dự án Hoạt động và chỉ số Kết quả Ghi chú

Kết quả
đầu ra 1:
Các công
trình của
dự án được
nâng cấp,
sửa chữa

- Các nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động phổ
thông địa phương (thông qua thầu phụ); ít
nhất 30% lực lượng lao động là lao động
phổ thông tại địa phương;
- Trong số 30% lao động địa phương, ưu

tiên cho lao động nữ phổ thông;

- Lao động nam và nữ phổ thông sẽ được trả
lương như nhau đối với cùng một công
việc;

30%

10%

Có

Trong giai
đoạn thi công



Báo cáo giám sát thực hiện Chính sách an toàn Xã hội - Lần 2

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 107-

Kết quả đầu
ra dự án

Hoạt động và chỉ số Kết quả Ghi chú

- Các nhà thầu không thuê trẻ em làm việc
cho các gói thầu xây dựng;

Không

Kết quả
đầu ra 2:

Nâng cao
nhận thực
về vấn đề
xã hội tiềm
tàng giữa
nhóm dễ bị
tổn thương

Chiến dịch Phòng chống HIV / AIDS

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng
đồng

Thông tin về giảm nhẹ rủi ro sẽ được gửi tới
các xã và các thôn bản chịu ảnh hưởng bởi
dự án, sử dụng phương pháp có sự tham gia,
đặc biệt chú trọng đến các hộ nghèo, hộ dễ
bị tổn thương (ví dụ như các nhóm hộ gia
đình do phụ nữ làm chủ hộ và gia đình có
người tàn tật và người cao tuổi, thanh thiếu
niên đã nghỉ học).

Cung cấp
thông tin về dự
án và các ảnh
hưởng của dự
án tới các xã.

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro xây dựng

Xây dựng các chương trình nâng cao nhận
thức cho người lao động và cộng đồng, bao
gồm các hoạt động truyền thông, giáo dục
nhằm giải quyết vấn đề lây nhiễm
HIV/AIDS và thúc đẩy các biện pháp phòng
ngừa;

Tư vấn tự nguyện và khuyến khích xét
nghiệm HIV/AIDS để đảm bảo rằng tất cả
người lao động đều biết về tình trạng sức
khỏe của họ;

Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ cho những
người bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS;

Cung cấp các công cụ chăm sóc y tế cơ bản
(bao cao su miễn phí) tại lán trại của công
nhân;

Trao đổi, phổ
biến các thông
tin về lây
nhiễm
HIV/AIDS đến
người lao động
ở các công
trình.

Chỉ dẫn các
trạm y tế gần
nhất đến người
lao động

Có

Trong giai
đoạn xây dựng

Chiến dịch an toàn giao thông dựa vào
cộng đồng

Ban QLDA và tổ chức đoàn thể sẽ tiến hành
các chiến dịch truyền thông về các quy định
về an toàn giao thông và các biện pháp an
toàn giao thông tại thôn/ xã và trường học
nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao
thông đường bộ trong quá trình xây dựng và
vận hành;

Phổ biến các
kiến thức cơ
bản về an toàn
giao thông đến
người lao
động.

Hàng tháng,
trong giai đoạn
xây dựng

Các biện pháp an toàn giao thông Trong giai
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Kết quả đầu
ra dự án

Hoạt động và chỉ số Kết quả Ghi chú

Các mối nguy hiểm giao thông đường bộ sẽ
được xác định và loại bỏ.

Các biển báo giao thông đường bộ và cảnh
báo an toàn giao thông đường bộ sẽ được lắp
đặt tại các vị trí chiến lược dọc theo chiều
dài các tuyến đường;

Vạch qua đường dành cho người đi bộ sẽ
được lắp đặt khi cần thiết;

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em và người đi
bộ, các cột đèn và gờ giảm tốc sẽ được lắp
đặt tại các địa điểm yêu cầu;

Hội phụ nữ và các cộng đồng địa phương sẽ
được tham vấn về vị trí của các hệ thống an
toàn;

Lắp đặt các
biển báo, đèn
tín hiệu, dây
phản quang tại
công trường

đoạn thiết kế
chi tiết và thực
hiện dự án

Ngân sách thực hiện GAP: Chưa bố trí ngân sách cho các hoạt động của GAP

3. Tỉnh Quảng Bình

Các nhà thầu ưu tiên lao động, sử dụng trên 30% tổng lực lượng lao động, lao
động nữ được ưu tiên; Lao động nữ và lao động nam được nhận mức lương như nhau
cho cùng loại công việc. Nhà thầu không sữ dụng trẻ em làm nhân công.

Nhân công lưu trú tại công trình được đăng ký tạm trú tại UBND xã đầy đủ.

Các chương trình về HIV/AIDS và buôn bán người: được nhà thầu phối hợp với
Ban QLDA tổ chức phổ biến tại công trình:

 Lần 1: Ngày 22/11/2018: Số người tham gia gồm 34 người, trong đó có 5
nữ. Địa điểm: tại lán trại cả nhà thầu công ty TNHH xây dựng Minh Hà.

 Lần 2: Ngày 12/4/2019: Số người tham gia gồm 45 người, trong đó có 3 nữ.
Địa điểm: tại lán trại cả nhà thầu công ty TNHH xây dựng Minh Hà

Tài liệu được cấp phát đầy đủ cho cán bộ, công nhân tại công trình, ngoài ra
chương trình được thực hiện lồng ghép tại xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn qua Hội
Phụ nữ và thôn trong khu vực tiểu dự án.

Chương trình nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh, chuẩn đoán và điều trị
cho người lao động: Trên địa bàn dự án có 2 trạm y tế và bệnh viện Đa khoa thành phố
Đồng Hới. Ban QLDA đã thông báo và phối hợp khám chữa bệnh cho công nhân.

Nhà thầu thực hiện chương trình nâng cao nhận thức phồng chống về
HIV/AIDS: Thực hiện: 2 lần tại công trình, cung cấp tại liệu đầy đủ cho công nhân. Có
liên hệ với trung tâm y tế dự phòng tỉnh để khám xét nghiệm HIV miễn phí cho công
nhân.
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Phụ lục 6.8: Một số hình ảnh giám sát tại các TDA thánh 10 và 11 năm 2019

Tỉnh Nghệ An Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Quảng Bình Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Đăk Nông Tỉnh Đăk Nông
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Tỉnh Bình ĐỊnh Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng
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Phỏng vấn nhà thầu thi công Đoàn giám sát tại hiện trường

Làm việc với ban Đăk Nông Phỏng vấn hộ dân


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

	1.2.pdf (p.2-23)
	1.3.pdf (p.24-135)
	4. Danh sach lap BC - CSAT XH .pdf (p.3)
	3.pdf (p.4-114)


