
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁNTHỦY LỢI

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (DRSIP)

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỘT XUẤT
Gói thầu số C3-CPMU-CS2: Tư Vấn Giám Sát Độc

Lập Bên Thứ Ba và Kiểm Toán Nộ i  Bộ (ISC)
Phần: Chính sách an toàn Môi trường

Liên danh giữa Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ và Công ty CP Đầu tư và Xây
dựng CENCO

Tháng 12 năm 2019





 

 
 

THAM GIA LẬP BÁO CÁO 
 
 
 

 

Nhóm chuyên gia chính: 
 

1. Đào Trọng Tứ 
 

2. Trần Thiện Cường 
 

3. Phạm Ngọc Trang 
 

Nhóm hỗ trợ: 
 

1. Vũ Văn Hợi 
 

2. Đỗ Văn Hoan 
 

3. Nguyễn Thị Bình Minh 



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 1-

MỤC LỤC

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

2. GIỚI THIỆU DỰ ÁN .............................................................................................. 5

3. NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT ......... 6

3.1 Nhiệm vụ ................................................................................................................. 6

3.2 Phương pháp giám sát .............................................................................................. 7

3.3 Tổ chức thực hiện .................................................................................................... 8

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI LÀO CAI VÀ YÊN BÁI........................... 10

4.1 Tiến độ Tiểu dự án tỉnh Lào Cai ............................................................................ 10

4.2 Tiến độ Tiểu dự án tỉnh Yên Bái ............................................................................ 11

5. CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN THI
CÔNG THEO BÁO CÁO ESIA ........................................................................... 15

5.1 Bố trí cán bộ phụ trách chính sách an toàn môi trường của PPMU ........................ 15

5.2. Yêu cầu bao gồm các nội dung môi trường trong các hồ sơ mời thầu.................... 15

5.3. Yêu cầu các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn tiền thi
công ...................................................................................................................... 17

6.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT ......................................................................................... 18

6.1. Kết quả giám sát tại Lào Cai ................................................................................. 18

6.1.1. Đánh giá về bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch quản lý môi trường............. 18

6.1.2 Kết quả giám sát yêu cầu bao gồm các nội dung về môi trường trong các

hồ sơ mời thầu...................................................................................................... 18

6.1.3 Kết quả giám sát yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động

môi trường trong giai đoạn tiền thi công .............................................................. 18

6.1.4 Kết quả khảo sát hiện trường các hồ ............................................................ 19

6.1.5 Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin .................................................. 20

6.2. Kết quả giám sát tại Yên Bái................................................................................. 20

6.2.1. Đánh giá về bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch quản lý môi trường............. 20

6.2.2 Kết quả giám sát yêu cầu bao gồm các nội dung về môi trường trong các

hồ sơ mời thầu...................................................................................................... 20

6.2.3 Kết quả giám sát yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động

môi trường trong giai đoạn tiền thi công .............................................................. 21



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

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

6.2.4 Khảo sát hiện trường tại các hồ ................................................................... 22

6.2.5 Tham vấn cộng đồng và Công bố thông tin .................................................. 22

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................ 23

7.1 Kết luận và Khuyến nghị cho Tiểu dự án tỉnh Lào Cai ........................................... 23

7.2 Kết luận và Khuyến nghị cho Tiểu dự án tỉnh Yên Bái .......................................... 23

PHỤ LỤC ................................................................................................................... 25

Phụ lục 1: Danh sách những người đã tham vấn tại Lào Cai và Yên Bái ...................... 25

Phụ lục 2: Ảnh hiện trường một số hồ Lao Cai và Yên Bái .......................................... 28

Phụ lục 3: Biên bản hiện trạng rừng của Hồ Tân An huyện Văn Bàn – Lào Cai ........... 30

Phụ lục 4: Công văn huy động Tư vấn ISC của CPO ................................................... 33

Phụ lục 5. Danh sách cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường ................................ 34

Phụ lục 6: Văn bản phân công nhiệm vụ cán bộ PPMU Lào Cai .................................. 35



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

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

GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

BQLDA : Ban quản lý dự án

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

BAH : Bị ảnh hưởng

CĐT : Chủ đầu tư

CPO : Ban Quản lý dự án Trung ương

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

EIA : Báo cáo đánh giá tác động môi trường

ESIA : Đánh giá tác động môi trường và xã hội

ESMP : Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

EMDP : Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số

GAP : Kế hoạch hành động giới

GPMB Giải phóng mặt bằng

MARD : Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

HSDT : Hồ sơ dự thầu

HSTK : Hồ sơ thiết kế

PPMU : Ban quản lý dự án cấp tỉnh

RPF : Khung chính sách Tái định cư
Sở NN&PTNT : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

TMĐT : Tổng mức đầu tư

UBND : Uỷ Ban Nhân Dân

FS : Báo cáo nghiên cứu khả thi

TVTK : Tư vấn thiết kế

TVGS : Tư vấn giám sát

TKBVTC : Thiết kế bản vẽ thi công

TDA : Tiểu dự án

WB : Ngân hàng Thế Giới



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

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

1. TÓM TẮT

Thực hiện yêu cầu theo Công văn Số 1455/CPO-WB8 ngày 29 tháng 11 năm
2019 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Đoàn tư vấn giám sát độc lập

(ISC) triển khai công việc giám sát đột xuất từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

tại 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Đoàn giám sát đã làm việc từ ngày 02 – 04/12/2019tại

Lào Cai, và từ ngày 04 – 08/12/2019tại Yên Bái.

Trong đợt giám sát đột xuất tại Lào Cai và Yên Bái, đoàn giám sát chỉ tập trung

giám sát việc tuân thủ về chính sách an toàn môi trường và xã hội, không giám sát các

nội dung khác.

Tiến độ của 2 Tiểu dự án Lào Cai và Yên Bái ở thời điểm giám sát đều đã được

phê duyệt báo cáo ESIA và ĐTM, các gói thầu thi công đang ở giai đoạn đánh giá
HSMT, chưa có gói thầu nào khởi công. Tiểu Dự án tỉnh Yên Bái vừa kí hợp đồng gói

thầu TVGS, bao gồm cả nội dung quan trắc môi trường. Tiểu DA tỉnh Lào Cai chuẩn

bị phát hành HSMT gói thầu TVGS và nội dung quan trắc môi trường được lập riêng

một gói thầu.

Các công việc chính đã được thực hiện trong đợt giám sát bao gồm: khảo sát

thực tế hiện trường của 22 hồ, trong đó có 6 hồ thuộc 5 huyện của tỉnh Lào Cai và 16

hồ thuộc 5 huyện của tỉnh Yên Bái; tham vấn ý kiến địa diện chính quyền và người

dân địa phương; làm việc với cán bộ phụ trách vấn đề môi trường tại văn phòng, rà

soátcác tài liệu có liên quan đến yêu cầu về thực hiện chính sách an toàn môi trường,

họp trao đổi kết quả giám sát với các PPMU.

Các kết quả giám sát cũng như phương pháp, tổ chức thực hiện giám sát và các

kết luận, khuyến nghị cho các PPMU Lào Cai và Yên Bái được trình bày chi tiết trong

các phần báo cáo dưới đây.

Một số tài liệu, hình ảnh thu thập trong đợt giám sát được đưa vào phụ lục báo

cáo này.
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2. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

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

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

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

và nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập để
bảo vệ các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tại 34 tỉnhthành khác nhau

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

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

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

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

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

Mục tiêu của Dự án là: (i) Cải tạo và bảo đảm an toàn công trình thông qua việc

sửa chữa và nâng cấp các đập và hồ chứa bị suy giảm hoặc thiếu khả năng xả lũ. (ii)

Cải thiện thể chế, chính sách quản lý và giám sát an toàn đập quốc gia, tăng cường

năng lực quản lý vận hành và cơ chế phối hợp thông tin trên các lưu vực. (iii) Nâng

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

Dự án được chia thành 2 giai đoạn với tổng số 52 Tiểu dự án (TDA), trong đó
giai đoạn 1 bao gồm 12 TDA và giai đoạn 2 có 40 TDA, thời gian thực hiện trong giai

đoạn từ 2016 đến 2022 với tổng số có khoảng 200 gói thầu trong đó: 79 gói thầu xây

lắp và 121 gói thầu tư vấn.
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3. NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
GIÁM SÁT

3.1 Nhiệm vụ

Căn cứ vào các báo cáo giám sát nội bộ của các PPMU quý 3 năm 2019, Tư vấn

ISC nhận thấy việc tuân thủ chính sách an toàn về môi trường của các tiểu dự án tại

Lào Cai và Yên Bái chưa được đầy đủ, do đó Tư vấn ISC đã đề xuất kế hoạch giám sát

đột xuất tại 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái với Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

(CPMU).

Theo công văn Số 1455/CPO-WB8 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản lý

trung ương các dự án thủy lợi về thực hiện kế hoạch giám sát độc lập việc thực hiện

chính sách an toàn môi trường và xã hội tại các tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an

toàn đập” (WB-8) tại các tỉnh Lào Cai và Yên Bái, Tư vấn ISC thực hiện các nhiệm vụ
sau:

1. Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến việc thực hiện chính sách an toàn môi

trường

2. Đánh giá năng lực thực hiện các chính sách an toàn và tình hình triển khai các kế
hoạch theo báo cáo chính sách an toàn đã được thông qua;

3. Giám sát tuân thủ việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

4. Tăng cường năng lực cho các Ban QLDA về chính sách an toàn, hướng dẫn thực

hiện giám sát Kế hoạch quản lý môi trường tại hiện trường (SEMP)

(Công văn Số 1455/CPO-WB8 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản lý trung

ương các dự án thủy lợi được đính kèm trong phần phụ lục 4)

Để thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ theo công văn huy động trong đợt giám

sát đột xuấttại Lào Cai và Yên Bái, Tư vấn ISC đã triển khai các nội dung giám sát bao

gồm:

- Xem xét tính hợp lý và đầy đủ về nhân lực của các PPMU tham gia thực hiện

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) để đánh giá nguồn lực giám sát việc

thực hiện kế hoạch này của PPMU.

- Kiểm tra các hồ sơ mời thầu xây lắp, giám sát thi công để đảm bảo các yêu cầu

về môi trường trongESMP được bao gồm đầy đủ trong tài liệu đấu thầu.

- Hướng dẫn các cán bộ chính sách an toàn môi trường của PPMU về các yêu cầu

môi trường trước khi cho phép các nhà thầu triển khai thi công trên công trường.

- Khảo sát hiện trường thực tế của các hồ, xem xét vị trí dự kiến của các mỏ đất,

bãi thải, khu vực xây dựng lán trại công nhân…
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- Tham vấn ý kiến cộng đồng (chính quyền địa phương và người bị ảnh hưởng)

về các tác động môi trường có thể có tại khu vực các hồ; đồng thời cung cấp thêm

thông tin để nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng và năng lực giám sát về
môi trường của cộng đồng.

- Chuẩn bị báo cáo giám sát về an toàn môi trường tại Lào Cai và Yên Bái.

3.2 Phương pháp giám sát

a. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

Tư vấn đã tiến hành thu thập, tham khảo, tổng hợp tài liệu thứ cấp của dự án có

liên quan đến việc thực hiện chính sách an toàn môi trường như: Báo cáo ESIA đã

được WB thông qua; Báo cáo EIA đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;

Hồ sơ mời thầu gói thi công xây lắp; Hồ sơ mời thầu gói tư vấn giám sát thi công; các

văn bản, quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách an toàn môi trường và xã hội; báo cáo

giám sát nội bộ về môi trường của PPMU. Việc xem xét các tài liệu giúp tư vấn có căn
cứ so sánh, đánh giá và tham chiếu việc tuân thủ chính sách an toàn môi trường của

các PPMU với các quy định của Chính phủ Việt Nam và World Bank để chỉ ra những

tồn tại cần khắc phục và đưa ra những khuyến nghị phù hợp gắn với trách nhiệm của

từng đơn vị thực hiện.

b. Phương pháp chuyên gia

Kinh nghiệm thực tế của chuyên gia được áp dụng để giám sát trong quá trình

khảo sát thực địa và làm việc với các bên liên quan. Các chuyên gia đã tham vấn

những người chịu trách nhiệm về chính sách an toàn môi trường và xã hội; chính

quyền địa phương và cộng đồng dân cư khu vực dự án; Trên cơ sở các kết quả phỏng

vấn, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá và nhận diện các vấn đề có liên quan đến nội

dung hoạt động giám sát, đồng thời phân tích và đưa ra các đề xuất khuyến nghị phù

hợp nhằm giải quyết những vấn đề trong áp dụng chính sách an toàn của dự án.

c. Phương pháp tham vấn cộng đồng

Trong quá trình triển khai giám sát, tư vấn đã thực hiện công tác tham vấn cộng

đồng tại các khu vực của dự án để tìm hiểu các vấn đề môi trường, xã hội đã được giải

quyết theo chính sách an toàn của dự án hay còn đang tồn tại cần có hành động tiếp

theo. Phương pháp tham vấn cộng đồng được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn

trực tiếp đại diện chính quyền và người dân địa phương.

d. Phương pháp khảo sát hiện trường khu vực dự án

Các chuyên gia sử dụng các phương pháp quan sát, chụp ảnh, đánh giá và có sự
tham chiếu về việc thực thi và tuân thủ các chính sách an toàn môi trường và xã hội

của dự án. Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động
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đã được thực hiện trên hiện trường, trên cơ sở đó có đề xuất các khuyến nghị cụ thể
cho những tồn tại cần khắc phục nhằm đảm bảo tính tuân thủ chính sách an toàn của

dự án.

3.3 Tổ chức thực hiện

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

Trước khi tiến hành đợt giám sát, đơn vị tư vấn đã xây dựng kế hoạch giám sát

chi tiết về các vấn đề an toàn môi trường theo các nhiệm vụ đã được nêu ở trên. Kế
hoạch này được đơn vị tư vấn thống nhất với CPO và các bên liên quan trước khi tiến

hành hoạt động giám sát tại Lào Cai và Yên Bái. Bên cạnh đó, các PPMU Lào Cai và

Yên Bái cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn các tài liệu có liên quan cho đơn vị tư vấn

xem xét tại văn phòng PPMU.

Các chuyên gia của Đoàn giám sát cũng đã nghiên cứu tài liệu thứ cấp có sẵn từ
phía Ban QLDA trung ương CPO, báo cáo giám sát nội bộ của tỉnh Lào Cai và Yên

Bái tại văn phòng tư vấn ISC, trước khi triển khai công tác giám sát tại thực địa/hiện

trường ở Lào Cai và Yên Bái.

Theo Công văn Số 1455/CPO-WB8 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản

lý trung ương các dự án thủy lợi, Chuyên gia của đoàn tư vấn ISC tham gia thực hiện

giám sát 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, (v) Chuyên gia Môi trường và một

số cán bộ hỗ trợ, do Bà Doãn Thị Ngọc Thư – đại diện CPO làm trưởng đoàn.

Thời gian thực hiện công tác giám sát hiện trường tại 2 tỉnh được thực hiện từ
ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

b. Làm việc tại văn phòng PPMU

Đoàn tư vấn đã tiến hành họp với PPMU về tiến độ thực hiện dự án, tình hình

thực hiện các công tác chính sách an toàn môi trường trước khi đi khảo sát hiện trường

các hồ. Sau khi kết thúc việc đi thực địa tại các hồ, đoàn tư vấn đã có một cuộc họp

tổng kết, thông báo kết quả giám sát với PPMU. Hai bên đã trao đổi các thông tin để
xác định rõ các vấn đề và cùng thống nhất các nội dung công việc tiếp theo, ghi nhận

bằng biên bản cuộc họp.

c. Khảo sát tại hiện trường các hồ

Do các tiểu dự án tại Lào Cai và Yên Bái chưa thi công nên các nội dung khảo

sát tại hiện trường được tập trung vào việc tìm hiểu các yêu cầu tuân thủ theo

ESIA/ESMP trong giai đoạn tiền thi công, bao gồm:

 Vị trí các mỏ đất, bãi thải dự kiến có đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo an

toàn môi trường không?
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 Vị trí dự kiến cho các nhà thầu lập lán trại thi công, tập kết vật liệu có đảm

bảo an toàn môi trường không?

 Xem xét hiện trạng rừng tại một số vị trí dự kiến lấy đất đắp của công trình;

d. Tham vấn các bên liên quan

Đoàn giám sát đã thực hiện công tác tham vấn và phổ biến thông tin với đại diện

chính quyền các xã vàmột số người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án. Các nội dung

tham vấn và phổ biến thông tin cho các bên liên quan bao gồm:

+ Đối với người dân: Sự nắm bắt thông tin của người dân về dự án, các vấn đề
môi trường có thể phát sinh trong quá trình thi công của nhà thầu, sự tham gia giám sát

của người dân trong quá trình thi công, sự gián đoạn các dịch vụ tiện ích (điện, nước

tưới tiêu…) khi nhà thầu thi công và giải pháp khắc phục (nếu có).

+ Đối với chính quyền địa phương: cơ chế phối hợp giữa Ban ALDA với chính

quyền và người dân địa phương trong việc công tác công bố thông tin dự án, tham vấn

ý kiến của địa phương trong khảo sát, thiết kế chi tiết; xác nhận lại vị trí các mỏ khai

thác đất, các bãi thải dự kiến …Bên cạnh đó, việc đăng ký tạm trú cho công nhân của

nhà thầu, những ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp của hoạt động thi công đến môi

trường, sức khỏe cộng đồng cũng như việc gián đoạn các dịch vụ tiện ích cho người

dân, những khiếu nại của người dân và cơ giải quyết khiếu nại về các vấn đề môi

trường…cũng được đề cập với chính quyền địa phương để có sự chuẩn bị trước cho dự
án.
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4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI LÀO CAI VÀ YÊN BÁI

4.1 Tiến độ Tiểu dự án tỉnh Lào Cai

- Tiểu Dự án sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2018 đến 2020.

- Tiều Dự án bao gồm các hạng mục: Sửa chữa nâng cấp hạng mục sửa chữa
nâng cao an toàn đập cho 6 hồ sau đây:

Bảng 1: Các hồ thuộc tiểu dự án tại tỉnh Lào Cai

TT Tên hồ chứa
Địa điểm

(xã, huyện)
Phân loại đập

lớn/nhỏ

1 Hồ Tả Xín Xã Tả Xín, huyện Bát Xát Đập nhỏ

2 Hồ Phố Ràng Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên Đập nhỏ

3 Hồ Phong Niên Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng Đập nhỏ

4 Hồ Tân An Xã Tân An, huyện Văn Bàn Đập nhỏ

5 Hồ Phú Nhuận Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng Đập nhỏ

6 Hồ Sung Lảng Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn Đập nhỏ

- Tiểu dự án có 01 gói thầu xây lắp, 01 gói thầu Tư vấn giám sát thi công và 01

gói thầu quan trắc chất lượng môi trường. Tiến độ của các gói thầu tính đến ngày

08/12/2019 như sau:

Bảng 2: Tiến độ các gói thầu thuộc tiểu dự án tại tỉnh Lào Cai

STT Tên gói thầu Tiến độ Giá trị (đồng) Ghi chú

1. Gói thầuxây lắp
(1 gói cho 06 hồ)

Đang đánh giá
hồ sơ dự thầu

58.280.579.000 Theo QĐ phê duyệt
điều chỉnh, bổ sung
KHLCNT số
2049/QĐ-UBND ngày
11/7/2019 của UBND
tỉnh Lào Cai

2. Gói thầu TVGS
thi công (1 gói
cho 06 hồ)

PMU đang
chuẩn bị mời
thầu

1.113.512.000

(Theo QĐ phê
duyệt điều chỉnh,
bổ sung KHLCNT
số 2049/QĐ-

Dự kiến mở thầu ngày
07/01/2020
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UBND ngày
11/7/2019 của
UBND tỉnh Lào
Cai)

3 Gói thầu lấy mẫu
quan trắc chất
lượng môi
trường

PMU đang lập
Dự toán chi tiết.

401.000.000 (ước
tính)

Dự kiến hoàn thành
Dự toán chi tiết trong
tháng 12/2019

4 Gói thầu Tư vấn
lập báo cáo
chính sách an
toàn môi trường
và xã hội

Đã hoàn thành 1.170.000.000 Hoàn thành tháng
11/2018

- Tình trạng thiết lập các hồ sơ chính sách an toàn môi trường đến tháng
12/2019 như sau:

Bảng 3: Thông tin về tình trạng các báo cáo đánh giá môi trường TDA Lào Cai

STT Tên tài liệu
Thời điểm thông

qua của WB
Thời điểm phê duyệt

của UBND Tỉnh

Công khai thông
tin (thời điểm, địa
điểm công khai…)

1 Báo cáo đánh giá
môi trường-xã hội
(ESIA)

Ngày 4/12/2018 Ngày 21/12/2018
theo QĐ số
4193/QĐ-UBND

Ngày
26/12/2018

2 Báo cáo đánh giá
tác động môi
trường (ĐTM)

UBND tỉnh phê
duyệt ngày
24/9/2018 Quyết
định số 2970/QĐ-
UBND

4.2 Tiến độ Tiểu dự án tỉnh Yên Bái

- Dự án sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2016 đến 2022

- Dự án bao gồm các hạng mục sửa chữa nâng cao an toàn đập cho 16 hồ sau đây:



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 12-

Bảng 4: Các hồ thuộc tiểu dự án tại tỉnh Yên Bái

TT Tên hồ chứa Địa điểm (xã, huyện) Phân loại đập
lớn/nhỏ

1 Hồ Tự Do Xã Y Can, huyện Trấn Yên Đập nhỏ

2 Hồ Khe Vải Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên Đập nhỏ

3 Hồ Tặng An Xã Mường Lai, huyện Lục Yên Đập lớn

4 Hồ Khe Dứa Xã Yên Phú, huyện Văn Yên Đập nhỏ

5 Hồ Roong Đen Xã Mường Lai, huyện Lục Yên Đập lớn

6 Hồ Gốc Nhội Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình Đập nhỏ

7 Hồ Khe Hoài Xã Tích Cốc, huyện Yên Bình Đập nhỏ

8 Hồ Khe Hóp Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên Đập nhỏ

9 Hồ Hang Luồn Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình Đập nhỏ

10 Hồ Khe Chinh Xã An Thịnh, huyện Văn Yên Đập lớn

11 Hồ Làng Át Xã Minh Xuân, huyện Lục Yên Đập nhỏ

12 Hồ Chóp Dù Xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên Đập nhỏ

13 Hồ Phù Nham Xã Phù Nham, huyện Văn Chấn Đập lớn

14
Hồ Nông trường
Nghĩa Lộ

Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện
Văn Chấn

Đập nhỏ

15 Hồ Khe Ngang Xã Yên Phú, huyện Văn Yên Đập nhỏ

16 Hồ thôn 26 Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn Đập nhỏ

- Tổng vốn đầu tư của Dự án tại Yên Bái: 304.650 triệu đồng, được phân bổ tại

quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

PTNT

- Tiểu dự án có 03 gói thầu xây lắp, 01 gói thầu Giám sát thi công xây dựng bao

gồm cả lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường, 01 gói thầu Tư vấn lập các báo cáo

chính sách an toàn môi trường và xã hội, 01 gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết

kế bản vẽ thi công và dự toán của 16 hồ.Tiến độ của các gói thầu tính đến ngày

08/12/2019 như sau:
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Bảng 5: Tiến độ các gói thầu thuộc tiểu dự án tại tỉnh Yên Bái

STT Tên gói thầu Tiến độ Giá trị
(Đồng)

Ghi chú

1 Gói thầu số 03 Tư vấn lập các
báo cáo chính sách an toàn
môi trường và xã hội TDA sửa
chữa, nâng cao an toàn đập
tỉnh Yên Bái

Đã hoàn
thành

1.765.000.000

2 Gói thầu C1-TB-W3-08: Thi
công xây dựng các hồ: Tự Do,
Chóp Dù, Gốc Nhội, Khe Hoài,
Hang Luồn.

Đang
đánh giá
hồ sơ dự

thầu

89.113.857.000 Dự kiến trao thầu cuối
tháng 12/2019

3 Gói thầu Gói thầu C1-TB-W3-
09: Thi công xây dựng các hồ:
Nông trường Nghĩa Lộ, thôn
26-3, Làng Át, Khe Hớp, Khe
Ngang.

Đang
đánh giá
hồ sơ dự

thầu

70.203.378.000 Dự kiến trao thầu cuối
tháng 12/2019

4 Gói thầu Gói thầu C1-TB-W3-
10: Thi công xây dựng các hồ:
Khe Dứa, Khe Vải, Khe Chinh,
Phù Nham, Tặng An, Roong
Đen

Đang
đánh giá
hồ sơ dự

thầu

110.537.450 Dự kiến trao thầu cuối
tháng 12/2019

5 Gói thầu C1-YB-CS7 – Giám
sát thi công xây dựng Tiểu dự
án sửa chữa nâng cao an toàn
đập tỉnh Yên Bái (1 gói cho 16
hồ)

Đã ký hợp
đồng ngày
8/11/2019

3.209.452.000

6 Gói thầu C1-YB-CS5: Tư vấn
khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản
vẽ thi công + dự toán 16 hồ
chứa

Đã hoàn
thành

5.464.000.000 Ngày 22/5/2019 Ủy
ban nhân dân tỉnh
Yên Bái đã phê duyệt
thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán của 5
hồ chứa: Hồ Tự Do,
Chóp Dù, Gốc Nhội,
Khe Hoài, Hang
Luồn. Ngày
07/10/2019 Ủy ban
nhân dân tỉnh Yên Bái
đã phê duyệt thiết kế
bản vẽ thi công và dự
toán của 11 hồ còn
lại.
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- Tình trạng thiết lập các hồ sơ chính sách an toàn môi trường đến tháng
12/2019 như sau:

Bảng 6: Thông tin về tình trạng các báo cáo đánh giá môi trường TDA Yên Bái

STT Tên tài liệu
Thời điểm thông

qua của WB
Thời điểm phê duyệt

của UBND Tỉnh

Công khai thông
tin (thời điểm, địa
điểm công khai…)

1 Báo cáo đánh giá
môi trường-xã hội
(ESIA)

28/1/2019 bản
tiếng Việt;

13/8/2019 bản
tiếng Anh

22/5/2019

2 Báo cáo đánh giá
tác động môi
trường (ĐTM)

UBND tỉnh phê
duyệt ngày
11/5/2015 theo
Quyết định số
677/QĐ-UBND

Tại thời điểm giám sát, các báo cáo ESIA của tiểu dự án Lào Cai và Yên Bái đã

được duyệt, tiến độ hai tiểu dự án đều đang ở giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu, chưa
có gói thầu nào khởi công, do đó, các yêu cầu về môi trường được xem xét trong giai

đoạn này là các yêu cầu cho giai đoạn tiền khởi công được xác định trong báo cáo

ESIA. Các yêu cầu về môi trường cho giai đoạn này là căn cứ để đánh giá việc tuân

thủ chính sách an toàn môi trường của PPMU Lào Cai và Yên Bái. Tư vấn đã thực

hiện các công việc giám sát dựa trên các căn cứ này cùng với các nhiệm vụ theo yêu

cầu trong công văn huy động.
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5. CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN THI
CÔNG THEO BÁO CÁO ESIA

5.1 Bố trí cán bộ phụ trách chính sách an toàn môi trường của PPMU

Theo yêu cầu trong báo cáo ESIA của dự án, PPMU, tư vấn giám sát thi công

đều phải bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường và xã hội.

 PPMU có trách nhiệm: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong
vấn đềtham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii)

giámsát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường

vàxã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệuhợp

đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập vàhoạt động

tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và

Ngân hàng Thế giới.

 Cán bộ môi trường của PPMU sẽ chịu trách nhiệm:(i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế
hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiếtkế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu

thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii)giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách

nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXHtrong ESIA và Kế hoạch hành động Tái

định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng

đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu

vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và

tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ
BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii)

xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà

soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới.

5.2. Yêu cầu bao gồm các nội dung môi trường trong các hồ sơ mời thầu

 Trong Hồ sơ mời thầu các gói thầu thi công:

Các yêu cầu về quản lý môi trường phải được lồng ghép đầy đủ vào HSMT như
bố trí nhân sự giám sát môi trường, kinh phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu, yêu

cầu tập huấn, giám sát hiện trường, khiếu kiện khiếu nại và các báo cáo chi tiết kèm

theo (Quy tắc ứng xử về môi trường, xã hội, sức khỏe, an toàn; Các chiến lược và Kế
hoạch thực hiện MXSA; Báo cáo EISA).

Đơn vị dự đấu thầu được yêu cầu đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung

sau vào hồ sơ đấu thầu:

 Quy tắc ứng xử (ESHS)

Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ,

để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS)
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theo hợp đồng Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế
nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm/

tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu

đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch

thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS).

 Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP):

Để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn(ESHS) bao

gồm những nội dung chính sau đây: (i) Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an

toàn cho cộng đồng địaphương từ giao thông xây dựng; (ii) Kế hoạch bảo vệ tài

nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; (iii) Chiến lược đánh dấu và bảo vệ
ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi;

(iv) Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu cáccông việc liên

quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất.

Nhà thầu trúng thầu sẽ lập Kế hoạch An toàn Môi trường và Sức khỏe lao động

của Nhà thầu (C-ESMP) theo ESMP của các tiểu dự án, các yêu cầu về tài liệu đấu

thầu và giải trình kế hoạch thi công, vật liệu, thiết bị, nhu cầu nhân lực và kế hoạch

giảm thiểu các vấn đề cụ thể tại công trường. Nhà thầu trúng thầu cũng được yêu cầu

bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH).

 Trong Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công:

Các yêu cầu về giám sát môi trường phải được đưa vào HSMT: Yêu cầu bố trí

cán bộ an toàn môi trường có năng lực phù hợp với nhiệm vụ giám sát các yêu cầu về
an toàn môi trườngtrong hợp đồng của nhà thầu; Đưa các giải pháp kỹ thuật chính vào

trong TOR của TVGS; Yêu cầu về công tác báo cáo giám sát cho PPMU; Yêu cầu

phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương để tăng cường giám sát các hoạt động của

nhà thầu; Yêu cầu tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây

dựng;  Yêu cầu về kinh phí thực hiện giám sát bao gồm giám sát an toàn môi trường.

Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội: chịu trách

nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựngvà đảm bảo

rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và

ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xâydựng bố trí đủ số lượng các

cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi

trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát

hoạt động của Nhà thầu.
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5.3. Yêu cầu các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn tiền

thi công

 Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng.

Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng được xác

định do thu hồi đất tạm thời tại các mỏ đất, bãi thải. Việc đào đất gây xáo trộn các tầng

đất sẽ ảnh hưởng đến khả năng canh tác nên trước khi khai thác vật liệu hoặc đổ thải,

cần phải bóc lớp đất canh tác hay còn gọi là lớp đất màu (dày 25-30cm) để riêng, sau

khi hoàn thành công trình sẽ xếp lại lớp đất canh tác lên trên sẽ hạn chế thời gian cải

tạo và phục hồi môi trường đất, trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất.PPMU cần

thống nhất với chính quyền địa phương, chủ sở hữu về các mỏ đất, bãi thải trước khi

cho phép nhà thầu khởi công xây dựng.

 Biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ, và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

Yêu cầu các Tiểu dự án tại lào Cai và Yên Bái sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng
và năng lực như Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường - Đơn vị trực thuộc Quân

khu II tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của

các dự án thành phần. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong

quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà

phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an

toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan

và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ
khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. (Mục 7.2.1 Các biện pháp giảm

thiểu giai đoạn chuẩn bị thi công – Báo cáo ESIA Tiểu dự án Lào Cai và Yên Bái).
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6. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

6.1. Kết quả giám sát tại Lào Cai

6.1.1. Đánh giá về bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lào Cai có 2 cán bộ được

phân công phụ trách về an toàn môi trường theo Quyết định Số 3519/QĐ-UBND ngày

25/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai và phân công nhiệm vụ cụ thể theo thông Báo Số
06/TB-WB8 ngày 07/11/2019 của Ban QLDA WB8 (PL5 và PL 6).Hai cán bộ phụ
trách an toàn môi trường gồm 01 Thạc sỹ Khoa học môi trường và 01 Kỹ sư thủy lợi.

PPMU cho biết cán bộ phụ trách chính sách an toàn của Lào Cai chưa được tham

gia lớp tập huấn về Chính sách an toàn do CPO tổ chức, tuy nhiên một số đã có kinh

nghiệm từ thực hiện các dự án khác từ vốn vay ODA.

Trong quá trình giám sát tại Lào Cai, chuyên gia môi trường đã giải thích, hướng

dẫn thêm các quy định mà PPMU phải thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu

về tuân thủ môi trường cho cán bộ phụ trách an toàn môi trường của PPMU Lào Cai

như yêu cầu phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầu trước khi cho phép

nhà thầu khởi công xây dựng, hướng dẫn tư vấn giám sát thi công lập báo cáo giám sát

an toàn môi trường…

6.1.2 Kết quả giám sát yêu cầu bao gồm các nội dung về môi trường trong các hồ
sơ mời thầu

Kết quả xem xét hồ sơ mời thầu gói thầu thi công (01 hồ sơ) cho thấy các yêu

cầu về chính sách an toàn môi trường đã được lồng ghép vào hồ sơ mời thầu.Trong hồ
sơ mời thầu của gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải bố trí 1 cán bộ phụ trách an

toàn môi trường và xã hội. Tiêu chí này cũng được đánh giá trong các hồ sơ dự thầu.

Tỉnh Lào Cai hiện đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu gói thầu TVGS thi công và

trong hồ sơ mời thầu này có bao gồm đầy đủ các yêu cầu về giám sát môi trường. Tuy

nhiên, kế hoạch lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không bao gồm trong vào

nhiệm vụ của TVGS thi công.

Kế hoạch lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường đã có trong phê duyệt kinh

phí tổng thể nhưng chưa phê duyệt đề cương dự toán chi tiết. PPMU sẽ lập hồ sơ mời

thầu riêng cho lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường. Các yêu cầu về vị trí quan

trắc, số lượng mẫu theo báo cáo ESIA đã duyệt.

6.1.3 Kết quả giám sát yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường trong giai đoạn tiền thi công

a. Thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng.

- Việc thực hiện dự trữ lớp đất mặt để hoàn trả mặt bằng cho người dân tiếp tục
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canh tác chưa được thực hiện tại thời điểm giám sát do chưa hoàn thành đánh giá hồ sơ
dự thầu.

- PPMU đã thực hiện việc thống nhất với chính quyền địa phương, chủ sở hữu
các mỏ đất, bãi thải bằng các biên bản làm việc giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, một
số điểm khai thác đất và bãi đổ thải vẫn còn thiếu các thông tin cần bổ sung như sau:
 Hồ Tả Xín: chưa có Biên bản về điểm khai thác và bãi thải cũng như trữ lượng

đất có thể khai thác và sức chứa của điểm đổ thải.

 Hồ Sung Lảng: Thiếu Văn bản thỏa thuận về điểm khai thác đất với chủ sở
hữu, chưa xác định trữ lượng khai thác và sức chứa của bãi thải.

 Hồ xã Phong Niên: Chưa xác định khối lượng đất có thể khai thác và sức chứa
của điểm đổ thải; chưa có Biên bản thỏa thuận với chủ hộ điểm khai thác và
điểm đổ thải.

 Hồ Phố Ràng: Chưa xác định địa điểm khai thác và trữ lượng đất có thể khai
thác.

(Danh sách các chủ sở hữu và các địa điểm cụ thể trong PL7 của báo cáo ESIA).

Ngoài ra trong hoạt động giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án Lào Cai có thu
hồi diện tích đất rừng sản xuất, TTPTQĐ đã kết hợp với Kiểm Lâm đi kiểm tra hiện
trạng rừng và có Biên bản xác nhận hiện trạng rừng ( Phụ lục 3).

b. Thực hiện biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ, và quản lý các lỗ khoan thăm dò
địa chất

- PPMU Lào Cai không thực hiện rà phá bom mìn đối với các dự án nhỏ nên

yêu cầu về biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ không được thực hiện.

- PPMU sẽ rà soát lại hồ sơ hoàn công của tư vấn thiết kế khảo sát về yêu

cầuthực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các điểm khoan thăm dò địa chất, nhằm giảm

thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước

dưới đất. Yêu cầu này sẽ được theo dõi trong các báo cáo giám sát nội bộ về môi

trường quý 1/2020 của PPMU Lào Cai.

6.1.4 Kết quả khảo sát hiện trường các hồ

Kết quả khảo sát hiện trường thực tế của 06 hồ tại Lào Cai cho thấy:

 Việc dọn dẹp cây cối quanh hồ trước khi xây đậpcần có sự phối hợp tốt giữa
nhà thầu, chính quyền địa phương và người dân để hạn chế đến mức tối
thiểu các tác động đến thảm thực vật tự nhiên của hồ.

 Việc đảm bảo nhu cầu về nguồn nướccho tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản
(hồ Phố Ràng, Hồ Sung Lảng) cần phải được thảo luận và thống nhất với địa
phương trước khi nhà thầu bắt đầu thi công.
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6.1.5 Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin

Kết quả tham vấn cộng đồngcho thấy người dân và chính quyền địa phương
nắm bắt được các thông tin về dự án, hiểu các vấn đề môi trường có thể phát sinh
trong quá trình thi công của nhà thầu,sự gián đoạn các dịch vụ tiện ích (điện, nước tưới
tiêu…),biết vị trí của các mỏ khai thác đất và bãi thải. Tuy nhiên, người dân và chính
quyền địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ tác động đến sức khỏe cộng đồng do
công nhân của nhà thầu hay sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình thi
công và cơ giải quyết khiếu nại về các vấn đề môi trường… Những nội dung này đã
được tư vấn trao đổi, phổ biến thêm thông tin để người dân và chính quyền địa phương
có sự chuẩn bị trước khi dự án khởi công.

Việc công bố thông tin về dự án của PPMU được thực hiện đầy đủ. Ngay sau
khi báo cáo ESIA được thông qua, PPMU đã thực hiện công bố thông tin tại UBND
các xã vùng ảnh hưởngngày 24/12/2018.

6.2. Kết quả giám sát tại Yên Bái

6.2.1. Đánh giá về bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái có 02 cán bộ được
phân công phụ trách về an toàn môi trường và xã hội, nhưng không có quyết định phân
công.

Cán bộ phụ trách chính sách an toàn môi trường của Yên Bái đã tham gia lớp
tập huấn về Chính sách an toàn do CPO tổ chức và có kinh nghiệm từ thực hiện các dự
án khác từ vốn vay ODA.

Trong quá trình giám sát tại Yên Bái, chuyên gia môi trường đã giải thích,
hướng dẫn thêm các quy định mà PPMU phải thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng các
yêu cầu về tuân thủ môi trường cho cán bộ phụ trách an toàn môi trường của PPMU
Lào Cai như yêu cầu phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầutrước khi
cho phép nhà thầu khởi công xây dựng, hướng dẫn tư vấn giám sát thi công lập báo
cáo giám sát an toàn môi trường…

6.2.2 Kết quả giám sát yêu cầu bao gồm các nội dung về môi trường trong các hồ
sơ mời thầu

Kết quả xem xét 03 Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công cho thấy: Các yêu cầu
về quản lý môi trường đã được lồng ghép đầy đủ vào HSMT như bố trí nhân sự giám
sát môi trường, kinh phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu, yêu cầu tập huấn, giám
sát hiện trường, khiếu kiện khiếu nại và các báo cáo chi tiết kèm theo (Quy tắc ứng xử
về môi trường, xã hội, sức khỏe, an toàn; Các chiến lược và Kế hoạch thực hiện
MXSA; Báo cáo EISA)

Hồ sơ mời thầu của gói thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công tại Yên Bái, đã
bao gồm các giải pháp kỹ thuật chính của tất cả các hồ; bao gồm yêu cầu về quan trắc
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môi trường, trong đó có đầy đủ thông tin về số lượng mẫu cần phân tích, địa điểm và
tần suất lấy mẫu nước mặt, không khí; có yêu cầu về nội dung và số, loại báo cáo.

 Về nhân sự của TVGS trong HSMT có yêu cầu: 01 cán bộ chuyên trách về an toàn
môi trường và xã hội, 01 cán bộ quan trắc môi trường tại hiện trường, 01 cán bộ phụ
trách phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm. Các nhân sự này chịu trách nhiệm
thực hiện nhiệm vụ: Quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường, phân tích, thí nghiệm mẫu môi
trường nhằm xác định mức độ tác động môi trường (tại mục 3 Nhiệm vụ tư vấn giám
sát thi công xây dựng, các vấn đề xã hội và quan trắc môi trường – 3.2 Nội dung công
việc ở giai đoạn thi công).

Theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính
phủ: Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và Thông
tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường và mẫu giấy chứng nhận: thì Đơn vị TVGS cần phải cung cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho PPMU để thực hiện dịch vụ
của gói thầu này.

 Về các yêu cầu quan trắc có một số vấn đề PPMU cần theo dõi và có các biện
pháp phù hợp:

 Vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng: là
chưa cụ thể và không hợp lý đối với việc giám sát chất lượng nước thải sinh
hoạt. Nguyên nhân của việc xác định vị trí lấy mẫu nước thải không rõ ràng như
vậy là do chưa có vị trí lán trại nên chưa có địa điểm cụ thể.

 Không quan trắc chất lượng đất theo như yêu cầu trong Bảng 5.3 – Nội dung
giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công (Báo cáo ĐTM -p158):
mẫu đất 01 mẫu/hồ, 6 tháng 1 lần.

Theo kết quả phân tích chất lượng mẫu đất trong báo cáo ĐTM (tháng 11/2017)
có 25/34 mẫu vượt TCCP (cụ thể xem trong Phụ lục Báo cáo ĐTM) nên việc quan trắc
chất lượng mẫu đất là cần thiết nhằm theo dõi lượng đất nhiễm asen được đào, đắp và
đổ thải để có biện pháp xử lý phù hợp.

Không có quan trắc xói mòn theo yêu cầu trong ESIA (Bảng 7.8 Kế hoạch
quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công – p252).

6.2.3 Kết quả giám sát yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi
trường trong giai đoạn tiền thi công

a. Thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng.

Về các biên bản liên quan tới mỏ khai thác đất, bãi đổ thải và tuyến đường vận
chuyển vật liệu: Các Ban QLDA đã có biên bản xác nhận với chính quyền địa phương
về bãi đổ thải và về việc xác nhận cự ly và tuyến đường vận chuyển vật liệu cụ thể cho



Báo cáo giám sát Đột xuất: Thực hiện Chính sách an toàn Môi trường tỉnh Lào Cai và Yên Bái

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO - 22-

từng công trình để làm cơ sở cho PPMU/tư vấn giám sát thi công có thể giám sát nhà
thầu cũng như làm căn cứ để xác định các mức độ hư hại có thể xảy ra đối với hệ
thống giao thông khu vực. Tuy nhiên, có một số địa điểm đã có thay đổi cần phải rà
soát lại như bãi đổ thải dự kiến của Hồ Chóp Dù đã thay đổi chức năng nên phải tìm
địa điểm khác. Yêu cầu này cần được hoàn thành trước khi nhà thầu khởi công xây
dựng các công trình.

Trong hoạt động giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án Yên Bái có thu hồi diện
tích đất rừng sản xuất, PPMU sẽ bổ sung Biên bản xác nhận hiện trạng rừng vào hồ sơ
làm điều kiện khởi công.

b. Thực hiện biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ, và quản lý các lỗ khoan thăm dò
địa chất

PPMU Yên Bái không thực hiện rà phá bom mìn đối với các dự án nhỏ nên sẽ bổ
sung văn bản xác nhận an toàn bom mìn của đơn vị quốc phòng trước khi thi công, sẽ
đưa vào hồ sơ làm điều kiện thi công.

PPMU xác nhận có cán bộ của PPMU giám sát việc khoan thăm dò tại hiện
trường, đã bịt lỗ khoan.

6.2.4 Khảo sát hiện trường tại các hồ

Kết quả khảo sát hiện trường thực tế của 16 hồ tại Yên Bái cho thấy một số vấn
đề cần quan tâm trước khi nhà thầu bắt đầu thi công:

 Việc dọn dẹp cây cối quanh hồ trước khi xây đập cần có sự phối hợp tốt giữa
nhà thầu, chính quyền địa phương và người dân để hạn chế đến mức tối thiểu
các tác động đến thảm thực vật tự nhiên của hồ.

 Việc đảm bảo nhu cầu về nguồn nước cho tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản cần
phải được thảo luận và thống nhất với địa phương trước khi nhà thầu bắt đầu thi
công.

6.2.5 Tham vấn cộng đồng và Công bố thông tin

Yên Bái đã thực hiện công bố thông tin về chính sách an toàn môi trường ngày
25/5/2019. Một số xã hiện vẫn giữ các báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội
trên bảng tin tại trụ sở UBND xã.

Kết quả tham vấn cộng đồng cho thấy người dân và chính quyền địa phương
nắm bắt được các thông tin về dự án, hiểu các vấn đề môi trường có thể phát sinh
trong quá trình thi công của nhà thầu,sự gián đoạn các dịch vụ tiện ích (điện, nước tưới
tiêu…), biết vị trí của các mỏ khai thác đất và bãi thải. Tuy nhiên, người dân và chính
quyền địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ tác động đến sức khỏe cộng đồng do
công nhân của nhà thầu hay sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình thi
công và cơ giải quyết khiếu nại về các vấn đề môi trường… Những nội dung này đã
được tư vấn trao đổi, phổ biến thêm thông tin để người dân và chính quyền địa phương
có sự chuẩn bị trước khi dự án khởi công.
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7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Kết luận và Khuyến nghị cho Tiểu dự án tỉnh Lào Cai

a. Kết luận:

- Công tác bố trí cán bộ chính sách an toàn môi trường của PPMU đã được thực
hiện. Cán bộ phụ trách chính sách an toàn môi trường có chuyên môn phù hợp và hiểu
biết về chính sách an toàn môi trường của WB và quy định của chính phủ Việt Nam.

- Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp bao gồm đầy đủ các yêu cầu về môi trường
theo báo cáo ESIA. Nhân sự phụ trách an toàn môi trườngđều được yêu cầu trong hồ
sơ mời thầu của TVGS và nhà thầu thi công.

- PPMU đã tổ chức công bố thông tin các báo cáo ESIA đến các xã bị ảnh hưởng,
hầu hết người dân đều nắm được thông tin dự án..

- Công tác thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự
án về rà phá bom mìn, các thỏa thuận về mỏ khai thác đất, bãi thải chưa được tuân thủ
đầy đủ.

b. Khuyến nghị:

- PPMU Lào Cai cần rà soát lại tất cả các cam kết về mỏ đất và bãi đổ thải, bổ
sung những hồ sơ còn thiếu để đảm bảo tính sẵn sàng trước khi nhà thầu bắt đầu thi
công.

- Tiến độ lập hồ sơ mời thầu và tuyển dụng tư vấn gói thầu quan trắc lấy mẫu phân
tích môi trường cần được thực hiện trong quý 1/2020 để đảm bảo phù hợp với tiến độ
của gói thầu thi công.

- Vấn đề an toàn về vật liệu nổ cần có văn bản xác nhận an toàn về bom mìn của
đơn vị quốc phòng trước khi thi công.

- Phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho người dân cần được
thống nhất với chính quyền địa phương trước khi khởi công.

7.2 Kết luận và Khuyến nghị cho Tiểu dự án tỉnh Yên Bái

a. Kết luận:

- Cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường của PPMU nắm được chính sách an
toàn môi trường của WB và quy định của chính phủ Việt Nam.

- Hồ sơ mời thầu của TVGS và nhà thầu thi công đều có yêu cầu về nhân sự phụ
trách an toàn môi trường. Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp bao gồm đầy đủ các yêu cầu
về môi trường theo báo cáo ESIA.

- Các kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất tại Yên Bái cho thấy một số
lượng lớn các mẫu đất đều có hàm lượng Asen cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhưng
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chưa có biện pháp giảm thiểu tác động phù hợp.

- PPMU đã tổ chức công bố thông tin các báo cáo ESIA đến các xã bị ảnh hưởng,
hầu hết người dân đều nắm được thông tin dự án.

- Công tác thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự
án về rà phá bom mìn, các thỏa thuận về mỏ khai thác đất và bãi thải chưa được tuân
thủ đầy đủ.

b. Khuyến nghị

- PPMU Yên Bái cần rà soát lại tất cả các cam kết về mỏ đất và bãi đổ thải, bổ
sung những hồ sơ còn thiếu để đảm bảo tính sẵn sàng trước khi nhà thầu bắt đầu thi
công.

- PPMU cần yêu cầu các Nhà thầu thi công đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác
động của việc đổ đất thải nhiễm asen từ các hồ đến các bãi thải. Các biện pháp giảm
thiểu của nhà thầu phải đảm bảo lượng đất nhiễm asen không gây ra tác động xấu đến
môi trường xung quanh các bãi thải.

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công của Yên Bái cần giám sát lượng đất thải nhiễm
Asen trong khối lượng đất đào, đắp, đổ thải của các gói thầu. Đối với lượng đất đổ thải
nhiễm asen, đơn vị TVGS cần giám sát các biện pháp giảm thiểu tại các bãi thải để
đảm bảo lượng đất thải nhiễm Asen không gây tác động xấu đến môi trường xung
quanh.

- Vấn đề an toàn về vật liệu nổ cần có văn bản xác nhận an toàn của đơn vị quốc
phòng trước khi thi công

- Một số vấn đề trong Hồ sơ mời thầu của gói thầu TVGS cần được PPMU tiếp tục
theo dõi và có giải pháp bổ sung: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ
quan trắc môi trường của đơn vị TVGS, vị trí quan trắc nước thải sinh hoạt, quan trắc
chất lượng đất, quan trắc xói mòn.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách những người đã tham vấn tại Lào Cai và Yên Bái

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại

I. Cán bộ PPMU Lào Cai

1 Nguyễn Văn Khả Phó giám đốc PPMU Lào Cai 0914 645 465

2 Vũ Việt Cường Cán bộ PPMU Lào Cai 0912 602 211

3 Nguyễn Quang Ngọc Phó giám đốc PPMU Lào Cai 0903 488 482

4 Lê Thị Tuyết Thanh Kế toán trưởng PPMU Lào Cai 0977 394 778

5 Trần Thị Thủy Kế toán viên PPMU Lào Cai 0989 964 087

6 Phan Thị Thu Hiền Cán bộ kế hoạch tổng hợp PPMU Lào Cai 0358 566 579

II. Đại diện các xã, người dân bị ảnh hưởng tại Lào Cai

7 Nguyễn Thanh Hải Phó chủ tịch xã Tân An 0984 056 790

8 Hoàng Công Minh Trung tâm phát triển Quỹ Đất 0386 762 242

9 Đặng Văn Quyền Hộ ảnh hưởng, hồ Sung Lảng, xã Yên Hạ

10 Đặng Thị Phương Hộ ảnh hưởng, hồ Sung Lảng, xã Khánh Niên

11 Nguyễn Trung Kiên Phó chủ tịch thị trấn Phố Ràng 0943968186

12 Trần Thị Ánh Cán bộ địa chính thị trấn Phố Ràng 0985 198 069

13 Nguyễn Tiến Lục Hộ bị ảnh hưởng, tổ 2C, TT Phố Ràng

14 Trịnh Xuân Chinh Hộ bị ảnh hưởng, tổ 2C, TT Phố Ràng

15 Phạm Viết Hưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Niên 0984 827 035

16 Sèn Văn Phúc Trưởng thôn Cốc Sân, xã Phong Niên 0399 735 084

17 Sèn Văn Nam Hộ nghèo bị ảnh hưởngThôn Cốc Sâm, xã
Phong Niên

18 Nguyễn Thế Anh Phó chủ tịch UBND xã Phú Nhuận (Hồ Phú
Nhuận)

0399 612 966

19 Phạm Văn Khiêm Cán bộ địa chỉnh xã Phú Nhuận 0383 666 832

20 Bùi Thị Dần Hộ bị ảnh ưởng, xã Phú Nhuận

21 Nguyễn Văn Minh Hộ bị ảnh hưởng xã Phú Nhuận
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III. Cán bộ PPMU Yên Bái

1 Hoàng Việt Hóa Giám đốc PPMU Yên Bái 0912 410 653

2 Anh Thắng Phó giám đốc PPMU Yên Bái 0943 798 798

3 Hoàng Trung Dũng Trưởng phòng kế hoạch 0931 685 668

4 Hoàng Thị Vân Khánh Cán bộ kỹ thuật 0947 625 660

5 Đinh Quốc Khánh Cán bộ kỹ thuật 0914 994 330

IV Đại diện các xã, người dân bị ảnh hưởng tại Yên Bái

6 Hoàng Thị Nhung Hộ ảnh hưởng, Thôn Hạnh Phúc, xã  Y Can
(hồ Tự Do)

7 Dương Thị Mai Hương Hộ ảnh hưởng, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can

8 Lương Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Cường Thịnh (hồ Chóp
Dù)

9 Hoàng Thi Thảo Hộ bị ảnh hưởng, Thôn Đất Đen, xã Cường
Thịnh

0964 815 450

10 Lê Thị Hoàn Hộ bị ảnh hưởng , Xã Cường Thịnh

11 Bùi Xuân Thành Chủ tịch UBND xã Yên Hợp 0977 795 143

12 Trần Thị Tân Thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp

13 Lương Thị Vân Thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp (hồ khe hóp)

14 Hứa Đình Lăng Hộ bị ảnh hưởng Thôn 1, xã Tích Cốc

15 Lâm Thị Vân Thôn 1, xã Tích Cốc

16 Vương Văn Cao Trưởng thôn, thôn 1 xã Tích Cốc

17 Hứa Văn Hùynh Cán bộ quản lý hồ Khe Hóp Thôn 1 xã Tích
Cốc

18 Nguyễn Tiến Vinh Hộ bị ảnh hưởng (hộ nghèo) thôn 1, xã Tích
Cốc

19 Nga Thị Chương Trưởng thôn, thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh 0987 924 979

20 Nga Văn Đạt Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh (hồ Hang Luồn)

21 Lâm Đình Khương Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh (hồ Hang Luồn)

22 Trần Văn Thanh Hộ BAH, Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh (hồ
Hang Luồn)
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23 Hoàng Văn Mới Chủ tịch UBND xã Mường Lai (hồ Roong
Đen)

0983 406 637

24 Hoàng Thanh Chu Văn Phòng UBND xã Mường Lai 0369 710 528

25 Nguyễn Tiến Vinh Hộ bị ảnh hưởng (hộ nghèo) thôn 1, xã Tích
Cốc

26 Nguyễn Văn Thức Chủ tịch UBND xã Xuân Ái (hồ Khe Vải) 0979 096 155

27 Trần Quang Lâm Thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái

28 Hà Minh Vượng Chủ tịch UBND xã Yên Phú (hồ Khe Dứa) 0847 500 333

29 Trương Anh Xuân Chủ tịch UBND xã An Thịnh (Hồ Khe Chinh) 0968 909 333

30 Nguyễn Chiến Thắng Phó Chủ tịch UBND xã An Thịnh (Hồ Khe
Chinh)

0987 534 567

31 Hoàng Công Chức Trưởng thôn Cổng Chào xã An Thịnh 0389 963 625

32 Vũ Thị Huệ Hộ bi ảnh hưởng, Thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

33 Phạm Tuấn Sửu Hộ bi ảnh hưởng, Thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

34 Nguyễn Thị Quỳ Hộ bi ảnh hưởng, Thôn Cổng Chào, xã An
Thịn

35 Nguyễn Văn Long Hộ bi ảnh hưởng, Thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

36 Hoàng Thị Sửu Hộ bi ảnh hưởng Thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

37 Hoàng Thị Hiền Hộ bi ảnh hưởng Thôn Cổng Chào, xã An
Thịnh

38 Lã Văn Quảng Phó chủ tịch UBND xã MInh Xuân (Hồ Làng
Át)

0384 156 667

39 Hoàng Thị Lai Phó chủ tịch UBMTTQ xã Minh Xuân 0369 852 944

40 Vương Văn Mông Trưởng thôn Át 0372 034 902
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Phụ lục 2: Ảnh hiện trường một số hồ tại tỉnh Lao Cai và Yên Bái

I. Ảnh hiện trường các hồ tại Lào Cai

Đất canh tác ven hồ Phố Ràng Nuôi trồng thủy sản trên Hồ Phố Ràng

Tham vấn người dân Hồ Phong Niên Thực vật quanh Hồ Tân An

Lồng nuôi thủy sản trên hồ Sung Lảng Đường qua mặt đập hồ Sung Lảng
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II. Ảnh hiện trường các hồ tại Yên Bái

Hạ lưu – bãi tập kết vật liệu dự kiến – Hồ
Gốc Nhội

Khu vực mỏ đất Hồ Hang Luồn

Các báo cáo chính sách an toàn Hồ Khe
Vải được công bố tại bảng tin xã

Tham vấn đại diện chính quyền và người
dân Hồ Làng Át

Điểm lấy đất đắp và khu vực lán trại Hồ
Roong Đen

Đường vào Hồ Khe Hoài
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Phụ lục 3: Biên bản hiện trạng rừng của Hồ Tân An huyện Văn Bàn – Lào Cai
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Phụ lục 4: Công văn huy động Tư vấn ISC của CPO
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Phụ lục 5. Danh sách cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường

Họ và tên Số điện
thoại Email Trình độ chuyên

môn

I. Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Giang Nam 0914 894 006 Nguyengiangnam.lc@gmail.com
Thạc sỹ Khoa học
Môi trường

Hà Trường Giang 0904 328 080 Htgiangvn78@gmail.com Kỹ sư thủy lợi

II. Tỉnh Yên Bái

Nguyễn Minh Ngọc 0888.577.858
nguyenminhngoc90@gmail.com

Môi trường
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Phụ lục 6: Văn bản phân công nhiệm vụ cán bộ PPMU Lào Cai
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